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Goedkeuring Agenda

Aanpassingen:/
Agenda goedgekeurd.
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Goedkeuring Verslag VTK Bureau 11 en 12 academiejaar 15-16

De verslagen worden goedgekeurd.

3

Meldingen en updates

• Nieuw onderwijsteam : Het nieuwe onderwijsteam wordt voorgesteld door Arno.
• Enyo stelt zich voor: Enyo Vanmontfort de nieuwe groepsbestuurder bij groep wetenschap en technologie
stelt zich voor aan het bureau. Hij legt kort uit wie hij is en wat hij doet, namelijk op het niveau van de groep
W&T onze belangen verdedigen en de besluiten terugkoppelen. Ook gaat hij onderwijsdrinks organiseren
met alle faculteiten als teambuilding. Hier gaat nog verder over gecommuniceerd worden.
• Oproep tot opvulling openstaande mandaten bij LOKO en Stura.
• Update FPOC:
– Plagiaat: Bij het afgeven van een verslag gaat een ondertekend papier moeten worden bijgevoegd met
daarop de regels rond plagiaat. Hierdoor zou er meer bewustwording rond plagiaat komen omdat op deze
manier iedereen het regelement eens heeft doorgelezen. er wordt opgemerkt dat de studenten al onder het
OER vallen en dus sowieso geen plagiaat mogen plegen en dat dit dus gewoon meer papierwerk gaat geven.
Er wordt voorgesteld voor om meer te investeren in infomomenten waar informatie gegeven wordt. Er zijn
nu al twee zo’n infosessies die georganiseerd worden door de bibliotheek en deze waren helemaal volzet.Er
wordt voorgesteld dat dit misschien kan worden gebruikt als onderwerp voor een SPOC.
• Nieuwe verkiezingsprocedure: De verkiezingsprocedure is lichtjes gewijzigd. Er wordt een mail gestuurd
naar alle studenten met een vraag naar kandidaten. De kandidaten worden op de site gezet en indien er
geen negatieve commentaar op komt worden zij automatisch verkozen. Indien er te veel kandidaten zijn
worden zij gevraagd om dit onderling te regelen. Als er dan geen consensus komt wordt er een poll gemaakt
via de toledo community. Voor de POC zal dit enkel naar de studenten van de desbetreffende POC gaan.
Voor de departementsraad en departementsbestuurzal de poll naar alle studenten die een opleiding volgen
onder het desbetreffende departement. De poll zal een simpele ja- nee stemming zijn. Het bureau keurt de
aanpassingen goed.
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Nut van PC-lokalen

De faculteit wil het aantal pc-lokalen drastisch terugschroeven en evolueren naar remote acces. Ze vroegen
ons om te pijlen naar het gebruik van laptops bij de studenten. De resultaten worden meegedeeld. Uit de
resultaten blijkt dat de meeste studenten een eigen laptop hebben en die ook in pc-lokalen liever gebruiken dan
de aanwezige pc’s. Velen zouden hun laptop meer gebruiken indien er meer stopcontacten aanwezig waren in
de aula’s. Sommige middelbare scholen verplichten de aankoop van een laptop. Er wordt opgemerkt dat indien
we de aankoop van een laptop gaan verplichten we goed moeten communiceren met de middelbare scholen dat
zij geen verkeerde modellen laten aankopen. Er wordt gezegd dat er vorig jaar in departement werktuigkunde
al een bevraging is geweest. De conclusie was toen dat ze het aantal pc’s wilden verminderen, maar ze niet
allemaal weg doen. Momenteel is er al een systeem met remote acces in werking op departement werktuigkunde,
maar dit werkt blijkbaar niet naar behoren. Op dagen dicht bij een deadline of dergerlijke waren de servers
overbelast. Indien men wil overschakelen naar dit systeem dient men dus wel de servercapaciteit te vergroten.
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Er wordt opgemerkt dat de opleiding zonder laptop niet haalbaar is, er moet thuis namelijk ook verder gewerkt
kunnen worden. Voor studenten die van een studiebeurs genieten kan het mogelijk te duur zijn om een laptop
aan te schaffen. Een mogelijke oplossing is om de laptop gespreid te betalen of zelfs te huren. De conclusie van
het bureau is dat we zeker vanaf het tweede jaar moeten aanzetten tot verplichten van laptops met eventueel
een gespreide betaling of huur.
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Honoursprogramma

Het honoursprogramma kan bovenop het normale traject worden opgenomen. Het is bedoeld voor de topstudenten en is meer onderzoeksgericht en interdisciplinair. Vorig jaar heeft de faculteit hier financiering voor
gekregen, maar dit jaar werd geen enkel project goed genoeg bevonden. Stura wil een officieel standpunt zodat
er duidelijkheid is.
• Pro:
– Kans voor studenten om meer interdisciplinair & onderzoeksintensief te werken
– Proeftuin voor onderwijsvernieuwing
– Uitdaging voor excellente studenten
• Contra:
– Selectie vaak op basis van punten (Stura is hier tegen)
– Tijd en geld kan niet in regulier programma gestoken worden
– Niet alle studenten krijgen kans om mee te doen
– devaluatie regulier programma
– Alle studenten moeten goed onderwijs krijgen
Er wordt opgemerkt dat stages aan de KU Leuven niet mogen worden opgenomen in het ISP, terwijl dit bij het
honoursprogramma wel mag ondanks dat dit hard lijkt op een stage. Het bureau vindt dat er voor de projecten
tijdens het jaar een selectie op basis van punten kan gemaakt worden zodat de studies er niet onder lijden,
echter voor de projecten in de zomermaanden zou het honoursprogramma voor iedereen toegankelijk moeten
zijn en zou de selectie dus op basis van motivatie moeten gebeuren¿ Er kan wel een voorwaarde gesteld worden
dat de kandidaten geen herexamens mogen hebben. Het bureau is van mening dat de moeilijkheidsgraad en dus
de uitdagendheid zeker moet behouden worden. Mits aanpassing van de selectieprocedure en behouding van de
moeilijkheidsgraad is het bureau dus voorstander van het honoursprogramma.
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Jobstudenten als assistenten

Er is een tekort aan Nederlandstalige assistenten waardoor er vaak slechte assistenten zijn, waar de studies
onder kunnen lijden. De jobstudenten moeten een mail sturen met motivatie. Bij CIT is er momenteel een vak
dat als masterstudent kan worden opgenomen waarbij je mee oefenzittingen kan geven. Er is dan wel ook altijd
een doctoraatstudent mee aanwezig. Hier krijg je dus studiepunten in plaats van geld. Er wordt opgemerkt dat
een deel van de assistenten van P&O 1 al jobstudenten zijn. Het bureau is van mening dat het wel acceptabel
is in de vorm van een AVO of studentenjob indien ze goed begeleid worden, er verslagen zijn, ze vergaderingen
moeten bijwonen etc.
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Varia

• Onderwijs vraagt aan de POC’ers dat ze de docenten die eigen cursusmateriaal verkopen en dus niet via
VTK hierover aanspreken en dit eventueel aanbrengen op de POC vergaderingen.
• Onderwijs polst naar de interesse bij de POC’ers naar textiel voor beter herkenbaar te zijn:
Voor: 11
Tegen: 1
Onthouding: 5
• Reclame docentenevaluatie
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Rondvraag

Rondvraag achter mensen die in de technische werkgroep rond laptopgebruik willen
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Uitnodigingen
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