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Beknopt verslag aan de FTW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 17 december 2004 

 
De agenda bevatte de volgende punten met onmiddellijke relevantie voor de FTW: 

1. De goedkeuring van de facultaire beleidsplannen; 
2. Het goedkeuren van de stopzetting van de 0,1 FTE ZAP-vacature in TW08; 
3. De door het BOF toegekende postdoctorale mandaten (mogelijk gemaakt door de 

defiscalisering); 
4. De vorm waaronder de resultaten van onderwijsevaluaties door studenten dienen te 

worden overgemaakt aan het bestuur; 
5. De academische kalender, en het vroeger laten beginnen van het academiejaar, om een 

week vakantie in te bouwen na de examens van het eerste semester. 
 
Het facultaire beleidsplan 2004-2008 
 
Als gevolg van een procedurefout (het laattijdig doorsturen van het dossier) hadden de 
vakorganisaties geen advies uitgebracht over de globale personeelsformatie. Bovendien bleek 
er een zekere onvrede met de kwaliteit van de voorstellen van de directies van de centrale 
administratie.  
 
Hier leek het erop dat het hele agendapunt zou verdaagd worden.  
 
Verschillende leden hebben hiertegen gepleit, omdat een verdaging zou zorgen voor een 
ernstige verstoring in de wervingsprocedures in de faculteiten, dit ondanks het feit dat vrijwel 
alle faculteiten ruimschoots op tijd waren met hun dossier.  
 
Men heeft bijgevolg beslist enkel de beleidsplannen van de faculteiten te behandelen. Dit is 
dan ook gebeurd, en alle beleidsplannen werden goedgekeurd, rekening houdend met een 
aantal kleine correcties die voordien gemeld waren aan DPO (ook vanwege onze faculteit) of 
ter zitting vermeld werden. 
 
Het stopzetten van de procedure voor een 0,1 ZAP-mandaat in TW08 
 
De raad heeft zich unaniem akkoord verklaard met de argumentering van de FTW. 
 
De door het BOF toegekende postdoctorale mandaten (mogelijk gemaakt door de zgn. 
gedeeltelijke defiscalisering) 
 
De bedoeling van deze actie is een aantal postdoctorale mandaten te creëren met de middelen 
die vrijgekomen zijn door het niet moeten doorstorten naar de overheid van de 
bedrijfsvoorheffing bij sommige personeelscategorieën.  
 
Het gaat over tijdelijke, driejarige mandaten.  
 
Het initiatief wordt beperkt tot onderzoekers die een aanvraag voor een postdoctoraal mandaat 
gedaan hebben bij het FWO, die daar gunstig gerangschikt werden (‘geklasseerd’), maar aan 
wie geen beurs werd toegekend om budgettaire redenen.  
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Het blijkt dat het, over alle wetenschappelijke commissies van het FWO heen, gaat over een 
50-tal onderzoekers per jaar, van wie men er op deze manier er een 15 à 20 zou kunnen 
‘opvissen’. 
Bij toekenning van een dergelijk mandaat moet men een tweede keer kandideren bij het FWO, 
maar bij mislukking blijft het UGent-mandaat verder doorlopen. 
 
Rapportering over de onderwijsevaluaties 
 
Er lag een voorstel voor rapportering over de onderwijsevaluaties door studenten voor, van de 
hand van de onderwijsraad, waarin gesteld wordt dat het de KCO’s zijn (niet de 
onderwijsdirecteurs op zich) die een syntheseverslag opmaken, en dit aanvullen met 
numerieke resultaten uit de enquête.  
 
De criteria waaraan een lesgever getoetst wordt kunnen bestaan uit intrinsieke criteria (het 
presteren van de lesgever zelf), vergelijkende criteria (met de prestaties bij vorige evaluaties 
van dezelfde lesgever), of criteria voor kwaliteitsvol onderwijs die door de opleidings-
commissies of faculteit zelf worden bepaald. Onze faculteit voldeed hier in het verleden aan, 
op het automatisch aanleveren van numerieke gegevens uit de enquête na. 
 
De vertegenwoordiging van de studenten heeft ter zitting tegen dit voorstel geprotesteerd, 
ondanks het feit dat er niet tegen geprotesteerd werd op de vergadering van de onderwijsraad 
waar dit punt behandeld werd. Bovendien zat door een materiële fout het verslag van de 
onderwijsraad niet in de voorbereiding. Als gevolg van dit alles werd beslist dit punt op een 
volgende raad te hernemen.  
 
De academische kalender, en het vroeger laten beginnen van het academiejaar met de 
bedoeling een week vakantie in te bouwen na de examens van het eerste semester 
 
De academische kalender 2005-2006 werd goedgekeurd. De studentenvertegenwoordiging 
heeft ervoor gepleit de brugdag na Hemelvaart (vrijdag 26 mei 2006) te verschuiven naar 
maandag 14 november 2005, om aldus een aaneengesloten periode te krijgen van vrijdag 11 
november tot en met dinsdag 15 november 2005. 
 
Dit ging nog nader bekeken worden, onder meer door de vertegenwoordiging van het 
personeel. 
 
De vraag geformuleerd door de onderwijsdirecteur van onze faculteit in de onderwijsraad, 
namelijk het academiejaar een week vroeger te laten starten, met de bedoeling na de 
semesterexamens een week vakantie te hebben vóór het begin van het tweede semester, wordt 
blijkbaar door de overkoepelende studentenorganisaties niet gesteund.  
 
Men overweegt de individuele faculteiten de vrijheid te geven om hun precieze begindatum 
zelf te bepalen, uiteraard met een beperking van de speling tot maximaal een week. 
 
 


