
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 22 mei 2006 
 
Aanwezig: Stefaan Bliki, Chris Bonne, Jeanine De Somer, Michel Dupont, Robert 
Gillis, Peter Guns, Ellen Lammens, Daniël Lauwers, Johanna Louwagie, Ivo 
Michiel, Joris Peelman, Jan Soons, Martin Van Daele, Luc Van den Broecke, Chris 
Vermeulen, Dries Vincke. 
 
Verontschuldigd: Veerle Van Beversluys, 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 19.04.2006 

 
Nieuws uit de Associatie Universiteit Gent > zie verder verslag RvB en BC door 
Jan Soons. 
 
3) Voorbereiding Faculteitsraad 24.05.2006 
 
Inrichting van de master-na-bacheloropleidingen Erasmus Mundus Master 
of Science in Photonics en European Master in Nuclear Fusion Science and 
Engineering Physics. Deze masteropleidingen van 120 studiepunten worden 
gezamenlijk ingericht door universiteiten uit verschillende landen van de 
Europese Gemeenschap. Ze gaan beiden van start op 1 oktober 2006. 
 
Voorstellen tot aanstelling van de vakgroepvoorzitters voor de academie-
jaren 2006-2007 t.e.m. 2009-2010. 
Waren enige kandidaat en werden collegiaal voorgedragen door de effectieve 
leden van de vakgroep: 
− in IR03: prof. Roger Sierens 
− in IR04: prof. Joris Degrieck  
− in IR05: prof. Paul Lagasse 
− in IR06: prof. Jan Van Campenhout 
− in IR07: prof. Herwig Bruneel  
− in IR08: prof. Jan Melkebeek 
− in IR10: prof. Yvan Houbaert 
− in IR11: prof. Paul Kiekens  
− in IR12: prof. Guy Marin 
− in IR14: prof. Luc Taerwe 

− in IR15: prof. Pascal Verdonck 
− in IR17: prof. Christophe Leys 
− in IR18: prof. Hendrik Van Landeghem 
 
In IR16 (vakgroep Wiskundige Analyse) waren er twee kandidaten: huidig 
vakgroepvoorzitter Roger Van Keer en Fred Brackx. Er werd geen consensus 
bereikt. 
In IR01 is de verkiezing van vakgroepvoorzitter geagendeerd voor de 
eerstvolgende vergadering van de vakgroepraad, op 29 mei 2006. 
 
Vraag om een afgesloten fietenstalling op het Technicum. Vroeger was er op 
de parking van het Technicum een afgesloten fietsenstalling enkel toegankelijk 
voor het personeel. Bij de renovatie van het studentenrestaurant moest die 
echter verdwijnen. De bouwcommissie stelt voor om 2 lokalen van IR06 in de 
kelderverdieping bijeen te voegen en om te vormen tot een afgesloten ruimte 
voor fietsen. De toegang tot deze nieuwe fietsenstalling zou best gebeuren via 
de badge. 
 
4) Verslag RvB en BC door Jan Soons 
 
De samenwerking tussen de UGent en de Hogescholen van de AUGent wordt 
verder uitgewerkt; er bestaat een zeker risico dat er in de nieuwe structuren 
minder inspraak zal zijn voor o.a. het ATP. 
 
De AP- en ATP-sleutel 2007 blijft ongewijzigd; men blijft wachten op het nieuwe 
financieringsmodel van de minister. 
 
Er zijn een aantal kleine herschikkingen binnen het STeR-project; b.v. de 
persverantwoordelijke ‘verhuist’ van de Dienst van de Rector naar de afdeling 
Communicatie van de Directie Bestuurszaken. 
 
Er is een idee ontstaan over ‘virtuele aanspreekpunten’, o.a. één voor het 
personeel, één voor de studenten en één specifiek voor internationalisering. 
 
Het geplande monovolume in de Sint-Pietersnieuwstraat zal dan toch gebouwd 
worden, zij het in een licht gewijzigde vorm (toewijzing van lokalen aan de FLW 
en niet meer aan de FirW, geen verbinding tussen het Technicum en het 
monovolume). Er waren reeds teveel kosten gemaakt om de bouw zomaar af te 
blazen en er werden niet echt alternatieven voorgesteld. Bovendien ging de Stad 
Gent niet akkoord dat het monovolume niet zou gerealiseerd worden. 
 
De faculteiten krijgen de controle over het personeel van de portiersloges. Voor 
de basisdienstverlening krijgen de faculteiten personeelspunten. Deze kunnen 



dan aangevuld worden zodat de invulling van deze mandaten kan gebeuren 
volgens de wens van de faculteiten zelf. Voor het huidige personeel geldt een 
overgangsmaatregel tot aan hun pensionering. 
 
Er wordt benadrukt dat de functieherclassificatie niet mag verward worden met 
een bevordering. Een bevordering is een overstap van graad binnen de huidige 
klasse (b.v. van graad 4.3 naar graad 5.1) op basis van een gunstige evaluatie. 
Een functieherclassificatie kan enkel aangevraagd worden wanneer de functie-
inhoud wezenlijk veranderd (verhoogd) is. Voor de functieherclassificatie zijn 
twee stappen nodig, nl. de potentieelinschatting van de betrokkene door De Witte 
& Morel en de evaluatie van de functie door de ATP-functie-evaluatiecommissie. 
 
Er werd nagegaan of er een groot verschil was in de slaagcijfers voor de 
potentieelinschatting tussen het administratief personeel en het technisch 
personeel. Er is slechts een minimaal verschil (2%) tussen het slagen (‘matig 
geschikt’, ‘geschikt’ of ‘zeer geschikt’ bevonden worden)  van het administratief 
personeel en het slagen van het technisch personeel. Bij de zeer geschikten 
bedraagt het verschil wel 8%. 
Het zou wenselijk zijn dat de testen voor de potentieelinschatting aangepast 
worden voor het technisch personeel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 19 juni 2006 om 12u30 in 
de vergaderzaal van de FirW, labo Magnel 2de 
verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 904, Zwijnaarde. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 24.05.2006 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 21.06.2006 
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 
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