
 1

Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 20 juni 2008 

 
De korte vergadering van juni 2008 bevatte een aantal punten met directe relevantie voor de 
FirW: 
 

1. Rapportering over de werking van de Doctoral Schools 
2. Wijziging reglement ZAP-evaluatie 
3. Voltijds docent/hoofddocent moderne architectuur 
4. Voltijds docent/hoofddocent elektromagnetisme 
5. Deeltijds docent/hoofddocent medische beeld- en signaalverwerking 
6. Hernieuwing aanstelling deeltijdse docenten 
7. Verlenging aanstelling gastprofessoren 
 

 
---------------------------------------- 
Rapportering over de werking van de Doctoral Schools 
 
De rapporten van de Doctoral Schools werden kort besproken. Er blijkt nogal wat verschil te 
bestaan in de voortgang en de werken van de verschillende schools. In het bijzonder het 
rapport van de (Bioscience) Engineering was nogal negatief van teneur, bewerende dat “de 
twee betrokken faculteiten de facto ook nog niet overtuigd zijn van het nut van de opgerichte 
DS”.  
Deze eerder ongelukkige formulering zou suggereren dat het hier over een facultair standpunt 
gaat, wat ik als vertegenwoordiger weerlegd heb (nadat de vertegenwoordiger van de Bio-
Ingenieurswetenschappen dit eerder gedaan had.)  
Het wordt erkend dat er nog steeds dicussie bestaat over o.m. de rol van de stuurgroep en de 
graad van diversiteit tussen de schools, maar dit is niet hetzelfde zeggen als zouden de 
faculteiten een afwijzende houding aannemen t.o.v. het concept van Doctoral School. 
 
Wijziging reglement ZAP-evaluatie 
 
De procedures (vooral de wijze van rapporteren) die tot nu toe gehanteerd werden voor de 
ZAP-evaluatie (en ook aanstelling, benoeming, bevordering) worden aangepast aan het feit 
dat de SAP-HR-software in gebruik genomen wordt.  
Dit betekent dat veel van het papier zal vervangen worden door elektronische formulieren 
waarop de gekende feiten al ingevuld zijn, maar die aangepast en aangevuld kunnen worden 
door de betrokkene. 
 
 
Voltijds docent/hoofddocent moderne architectuur 
 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist Johan Lagae te benoemen tot docent D2 
in het vakgebied “Moderne architectuur met aandacht voor de niet-Europese context” 
(TW01). 
 
Voltijds docent/hoofddocent elektromagnetisme 
 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist Hendrik Rogier te benoemen tot 
hoofddocent HD1 in het vakgebied “Elektromagnetisme” (TW05). 
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Deeltijds docent/hoofddocent medische beeld- en signaalverwerking 
 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist Steven Staelens aan te stellen tot docent 
10% in het vakgebied “Medische beeld- en signaalverwerking” (TW06).  
De raad is niet akkoord gegaan met het voorstel van de faculteit om de aanstelling te doen in 
de tweede salarisschaal (D2), na een discussie ingeleid door de studentengeleding. Stemming 
hierover leidde tot een 15/8/2-resultaat, wat net iets minder is dan de vereiste 2/3-
meerderheid. 
 
Hernieuwing aanstelling deeltijdse docenten 
 
De aanstellingen van de collega’s Wim Van Paepegem (10% D2 TW04) en Eric Laermans 
(20% D1 TW05) werden door de raad verlengd tot resp. 30.9.2011 en 30.9.2013. De 
aanstelling van E. Laermans werd, zoals voorgesteld, beperkt tot een onderwijsopdracht. 
 
Verlenging aanstelling gastprofessoren 
  
De aanstellingen van de volgende bezoldige gastprofessoren werd verlengd t.e.m. 30.9.2011: 

• Kristiaan Borret 20% D2 TW01 
• Charlotte Nys 10% D2 TW01 
• Herman Peiffer 20% D1 TW15 

 
          

De aanstellingen van de volgende onbezoldigde gastprofessoren werden verlengd t.e.m. 30.9 
2013: 

• Alfred Dhooge 10% TW04 
• Martin De Prycker 10% TW05 
• Meint Smit 10% TW05 
• Marnix Botte 10% TW06 
• Christian Standaert 10% TW10 

 


