
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 20 februari 2007 
 
Aanwezig: Peter De Keyzer, Jeanine De Somer, Michel Dupont,  
Peter Guns, Daniël Lauwers, Johanna Louwagie, Joris Peelman,  
Veerle Van Beversluys, Hendrika Van Nieuwenhove, Muriel Vervaeke,  
Dries Vincke. 
 
Verontschuldigd: Chris Bonne, Jan Soons. 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
2. Verslag van de faculteitsraadvergadering d.d. 24.01.2007 
 
De Raad heeft zich akkoord verklaard met de openverklaring van twee ATP-
mandaten ter vervanging van ATP-leden die ontslag genomen hebben. 
− In IR15 (vakgroep Civiele Techniek) heeft Ivo Michiel (100% ATP-A, 

systeembeheerder) ontslag genomen. De vakgroep vraagt om het mandaat 
opnieuw open te verklaren. Het voorstel impliceert een status quo voor wat 
betreft de ATP-omringing binnen vakgroep IR15. De AP/ATP-
beleidscommissie gaat akkoord met het voorstel. 

− In IR18 (vakgroep Technische Bedrijfsvoering) eindigt het mandaat van 
Zoltan Somogyi (50% ATP-B, systeembeheerder) op 31.03.2007. De 
vakgroep vraagt om dit mandaat opnieuw open te verklaren, zij het in 
functieklasse A en niet in functieklasse B, op basis van een aantal 
inhoudelijke argumenten. Rekening houdend met het feit dat vakgroep IR18 
een 10% ATP-A mandaat heeft ingeleverd als gevolg van de terbeschikking-
stelling van Jan Soons, geeft de AP/ATP-beleidscommissie een gunstig 
advies. 

 
3. Voorbereiding van de faculteitsraadvergadering d.d. 21.02.2007 
 
Volgende punten staan op de agenda voor de volgende FR-vergadering: 
- voorstel voor wijziging van de benaming van de opleiding ‘Master in de 

Ruimtelijke Planning’ naar ‘Master in de Stedenbouw en de Ruimtelijke 
Planning’ en voorstel van programmawijziging voor deze master; 

- aanvraag voor dotatie door de faculteiten aan het samenwerkingsverband 
‘Gents Afrika Platform’; 

- verslag van de ZAP-evaluatiecommissie FirW over de taakomschrijvingen 
van het ZAP en de gastprofessoren; 

- verslag van de Bouwcommissie FirW: 
o visie op de nabije en toekomstige huisvestiging van de faculteit 

Ingenieurswetenschappen; 
o vraag van IR06 (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) voor 

het tijdelijk gebruik van enkele lokalen in gebouw 914 op de Campus 
Ardoyen; 

o vraag van IR18 (vakgroep Technische Bedrijfsvoering) tot verbreking 
van de huurovereenkomst met de vzw CIM-CIL voor lokaal A 0.12 in 
gebouw 903 op de campus Ardoyen en toewijs van het lokaal aan 
IR18. 

 
4. Verslag RvB en BC door Peter De Keyzer 
 
Aanduiding van het hoofd IDPBW 
Het bestuurscollege heeft beslist om prof. Leopold de Thibault de Boesinghe met 
ingang van 9 februari 2007 aan te stellen als hoofd van de Interne dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) en met ingang van dezelfde 
datum aan te duiden als afdelingshoofd IDPBW. 
 
Het Methusalem-initiatief 
De bedoeling van dit initiatief is om excellente en toonaangevende ZAP-leden 
een langdurige financiering toe te kennen onder de vorm van een forfaitaire som 
in plaats van de huidige permanente struggle for money (via projecten). 
 
Evaluatieprocedure voor beheerders 
De Raad van Bestuur heeft de evaluatieprocedure voor de beheerders 
goedgekeurd. Deze procedure houdt in dat de beheerders om de twee jaar 
geëvalueerd worden op basis van een tweejaarlijks doelstellingendocument. De 
beoordeling gebeurt door een groep van minstens 8, hoogstens 10 personen 
waaronder de rector, de vice-rector en een externe evaluator. Twee 
opeenvolgende of in totaal drie ongunstige evaluaties kunnen leiden tot ontslag. 
 
Wetenschapspark Rijvissche  
De UGent heeft een principe-overeenkomst afgesloten met de stad Gent om een 
wetenschapspark te realiseren op het Rijvisschepark in Zwijnaarde. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geplande rondleidingen aansluitend op de maandelijkse vergadering 
 
 maart: Laboratorium Magnel voor Betononderzoek 

 april: Vakgroep Architectuur en Stedenbouw 

 mei: Cleanrooms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op de 
vergadering van maandag 19 maart 2007 om 12u30 in de 
faculteitsraadzaal van de FirW, labo Magnel 2de 
verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 904, Zwijnaarde. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 21.02.2007 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 21.03.2007 
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 

 
6. Rondleiding in het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek 


