
        

Verslag vergadering ATP-vertegenwoordigers 28/04/2003 
Aanwezig: C. Bonne, D. Lauwers, J. Louwagie, R. Verschraeghen, J. Yde,  

H. Luwaert  

O. De Kesel, A. De Poortere, E. De Temmerman, R. De Temmerman, M. Dupont, H. 
Goeminne, P. Guns, F. Haven, E. Herrebout, L. Houttekier, R. Janssens, Chr. 
Malfait, M. Reunes, J. Soons, M. Van Dorpe, V. Van Gaver.     

   

Verontschuldigd: J. De Somer, J. Van der Elstraeten  

   

Verslag faculteitsraad 19 maart 2003  

Zie vorig verslag.  

   

Voorbereiding faculteitsraad 30 april 2003  

4. Algemene aangelegenheden.  

4.1. Verslag van de afgevaardigde van het ZAP van de faculteit bij de Raad van 
Bestuur.  

   

Punt 2. Herziening van de permanente adviesorganen van het universiteitsbestuur.  

Het bestuurscollege heeft de aanzet gegeven om de verschillende adviesorganen in 
globo te bekijken en waar opportuun aan te passen. Er is een poging ondernomen 
om begrippen zoals “raad”, “commissie”, “werkgroep”, “stuurgroep”, … beter te 
omschrijven.  

De beslissing omtrent de werkgroepen ZAP-beleid en ATP-beleid werd uitgesteld, 
waarbij de denkpiste om één overkoepelende commissie “personeelsbeleid” op te 
richten aangekaart werd.  

   

Punt 3. Prof. Rita De Caluwe heeft op het laatste ogenblik haar aanvraag tot 
vervroegde pensionering ingetrokken. Het punt werd aldus van de agenda 
afgevoerd.  



   

De voltijdse aanwerving voor onbepaalde tijd van Mevr. Nancy De Klerck (ind. 
ingenieur) in de vakgroep TW03 bij Prof. P. Vandevelde in graad 7 werd - na 
uitvoerige bespreking over de mogelijke toekomstige ont-wikkelingen van het labo 
brandveiligheid, de gerapporteerde budgettaire situatie, responsabilisering en diverse 
wettelijke aspecten – met algemene stemmen bij 1 onthouding goedgekeurd.  

   

5.3. Advies over het voorstel tot aanstelling van een nieuwe voorzitter voor vakgroep 
TW04 (Mechanische constructie en productie) voor de academiejaren 2003-2004 
t.e.m. 2005-2006 en goedkeuring van het voorstel voor aanduiding van een nieuwe 
directeur voor het ‘Labo Machinebouw’.  

Aangezien Prof. C. Dekoninck op 1 oktober 2003 met pensioen gaat, dient de 
faculteitsraad advies uit te brengen over het voorstel van vakgroep TW04 tot 
aanstelling van Prof. J. Degrieck als voorzitter voor de academiejaren 2003-2004 
t.e.m. 2005-2006.  

Er waren twee kandidaten: J. Degrieck en B. Verhegghe.  

Het ATP en de studenten werden gehoord.  

J. Degrieck werd eenparig als voorzitter gekozen.  

P. De Baets werd eenparig gekozen als nieuwe directeur van het Labo Machinebouw 
vanaf 1 oktober 2003.  

   

8. Administratief en Technisch Personeel  

Nieuwe vacatures:  

TW51: administratief medewerker (graad 4 – functieklasse B), voltijds  

Ingangsdatum: 1 maart 2003.  

TW52: facultaire beleidsmedewerker (graad 7 – functieklasse A), voltijds  

Ingangsdatum: zo vroeg mogelijk.  

   

9. Bouwprogramma – Gebouwen - Lokalen  

Punt 1. Parkeerreglement parking Technicum.  

Voorstellen bouwcommissie m.b.t. de organisatie van de parking Technicum.  



De bouwcommissie stelt voor om het huidige scenario met 45 voorbehouden 
plaatsen, 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden, 1 betaalde gereserveerde 
parkeerplaats, 4 bezoekersplaatsen en 5 gereserveerde plaatsen voor lesgevers 
komende van de Campus Ardoyen te wijzigen in een scenario met 26 voorbehouden 
plaatsen, 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden, 1 betaalde gereserveerde parkeer-
plaats, 6 bezoekersplaatsen en 7 gereserveerde plaatsen voor lesgevers van de 
Campus Ardoyen.  

   

Punt 2. Vraag vanwege TW15 tot vereniging van de vakgroep.  

In een brief gericht aan de voorzitter van de Bouwcommissie, verzoekt de voorzitter 
van de Vakgroep Civiele Techniek (TW15) de fysische hereniging van zijn vakgroep 
in een nieuwbouw op Campus Ardoyen in de Bouwcommissie te behandelen en op 
de prioriteitenlijst van het facultair bouwprogramma te plaatsen.  

De Bouwcommissie onderkent de nood tot fysische hereniging van de vakgroep 
TW15 en stelt voor om het dossier aanhangig te maken bij de Universitaire 
Bouwcommissie van zodra er zicht is op de realisatie van de huidige dossiers.  

In afwachting hiervan neemt de vergadering zich voor om de vraag, of een 
hereniging van TW15 al dan niet met een nieuwbouw gepaard moet gaan, verder de 
onderzoeken.   

Verslag Raad van Bestuur en Bestuurscollege door Herman Luwaert  

   

Functieclassificatie                                                  

-          Gehoord worden start vanaf 27 april.  

-          Agenda FTW nog niet vastgelegd (alle andere faculteiten wel).  

-          Functiecatalogus staat op het internet.  

 In de catalogus zoeken waarmee je functieclassificatie overeenstemt  

 en aan de hand daarvan argumenteren.  

-          Je eigen punten kunnen opgevraagd worden (dikwijls is het diploma de 
beperkende factor voor velen.   

-          Zet je argumenten op papier en brengt verschillende kopies ervan mee op de 
hoorzitting.  

-          Achteraf zal de beslissing zo snel mogelijk meegedeeld worden.  

-          Daarna is nog beroep mogelijk.  



Personen die hoger ingeschaald zijn dan de huidige graad: de evaluaties zijn 
ondertussen opgevraagd (terugwerkende kracht 1 oktober 2002), ingangsdatum 1 
oktober 2003.  

   

-          Voorstel nieuw stelsel van verlof voor loopbaanonderbreking (ver-vanging niet 
langer verplicht). De Vlaamse Regering moet het nog goedkeuren.  

   

-          Controle op ziek zijn zal uitbesteed worden aan een externe firma.  

   

   

-          Preventie-adviseur voor pesten en geweld, ongewenst sexueel gedrag, …. zal 
ook aan externen uitbesteed worden.  

Nadeel: drempel om probleem te melden zal (nog) hoger liggen dan nu reeds het geval 
is.  

   

-          Uitstapregeling  

Is nog niet dood en begraven, is nog bespreekbaar. Tegen oktober 2003 vraagt het ATP om 
een definitief antwoord. Ja of neen. 

 


