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Goedkeuring van de agenda

De agenda is goedgekeurd.
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Goedkeuring verslag VTK Bureau 9

Het verslag is goedgekeurd.
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3.1

Meldingen en updates
Programmadirecteur B1

Stefaan Vandewalle is voorgedragen als programmadirecteur voor de POC B1. De discussie van het vorige VTK
Bureau indachtig, heeft de studentenfractie dit voorstel gesteund. Er wordt wel opgemerkt dat er kritisch moet
worden omgegaan met kandidaten die door de faculteit worden voorgedragen en er zeker ruimte voor discussie
en een stemming moet zijn.

3.2

Zomercursus

We zijn uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep rond de zomercursus, naar aanleiding van onze nota.
Axel zal genteresseerde studenten contacteren die de cursus gevolgd hebben en de ’proef’-ijkingstoets hebben
afgelegd voor verdere input.

3.3

Flexibilisering

Flexibilisering is een van de onderwerpen die aan bod zullen komen op het Onderwijscongres van LOKO; Axel
nodigt dan ook het Bureau uit om hieraan deel te nemen.

3.4

Kostprijs studiemateriaal

Op het DBO zijn er maximumprijzen voor studiemateriaal voorgesteld, maar dit lijkt ons geen goed idee. In
lijn met de vorige Bureaus zijn we dan ook geen voorstander.

3.5

OER

De 70%-grens is goedgekeurd.

3.6

Partile evaluaties

De momenteel voorgestelde wijziging aan het OER blijft vaag wat betreft de herkansingsmogelijkheid voor
partieel gevalueerde OPO’s of deelevaluaties: “Artikel 110 bis - De faculteit bepaalt of voor bepaalde opleidingsonderdelen of deelevaluaties een tweede examenkans slechts kan plaatsvinden onder een gewijzigde vorm,
dan wel of er uitzonderlijk geen tweede examenkans wordt geboden. ” Dit lijkt op wat we willen, het probleem
is echter dat niet uit duidelijk wordt welk orgaan over deze zaken beslist. Axel heeft navraag gedaan, maar nog
geen antwoord ontvangen.

3.7

Luchtkwaliteit en thermisch comfort in auditoria en lokalen

Het faculteitsbestuur blijkt op de hoogte van de verwarmings- en ventilatieproblemen in bepaalde aula’s, maar
beschikt naar eigen zeggen niet over de middelen om dit op te lossen. Er wordt naar manieren gezocht om dit
toch een grotere prioriteit te geven.
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3.8

ECTS-fiches

CW, ESAT en WIT hebben hun werk gedaan; er wordt een oproep gedaan naar de andere departementen om
hun fiches na te kijken en problemen te signaleren.
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Thesisruimte

Op basis van de discussie tijdens het vorige Bureau is er een nota opgesteld. Het is de bedoeling dat deze dient
als basis, waarna per departement/afstudeerrichting kan gespecifieerd worden welke software, fysieke ruimte en
andere voorzieningen nodig zijn. Op departementen waar wel voldaan wordt aan bijvoorbeeld de benodigde
thesisruimte, hoeft niet uitgegaan te worden van het voorgelegde document.
Een van de gesignaleerde problemen is dat P&O’ers en thesissers vaak snel uit computerlokalen gestuurd worden
voor geplande oefenzittingen, terwijl er wel voldoende plaats is. Dit tegengaan lost echter slechts een klein deel
van het plaatstekort op.
De nota wordt ter beschikking gesteld op de website, waarna de POC’s beslissen of het opportuun is deze aan te
passen en te gebruiken.
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Excellentieprogramma’s

Momenteel is er voor de topstudenten aan onze faculteit geen aangepast programma, met als gevolg dat ze
weggeplukt worden door andere universiteiten. Een mogelijke oplossing hiervoor is enerzijds dat aangepast
programma aanbieden, of anderzijds een onderzoeksgerichte optie inrichten, zoals aan de faculteit Geneeskunde.
Dit kost natuurlijk geld en andere middelen en het is dan ook de vraag of we hierop willen inzetten. Er wordt
geopperd dat dit mogelijk meer te maken heeft met de reputatie van de faculteit en de KU Leuven en de
wegplukkende universiteiten dan met de kwaliteit van de opleiding.
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Supplementair studiemateriaal

Ik kan echt niet uit aan de notities over dit punt, mijn excuses.
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Update POC’s

• WTK
Er zal een visitatie van de opleiding plaatsvinden. Ook is er een voorstel om een verbredende minor in te
richten met vakken uit verschillende nevenrichtingen.
• ELT
Wat betreft zij-instroom van buitenlandse studenten is er een probleem: momenteel is de gemiddelde kwaliteit
hiervan te laag. Er wordt dan ook gezocht naar oplossingen.
Een van de voorstellen is het invoeren van een kennis-/vaardigheidstest voor instromende studenten die ook
een beeld kan geven van waar bijsturing nodig is.
Een andere mogelijkheid is het opnieuw invoeren van persoonlijke gesprekken met de instromers, zodat kan
ingeschat worden waar de pijnpunten zich bevinden.
Er is ook nog iets over thesissen, maar vraag me niet wat.
• CWS
Ook bij CW is er een instroomprobleem gelijkaardig aan dat bij ESAT.
Daarnaast is de werklast in 1ste master erg hoog, als gevolg van een overdaad aan projecten.
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• B1
Mechanica 1 wordt hervormd: Aangezien de slaagpercentages voor Mechanica in eerste zit bij de laagste
van de hele opleiding horen, hebben de proffen besloten een andere aanpak toe te passen. In plaats van de
traditionele hoorcolleges worden online korte video’s voorzien die de theorie aanbrengen en toelichten. De
ingeplande lesmomenten dienen als implementerende oefensessie en contactmogelijkheid; de focus daar komt
dus echt op verwerking te liggen. Het is wel cruciaal dat de studiebelasting hierdoor niet verhoogt!
Ook is de hele soap rond de rekenmachines eindelijk uitgeklaard: een eenvoudig rekentoestel wordt de
standaard, met mogelijke uitzonderingen per vak.
• WIT
?
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Uitnodigingen

• Onderwijscongres
Er vindt een Onderwijscongres in het kader van de nakende rectorsverkiezingen plaats, met onder andere
een debat met de kandidaten.
• Proffentap
De eerste dinsdag na de paasvakantie vindt de proffentap plaats, waar de resterende Gouden Krijtjes uitgereikt zullen worden.
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