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Vergadering van 21 juni 2006 
 

o Prof. Daniël De Zutter werd herverkozen als decaan van de FirW voor de volgende 2 
academiejaren. 

 
o Prof. Luc Taerwe werd herverkozen als academisch secretaris van de FirW voor 

2006-2007. 
 

o Het voorstel van de Bevorderingscommissie ZAP (met ATP-vertegenwoordiger 
Johanna Louwagie) voor de gecontingenteerde bevorderingen bij het ZAP in 2006 
werd met 47 stemmen voor, bij 3 onthoudingen, goedgekeurd door de FR. Bijgevolg 
werden de volgende ZAP-leden voorgedragen voor een bevordering naar hoogleraar: 
Bart Dhoedt (IR05), Luc Dupré (IR08), Geraldine Heynderickx (IR12), Kristiaan Neyts 
(IR06), Philippe Van Bogaert (IR15), Peter Van Daele (IR05), Hendrik Van 
Landeghem (IR18) en Lieva Van Langenhove (IR11). 

 
Vergadering van 30 augustus 2006 
 

o Prof. Ronny Verhoeven, onderwijsdirecteur van de FirW, werd voorgesteld als 
vertegenwoordiger voor onze faculteit in de UGent-onderwijsraad. 

 
o Door FRiS, de facultaire raad van ingenieursstudenten, werd een nota opgesteld naar 

aanleiding van de lage slaagcijfers in het eerste jaar Bachelor in de 
Ingenieurswetenschappen. De decaan stelt voor om met een werkgroep na te 
denken over de grote lijnen van deze problematiek. Johanna Louwagie 
vertegenwoordigt het ATP in deze commissie. 

 
o Er zijn 2 vacante betrekkingen bij het statutair ATP: 

in IR07: medewerker/secretaris – functieklasse C; 
in IR08: hoofdmedewerker/elektromechanicus – functieklasse B. 

 
o De bouwcommissie wil een zicht krijgen op de nabije en toekomstige huisvesting van 

de hele faculteit en zal een tweede rondvraag doen bij alle vakgroepen. Onder 
andere de wens van de vakgroepen die momenteel gedeeltelijk of volledig gehuisvest 
zijn in het Technicum om naar de campus Ardoyen te verhuizen zal onderzocht 
worden. 
De faculteitsraad is akkoord gegaan met het voorstel van de vakgroep IR01 en de 
bouwcommissie om de vakgroepbibliotheek van IR01 uit te breiden en opnieuw in te 
richten. 

 
Vergadering van 20 september 2006 
 

o Er werden 2 beoordelingscommissies voor ZAP-vacatures aangesteld, nl. voor een 
− vacature voor docent, hoofddocent of hoogleraar in het vakgebied ‘Keramische 

Materialen’ in IR04 >> ATP-vertegenwoordiger in de commissie: Johan De 
Clercq; 



− vacature voor docent, hoofddocent of hoogleraar in het vakgebied ‘Distributed 
Scientific Computing’ in IR05 >> ATP-vertegenwoordiger in de commissie: Luc 
Haentjens. 

 
o Het AP/ATP-beleidsplan voor de periode 2006-2010 werd op één onthouding na 

unaniem goedgekeurd.  
Een passage uit het bij het bestuur ingediende beleidsplan i.v.m. de ATP-
functieherclassificaties: 
 

‘De commissie merkt op dat in de huidige procedure voor het aanvragen van ATP-
functieherclassificaties sprake is van het verwerven van een 'extern rapport van 
potentieelinschatting' (voor de herclassificatie van functies naar de functieklassen A, B of C) en 
van het doorlopen van een 'geschiktheidsonderzoek' (voor de herclassificatie van functies naar 
de functieklasse A+). 
De beleidscommissie meent dat de huidige rapportering van potentieelinschattingen adequaat 
is voor ATP-leden die eerder administratieve taken uitvoeren.  De commissie is evenwel van 
mening dat de rapportering van potentieelinschattingen van ATP-leden die een eerder 
technische functie uitoefenen, veel minder adequaat is.  Het potentieel van dergelijke ATP-
leden kan immers alleen ingeschat worden op basis van hun technische bekwaamheid.  Deze 
technische bekwaamheid kan slechts aangetoond worden via technische proeven en niet via de 
administratieve proeven waaraan technische ATP-leden momenteel onderworpen worden. 
De commissie vraagt daarom uitdrukkelijk dat het bestuur er in de toekomst zou op toezien dat 
ATP-leden die een technische functie invullen een extern rapport van potentieelinschatting 
zouden ontvangen waarin hun technische bekwaamheden beschreven worden.  Ze vraagt 
tevens dat ATP-leden die een technische functie invullen maar in de loop van de voorbije 
maanden een extern rapport van potentieelinschatting verwierven op basis van louter 
administratieve proeven, de kans zouden krijgen om een nieuw extern rapport van 
potentieelinschatting te verwerven (op basis van technische proeven). 

 
De beleidscommissie dringt er in deze context ook op aan dat vanuit het bestuur geen 
onrealistische verwachtingen zouden gecreëerd worden binnen de ATP-geleding.  De 
commissie meent dat ATP-functieherclassificaties geen automatisme mogen worden, en alleen 
kunnen overwogen worden na een grondige en correcte inschatting van de inhoud van de 
betrokken functies.  Ze dringt bijgevolg aan op contingentering, zodat het geheel van de ATP-
functieherclassificaties betaalbaar blijft in termen van P-punten die hiervoor moeten 
gereserveerd worden.  Mede daarom stelt de commissie voor dat, naar analogie met de 
reservering van P-punten voor gecontingenteerde ZAP-bevorderingen, de AP/ATP-
beleidscommissie jaarlijks voorstellen zou formuleren omtrent het aantal P-punten dat ter 
beschikking wordt gesteld voor toekomstige ATP-functieherclassificaties.’ 

 
o Openverklaring van een betrekking bij het statutair ATP  

in IR12: hoofdmedewerker/elektromechanicus – functieklasse B. 
 
 
 
 
 

* * * 


