
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 20 februari 2006 
 
Aanwezig: Jeanine De Somer, Erik De Temmerman, Michel Dupont,  
Robert Gillis, Ludo Inghels, Johanna Louwagie, Ivo Michiel, Jan Soons, 
Veerle Van Beversluys, Marnix Van Dorpe. 
 
Verontschuldigd: Chris Bonne, Hans D’heer, Daniël Lauwers,  
Hendrika Van Nieuwenhove. 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt unaniem goedgekeurd 
door de aanwezige ATP-leden. 
 
2) Verslag Faculteitsraad 23.01.2005 

 
Jan Soons geeft toelichting bij de verslagen van het vergaderingen van 
het Bestuurscollege van 15.12.2005 en 05.01.2006. Het monovolume in 
de Sint-Pietersnieuwstraat zal niet volgens het oorspronkelijk ontwerp 
gerealiseerd worden. De decaan wijst erop dat de nood aan bijkomende 
grote auditoria de laatste tijd is afgenomen door de bouw van een aantal 
grote auditoria op diverse locaties. 
  
De decaan deelt mee dat prof. K. De Bosschere en dr. Michiel Ronsse 
een webapplicatie ontwikkeld hebben voor de opvolging van scripties 
(‘Plato’). 
 
Aan de FirW werden 5.7 extra personeelspunten toegekend voor AAP-
mandaten. De AP/ATP-beleidscommissie wenst deze extra punten nu niet 
volledig in te vullen met nieuwe mandaten, maar stelt voor om deze 
punten gefaseerd te besteden. 
 
De AP/ATP-beleidscommissie gaat akkoord om de financiering van de 
technische opleidingen voor het ATP te ondersteunen. De gemaakte 
kosten van de voorbije 2 jaar zullen terugbetaald worden aan de 
vakgroepen en voortaan zal jaarlijks een vast budget ter beschikking 
gesteld worden. 
 
In verband met de aanvraag tot de bouw van een betonnen 
kuipconstructie als proefopstelling op de campus Ardoyen wijst de 

voorzitter van de bouwcommissie op de minder geslaagde inplanting 
ervan (vlak voor de ingang van de te bouwen machinehall) en op het niet 
volgen van de normale weg voor de aanvraag. Het dossier wordt 
teruggestuurd naar IR15, met de vraag advies uit te brengen aan de 
facultaire bouwcommissie. 
 
3) Voorbereiding Faculteitsraad 22.02.2006 
 
De aanstelling van de huidige vakgroepvoorzitters vervalt op 01.10.2006. 
Tegen 1 juni moeten de nieuwe voorzitters gekozen worden. 
 
Er zijn binnenkort ook verkiezingen voor een decaan voor de 
academiejaren 06-07 en 07-08 en een academisch secretaris voor 06-07. 
 
IR03 (vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) doet 
een aanvraag tot het inrichten van een nieuwe Master-na-Master: Master 
of Fire Safety Engineering. 
 
Voor de toekomstige studenten ingenieurswetenschappen wordt in 
september 2006 een vakantiecursus wiskunde georganiseerd.  
 
De AP/ATP-beleidscommissie brengt een advies uit over de besteding 
van de door het IVPV teruggestorte middelen. De commissie erkent dat 
vakgroep IR01 in vergelijking met de andere vakgroepen minder 
mogelijkheden heeft om inkomsten te verwerven via projecten of 
wetenschappelijke dienstverlening en adviseert om 2/3 van het bedrag 
(d.i. € 24789) te storten aan IR01 en 1/3 van het bedrag (d.i. € 12395) te 
reserveren op de kas niet-gebruikte P-punten. 
 
4) Varia 
 
− Er werd een hulpfonds voor buitengewone risico’s opgericht. 
− De rookstopbegeleiding van personeelsleden is goedgekeurd. De 

UGent voorziet € 75 per persoon. 
− Er is een vraag van ATP-leden om na hun pensionering verder 

gebruik te kunnen maken van de parkings van de UGent. 
 
 
 



4) Verslag RVB en BC door Jan Soons 
 
Er waren in totaal 170 deelnemers aan de testen voor het behalen van 
het extern rapport van potentieelinschatting: 

− van functieklasse B naar functieklasse A: 70 deelnemers; 
− van functieklasse C naar functieklasse B: 70 deelnemers; 
− van functieklasse D naar functieklasse C: 30 deelnemers. 

 
De testen en interviews vielen mee, de voordracht zou wat moeilijker 
geweest zijn. De testen bestonden eruit dat een probleem werd 
voorgesteld b.v. een bedrijf in nood en aan de hand van een 10-tal 
bladzijden uitleg moest gezocht worden naar de zwakke punten in het 
bedrijf en moest men oplossingen voorstellen. 
De beschikbare tijd werd door de meesten als kort ervaren. In het 
algemeen mochten de testen voor technische functies wat gerichter zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 20 maart 2006 om 12u30 
in de vergaderzaal Plateaugebouw (gelijkvloers, 
linkervleugel), Jozef Plateaustraat 22, Gent. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 22.02.2006 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 22.03.2006 
4. Verslag RVB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 
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