
Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 17 februari 2006 

 
De vergadering van 17 februari 2006 bevatte de volgende punten met rechtstreekse relevantie 
voor de FirW: 
 

1. Consequenties van de nieuwe academische kalender; 
2. Reglement over de postdoctorale onderzoeksmandaten; 
3. Nota van de AAP-geleding over de onderwijsbelasting van AAP en OAP; 
4. De drie voorstellen voor gastprofessoren aan de FirW; 
5. Reglement over de post-doctorale IOF-mandaten.. 

---------------------------------------- 
 
Consequenties van de nieuwe academische kalender 
 
Dit jaar zal het huidige academisch jaar en het nieuwe academisch jaar (dat op 25 september 
start) gedurende één week overlappen. Het huidige academisch jaar eindigt op 30 september. In 
feite valt de nazomervakantie weg voor de studenten die examens hebben in de tweede zittijd. 
 
Reglement over de postdoctorale onderzoeksmandaten 
 
Er waren twee wijzigingen goedgekeurd:  
 
(1) men kan kandideren voor een postdoctoraal mandaat wanneer men een aanvraag gedaan 
heeft bij het FWO (op basis van hetzelfde document), maar deze aanvraag moet niet langer 
gunstig gerangschikt worden. Men doet dit om de verschillen tussen commissies te kunnen 
opvangen, en om de volledige beslissingsbevoegdheid hierover te behouden.  
 
(2) tijdens een buitenlands verblijf waarvoor men door andere bronnen bezoldigd wordt, kan 
men zijn mandaat schorsen, met een maximale totale duur van 12 maanden, en mits 
instemming van de promotor. 
 
Nota van de AAP-geleding over de onderwijsbelasting van AAP en OAP 
 
De AAP-geleding heeft de resultaten gepresenteerd van de enquête bij het AAP/OAP naar hun 
tijdsbesteding. Hieruit blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen faculteiten en disciplines 
wat betreft de belasting van het AAP/OAP door onderwijs- en dienstverleningsactiviteiten, 
waarbij het lang niet overal zo is dat predoctoraal AAP minstens 50% van zijn tijd kan 
besteden aan wetenschappelijk onderzoek, zoals decretaal vereist. Er is een werkgroep 
opgericht (waarin o.m. onze decaan zetelt) die deze problematiek verder in kaart brengt. Er 
wordt een verslag verwacht tegen eind mei 2006. 
 
De drie voorstellen voor gastprofessoren aan de FirW 
 
De drie voorstellen voor gastprofessoren vanuit de FirW:  
 
1. Serge Claessens (metallurgie) 
2. Xavier De Kestelier (architectuur) 
3. Herman Peiffer (grondmechanica) 
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werden unaniem goedgekeurd door de raad. Enkel bij het laatste voorstel is wat meer 
toelichting dan gebruikelijk nodig gebleken, wegens de speciale aard van het dossier. 
Enkele leden van de raad hebben zich vragen gesteld hoe het komt dat geen van de drie 
doctoraten, bezoldigd via een aspirantenmandaat van het FWO, aanleiding hebben gegeven tot 
een tijdschriftpublicatie, en hebben hun bezorgdheid hierover uitgedrukt. 
 
 
Reglement over de postdoctorale IOF-mandaten. 
 
Het reglement voor de postdoctorale IOF-mandaten werd besproken met de vakorganisaties in 
sectorcomité X.  
 
Het is inmiddels duidelijk geworden dat het statuut van een dergelijk mandaat contractueel is, 
maar van onbepaalde duur. Het gaat over wetenschappelijk personeel en niet over ATP, en de 
persoon wordt toegevoegd aan de vakgroep van de coördinerende promotor. Deze personen 
kunnen budgethouder zijn, niet alleen over hun eigen bench fee, maar ook over de budgetten 
van de door hen aangebrachte projecten. 
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