
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 21 maart 2005  
 
Aanwezig:  
Rita Breems, Jeanine De Somer, Peter De Keyzer, Hans D’heer, Peter 
Guns, Daniël Lauwers, Johanna Louwagie, Hilda Riems, Jan Soons, 
Veerle Van Beversluys, Hendrika Van Nieuwenhove, Muriel Vervaeke 
 
Verontschuldigd: Chris Bonne, Michel Dupont, Samuel Perez, Dries 
Vincke 
 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt eenparig goedgekeurd 
door de aanwezige ATP-leden. 
 
2) Verslag Faculteitsraad 23 februari 2005 
 
 Aanduiding van twee FTW-vertegenwoordigers in de ‘Stuurgroep 

UGender’ 
Het Bestuurscollege richtte de ‘Stuurgroep UGender’ op in het kader 
van de uitbouw het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen aan 
de Universiteit Gent. Elke faculteit werd gevraagd één man en één 
vrouw voor te dragen om te zetelen in deze stuurgroep. De FR heeft 
prof. Lieva Van Langenhove en prof. Hendrik Van Landeghem 
voorgedragen. 

 
 Aanvullende opleiding ruimtelijke planning 

Vanaf 2005-2006 zal de UGent alleen instaan voor de organisatie van 
deze aanvullende opleiding. Voorheen was dit een interuniversitaire 
opleiding die samen met de K.U.Leuven werd georganiseerd. 

 
3) Voorbereiding Faculteitsraad 23 maart 2005 
 
 Advies over de aanstelling van een bezoldigd deeltijds (10%) 

gastprofessor in het vakgebied ‘Technische installaties in 
gebouwen’ (TW01) 
Nicolas Vyncke wordt voorgesteld voor aanstelling als bezoldigd 10% 
gastprofessor, in de graad van docent (eerste salarisschaal) m.i.v. 
1/7/2005 t.e.m. 30/9/2007. 
 

 Advies over een aanvraag tot uitoefening van nevenactiviteiten in 
2004-2005 
Prof. Paul Vandevelde heeft een aanvraag ingediend tot het 
uitoefenen van nevenactiviteiten in het huidige academiejaar, dit ten 
gevolge van de verzelfstandiging van het Instituut voor 
Brandveiligheid. 
 

 Advies van de AP/ATP-beleidscommissie over de besteding van 
door het IVPV aan de faculteit gestorte middelen 
Door het IVPV werd een som geld teruggestort aan de faculteit.  
De AP/ATP-beleidscommissie stelt voor om dit bedrag als volgt te 
verdelen: 
1/3 aan de vakgroep Architectuur en stedenbouw 
1/3 naar de ‘kas niet-gebruikte P-punten’ 
1/3 te verdelen over de vakgroepen volgens de FC-verdeelsleutel. 

 
 Voorstel tot naamswijziging van de Master in de ruimtelijke 

planning 
Door de vakgroepen TW01 en TW15 is een voorstel ingediend om de 
naam van de Master in de ruimtelijke planning te wijzigen naar 
‘Master in de ruimtelijke planning en de stedenbouw’. 

 
 Voorstellen tot aanstelling van lesgevers voor 2005-2006 

 
 Brugprogramma’s 2005-2006 van overgang vanuit het hoger 

onderwijs 2 cycli 
Het betreft hier de ‘klassieke’ brugprogramma’s voor overgang van 
voornamelijk industrieel ingenieurs naar opleidingen in de Faculteit 
Toegepaste Wetenschappen. 
 

 Voorbereidings- en schakelprogramma’s voor toegang tot de 
ManaBa’s en de ManaMa’s 
Voorbereidingsprogramma’s zijn overgangsprogramma’s voor 
‘academische bachelors’, schakelprogramma’s zijn overgangs-
programma’s voor ‘professionele bachelors’, beide naar academische 
Master-na-Bachelor-opleidingen (ManaBa’s) en academische Master-
na-Master-opleidingen (ManaMa’s).  

 
 Verslag CWO over de besteding van het facultair BOF-budget 

2003 
 
 Jaarverslag 2003-2004 van de Commissie Stages 

 



 
 
 
 
 
4) Verslag van de ATP-vertegenwoordiger in de RvB 
 
 
Een aantal gevallen van ondermaatse en onvoldoende ATP-evaluaties 
zijn door de Raad van Beroep onderzocht en het advies van deze raad 
werd besproken door het Bestuurscollege. Voor een aantal evaluaties 
werd beslist dat deze als onbestaande moeten beschouwd worden, voor 
een aantal andere dat ze geldig zijn, maar voor allemaal dat ze geen 
(negatieve of positieve) rechtsgevolgen kunnen hebben. Ook voor de 
ongunstige evaluaties die niet voor de Raad van Beroep zijn gekomen 
geldt dat ze blijven bestaan, maar dat ze geen gevolgen hebben. 
 
Er werd een eerste expertenfunctie A+ goedgekeurd voor een ATP-lid 
met een zeer specifieke taak, maar zonder leidinggevende te zijn. 
 
De onderhandelingen met sectorcomité X zijn gepland voor 12 april. 
 
Er werd een raamovereenkomst van de AUGent voor GSM-gebruik 
goedgekeurd, waarin een clausule werd opgenomen om aan een gunstig 
tarief een persoonlijk contract af te sluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 18 april 2005 om 12u30 in 
de vergaderzaal van de FTW, labo Magnel 2de verdieping, 
Technologiepark Zwijnaarde 904, Zwijnaarde. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 23/03/2005 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 20/04/2005 
4. Verslag RVB en BC door Jan Soons 
5. Varia 
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