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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 22 september 2006 

 
De vergadering van 22 september 2006 bevatte een relatief groot aantal agendapunten met 
directe relevantie voor de FirW: 
 

1. Niet-gecontingenteerde bevorderingen 2006 
2. Gecontingenteerde bevorderingen 2006 
3. Aanstelling gastprofessor IR04 
4. Benoeming 10% docent in de computerarchitectuur 
5. Aanstelling BOF-mandaten 

---------------------------------------- 
Niet-gecontingenteerde bevorderingen 2006 
 
De volgende collega’s worden bevorderd naar D2: 

• Michel De Paepe 
• Heidi Steendam 
• Patricia Verleysen 
• Jozef De Man 
• Frank Gielen 
• Greet Maenhout 
• Walter Van Hove 

 
De volgende collega’s worden bevorderd naar HD1: 

• Marie-Françoise Reyniers 
• Dirk Stroobandt 
• Jan Vierendeels 
• Leo Broekaert 
• Ann Franchois 
 

De totale kost van deze operatie is 1,065 AP-punten 
 
Mijn felicitaties aan de bevorderde collega’s! 

 
Gecontingenteerde bevorderingen 2006 
 
De raad heeft beslist  (26/0/0) de voorstellen van de FirW inzake de gecontingenteerde 
bevorderingen naar hoogleraar ongewijzigd te volgen. 
 
Bijgevolg bevorderen de volgende collega’s tot hoogleraar: 

• Bart Dhoedt (D2); 
• Luc Dupré (D2) 
• Geraldine Heynderickx (HD1) 
• Kristiaan Neyts (D2) 
• Philippe Van Bogaert (HD2, 20%) 
• Peter Van Daele (HD1, 10%) 
• Hendrik Van Landeghem (HD2) 
• Lieva Van Langenhove (HD1) 
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Mijn welgemeende felicitaties aan de nieuwe hoogleraren! 
 
Aanstelling gastprofessor IR04 
 
De raad heeft ir. Bart Heylbroeck aangesteld tot  bezoldigd deeltijds (20%) gastprofessor met 
een onderwijsopdracht in de maritieme constructie (stemming 27/0/0). De Voorzitter heeft de 
vraag gesteld waarom deze kandidaat geen doctorstitel heeft; deze vraag zal onvermijdelijk 
blijven gesteld worden bij gelijkaardige voorstellen. 
 
Benoeming 10% docent in de computerarchitectuur 
 
De raad heeft dr. ir. Lieven Eeckhout  aangesteld (stemming 27/0/0) tot  deeltijds (10%) docent 
(D1) in het vakgebied computerarchitectuur, t.e.m. 30-9-2012. Er waren geen opmerkingen. 
 
Aanstelling BOF-mandaten 
 
De raad heeft beslist (28/0/0) prof. P. Bienstman te benoemen als voltijds hoofddocent (HD1) 
in het BOF-kader, en dr. V. Van Speybroeck als reservekandidaat voor de FirW aan te wijzen. 
 


