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Goedkeuring Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

2

Goedkeuring Verslag VTK Bureau 12

Het verslag wordt goedgekeurd.
Aangezien dit het laatste bureau is van dit academiejaar kan het verslag in principe pas goedgekeurd worden door het eerste bureau van volgend academiejaar. De verslagnemer vraagt of het verslag kan worden
doorgemaild naar het bureau en dat indien er geen opmerkingen komen het verslag als goedgekeurd kan worden
beschouwd.
Hiervoor wordt geknokkeld.
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Meldingen en updates

• LOKO
Op de av twee weken geleden is er een nieuwe voorzitter van LOKO verkozen. Ook twee mandatarissen Acco
werden verkozen, waarvan 1 uit onze faculteit.
• Stura
Op de laatste Stura AV heeft Stura op onze vraag (eindelijk) een duidelijk standpunt ingenomen over het
iportfolio. Het standpunt van het VTK bureau werd gevolgd, namelijk dat we hier tegen zijn (zie VTK
bureau 5 - 2018) .
Er werd ook een nota gepresenteerd over Acco cursusmateriaal. We willen de POC meer inspraak geven in
het cursusmateriaal dat proffen aanbieden. Dit willen we doen op twee manieren: Ten eerste willen we dat
er expliciet door de KU Leuven gesteld wordt dat de POC ook verantwoordelijk is voor cursusmateriaal.
Ten tweede willen we in het arbeidscontract van proffen opnemen dat de KU Leuven zeggenschap heeft in de
wijze van publicatie van werken die proffen tijdens hun werk als prof schrijven. Zo zou de KU Leuven proffen
bijvoorbeeld juridisch kunnen dwingen om vb. een cursus i.p.v. een (duurder) handboek te gebruiken.
• Facultaire POC
De docent van het vak Wijsbegeerte is op de FPOC de inhoud van zijn vak komen toelichten. Dit werd
door de proffen (die nog uitgingen van hoe wijsbegeerte in hun tijd gedoceerd werd) erg geapprecieerd. De
docent vertelde voorts dat zijn vak perfect begrijpbaar is voor een eerstejaarsstudent, maar ook naar een
hoger jaar zou kunnen verhuizen. Hij overwoog dan wel om het niveau dan ietsje te verhogen.
Over de hoofd-nevenrichting BMT werd er hevig gediscussieerd. Er werden zowel meer specifieke opmerkingen gegeven (waaronder die van het VTK Bureau) maar ook meer principile opmerkingen, waarover straks
meer. Als antwoord op de opmerkingen heeft de POC BMT een nieuw voorstel geformuleerd, dat net binnengelopen is. Dit zal naar het bureau voor input worden doorgestuurd.
Ook over het invoeren van een volwaardige nevenrichting bedrijfsbeheer werd er zwaar gediscussieerd. Omdat een aantal POC’s dit nog niet hadden kunnen bespreken is een definitieve beslissing uitgesteld naar de
volgende FPOC.
• Heb je MEI gemist?
Er wordt een update gegeven over de actie van vorige donderdag. Op de laatste Stura AV werd beslist om
het dossier en ons standpunt erover bekender te maken bij de studenten. Nadien is in kleinere kring beslist
om hier ook een actie aan te koppelen om ook de aandacht te krijgen van de nationale media en om duidelijk
te maken dat wij in dit dossier gehoord willen worden.
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Vragen
– Waarom werd er geen bevraging georganiseerd voor alle studenten?
Dit is op Stura besproken en VTK was hier zeker geen tegenstander van. Er werd echter aangehaald, onder
meer door de studenten Sociale Wetenschappen -die binnen hun opleiding vrij veel met dit soort enqutes
in aanraking komen-, dat het onmogelijk is om over zo’n complex dossier een representatieve bevraging op
te stellen zonder op een of andere manier te sturen in de vraagstelling. Dit zou ook vereisen dat studenten
alvorens de bevraging in te vullen een nota van twee pagina’s zouden moeten lezen om met alle nuances van
het dossier mee te zijn. Het is moeilijk te controleren of iedereen dit ook effectief zou doen.
– Waarom werden enkel studentenvertegenwoordigers aangesproken voor de actie?
Dit zorgde inderdaad voor een slechte optiek en is achteraf bekeken misschien niet de beste zet geweest.
Men oordeelde echter dat men er geen grootschalig studentenprotest van wou maken om de bruggen met het
rectoraat niet op te blazen maar eerder een symbolische actie om de aandacht te trekken voor de campagne.
– Waarom wil men een vervroegde tweede zit?
De beleidsploeg wil hiermee het spreiden van examens afraden en een gegarandeerde vakantieperiode voor
studenten vrijwaren. Voor meer info hierover wordt de lezer doorverwezen naar het strategisch plan van de
KU Leuven en de Stura nota.
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Update POC’s

Niets te melden.
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Bachelorhervorming

Op de FPOC werd door sommige programmadirecteurs aangehaald dat het voorstel van een hoofdrichting
BMT niet in de huidige structuur van onze bachelor past. Punten die aangehaald werden was het feit dat in
het voorstel dat voorlag vooral vakken waren opgenomen die ook al in een andere bachelor bestaan (en dit zou
geldig zijn voor quasi elke interdepartementale master die een hoofdrichting zou willen worden). Ook werd de
vraag gesteld of de voorgestelde medische basisvakken wel in een ingenieursbachelor thuishoren.
Zonder afbreuk te doen aan het standpunt ingenomen op vorig bureau willen we deze principiële discussie wel
voeren. Dit vooral om voorbereid te zijn moesten er andere opleidingen zijn die met dezelfde vraag komen. We
willen daarvoor geen onbedoeld precedent scheppen. Dit standpunt moet ook losstaan van de concrete discussie
rond biomedische en dus ook overdraagbaar naar andere richtingen.
DISCUSSIE
Een bureaulid haalt aan dat er voor hem twee belangrijke punten zijn: Wat moeten studenten kunnen na de
bachelor en wat moeten studenten kunnen na de master?
Er wordt aangehaald dat nu ook al iedereen een keuze moet maken tussen twee mogelijke masters na 1,5 jaar
(met de keuze van hoofd/nevenrichting), waarom zou dit voor interdepartementale masters niet kunnen? Hierop
wordt gerepliceerd dat sommige mensen bewust een brede optie kiezen (zoals WTK-ELT) om later nog een brede
waaier aan keuze te hebben. Enkele bureauleden geven ook aan dat ze het belangrijk vinden dat de bachelor
breed blijft om zo als ingenieur een brede technische basis te hebben.
Vanuit VTK Onderwijs wordt de vraag gesteld die een programmadirecteur op FPOC opwierp: Heeft een
bacheloropleiding die samengesteld is uit vakken van andere bacheloropleidingen wel een meerwaarde?
Hierbij wordt opgemerkt dat men in Gent wel interdepartementale bachelors heeft. Hierop wordt gereageerd
dat de bachelor in Gent anders in ingericht (daar kiest men al na het eerste jaar een afstudeerrichting) en dit
dus niet echt vergelijkbaar is.
De voorzitter stelt die opties voor:
• Een systeem met enkel departementale afstudeerrichtingen
• Een systeem met een afstudeerrichting per master
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• Een systeem tussen de twee vorige.
Hierbij wordt gevraagd om de opties iets scherper te stellen. De specifieke situatie van BMT met medische
basisvakken in de master wordt niet in rekening genomen. Dit kan een uitzondering zijn. Ook van de richting
bedrijfsbeheer wordt abstractie gemaakt. Onder de voorgaande constraints wordt de stemming vernauwd tot
twee mogelijkheden:
• Een systeem met enkel departementale afstudeerrichtingen
• Een systeem met een afstudeerrichting per master
Hierover wordt gestemd: Departementaal: 17, per master: 1, onthouding: 1
CONCLUSIE
Het VTK bureau is principieel voorstander van een bachelor met enkel departementale afstudeerrichtingen. Van
dit principe kan natuurlijk afgeweken worden omwille van specifieke redenen.

6

Avond- en weekendlessen

In de discussie van de bachelorhervorming werd op de FPOC aangehaald dat de bijkomende afstudeerrichtingen
problemen zouden kunnen veroorzaken met de planbaarheid van de lessen. Er werd gesuggereerd dat dit kon
worden opgelost door avondlessen of weekendlessen in te voeren.
DISCUSSIE
Over lessen in het weekend wordt aangehaald dat dit problematisch is voor studenten die hobby’s hebben in het
weekend of actief zijn in jeugdbewegingen. Ook zien veel ouders hun zoon/dochter graag terug in het weekend.
Er wordt gevraagd of er consensus is dat weekendlessen niet kunnen. Hierop wordt geknokkeld.
De discussie gaat verder over avondlessen. Er wordt aangehaald dat deze in de bachelor WTK al voorkomen, zij
het in beperkte mate. Er wordt een lijst met criteria opgesteld waaronder avondlessen eventueel aanvaardbaar
zouden zijn:
• Avondlessen moeten zoveel mogelijk vermeden worden in de planning
• Er moet tussen de laatste reguliere les en een avondles voldoende tijd zijn om te eten
• Geen avondlessen op vrijdag
• Er mogen ’s avonds geen lesmomenten gepland worden met verplichte aanwezigheid
Er wordt voor geknokkeld dat mits deze criteria avondlessen voor ons aanvaardbaar zijn. Er wordt voorgesteld
om nog een criteria toe te voegen: Er moet naast vrijdag voor elke richting nog minimum één vrije avond zijn.
Hierover wordt gestemd:

Voor: 3, Tegen: 13, Onthouding: 1
CONCLUSIE
Avondlessen zijn aanvaardbaar mits de volgende criteria:

• Avondlessen moeten zoveel mogelijk vermeden worden in de planning
• Er moet tussen de laatste reguliere les en een avondles voldoende tijd zijn om te eten
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• Geen avondlessen op vrijdag
• Er mogen ’s avonds geen lesmomenten gepland worden met verplichte aanwezigheid
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Gemeenteraadsverkiezingen

Aangezien het volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn wil LOKO een aantal speerpunten vanuit de studenten naar voor schuiven waarmee de kandidaten dan aan de slag kunnen. De voorgestelde speerpunten vanuit
LOKO worden overlopen. Hier kwamen geen opmerkingen op.
Als bijkomend voorstel wordt aangehaald dat de stad soepeler mag omspringen met studentenorganisaties die
vb. het ladeuzeplein willen gebruiken.
Er wordt ook opgemerkt dat er een aantal studenten opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leuven.
Zij kunnen hier evt. ook bij betrokken worden.

8

Varia

Bedankt voor jullie aanwezigheid en input dit jaar!
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Rondvraag

/
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