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5.9. Aanvraag van TW14 (Vakgroep Bouwkundige Constructies) tot 
wijziging van het facultaire AP/ATP-beleidsplan. Advies van de AP/ATP-
Beleidscommissie 
 
ATP-vertegenwoordiger C. Bonne komt vervolgens als volgt tussen: 
“Zonder enige opmerking te maken over de betrokken personen noch 
over het beleid en beleidsplannen, wil ik mijn bezorgdheid en de 
bezorgdheid van het ATP uiten over de eenvoud waarmee een 
bestaande ATP-functie kan gedegradeerd worden naar een lagere 
functieklasse en anderzijds over de wijze waarop een andere ATP-functie 
naar een hogere functieklasse kan opgewaardeerd worden. 
De indruk hierover bij het ATP is dat de opgewaardeerde functie op maat 
gemaakt wordt voor een reeds gekende kandidaat, dit ten koste van de 
andere functie. 
Wij vrezen dat er een precedent geschapen wordt waarbij vrijgekomen 
ATP-functies bij voorkeur zullen ingevuld worden door universitair 
gevormde kandidaten wanneer er keuze is aan kandidaten.  
 
De Raad keurt het voorstel tot wijziging van het facultaire AP/ATP-
beleidsplan met algemene stemmen bij één tegenstem goed. 
 
 
Verslag Faculteitsraad 21 april 2004 
 
Ter inzage op het decanaat: 
 
Bekendmaking kandidaturen vertegenwoordigers uit de FTW in de 
RvB en FR  -   verkiezingen 2004 
 
Vertegenwoordigers ATP en hun opvolgers in de Raad van Bestuur: 
J. Soons (TW18) en J. Vanden Berghe (TW07) als kandidaat-titularis; 
 

Vertegenwoordigers ATP in de Raad van de FTW (7 mandaten, GEEN 
verkiezingen): 
C. Bonne, J. De Somer, M. Dupont, D. Lauwers, J. Louwagie, J. Soons, 
H. Van Nieuwenhove. 
 
8. Administratief en Technisch Personeel 
 
TW51: Informaticus (BC 19.02.2004) 
           Voorgedragen kandidaat: Jeroen Tytgat 
 
De hierna vermelden gaan op pensioen: 

- op 01.07.2004: François De Maesschalck (TW10) 
- op 01.09.2004: Erik Coolsaet (TW06) 
- op 01.10.2004: Fernand De Boever (TW08) 
                         en Julien Van Der Elstraeten (TW11).  

 
 
RvB en Bestuurscollege: verslag door Peter De Keyzer 
 
- Bibliotheken: 

Er zijn plannen om bibliotheken te hergroeperen op facultair niveau. 
Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor veel ATP-ers. Meer 
permanentie vereist (langer open). Hiervoor zullen aparte ruimten 
moeten voorzien worden. 

 
- Bouwprogramma’s: 
      Er is weinig of geen geld. 
      Masterplan tot 2009 moet eerst afgewerkt worden. 
 
- Functieclassificatie: 

Er zijn veel vacatures: ze worden nog altijd eerst intern 
openverklaard. Daar vloeien veel mutaties uit welke geregeld zijn 
binnen de drie maanden. 
Mutaties binnen de faculteiten leveren geen probleem op (= zonder 
punten) maar bij mutaties tussen andere faculteiten zijn er problemen 
met puntenverdeling. 
Er zijn reeds personen bevorderd via mutatie, dit zijn personen die 
geslaagd waren in het examen en reeds een geschiktheids-
onderzoek ondergaan hebben. 
 
 
 
 



 
- Herclassificatie: 

Binnenkort komt er een plan voor herclassificatie. Een ATP-er 
moet dit zelf eerst aan de vakgroepvoorzitter vragen. Je moet 
in het bezit zijn van zowel een extern als een intern 
geschiktheidsrapport. Daarna pas de vraag aan de faculteit 
voorleggen en de faculteit moet dan beslissen of de vraag 
past binnen het beleidsplan. Het extern rapport wordt door de 
Witte & Morel afgeleverd.  
 

- De Witte & Morel 
De Witte & Morel is verbeterd voor het selecteren van 
technische jobs, vroeger kregen ze daar wel eens kritiek over. 
Wat betreft de expertenfuncties: enkel voor A+, dus eigenlijk 
voor de algemene diensten. 
 

- Functieclassificatie voor de kassen 
Deze zal in 2004 afgerond zijn. 
Voor de personen op projecten is dit nog een open vraag. 
 

- Uitstapregeling: niet meer haalbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATP – NIEUWS 
 
 
 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 17 mei 2004 in het 
Laboratorium Magnel, 2e verdieping, Technologiepark 
904 te 9052 Zwijnaarde, om 12h30. 
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