
Afscheid… 
 
Daniël Lauwers heeft aan de decaan laten weten dat hij liever niet langer de taak 
van voorzitter van de ATP-geleding op zich neemt en dat hij ontslag neemt als lid 
van de faculteitsraad en tal van andere facultaire commissies.  
Hierbij willen we Daniël bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het ATP van 
onze faculteit en van de universiteit. We betreuren uiteraard zijn ontslag, maar 
we kunnen niet anders dan zijn keuze te respecteren. 
Er werd besloten om voorlopig geen nieuwe voorzitter aan te duiden.  
Johanna Louwagie (E: johanna.louwagie@ugent.be, T: 09 264 5736) is bereid 
gevonden om contactpersoon voor het ATP te zijn en om Daniël te vervangen in 
een aantal facultaire commissies.  
 

* * * 
 
Bezoek aan de cleanrooms – UITNODIGING! 
 
Wanneer? Op maandag 18 februari 2008 van 12.30u tot 13.30u 
Waar? Technologiepark Zwijnaarde gebouw 914, Zwijnaarde (Campus Ardoyen) 
Wat? Een korte presentatie van de activiteiten in de cleanrooms, een rondleiding 
rond de cleanroom en in de technische support. 
Uitleg en begeleiding door prof. Peter Van Daele, Steven Verstuyft, Luc 
Haentjens, … 
 
Wilt u deelnemen aan dit uniek bezoek? Gelieve in te schrijven. Dit kan bij 
Johanna Louwagie (E: johanna.louwagie@ugent.be) tot uiterlijk 11 februari 2008! 
Er wordt geen aparte uitnodiging voor dit bezoek meer rondgestuurd! 
 
Andere geplande bezoeken: Sterrenwacht (mei 2008). 
Hebt u zelf een idee voor een interessant (labo)bezoek: laat het ons weten! 
 

* * * 
 

Bijscholing   
 
Zie bijgevoegde uitnodiging voor een LabVIEW seminarie en gebruikersmeeting 
op 5 maart 2008 in de Faculteitsraadzaal te Zwijnaarde. 
 
Hebt u nood aan bijscholing? Bent u op de hoogte van interessante opleidingen 
die binnenkort georganiseerd worden? Laat het ons weten! 
 
 

* * * 

Vacatures in de faculteit 
 
Op de website van de FirW (www.firw.ugent.be) vindt u onder de link ‘vacatures’ 
(in het gedeelte ‘over FirW’) een overzicht van de vacante betrekkingen bij de 
faculteit, de universiteit en de associatie. 
 
Verslaggeving uit de faculteitsraadvergadering van 21 november 
2007 
 
Katrien Eloot werd door de faculteitsraad voorgedragen voor een aanstelling als 
deeltijds (20%) bezoldigd gastprofessor in de vakgroep Mechanische Constructie 
en Productie (IR04), meer bepaald voor een opdracht van onderwijs en 
onderzoek in het vakgebied ‘Maritieme Hydrostatica en Hydrodynamica’. Katrien 
Eloot zal op 1 februari 2008 starten als gastprofessor. 
 
De samenstelling van de beoordelingscommissie voor de aanstelling van een 
30% bezoldigd gastprofessor in het vakgebied Ergonomie en Organisatie van 
Productiesystemen (IR18 - vakgroep Technische Bedrijfsvoering)  werd 
goedgekeurd. Veerle Van Beversluys zal het ATP in deze commissie 
vertegenwoordigen. 
 
De faculteitsraad heeft prof. Francesco Dal Co voorgedragen voor een 
eredoctoraat van de Universiteit Gent. Prof. Francesco Dal Co werd voorgesteld 
vanuit de vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Andere voorstellen waren  
prof. G. Yablonsky (ingediend door prof. Van Keer en prof. Marin) en dr. Jean 
Jacquinot (ingediend door prof. Van Oost). De eredoctoraten worden traditioneel 
uitgereikt tijdens de diesnatalisviering, dit jaar op 21 maart. 
 
Verslaggeving uit de faculteitsraadvergadering van 12 december 
2007 
 
Er werden 5 beoordelingscommissies samengesteld voor de 
aanstelling/benoeming van ZAP-leden, met telkens ook een vertegenwoordiger 
voor het ATP. Een overzicht:  
− 20% docent of hoofddocent in het vakgebied ‘Constructief Ontwerpen van 

Gebouwen’ in IR01 (vakgroep Architectuur en Stedenbouw); ATP-lid:  
Walter De Ley; 

− 100% docent of hoofddocent in het vakgebied ‘Moderne Architectuur met 
Aandacht voor de niet-Europese Context’ in IR01; ATP-lid: Walter De Ley; 

− 10% docent of hoofddocent in het vakgebied ‘Hoogfrequent 
Systeemontwerp’ in IR05 (vakgroep Informatietechnologie); ATP-lid: Luc 
Haentjens; 



− 100% docent of hoofddocent in het vakgebied ‘Elektromagnetisme’ in IR05; 
ATP-lid: Luc Haentjens; 

− 10% docent of hoofddocent in het vakgebied ‘Medische Beeld- en 
Signaalverwerking’ in IR06 (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen); 
ATP-lid: Ellen Lammens. 

 
De kredietverdeling 2008 naar de vakgroepen en logistieke diensten toe werd 
besproken en goedgekeurd. Er werd aan de Financiële Commissie gevraagd om 
tegen de zomer van 2008 een voorstel voor een nieuwe verdeelsleutel uit te 
werken. 
 
Het voorstel voor de hervorming van het bacheloronderwijs werd besproken. De 
voorgestelde hervorming is gebaseerd op een basistekst van een speciaal 
daartoe opgerichte werkgroep. Het is de bedoeling om op de vergadering van de 
faculteitsraad van februari 2008 alle documenten klaar te hebben voor de 
programmahervorming, zodat deze volgend academiejaar van start kan gaan. De 
doelstellingen van de hervorming in het kort samengevat:  
− het gemeenschappelijk gedeelte van de bachelors in de 

ingenieurswetenschappen profileert zich als een aantrekkelijke topopleiding 
met wiskundige basiskennis en basisvaardigheden, wetenschapsvakken, 
ingenieursvakken én ontwerpgerichtheid als basispijlers; 

− de verschillende bacheloropleidingen in de ingenieurswetenschappen 
kunnen hun specifieke eindtermen beter realiseren en zo de kwaliteit van de 
opleiding verhogen; 

− de slaagcijfers moeten terug omhoog (door meer en andere studie-
begeleiding, door regelmatige evaluaties, door studievoortgangsbewaking, 
enz..); de opleidingen mogen hierbij niet aan kwaliteit inboeten; 

− een (tijdige) heroriëntering van minder goed presterende studenten wordt 
uitgewerkt. 

 
* * * 

 
UGent-Bestuursnieuws-FLASH 
door Peter De Keyser 
 
We overlopen kort de beslissingen van de raad van bestuur van 9 november en 
14 december 2007.  Een aantal thema’s komen steeds terug maar blijven onze 
aandacht opeisen. 
Een overzicht van wat zoal beslist werd: 
De werking van de Associatie Universiteit Gent (AUGent).   Het 
directiecomité heeft unaniem - want zo beslissen ze - ‘toekomstplannen‘ voor de 
AUGent geformuleerd. De raad van bestuur van de associatie (waarin, zoals 
geweten, vertegenwoordigers zetelen van de Universiteit Gent, de Hogeschool 

Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen en de Arteveldehogeschool) heeft deze 
toekomstplannen goedgekeurd. Hierin wordt voorzien in de creatie (in 2012-
2013) van een ‘Universiteit Nieuwe Stijl’ waarin de geacademiseerde opleidingen 
(o.m. industrieel ingenieur) van de hogescholen in de faculteiten geïntegreerd 
worden en de professionele opleidingen (maatschappelijk assistent enz.) in 3 
entiteiten van deze nieuwe universiteit opgenomen worden.  
Samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Er wordt over een 
raamovereenkomst onderhandeld terwijl ondertussen op het terrein de 
samenwerking vooruit gaat. Het is de bedoeling maximaal samen te werken. 
Goedkeuren academisch kalender 2008-2009. Niettegenstaande het 
academiejaar start op 22 september 2008 blijft de personeelsadministratie 
(benoemingen, pensioneringen) op 1 oktober 2008 gericht. 
Rapportering Doctoral Schools. Uit het rapport blijkt dat geen enkele doctoral 
school van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om in de raden ATP af te 
vaardigen. 
Personeelsformatie 2008 (statutair personeel). In tegenstelling tot wat 
sommige faculteiten hadden voorzien, gaat de raad van bestuur in op het advies 
van het basisoverlegcomité (BOC) om de nodige financiële provisie te voorzien 
om de herclassificatie in alle faculteiten mogelijk te maken. Het initiatief voor 
herclassificatie gaat immers uit van het personeelslid. 
De personeelsformatie 2008 en de facultaire personeelsplannen worden 
goedgekeurd. 
Personeelsplan 2008 Centrale administratie. Er volgen nogal wat 
opmerkingen waardoor ik de volgende interventie deed (zie verslag vergadering): 
“De heer ATP-vertegenwoordiger verzet zich in naam van de ATP-geleding 
tegen de onverantwoorde kritiek en het “blinde oordeel” van de ZAP-geleding, 
die zijns inziens het voornoemde percentage (13 %) “puur als een fetisj” 
hanteert. Hij is verbolgen dat geen rekening gehouden wordt met de afbouw van 
het NGP, wat het beeld vervalst. Hij stelt dat deze tijdelijke OOP-middelen nu 
aangewend worden voor opdrachten die essentieel niet tijdelijk zijn. Hierdoor 
kleedt men in de feiten de eigen dienstverlening uit. Een goede en gespreide 
dienstverlening staat primordiaal. Belangrijk is te kijken naar de noden. Dat de 
Centrale Administratie ondertussen geresponsabiliseerd is, wordt uit het oog 
verloren.”. Tenslotte worden die personeelsplannen goedgekeurd met 31 
stemmen vóór en  
1 onthouding. 
ATP-aangelegenheden voor personeelsleden van ‘niveau 1’. Beslissingen 
over de loopbaan van ATP van functieklasse A en A+ moeten door de raad van 
bestuur genomen worden. 
We noteren o.m. voor de 2 vergaderingen 5 statutaire aanwervingen,  
3 personeelsleden worden -na stage- vastbenoemd, 3 herclassificaties naar A en 
A+ worden goedgekeurd en 3 aanwervingen voor onbepaalde duur. 
Oprichten en samenstellen van de werkgroep Diversiteit en Gender. De 
universiteit is aan een inhaalbeweging toe, scoort onvoldoende wat o.a. het 



aantrekken van allochtonen betreft en beslist om 3 statutaire medewerkers  aan 
te trekken en 1 rectorale adviseur aan te stellen. 
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