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Beknopt verslag aan de FTW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 15 april 2005 

 
Er waren een drietal punten met relevantie voor onze faculteit, namelijk  
1. De conceptnota van DOWA rond de implementatie van het flexibiliseringdecreet 
2. De aanstelling van Nicolas Vyncke als gastprofessor 
3. De benoeming van Wouter De Raeve 
 
De conceptnota van DOWA rond de implementatie van het flexibiliseringdecreet 
 
De directie onderwijszaken heeft een nota uitgewerkt die de implementatiemodaliteiten van 
het flexibiliseringdecreet bevat. Het gaat over een lange tekst, waarvan de volgende 
samenvatting in enkele regels alleen de hoofdlijnen weergeeft. Deze bepalingen zullen 
worden opgenomen in een nieuw onderwijs- en examenreglement (OER).  
 
Zoals men weet zijn de huidige studievormen 
• het normale curriculum (voltijds/deeltijds) 
• IAJ’s 
• Inschrijven voor afzonderlijke vakken 
• Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap 
 
De essentie van het voorstel is dat deze vormen, met zo weinig mogelijk inhoudelijke 
wijzigingen of uitbreidingen, worden getransformeerd in specifieke contracten met de 
volgende namen: 
• Diplomacontract (DC) met modeltraject (MT) (voltijds/deeltijds) – vervangt normaal 

curriculum 
• Diplomacontract (DC) met geïndividualiseerd traject (GT) (voltijds/deeltijds) – vervangt 

IAJ’s 
• Creditcontract (CC) – vervangt afzonderlijke cursussen 
• Examencontract (EC) met het oog op het behalen van een diploma volgens DC of MT – 

vervangt Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap 
• Examencontract (EC) met het oog op het behalen van credits voor één of meer 

opleidingsonderdelen 
 
Voor elk van deze contracten worden de contractuele aspecten bepaald, zoals wie kan 
inschrijven, wat de duur van de studie is, deliberatiemogelijkheden, credits en vrijstellingen 
via EVK (eerder verworven kwalificaties) en EVC (eerder verworven competenties), …  
 
De voorstellen van DOWA bevatten voorts ook concrete voorstellen voor  
• de organisatie van de examens (aantal examenkansen per opleidingsonderdeel, wat met 

niet-periodegebonden evaluaties),  
• het toekennen en behandelen van examencijfers, (geen pass/fail, alleen numerieke 

resultaten) 
• het toekennen van een graad van verdienste (per jaar/na afronden opleiding) 
• de examencommissies (na welke jaren? deliberatieregels? ) 
• studievoortgangbewaking 
 
Tenslotte werd een voorstel geformuleerd voor de verruiming van de toegangsmogelijkheden 
tot de universitaire studies naar andere doelgroepen die nu geen toegang hebben wegens 
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gebrek aan een diploma van hoger secundair onderwijs (volwassenenonderwijs, ontheemden, 
…). 
 
De voorstellen werden met meerderheid goedgekeurd.  
 
Er wordt voorzien dat een deel van deze informatie, die zal behoren tot de contracten die de 
studenten kunnen aangaan met de universiteit, zal moeten vermeld worden op de ECTS-
fiches. Wij kunnen ons bijgevolg verwachten aan één of meerdere ronden waarin aan de 
lesgevers en opleidingen zal gevraagd worden hun ECTS-fiches aan te vullen met de 
ontbrekende informatie. 
 
  
De aanstelling van Nicolas Vyncke als gastprofessor 
 
Het voorstel om ir. Nicolas Vyncke vanaf 1 juli 2005 tot en met 30 september 2007 aan te 
stellen als 10% deeltijds bezoldigd gastprofessor in het vakgebied “technische installaties in 
gebouwen” in vakgroep TW01 werd unaniem goedgekeurd.  
Er werd ditmaal geoordeeld dat de argumentering over de relevantie en de erkenning van de 
beroepsactiviteiten voldeed. 
 
 
De benoeming van Wouter De Raeve 
 
Ing. Wouter De Raeve wordt met ingang van 1 mei 2005 vast benoemd als voltijds 
directiemedewerker (A-7) in vakgroep TW06 (unanieme beslissing). 
 
 


