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Het	  gezicht	  van	  
de	  FEA	  in	  2025

UGENTGAZET
Gent, 6 maart 2025

Uw ingenieur aan het woord

De stem van de ingenieur wordt 
eindelijk gehoord in het maat-
schappelijk debat. Dit zorgt voor 
objectivering  en nuancering. Kennis 
delen staat hierbij voorop. Eigen 
stellingname wordt niet geschuwd, 
maar wel gekaderd. 

 De belangrijkste horde die 
genomen moest worden was het 
overwinnen van de koudwatervrees 
onde r i ngen ieu r s om op he t 
maatschappelijk podium te stappen. 
Hiervoor is een pool van spokes- 
persons van de FEA opgericht. 
Tientallen ingenieurs zijn inmiddels 
toegetreden tot het voordrachten-

circuit. We durven eindelijk te 
debatteren!
 Maar minstens zo belangrijk is 
de rol van de nieuwe minister 
president. Als doctor-ingenieur is hij 
beter dan wie dan ook in staat om het 
nieuws te duiden. Hij heeft de stem 
van de ingenieur in het debat 
gebracht. 

Te	  veel	  ingenieurs	  in	  de	  media!
Advocaten klagen steen en been

FEA onderzoekt 
toekomst in het 
TeletijdsCafé
Op 6 maart 2015 kwam de Faculteit 
I n g e n i e u r sw e t e n s ch a p p e n e n 
Architectuur van de Universiteit van 
Gent bijeen in een Teletijdscafé om 
gezamenlijk over de toekomst van de 
faculteit na te denken. Tijdens deze 
sessie werd er op een creatieve 
manier gebrainstormd over hoe de 
FEA er over tien jaar uit zou moeten 
zien. In zijn welkomstwoord sprak 
decaan Rik Van de Walle over de 
keuze om verschillende groepen 
samen te voegen om de onderlinge 
interactie en kruisbestuiving te 
bevorderen en zo te kunnen groeien 
en van elkaar te kunnen leren. Veel 
verschillende groepen binnen de 
faculteit waren vertegenwoordigd, er 
waren zowel ZAP-, ATP-, OAP- leden 
en studenten aanwezig. 
 ‘Orkestmeester’ Han Rakels 
van Perspectivity leidde de dag  in 
goede banen en zorgde voor de juiste 
sfeer om creativiteit de vrije loop te 
kunnen laten. In de ochtend werd er 
tijdens het World Café in de breedte 
gezocht naar nieuwe ideeën. ’s 
Middags werd een aantal van deze 
ideeën in een Open Space verder 
uitgediept. Deze krant is het product 
van deze hele dag en geeft een 
duidelijk beeld van hoe de FEA er in 
2025 uit wil zien. 



Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Teletijdscafé - Vrijdag 6 maart 2015                                                                    2

• Onderzoeksgeïntegreerd onderwijs 
• Sterktes onderwijs meer profileren 
• Meer groepsgevoel voor personeel 

en studenten
• Opleidingen versus vakgroepen
• Visie onderwijs samen uitwerkend 

(+ ondersteuning)
• Impact technologie op 

maatschappij aan bod in de 
opleiding door ingenieurs

• Minder tijd nodig voor 
administratie

• Attitudevorming! 
• Maatschappelijke relevantie > 

„Stem van de Ingenieur” 
• Onderwijsmethode: Innovatie 

voorbeeld MOOC + Rationalisatie
• Interactie (plek) + begeleiding
• Evolutie van onderwijsvormen
• T-Shape: Bredere Vaardigheden: 

Soft skills, leadership, social skills, 
ethiek, multidisciplinary = vraag 
van werkgevers

• “Onderwijsprof”:  bevlogen 
onderwijs, leren denken en doen! 
(minder kennis)

• Durf maken / Durf doen 
• Basisfinanciering per ZAP 

(voorbeeld drie medewerkers) 
• “Weg met vakjes”: Vakgroepen, 

Minder Competitie, Meer 

vertrouwen ≠ Strikte KPI 
• Diversiteit stimuleren: meisjes
• Imago: Marketing, FEA = ugly 

(Spaans), Alumni, Plateau = FEA ≠ 
type ingenieur 

• HR UGent database —> skills 
(All!) —> competenties (alle 

resources efficiënt benutten) 
• Slow Science 
• Verplichte buitenlandse stage 
• Interactie! met studenten, collega’s, 

alumni, leerkrachten 
• Durf Denken & Doen: 3Ds 

Iedereen! In alles! 
• Maatschappelijke betrokkenheid, 

verhef uw stem
• Continuïteit van onderzoek (& 

mensen!) 
• Empowerment studenten

• Profilering FEA UGent  ‚Identiteit’ 
= op de kaart zetten 

• Eén Gentse campus 
• Platformen voor samenwerkingen 
• Identiteitsbewaking: Profielen Indie 

- Burgie, Wij - Zij,  Man - Vrouw
• Leg uit wat we doen aan de 

buitenwereld 
• Team-cohesie - spirit 
• Focus 
• Openheid en meer samenwerking 
• Kwaliteit door vertrouwen en niet 

door over-controleren, 
“Empowerment van personeel” 

• TV-serie: „De Ingenieur” zoals het 
echt is 

• Masters: Skills > Kennis 
• (Verbeteren) Imago & gender 

Top-opbrengsten TeletijdsCafé

Verken de hele olifant

Dromen voor de toekomst: 

Hoe ziet de faculteit er idealiter 

uit in 2025?

Lessen uit het verleden: 

Waar zijn we trots op en willen 

we behouden?

Wat werkt er niet goed en willen 

we loslaten?

Trends in het heden: 

Wat gebeurt er in de tijd van nu 

dat van belang is voor de 

toekomst?
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Ingenieurs die in 2015 afstudeerden 
waren helemaal niet klaar voor de 
arbeidsmarkt. Het ontbrak ze aan 
social skills. Het leek op dat moment 
ook bijna ondenkbaar, sociaal 
vaardige ingenieurs. Nu, 10 jaar later, 
is de kloof gedicht. We hadden het 
nooit gedacht, maar alle ingenieurs 
blijken wel degelijk over social skills 
te beschikken. 
 Dat is echter niet vanzelf 
gegaan. Er moesten eerst heel wat 
vragen worden beantwoord. Moet er 
een quoteringssysteem komen en hoe 
ziet dit er dan uit?  Moet het een apart 
vak worden? En zo ja, is dit al dan 
niet verplicht? Zijn deze vaardigheden 
voldoende aanwezig  op de faculteit 
om ze over te kunnen brengen? 

 De kloof is uiteindelijk gedicht 
doordat de opleidingscommissie het 
onderwerp als doelstelling heeft 
opgenomen. Lesgevers zijn getraind. 
Studenten zijn bewust gemaakt van 
het belang  van sociale vaardigheden 
voor het vak van ingenieur. Er is een 
universiteitsbrede kruisbestuiving  op 
gang  gekomen. En er zijn externe 
experten ingehuurd. 
 De professionele skills waar 
de ingenieurs van de universiteit hun 
hand niet meer voor omdraaien zijn: 
leidinggeven, efficiënt vergaderen, 
projectmanagement, communicatie 
en uiteraard: effectief presenteren. 
Vraag  en aanbod op  de arbeidsmarkt 
is hierdoor nu veel beter op elkaar 
afgestemd.

Ingenieurs-
faculteit 
kreunt onder 
eigen succes 
Waar de Ingenieur vroeger een nerd 
was, is zij vandaag  een durver die 
doet. Bo gebruikt nu ten volle haar 
emotioneel quotiënt. De eigendunk is 
overwonnen, de grenzen van de 
comfort zone zijn gevonden en het 
gebrek aan social skills is erkend. 
 De decaan en de mede-
werkers zijn hard aan de slag  gegaan 

met het implementeren van de 
initiatieven om de social skills van de 
FEA medewerkers en studenten te 
verbeteren. Zo heeft de FEA een 
menselijker en socialer imago 
gekregen. 

Bo	  gaf	  haar	  een	  
nieuw	  gezicht!	  
Na	   een	   spectaculair	   ongeval	   twee	   jaar	  
geleden	  kan	  Lise6e	  opnieuw	   lachen.	  Ze	  
kreeg	   dankzij	   ingenieur	   Bo	   een	   3D-‐
geprint	   implantaat	   dat	   een	   vierde	   van	  
haar	  gezicht	  vervangt…	  
	   Ingenieurs	   zijn	   niet	   langer	   aso-‐
ciale	   persoonlijkheden:	   ze	   hebben	   een	  
stuk	   sociaal	   gevoel	   en	   zijn	   van	   grote	  
betekenis	  in	  onze	  maatschappij.	  	  

Slow Science bracht de UGent in 
slechts 10 jaar aan de Shanghai-top! 
Nadenken is weer hip! Inter-
disciplinair, vakoverschrijdend onder-
zoek is in. De focus ligt op kwaliteit -
niet op kwantiteit- om disruptieve 
vernieuwing te veroorzaken.  
 Dankzij de ‘slimme schildpad’ 
is dit revolutionaire resultaat tot stand 
gekomen. Na 2015 is de faculteit 
gaan focussen op haar speerpunten 
en heeft een aantal studierichtingen 
afgestoten. Basisfinanciering  bleek 
een nodige (maar niet voldoende) 
voorwaarde voor slow science. 
Sabbaticals hebben tijd gecreëerd om 
slow science daadwerkelijk te 
realiseren. En, last but not least, er 
was eindelijk vertrouwen om iets 
nieuws (risicovols?) te proberen. 

 Het grootste struikelblok was 
de beoordeling. Hiervoor werd een 
nieuwe methodiek ontwikkeld, 
waarbij is gezocht naar goede balans 
tussen slow science en korte-termijn 
onderzoek. De impact factor is 
afgeschaft.

 PS: Het Slow Science team 
was opvallend genoeg als eerste klaar!

Kloof gedicht 
Alle ingenieurs hebben social skills 

Slow Science
Gent krijgt weer tijd & geld om te durven denken
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FEA-team 
wint 
Empowerment 

Award 
Niet alleen de campus heeft in-
novaties ondergaan (lees meer op 
pagina 7), de FEA heeft ook de 
interne organisatie aangepast. Deze 
aanpassingen werden getrokken door 
het FEA-team zelf en zorgden voor 
meer vertrouwen en verantwoor-
delijkheid bij de FEA-medewerkers. 
Ook heeft het geresulteerd in minder 
regelgeving  en controle. Zo kwam er 
meer ruimte voor dialoog, sociale 
controle en positieve empowerment. 
 In eerste instantie kostte het wat 
moeite om de juiste management-
structuur te creëren en om van 
globale doelstellingen naar team-
doelen te gaan. Dankzij het hand-
haven van doelen per team of groep 
en de teamevaluaties konden deze 
veranderingen zo succesvol plaats-
vinden.
 Deze interne innovaties zijn 
niet onopgemerkt gebleven. In 2025 
won het FEA-team de Empowerment 
Award. Deze aanpassingen hebben 
de werksfeer en de motivatie 
drastisch verhoogd en hebben geleid 
tot een groter gevoel van saam-
horigheid en minder burnouts.

FEA	  Excels	  in	  
Interna=onal	  
Masters
Nie t	   a l l een	   heeD	   de	   Facu l te i t	  
Engineering	   en	   Architectuur	   (FEA)	   nu	  
een	   menselijker	   en	   socialer	   imago,	   zij	  
werkt	   ook	   hard	   aan	   de	   internaKonale	  
profilering.	   De	   Facultaire	   Commissie	  
InternaKonalisering	   (FCI)	   heeD	  de	  eigen	  
studenten	   en	   medewerkers 	   overtuigd	  
van	  het	  belang	  van	  internaKonalisering.	  
	   De	  FEA	   van	  de	  UGent	  kan	  zich	  nu	  
beter	   profileren,	   heeD	  meer	   studenten	  
aangetrokken	   en	   speelt	   in	   op	   de	  
maatschappelijke	   trend.	   Bovendien	  
verstrekt	   de	   FEA	   het	   internaKonaal	  
perspecKef	   van	   eigen	   (Belgische)	  
studenten.	  

	   FEA	  hee'	  1/3	  buitenlanders	  
in	  Engelstalige	  Master

Het	  verbeterde	  internaKonale	  profiel	  
werd	  gerealiseerd	  door	  verscheidene	  
nieuwe	  of	  verbeterde	  projecten,	  zoals:	  
• (Mogelijk	  financiële)	  incenKves	  voor	  

mensen	  die	  extra	  inspanningen	  doen.	  
• Focus	  op	  bepaalde	  ‘topdomeinen’	  en	  

het	  aanbieden	  van	  Engelse	  masters	  
hierin,	  waardoor	  niet	  op	  bestaande	  
masters	  wordt	  gekannibaliseerd,	  
maar	  nieuwe	  markten	  worden	  
aangeboord.

• Bestaande	  Engelse	  masters	  bepalen	  
hun	  USP	  =	  iets	  dat	  je	  enkel	  in	  Gent	  
vindt	  waarvoor	  je	  sowieso	  naar	  Gent	  
moet	  komen.	  

• Het	  opze6en	  van	  partnerschappen	  is	  
vergemakkelijkt.	  Er	  zijn	  minder	  regels 	  
en	  administraKe	  en	  er	  is	  voldoende	  
ruimte	  voor	  nieuwe	  iniKaKeven.	  

• Alumni	  worden	  ingezet	  voor	  de	  
rekrutering	  van	  nieuwe	  studenten.	  

• Bezoekers	  worden	  meer	  acKef	  
opgevolgd	  en	  ingezet.	  

• Vanaf	  BA1	  wordt	  het	  internaKonaal	  
aspect	  in	  opleidingen	  bijgebracht.	  

KUL	  Zoekt	  Team!

UGent Digitaal bereikt in 2025 
10 miljoen studenten
Digitalisering  en nieuwe leertech-
nieken hebben gezorgd voor een 
drastische groei van het aantal 
studenten op de UGent. UGent 
bereikt nu jaarlijks wereldwijd 10 
miljoen studenten. Dankzij de 
toegenomen digitalisering  zijn stu-
denten ook veel beter voorbereid op 
de colleges. Er is meer diepgang  en er 
kan beter worden ingezoomd op 
problemen. Ook de toegan-kelijkheid 
is toegenomen. 
 De FEA heeft een voortrek-
kersrol gespeeld in de digitalisering 
van de universiteit. De digitalisering  is 
grassroots tot s tand gekomen. 
iMindsX is opgericht als het nieuwe 
digitale platform voor MOOCs 
(Massive Open Online Learning). Dit 
betekent niet dat de auditoria nu leeg 
staan, integendeel. De interactie met 
s tudenten in de zaal i s ju i s t 

t oegenomen dankz i j v i deo ’s , 
opnames , on l ine oe fen ingen , 
activerende werkvormen, gebruik van 
v o o r b e e l d s t e m b a k j e s e n 
stemapplicaties. Digitale middelen 
zijn echt een hulp in het onderwijs 
geworden. Studenten doen nu veel 
actiever mee. Blended learning biedt 
een gezonde mix van on- en offline 
l ea rn ing en hee f t he t onder-
wijsaanbod veel diverser gemaakt. 
 
Wat was er nodig om de UGent te 
digitaliseren? 
• Tijd
• Mentaliteitsverandering van 

studenten en lesgevers
• Infrastructuur
• Interactieruimtes
• Technische en pedagogische 

ondersteuning voor de creatie van 
lessen

 Ingenieurs halen in 2025 
een  enorme  dosis  inspiratie 

uit China.
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1/3 Vrouw & 1/3 Allochtoon

De afgelopen jaren heeft de FEA sterk 
aan haar faculteitsimago gewerkt en 
erg  haar best gedaan om de sociale 
diversiteit van de faculteit te ver-
groten. 
 U herinnert zich vast de FEA tv-
reeks die in 2017 werd uitgezonden 
op Canvas. Deze reeks belichtte onze 
fantastische faculteit en zorgde voor 
een verdubbeling van het aantal 
aanmeldingen in het eerste jaar! 
Verder heeft de faculteit meer 
plaatsbezoeken afgelegd in de 
scholen en hebben wij verschillende 
techniekkampen georganiseerd die 
een doorslaand succes blijken en elk 
jaar meer scholieren trekken. Ook 
zijn er 30 STEM-academies opgericht, 
die jongeren voorlichten over de 
mogelijkheden van ingenieurs-
wetenschappen en architectuur. 

 
Door de bredere belangstelling  die dit 
genereert en onze grotere naams-
bekendheid is de sociale diversiteit 
doelstelling  van 2015 behaald. 1/3 
van de studenten is vrouw en meer 
dan 1/3 van de studenten is van 
allochtone of buitenlandse afkomst.

FEA-‐studenten	  nemen	  
het	  heE	  in	  eigen	  handen!	  
Ook	  de	  studenten	  van	  de	  FEA	  zijn	  empowered	  door	  de	  recente	  hervormingen.	  Na	  de	  
assessment 	  in	  2015	   is	  er	  goed	  gekeken	  naar	  wat	  er	   nodig	   is	  voor	  de	  FEA-‐student	   in	  
2025	   en	   hebben	   studenten	   het	   heD	   in	   eigen	   handen	   genomen.	   Dimitri 	   en	   Bram	  
hebben	   in	  nauw	  overleg	  met	   de	  industrie	   en	  de	   lesgevers	  het	   voortouw	  genomen	  
voor	  dit	  iniKaKef	  en	  er	  voor	  gezorgd	  dat	  het	  excellent	  is	  uitgevoerd.	  

Een	  paar	  voorbeelden	  van	  de	  ondernomen	  acKes:	  
• Er	  zijn	  meer	  keuzemogelijkheden	  van	  het	  begin.	  
• VerplichKng	  van	  één	  ‘out-‐of-‐comfort	  zone’	  vak	  per	  semester.	  
• Tussen	  middelbaar	  en	  hoger	  doet	  de	  student	  een	  realitycheck	  in	  het	  bedrijfsleven.	  
• Het	  ontdekken	  van	  je	  talenten	  wordt	  aangemoedigd	  door	  middel	  van	  een	  

klankbord	  waardoor	  je	  aan	  jezelf	  kunt	  werken	  als	  student.	  
• Studenten	  nemen	  verantwoordelijkheid	  voor	  eigen	  leven/loopbaan.	  

Al	  deze	  acKes	  hebben	  ervoor	  gezorgd	  dat	  de	  studenten	  kriKsch	  zijn	  en	  duidelijk	  weten	  
waarom	   ze	   willen	   studeren.	   Ze	   hebben	   een	   ondernemende	   adtude,	   zijn	  
gepassioneerd	   en	   dit	   heeD	   een	   duidelijk	   posiKef	   effect	   op	   het	   personeel	   van	   de	  
faculteit.	   We	   werken	   gezamenlijk	   op	   onze	   sterktes 	   en	   detecteren	   ze.	   Ook	   het	  
personeel	  is	  empowered	  en	  durD	  zelf	   buiten	  de	  comfort	  zone	  te	  treden.	  Er	  is	  sprake	  
van	  een	  duidelijke	  mentaliteitswijziging.	  

Doelstellingen sociale 
diversiteit behaald! 

U geeft … 

✓ Uw passie aan 
de 
maatschappij 

✓ Uw drang om te 
leren door 

✓ Houdini het 
nakijken 

U krijgt … 

✓ Tegenwerking 
✓ Vorming 
✓ Voldoening 
✓ A place in space 
✓ Deadlines & 

milestones
✓ Een ticket voor de 

toekomst 
✓ Een ontketende 

realiteit 

U bent …
 

✓ Leergierig 
✓ Dwars 
✓ Op zoek 
✓ Gebeten door… 

Gezocht:	  Student	  (m/v)

U krijgt: 
een 
ontketende 
realiteit

	  	  	  	  
	   	  

你是 
      
你拿

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

你給=
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De rector van de Universiteit Gent is 
onlangs een eigen bedrijf gestart. En 
de rector is de enige niet. Sinds 2015 
heeft de Universiteit Gent enkele 
honderden nieuwe start-ups voort-
gebracht die met elkaar meer dan 
10.000 jobs hebben gecreëerd. 
UGent staat anno 2025 te boek als dé 
ondernemende universiteit van de 
regio en van Europa. 
 Midden jaren ’10 zijn het 
Fablab en een state-of-the-art maak-
fabriek aan de Universiteit Gent 
opgericht. Hierdoor is een klimaat 
ontstaan dat stimulerend is voor 
ondernemend personeel, inclusief 
doctoraat studenten. Nu, 10 jaar later, 
hebben alle studenten ondernemende 
ervaring  en hebben ze zelfs geleerd te 
falen (een onmisbare kwaliteit voor 
succesvolle ondernemers). Het UGent 
ondernemerscentrum en UGent 
alumni financieren mee bij de 
vorming van nieuwe start-ups.
 In 2015 heeft de faculteit een 
overtuigend plan - inclusief facts en 
figures - voor de ondernemende uni-
versiteit gelanceerd. Alumni bleken 
bereid om mee te financieren bij de 
oprichting van het Fablab en het 

UGent ondernemerscentrum. Alumni 
fungeerden als rolmodel en als 
trajectbegeleiders om zowel personeel 
als studenten te overtuigen van hun 
ondernemerspotentieel. Zowel onder 
het administratief en technisch (ATP) 
als onder het academisch personeel 
(ZAP) bleken veel mensen met talent 
en energie om te ondernemen. 

 Het kunnen detecteren 
van ondernemerstalent bleek de 
sleutel tot succes.

 Deze ontwikkeling  heeft 
enorm bijgedragen aan het succes van 
de universiteit. Er zijn niet alleen heel 
veel banen gecreëerd, maar ook R&D 
in Vlaanderen is enorm toegenomen. 
Studenten en personeel aan de UGent 
zijn beter gevormd. De economische 
groei in de regio is gestimuleerd en 
het maatschappelijk nut van de 
universiteit is weer zichtbaar gemaakt. 
Het imago van de Universiteit Gent 
en van de regio zijn hierdoor 
belangrijk in aanzien gestegen. 

Link tussen onderzoek 
en industrie versnelt 
innovatie

Nauwe banden tussen academie en 
indust r ie boosten de Vlaamse 
economie. Deeltijd benoemingen 
stimuleren ondernemende academici 
van het FEA-team. 
 In 2015 riepen gemengde 
carrières tussen de academische 
wereld en de industrie nog  steeds 
gemengde gevoelens op. In 10 jaar 
tijd is stilaan een positief elan 
geboren! De link tussen onderzoek en 
industrie versnelt innovatie. 

IR	  +	  ING	  ≠	  IRNG	  
In	   2025	   is	   er	   een	   grote	   vraag	   naar	   zowel	   burgerlijk	   ingenieurs	   als	   industriële	  
ingenieurs.	  De	  FEA	  van	  de	  UGent	  levert	  grote	  aantallen	  ingenieurs	  af,	  maar	  deze	  grote	  
vraag	  roept	  ook	  om	  meer	  duidelijkheid	  tussen	  beide	  profielen.	  Tegen	  alle	  adviezen	  in	  
heeD	  de	  FEA	  in	  2015	  besloten	  om	  hiervoor	  Commissie	  34	  –	  de	  Profileringscommissie	  
–	  in	  het	  leven	  te	  roepen.	  
	   Commissie	  34	  heeD	  gekeken	  naar	  de	  gemeenschappelijke	  en	  onderscheidende	  
factoren	   tussen	   beide	   groepen,	   om	   zo	   goed	   advies	   en	   duidelijker	   profielen	   af	   te	  
kunnen	  leveren.	  Commissie	  34	  heeD	  de	  opleidingscommissie	  geadviseerd	  over	  waar	  
beide	  profielen	  geïntegreerd	  of	  gescheiden	  moeten	  worden.	  
	   Een	  belangrijk	  verschil	  is	  dat	  beide	  profielen	  een	  eigen	  versie	  van	  de	  opleiding	  
en	   het	   doctoraat	   hebben.	   Een	   overeenkomst	   is	   dat	   beide	   groepen	   kunnen	  
doorstromen	   naar	   het	   docentencorps.	   De	   Commissies	   van	   Advies	   voor	   het	  
Buitengewoon	  Onderwijs	  (CABO’s)	  worden	  in	  stand	  gehouden.	  

UGent start-ups 
genereren 10.000 jobs
Rector start eigen bedrijf

Vorming	  maakt	  
het	  verschil
De	   Universiteit	   Gent	   leidt	   niet	   alleen	  
techneuten	   op,	   ze	   vormt	   mensen.	   Dit	  
heeD	   enorme	   impact	   op	   het	   inno-‐
vaKevermogen	   van	   studenten.	   Ze	   zijn	  
hierdoor	   veel	   meer	   geworteld	   in	   de	  
maatschappij	  en	   in	   staat	  om	   duurzame	  
oplossingen	   voor	   de	   toekomst	   te	  
ontwerpen.
	   Behalve	   generieke	   skills	   zoals	  
communicaKe,	   management,	   luisteren	  
en	   spreken	   en	   rapporteren	   en	   samen-‐
va6en	   i s	   ook	   eth iek	   een	   vee l	  
belangr i jker	   onderdeel	   van	   het	  
programma	   gaan	   uitmaken.	   Binnen	  
ethiek	   worden	   thema’s	   zoals	   duur-‐
zaamheid,	   verantwoordelijkheid	   en	  
zelfethiek	   verkend.	   De	   nieuw	   geleerde	  
skills	   worden	   uitgebreid	   getest	   en	  
opgevolgd	  zodat	  ze	  goed	  blijven	  hangen	  
en	   een	   belangrijke	   rol	   binnen	   de	  
Universiteit	  blijven	  spelen.

ACTIES
Wat	  was	  er	  nodig	  om	  vorming	  op	  de	  
agenda	  te	  krijgen:
• 	  Middelen	  en	  Kjd	  
• 	  Coherente	  en	  consistente	  lijn	  over	  

vijf	  jaar
• 	  Opleiding	  voor	  lesgevers
• 	  Consensus	  over	  doelen
• 	  Overleg	  versus	  lesgeven
• 	  Herziening	  programma
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Startend	   Zelfstandig	   Academisch	  
Personeel	   (ZAP)	   begint	   met	   de	  
essentie,	   minder	   met	   zoeken	   naar	  
;inanciering.	   Dit	   zorgt	   voor	   conti-‐
nuering	   van	   onderzoekslijnen	   en	  
minder	   verloren	   tijd.	   Hierdoor	   is	  
UGent	   ook	   weer	   aantrekkelijk	   voor	  
externe	   ZAP-‐kandidaten.	  Wijzigen	   van	  
thema	   is	  mogelijk	  gemaakt.	  Er	  is	  meer	  
zekerheid	   voor	   personeel	   (ATP,	   AAP)	  
en	  de	  ef;iciëntie	  is	  verhoogd.	  

Drie	   belangrijke	   ontwikkeling	   die	  
hiervoor	  hebben	  gezorgd:	  
1. Hervorming	  Bijzonder	  
Onderzoeksfonds	  (BOF)

2. Inter-‐universitaire	  afspraken	  
omtrent	  thema’s

3. Basis;inanciering	  a;hankelijk	  van	  €	  
focus	  cluster	  

	  
Het	  grote	  probleem	  dat	  moest	  worden	  
opgelost	  was	  het	  chronisch	  gebrek	  aan	  
geld.	   Hiervoor	   zijn	   middelen	   uit	   het	  
Fonds	   Wetenschappelijk	   Onderzoek	  
(FWO)	   en	  het	  Instituut	  voor	  Innovatie	  
door	   Wetenschap	   en	   Technologie	  
(IWT)	   naar	   de	   basis;inanciering	  
overgeheveld.	  
	   Een	   ander	   belangrijk	   obstakel	  
was	   de	   versnippering.	   Het	   nieuwe	  
beleid	   richt	  zich	   op	   focusgebieden	   én	  
op	   het	   laten	   groeien	   van	   seeds.	   Ook	  
inter-‐universitaire	   samenwerking	  
staat	  hoog	  op	  de	  agenda.	  

UGent	  empowered	  
voor	  de	  toekomst

De Faculteit Ingenieursweten-

schappen en Architectuur van 
de Universiteit Gent heeft niet 

stil gezeten de afgelopen jaren 
en heeft intensieve aanpassin-

gen doorgevoerd om zich klaar 
te maken voor de toekomst.

High	  Tech	  FEA-‐Campus	  

Een van de meest in het oog 

springende aanpassingen is de High 

Tech FEA Campus. Deze campus is 

nu helemaal af en voegt zo veel 

mogelijk diensten en vakgroepen van 

de FEA bijeen. Het is een voorbeeld 
van efficiëntie, duurzaamheid en 

technologische vooruitgang  en het is 

hét uithangbord voor de UGent, de 

regio en België. 

Zo heeft de campus inmiddels: 

• Zelfrijdende auto’s en een 

vliegende tram 

• Drones die over campus post en 

broodjes bezorgen
• De High Tech School Don Bosco 

• Een volledig modulaire bouw en 

dus uiterst flexibel

Faculteits-‐
café	  wordt	  
spin-‐off

Om	   de	   interne	   ‘posiKviteit’	   nog	  
verder	   te	   bevorderen	   en	   meer	  
ideeën	  en	  ervaringen	  uit	   te 	  wisselen	  
binnen	   de 	   faculteit	   en	   tussen	   de	  
disciplines 	  heeD	  de	  FEA	  nog	  verdere	  
acKes	  ondernomen.

• Elk	  gebouw	  heeD	  nu	  een	  
gemeenschappelijke	  keuken	  en	  
bar!	  

• Er	  worden	  regelmaKg	  bezoeken	  
aan	  andere	  faculteiten	  
georganiseerd	  Het	  UGent-‐
telefoonboek	  met	  personeelsfoto	  
is	  nu	  publiek!	  

• „Meet	  &	  Eat”	  
• De	  campus	  heeD	  nu	  fitness-‐	  en	  

joggingfaciliteiten!	  
• Na	  élke	  FR	  of	  bredere	  uitvinding	  

is	  er	  een	  FEA	  Happy	  Hour.	  

Alle	   acKviteiten	   zijn	   opgenomen	   in	  
de	  taakomschrijving	   van	  de 	  decaan,	  
PR	  en	  HR.

UGENT-FEA OOGST & ZAAIT

	  Kof$iepauze	  
leidt	  tot	  

revolutionaire	  
uitvinding!	  
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Wat nog meer 
ter tafel kwam
• Thuiswerk, Telewerken & Flexibele 

werkplekken 
• Flex ‘lerarenkamer’ 
• Visitors werkkamer
• Interactieve ‘bibliotheek’ 
• Variabele werkplek/bureau met 

een groot computerscherm 
(terminal) voor elke plek 

• Meer aandacht personeel als mens: 
familiedagen
Meer kinderopvang 

• Rotatie administratief personeel 
tussen de vakgroepen > best 
practices overhouden 

• Gepersonaliseerde doelstellingen 
• Iedereen een basisbudget voor 

onderzoek, door teveel 
competitieve fondsen werving 
‘verspilling van energie’ - Vanaf 2/4 
krijgt elk ZAP lid basisfinanciering 
FEA 

• Profielen bewaren – een 
gemeenschappelijke deel? 

• Ambitie van ZAP moet in team 
gebeuren 

• 50% voldoende voor studenten? 
• Interdisciplinaire projecten 
• UGent moet invloed uitoefenen op 

de politiek 
• Peer review intern mogelijk voor 

onderzoek 
• Principes Social Media op 

cursussen toepassen 
• Werkaanvragen sneller opvolgen 
• Toegang tot wetenschappelijke 

databank > Open Acces gratis! 

Samenwerking  – diversiteit – sprankelend – passie – Indie – feest – constructief – 
diversiteit – team – sociaal – centen – opdracht – team – tijd – nog  – 
engagement – respect – positief – empowerment – internationalisering  – FEA-
campus – vertrouwen – samenwerking  – “je steelt mijn woord” – 
faculteitsgevoel – tof – verbondenheid – durven – roeping – commissies – 
inspiratie – speculoos – mogelijkheden – maatschappelijk – toekomst – 
koffiepauze – durven dromen – alive and kicking – imago – openheid – oogsten 
– stiften – interacties – enthousiasme – diversiteit – burgerinnekes – vertrouwen 
– openheid – toekomst – dialoog  – dorst – waardering  – zichtbaarheid – 
uitwisseling – samen – plezier – cohesie – dankuwel.

Laatste	  woorden

En nu 
verder ....
Aan het einde van de dag werd 
enthousiast ingetekend om de 
projecten naar een volgend 
stadium te trekken. Ook werd 
besloten dat er GEEN nieuwe 
commiss ies zu l l en wo rden 
gevormd. 
! De decaan heeft zich ertoe 
verbonden dat hij de resultaten 
van de brainstormdag zal be-
spreken met het universiteits-
bestuur. Ideeën zullen worden 
geconcretiseerd tot plannen, 
waarvoor draagvlak zal worden 
gezocht. 

Open Space 
Principles

Whoever comes are the right 
people.
When it begins is the right 
time.
Whatever happens is the only 
thing that could have.
When it’s over, it’s over.

Open Space Agenda

Projecten ‘stikkeren’


