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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 20 april 2007 

 
De  vergadering van april bevatte de volgende punten met directe relevantie voor de FirW: 
 

1. Niet-aanvaarden benoeming tot hoogleraar 
2. Deeltijds ZAP-mandaat in de multimedianetwerken 
3. Voltijds mandaat hoogleraar in distributed scientific computing 

---------------------------------------- 
Niet-aanvaarden benoeming tot hoogleraar 
 
Met spijt werd het benoemingsbesluit tot hoogleraar in het vakgebied keramische materialen van 
Jozef Vleugels weer ingetrokken. Opnieuw werd de vraag gesteld waar hier de onderliggende 
oorzaak is geweest. 
 
Deeltijds ZAP-mandaat in de multimedianetwerken 
 
Dr. ir. Chris Develder werd aangesteld t.e.m. 30 september 2012 tot deeltijds (10 %) docent 1 in 
het vakgebied multimedianetwerken. De beslissing was unaniem. 

 
Voltijds mandaat hoogleraar in distributed scientific computing 
 
Dit voorstel van de faculteit bestond eigenlijk uit twee delen: 
1. de benoeming tot hoogleraar van Tom Dhaene zoals voorgesteld door de commissie en de 

faculteit; 
2. het in rekening brengen van de AP-punten van deze benoeming ten laste van de extra 1.9 

punten die toegekend werden aan elke faculteit voor het aantrekken van externe 
onderzoeksgerichte professoren met excellente dossiers (zie vorig punt). 

 
Op het eerste punt was er geen discussie over de keuze van de faculteit tussen de twee 
kandidaten. Iedereen ging akkoord met Tom Dhaene zoals voorgesteld. Er waren wel enkele 
bedenkingen bij een benoeming in het tweede deelkader. Ik heb de kwaliteiten van het dossier 
van Tom Dhaene beklemtoond, in de context van zijn 7-jarige tewerkstelling in de context 
industrie. Deze argumenten werden door veel meer dan de vereiste 2/3-de  meerderheid gevolgd. 
Tom Dhaene werd dus benoemd tot hoogleraar zoals voorgesteld. 
 
Tegen het tweede punt was meer tegenstand, die al naar boven gekomen is tijdens de 
voorbereidende vergadering van de ZAP-geleding. De argumenten die gehanteerd worden zijn 
echter alle van het formele type; inhoudelijk werd onze vraag als terecht en naar de geest van de 
reglementering bevonden.  
 
Om die reden werd er beslist om dit punt niet nu te behandelen (onze vraag blijft dus staan), 
maar dit te doen samen met de te verwachten gelijkaardige gevallen in andere faculteiten, 
wanneer de afgesproken procedure zal aflopen. 
 


