
 
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 20 maart 2006 
 
Aanwezig: Stefaan Bliki, Chris Bonne, Peter De Keyser, Peter Guns,  
Daniël Lauwers, Ivo Michiel, Hendrika Van Nieuwenhove, Muriel Vervaeke, 
Dries Vincke. 
 
Verontschuldigd: Jeanine De Somer, Johanna Louwagie, Joris Peelman, 
Jan Soons, Veerle Van Beversluys. 
 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt unaniem goedgekeurd 
door de aanwezige ATP-leden. 
 
2) Verslag Faculteitsraad 22.02.2006 

 
Op 1 oktober 2006 vervalt de aanstelling van de huidige voorzitters van 
de vakgroepen. In de vergadering van mei zal de FR advies uitbrengen 
over de voorstellen van de nieuwe vakgroepvoorzitters. Het ATP 
verbonden aan de vakgroep dient gehoord te worden i.v.m. de keuze van 
de voorgedragen kandidaat. 
 
Aanvraag van IR03 tot het inrichten van een nieuwe ManaMa: Master 
of Fire Safety Engineering. 
De Raad keurt het voorstel unaniem goed. 
 
Besteding van de door het IVPV gestorte middelen aan de faculteit. 
Prof. Luc Boullart heeft vragen bij de voorgestelde verdeelsleutel. 
De decaan stelt voor om tegen volgend jaar een definitieve oplossing uit 
te werken voor het tekort aan financiële middelen waarmee IR01 ieder 
jaar geconfronteerd wordt. 
Uitslag van de stemming: 42 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 11 
onthoudingen. 
 
 
 

3) Voorbereiding Faculteitsraad 22.03.2006 
 
Het onthaalbeleid dat reeds enkele jaren bestaat voor het ATP wordt ook 
ingevoerd voor het OAP. 
 
Samenstelling van de beoordelingscommissie voor de aanstelling van 
een 10% onbezoldigd gastprofessor in IR10 (vakgroep Metallurgie en 
Materiaalkunde): ATP-vertegenwoordiger in de commissie: Michel Moors. 
 
Commissie van vier: goedkeuring van een vacature voor een 50% 
administratief medewerker in IR08 (vakgroep Elektrische Energie, 
Systemen en Automatisering). 
 
Bouwcommissie (ATP-vertegenwoordiger Chris Bonne): Advies over de 
inrichting van een proefput op de Campus Ardoyen (doel: het uitvoeren 
van metingen bij belasting van een brugdek). 
Er wordt voorgesteld om de proefput te construeren op de parallelweg 
met de Tramstraat op voorwaarde dat de wegbedekking, die zwaar 
beschadigd is door de wortels van bomen, hersteld wordt. 
 
4) Verslag RVB en BC door Peter De Keyser 
 
Iets meer dan 75% van de deelnemers aan de proeven voor het behalen 
van de externe rapporten voor potentieelinschatting is geslaagd. 
Binnenkort zal er vanuit de centrale administratie aan de ATP-leden een 
brief verstuurd worden om de mogelijkheid tot functieherclassificatie aan 
te kondigen. 
Een extern rapport kan ook gebruikt worden om te kandideren voor een 
job met een hogere functieklasse. Er wordt voorspeld dat er in de 
komende 4 jaar +/- 400 jobs intern zullen openverklaard worden. 
 
 
Eerder was de functieclassificatie voor het personeel op kassen met een 
contract van onbepaalde duur al goedgekeurd. Het bestuurscollege is nu 
ook akkoord gegaan om volgende voorstellen ter onderhandeling voor te 
leggen aan sectorcomité X: 
 
1. het opnemen van mutaties en bevorderingen voor personeelsleden van 
de kassen met contracten van onbepaalde duur en minstens 4 jaar 
anciënniteit; 



2. het uitwerken van mogelijke alternatieven voor het huidige interne 
rapport van potentieelinschatting; 
3. het voorzien van een specifieke functieherclassificatie naar 
functieklasse C voor de redders; 
4. het inschrijven van een procedure van generieke functieherclassificatie 
(n.a.v. punt 3).  
Verder was er ook het voorstel om bij elke werving van personeel op 
kassen met een contract van onbepaalde duur een extern bureau in te 
schakelen. Dit blijft een vrijblijvende mogelijkheid voor de promotor van 
de kas; de universiteit zou zich engageren om de kosten van een 
dergelijke werving terug te betalen wanneer de betrokkene achteraf zou 
muteren of bevorderen naar een statutaire betrekking. 
 
Er is een omvorming van de lerarenopleiding in de maak. 
 
Er is protest tegen het nieuwe financieringsplan voor het hoger onderwijs 
(op basis van de door de studenten behaalde studiepunten) van minister 
Vandenbroucke. 
 
Op het vlak van de associaties werden allerlei verschuivingen in het 
vooruitzicht gesteld, maar een aantal fusieplannen werden afgeschoten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATP – NIEUWS 

 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van dinsdag 18 april 2006 om 12u30 in 
de vergaderzaal van de FirW, labo Magnel 2de 
verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 904, Zwijnaarde. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 22.03.2006 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 19.04.2006 
4. Verslag RVB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 
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