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Verslag van vraaggesprek met Koen Goethals, academisch 

beheerder van de UGent, omtrent het statuut van 

praktijkassistent, op 18/03/2014.  

 

Door Stijn Baert en Annelies Verdoolaege. 

 

 

 

De academisch beheerder beschrijft de historiek van het mandaat van praktijkassistenten. Hij gaat 

daarbij in op drie problemen in de context van het mandaat die gerelateerd zijn aan het feit dat de 

decreetgever in 1991 praktijkassistenten onderbracht bij (klassieke) assistenten - die in principe zes jaar 

aan de universiteit blijven in het kader van de voorbereiding van een doctoraat. Een eerste probleem 

betreft de structurele inbedding van de praktijkassistent. Ook wanneer het de wens is van de 

universitaire overheid om een bepaalde praktijkassistent te behouden op lange termijn, laat het decreet 

geen benoeming toe in dit statutaire ambt. In tijden van besparingen wordt in eerste instantie gekeken 

naar het niet verlengen van tijdelijke mandaten, onder andere naar die van praktijkassistenten. In de 

praktijk hangt de verlenging van een mandaat van praktijkassistent dus vaak af van de goodwill binnen 

de faculteiten. Een tweede probleem betreft de loonevolutie in het mandaat van praktijkassistent of, 

beter gezegd, het gebrek eraan, omdat in het mandaat van praktijkassistent, net als bij het mandaat van 

assistent, slechts één barema bestaat. Een derde probleem betreft de geringe pensioenopbouw voor 

praktijkassistenten. 

Recent werd vanuit de universiteit een initiatief genomen om het statuut van praktijkassistent aan de 

universiteit op dezelfde manier op te vatten als aan de hogeschool, waar vaste benoeming in het statuut 

van praktijkassistent wel mogelijk is. Medewerking daarvoor krijgen vanuit de andere universiteiten was 

in eerste instantie niet eenvoudig en uiteindelijk werd het initiatief ook geblokkeerd door de federale 

wetgeving. Aan de andere kant werd vanuit de overheid wel de toelating gegeven aan de universiteiten 

om binnen het ATP-kader (“ATP” staat voor administratief en technisch personeel), waar wel 

benoemingen mogelijk zijn en verschillende barema’s bestaan, praktijkassistenten te benoemen. Dit 

bleek uiteindelijk te beste piste te zijn, aangezien het geen optie was te sleutelen aan het decreet. 
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Momenteel wordt binnen de UGent een reglement uitgewerkt om praktijkassistenten binnen het ATP-

kader werkelijk mogelijk te maken. Dit brengt de academisch beheerder tot drie mogelijkheden die in de 

toekomst naast elkaar zullen bestaan aan de UGent voor het aanwerven van praktijkassistenten:  

 Een eerste mogelijkheid blijft de huidige structuur, waarin praktijkassistenten met een beperkte 

opdracht tewerkgesteld zijn aan de universiteit. Dit zijn dan praktijkassistenten die naast hun 

opdracht aan de universiteit ook nog een andere job hebben.  

 Een tweede mogelijkheid betreft het beperken van aanstellingen in de tijd tot pakweg vijf jaar. 

Hier zou het gaan om hogere tewerkstellingspercentages. 

 Een laatste mogelijkheid is het vrijmaken van een contingent aan ATP-middelen voor de vaste 

benoeming van praktijkassistenten met hoge tewerkstellingspercentages. Deze laatste 

mogelijkheid is vanzelfsprekend de duurdere optie voor de universiteit. Eventueel kunnen 

technische oplossingen uitgewerkt zodat dit voor de faculteiten niet voelbaar is (door 

bijvoorbeeld evenveel P-punten aan te rekenen voor een klassieke assistent als voor een 

praktijkassistent in het ATP-kader). 

De invoering van deze mogelijkheden is voor ten laatste september 2014, wat betekent dat heel deze 

regeling al zal in gaan vanaf het volgende academiejaar. Belangrijk zal zijn om intervallen van 

grenspercentages van tewerkstelling vast te leggen binnen  de drie verschillende mogelijkheden. 

De academisch beheerder benadrukt dat deze maatregelen genomen zijn vanuit een sociale 

bekommernis. Als universiteit is het niet verantwoord mensen tientallen jaren met een hoog 

tewerkstellingspercentage te laten werken binnen een slecht statuut van praktijkassistent. Dit is enkel 

aanvaardbaar voor lage percentages, waarbij de praktijkassistenten pensioenrechten kunnen opbouwen 

in de job die ze uitvoeren buiten de universiteit. Een aanpassing van de wettelijke bepalingen ware nog 

beter geweest, maar in de huidige context tracht de UGent het maximum uit de brand te slepen.  Ten 

slotte benadrukt de academisch beheerder het structurele belang van praktijkassistenten voor het 

onderwijs binnen de verschillende faculteiten van de Universiteit Gent.   

 

Na de uiteenzetting door de academisch beheerder ontwikkelt zich een uitgebreide vragenronde. Hierna 

volgt een weergave van enkele belangrijke vragen (Q) en antwoorden (A). 
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Q: Quid met mensen met een beperkte aanstelling die reeds lange tijd aan de universiteit zitten? 

Zullen zij  geen kansen krijgen op een beter statuut? 

A1: Een compromis vanuit de overheid, na tussenkomst van de vakbonden, is 70% als 

minimumpercentage van aanstelling om huidige praktijkassistenten te laten overgaan naar het ATP-

kader zonder dat ze daarvoor dienen deel te nemen aan een open sollicitatieprocedure. Wie minder dan 

70% tewerkgesteld is, zal, indien de faculteit in haar beleidsplannen de openverklaring van een mandaat 

van praktijkassistent  opneemt, moeten solliciteren op een open vacature. De return is dan wel een 

mooi, vast statuut, met goede sociale voorwaarden.  

 

Q: Quid een extra pensioenverzekering voor praktijkassistenten? 

Dit is een mogelijke optie zonder dé oplossing te zijn, wegens een zeer dure. Een praktijkassistent zou zo 

duurder worden dan een praktijkassistent benoemd op het ATP-kader. 

 

Q: Quid met detacheringen, zoals dat aan andere instellingen gebeurt? 

Ook dit is een mogelijke optie voor bepaalde groepen, zoals in de lerarenopleiding. Echter, ook op die 

manier blijft het statuut onaantrekkelijk voor mensen die langer aan de universiteit blijven. 

 

Q: Quid met het analogon van statuut van lector binnen de universiteit? 

Lectoren en hoofdlectoren zijn binnen de universiteit enkel uitdovende mandaten in het kader van de 

integratie en dus geen optie om nieuwe mensen op te werven. 

 

Q: Hoe zal de verloning in het ATP-statuut eruit zien? 

Dit zal overeenkomen met de huidige verloning voor ATP van functieklasse A.  

 

 

                                                 
1
 De weergegeven antwoorden vormen een korte weergave van de reactie van de academisch beheerder. Deze neerslag, zoals 

opgemaakt door Stijn Baert en Annelies Verdoolaege, verbindt de beheerder dan ook vanzelfsprekend tot niks. Eventuele 
fouten zijn voor de rekening van Stijn Baert en Annelies Verdoolaege. 
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Q: Quid met anciënniteit? 

Anciënniteit binnen het huidige kader kan meegenomen worden naar het ATP-kader. De graad waarin 

ingeschaald zal worden, hangt af het aantal jaren relevante ervaring. 

 

Q: Quid met vertegenwoordiging van praktijkassistenten in opleidingscommissies na overgang naar 

ATP-statuut? 

Hiermee moet zeker  rekening gehouden worden. Dit wordt meegenomen naar volgende besprekingen. 

 

Q: Quid overgangsmaatregelen? 

Het huidige statuut blijft bestaan als één van de opties. Op het moment dat personen overgaan van het 

ene kader naar het andere of wanneer mensen worden aangeworven binnen het nieuwe kader, moeten 

overgangsmaatregelen bekeken worden. 

 

Q: Wordt de historiek van het traject aan de hogeschool na integratie in rekening gebracht?  

Dit is in het generieke reglement dat voorligt niet mogelijk. Er dient ergens een lijn getrokken te worden. 

 

Q: Quid smartgeld voor reeds gepensioneerden? 

Dit dient in eerste instantie bij de overheid verhaald te worden. Ongelijkheid tussen generaties is altijd 

het gevolg van reglementswijzigingen. Ook bij professoren is dat het geval: vroeger waren er 

competitieve, gecontingenteerde bevorderingen, nu zijn er persoonlijke doelstellingen om hoogleraar te 

worden. Personen die vroeger geen hoogleraar werden (en dus nu een lager pensioen hebben) zouden 

dat in het huidige systeem  mogelijk wel geworden zijn. 

 

Q: Gaan we nog gemotiveerde jonge mensen kunnen aantrekken? 

Het is belangrijk voor doorgedreven informatieverstrekking over ( langetermijnaspecten van) het statuut 

te gaan. In deze wordt gewerkt aan een toolbox voor vakgroepvoorzitters en decanen. De hoop is de 
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communicatie over positieve en negatievere aspecten van deze statuten op deze manier transparanter 

te laten verlopen. 

 

Q: Waarom laat de universiteit niet toe te werken na 65? 

Er zijn wat dat betreft zeker mogelijkheden, weliswaar voor ZAP en ATP, die echter aan de faculteiten 

slechts met mondjesmaat gebruikt worden. De focus ligt op kansen bieden aan jonge mensen. Verder 

worden momenteel wel de mogelijkheden uitgebreid om onbezoldigd verder te blijven werken aan de 

universiteit. 

 

Q: Hoe omstandig dient de motivering te zijn om huidige praktijkassistenten met 70% aanstelling of 

meer in het ATP-kader op te nemen? 

In principe volstaat de motivering van structurele noodzaak aan de praktijkassistent in de 

beleidsplannen van de faculteiten. Het is aan de faculteitsraden om deze overweging te maken. Men 

moet uit gaan van het principe van gelijkberechtiging binnen een en dezelfde vakgroep: het is niet de 

bedoeling dat mensen zomaar uit de boot vallen, maar ook hier ligt de beslissing bij de faculteiten. 

 

Q: Komt het huidige ATP niet in opstand tegen de optie om praktijkassistenten op het ATP-kader te 

nemen? Zij kunnen besparingen vrezen op het totale contingent. 

Kritiek op een groeiende ATP-kader zuiver door de opname van praktijkassistenten zou intellectueel 

oneerlijk zijn, dus besparing hierdoor zou geen optie mogen  zijn.  


