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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 14 september 2007 

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

1. Onderwijsevaluaties: gemeenschappelijke itemset 
2. Voorafname overhead onderzoekscontracten 
3. Docent bouwtechnische ontwerpen 
4. Gastprofessoren vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding 
5. Gastprofessor vakgroep Architectuur en Stedenbouw 
6. Gastprofessor vakgroep Civiele Techniek 
7. Afwijking beleidsplan 
8. Gastprofessoren vakgroep Civiele Techniek 
9. Onze vraag om de bezoldiging van Tom Dhaene ten laste te nemen van de extra 

middelen voor een onderzoeksprof. 
 

---------------------------------------- 
Onderwijsevaluaties: gemeenschappelijke itemset 
 
Een gemeenschappelijke vragenlijst en een uniforme manier van rapporteren voor en over de 
onderwijsevaluaties door studenten werden, mits enkele kleine aanpassingen, goedgekeurd. Er 
werd tevens een criterium aangereikt om de relevantiedrempel van de resultaten te bepalen. 
Deze lijst zal in gebruik genomen worden om het onderwijs te beoordelen vanaf dit 
academiejaar. 
 
Voorafname overhead onderzoekscontracten 
 
De criteria voor de aanrekening van overhead werden aangepast aan de nieuwe initiatieven 
(Hercules, Methusalem). Contracten voor wetenschappelijk onderzoek moeten nu niet langer 
door de Rector worden ondertekend, maar worden voorgelegd aan het bestuurscollege. 
 
De volgende benoemings- of aanstellingsbeslissingen werden met unanimiteit genomen: 
 
Docent bouwtechnische ontwerpen 
 
Steven Van Dessel werd, voorwaardelijk op de gelijkwaardigheidsverklaring van zijn PhD-
diploma met een doctorsdiploma, benoemd tot docent D2 vanaf 1.10.2007 in het vakgebied 
bouwtechnische ontwerpen. 
 
Gastprofessoren vakgroep Mechanica van stroming, Warmte en Verbranding 
 
De heren Jan De Saedeleer, Filip Verplaetsen en Ben Ale werden tot 30.9.2009 aangesteld als 
bezoldigd deeltijds (5%) gastprofessor in de vakgebieden resp. regelgeving in de 
brandveiligheid, explosies en industriële brandveiligheid, en risicobeheer.  
 
Gastprofessor vakgroep Architectuur en Stedenbouw 
 
Prof. Paul Robbrecht wordt opnieuw aangesteld, tot 30.9.2009, als bezoldigd deeltijds 
gastprofessor (10%) in het vakgebied kleur & materiaalstudie: architectuurontwerp. 
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Gastprofessor vakgroep Civiele Techniek 
 
Prof. Dirk Lauwers wordt opnieuw aangesteld, tot 30.9.2009, als bezoldigd deeltijds (20%) 
gastprofessor in het vakgebied mobiliteit. 
 
Afwijking beleidsplan 
 
Het (aflopende) beleidsplan van 2006 werd aangepast om de openverklaring in 2007 van een 
deeltijds ambt D of HD (10%) in het vakgebied alternatieve brandstoffen voor 
verbrandingsmotoren mogelijk te maken. 
 
Gastprofessoren vakgroep Civiele Techniek 
 
De heren Malcolm Forward en Gerhard Rakhorst werden aangesteld, tot 30.9.2009, als 
onbezoldigd deeltijds (5%)  gastprofessor in de vakgebieden resp. biomechanica en kunstmatige 
organen. 
 
Onze vraag om de bezoldiging van Tom Dhaene ten laste te nemen van de extra middelen 
voor een onderzoeksprof 
 
De raad is niet willen ingaan om onze vraag die al gesteld werd in de vergadering van 20 april 
2007, in behandeling te nemen, omdat dit niet formeel geagendeerd was. Onze vraag zal 
geagendeerd en behandeld worden in de vergadering van oktober 2007. 
 
 
 
 


