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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 23 mei 2008 

 
De korte vergadering van mei 2008 bevatte een drietal punten met directe relevantie voor de 
FirW: 
 

1. Goedkeuring Onderwijs- en Examenreglement 2008-2009 
2. Deeltijds ambt D/HD in hoogfrequent systeemontwerp 
3. Bezoldigd deeltijds gastprofessor in Vakgroep Technische Bedrijfsvoering 
 

 
---------------------------------------- 
Goedkeuring Onderwijs- en Examenreglement 2008-2009 
 
Het onderwijs- en examenreglement voor het komend academiejaar werd, na langdurige 
bespreking, goedgekeurd. Het belangrijkste verschil met vorig jaar zit hem in het feit dat 
enkel compensatieregels mogen worden toegepast op tekorten na het eerste 
deliberatiepakket van de Bachelor. Deze regels zijn uniform over de universiteit, en 
worden publiek bekendgemaakt. Ze luiden als volgt: 

1. de student heeft een maximaal tekort van 1% op het gewogen totaal (=12 punt-
studiepunt op een totaal van 1200 punt-studiepunt) 

2. de student heeft op alle vakken minstens 8/20 
3. er zijn maximaal twee buisvakken 
4. de totale score is minstens 50% 

Bovendien kan de faculteit tot 15 SP vakken uitsluiten van compensatie. 
 
De faculteit behoudt het recht om in individuele gevallen toch te delibereren, zelfs wanneer 
aan bovenstaande regels niet is voldaan. Maar dan moet het over uitzonderlijke situaties 
gaan, zoals moet blijken uit de verplichte motivering. 
 
Hierover is zeer lang gedebatteerd. De studenten waren voor het behoud van de huidige 
regeling. Ik heb het standpunt van de FirW verdedigd op drie punten: 

• de compensatieregeling is strenger dan wat wij nu kennen, en ook strenger dan bv. 
aan de KULeuven (een 7 wordt niet getolereerd, zelfs niet wanneer men een hoog 
totaal heeft); 

• wij blijven er uitgesproken voorstander van ook in andere deliberatiepakketten te 
kunnen compenseren; 

• als de voorgestelde regeling toch moet ingevoerd worden, dan zou dit beter 
geleidelijk gebeuren. 

 
            Er werd tweemaal gestemd: 

• over de voorgestelde compensatieregels – uitslag 27/0/3 (voor/tegen/onthouding) 
• over het uitbreiden naar andere deliberatiepakketten dan het eerste – uitslag 9/18/0 

 
Hieruit blijkt dat er een 2/3-meerderheid bestaat voor de nieuwe regeling, waarvan akte… De 
invoering gebeurt onmiddellijk. 
 
 
De conclusie is dat examinatoren zich veel sterker bewust moeten zijn van de gevolgen 
van een cijfer minder dan 10, en dit in het bijzonder bij de tweede examenkans en in het 
diplomajaar van een opleiding. De studenten spreken in dit verband van 
‘genadetientjes’ 
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Een ander punt dat ter zitting aangekaart werd is de verlaging voor de grens van de grootste 
onderscheiding. Deze werd teruggebracht op 825/1000 (noteer dat dit enkele jaren geleden 
dit nog 860/1000 was). 
 
Deeltijds ambt D/HD in hoogfrequent systeemontwerp 
 
Peter Ossieur werd met eenparigheid van stemmen aangesteld voor drie jaar als 10% D1. 
 
Bezoldigd deeltijds gastprofessor in Vakgroep Technische Bedrijfsvoering 
 
Thurmon Lockhart werd met eenparigheid van stemmen aangesteld als bezoldigd deeltijds 
gastprofessor (30%)  t.e.m. 30/9/2011. 
 

 


