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Goedkeuring Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
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Goedkeuring Verslag VTK Bureau 5

Het verslag wordt goedgekeurd.
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Meldingen en updates

• Stura Onderwijscongres:
Het onderwijscongres, georganiseerd door de studentenraad KU Leuven, was zeer interessant en leerrijk.
Uit het pannelgesprek bleek dat geen enkele partij expliciet tegen een oriënteringsproef was. Ook onze
ijkingstoest heeft een mooie en positieve vermelding gekregen. Er bleek ook dat er ı̈nteeltı̈s bij de burgerlijk
ingenieurs. Een van de sprekers liet een onderzoek zien waaruit bleek dat veel studenten burgelijk ingenieur
een burgerlijk ingenieur als ouder hebben. Dit zullen wij eens nader bekijken, want we moeten hiervan de
oorzaak vinden.
• Docentenevaluatie:
We hebben de Pedagogen voorgestoken in de tussenresultaten. Een grappige sidenote is dat zij normaal zeer
gewoon zijn om evaluaties/enquetes in te vullen. Er bleken bij onze studenten echter wel enkele problemen te
zijn met de toewijzing van welke vakken geeavalueerd moesten worden. Sommige studenten moesten vakken
evalueren die ze niet hadden.
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Lesrooster in eerste jaar

Bij het overleg met het monitoraat zijn er ook een aantal ideeën naar boven gekomen om het lessenrooster in
het eerste jaar opnieuw in te delen. Momenteel hebben zowel groep A als B vrij op woensdagnamiddag. De
piekmomenten voor het monitoraat liggen dus ook logischerwijs op woensdagnamiddag, waardoor hun agenda
snel volgeraakt en de vraag eigenlijk groter is. Het voorstel is om een groep vrij te geven op dinsdagnamiddag
en een andere groep op donderdagnamiddag, zodat er meer uren beschikbaar zijn voor monitoraat. Maar wat
denken jullie hiervan?
We blijken geen problemen te hebben met het feit dat 1ste jaars vrij zouden hebben op een dinsdagmiddag of
donderdagmiddag. Zo’n groot verschil is het immers toch niet. De 1ste jaars aanwezig zijn ook akkoord, zolang
je maar een hele vrije namiddag hebt (dinsdag of donderdag) om je vakken bij te werken.
Wij zijn akkoord met het Monitoraat. Wij steunen het idee om een groep vrij te geven op een dinsdag of op een
donderdag en de andere op de andere dag.
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LCIE en Vakintegratie

LCIE = ondernemerschap aan de KU Leuven. VTK zit samen met Ekonomika, VRG en LCIE om over het ondernemerschap te brainstormen en om te zetten in realiteit. We hebben op VTK bureau 3 (zie archief op de site)
al eens over LCIE gesproken. Toen was de conclusie: Om het ondernemerschap aan onze faculteit te promoten
zijn we voorstander van een P&O die draait rond ondernemerschap en een extra AVO over ondernemerschap.
De plannen zijn momenteel al iets concreter dus we vragen opnieuw de input van het VTK Bureau.
Er wordt gevraag of er een mogelijkheid bestaat om P&O ermee in te richten. Hier botsen we op een beetje
weerstand, aangezien sommige POC’ers hun P&O echt belangrijk vinden. Sommige P&O blijken dan weer
minder nuttig te zijn, dus daar is er wel plaats voor een vakverandering. P&O3 lijkt te kort te zijn en de langere
P&O’s zijn vaak te belangrijk.
Pieter-Jan stelt voor dat we het misschien kunnen voorstellen als stage of AVO.
Wat is het verschil tussen dit, AFC en LCIE? AFC zorgt voor handelseconomie, LCIE zet in om iets zelf te
ontwikkelen en dit zou voor studiepunten zijn. Hierbij zal je ook een cv en motivatiebrief moeten opstellen.
Iemand merkt op: ”Waarom zou je er je thesis niet van kunnen maken? Het product uitwerken is sowieso al
een thesis waard en nu komt er ondernemerschap bij.”Het blijkt combineerbaar te zijn.
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Pieter-Jan en Lukas (architectuur) zijn voor het inrichten van een AVO. In de eerste master is er toch plaats
voor keuzevakken, P&0’s komen dan niet in gevaar. Ontwerpen bij de ingenieur-architecten kan zeker niet
vervangen worden.
VTK Bureau stelt voor om ondernemerschap te promoten bij de thesis in de eerste plaats. Indien dit onmogelijk
blijkt te zijn, kan er gekeken worden voor een AVO. Blijkt het dan nog onmogelijk, zouden de P&O’s in vraag
gesteld kunnen worden.
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Opleidingsbezoeken starters

De faculteit vraagt input en feedback over de opleidingsbezoeken voor de studenten die een hoofd- en nevenrichting moeten kiezen (= starters van de algemene richting). Elk jaar opnieuw organiseert de faculteit een
studiekeuzedag met een presentatie van onze vicedecaan, een infomarkt over de hoofd- en nevenrichtingen en
masteropleidingen in CBA en aansluitend of de avond nadien opleidingsbezoeken. De vraag is of die opleidingsbezoeken nodig zijn?
Algemeen wordt er opgemerkt dat studenten meer hebben aan de bezoeken dan aan de presentaties van die dag.
Wij zijn unaniem voor het behouden van de opleidingsbezoeken.
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Openingsuren CBA + feedback bib

Er zijn voorstellen om CBA in de blok langer open te houden op weekdagen. Is dit nodig? Voldoende? Hebben
jullie andere noden?
Het idee is ontstaan aangezien het nuttiger is dat de personeelsleden van de kleine bibs grotere bibs openhouden
om zo meer mensen te kunnen laten studeren. Er is precies niet zoveel aandacht besteed aan de openingsuren van
de bibliotheken tijdens het weekend. Joris deelt de uren mee. Het zou gaan om: CBA in de week openhouden
van 8u tot 24u en in het weekend van 10u to 19u.
Op VTK Bureau blijken veel thuisblokkers te zitten. De redenen hiervoor zijn: Het is te druk en er is teveel
lawaai.
opm: Vrouwen met hakken zouden verboden moeten worden, het personeel moeten ook stil zijn in de stille
ruimte.
VTK Bureau is voorstander om de CBA langer open te houden.
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Werking POC’s + inspraak

Hoe verloopt de onderwijsvertegenwoordiging aan onze faculteit? Zijn er veel verschillen tussen de POC’s?
Aangezien we op het VTK Bureau allemaal samenkomen is dit het ideale moment om dit eens te bespreken.
Alvast enkele korte vragen: het ideale moment om dit eens te bespreken. Alvast enkele korte vragen:
• Wordt er geluisterd naar de standpunten van de studenten van de POC’s? Wat als dat niet gebeurt? : Bij
Energie, CW en Architectuur blijkt dat zeer gemakkelijk te gaan, de rest heeft geen opmerkingen en knikken
bevestigend.
• Wordt de mening gevraagd aan de ”gewone”student?: De meeste POC’ers vragen het rond in de les, of ze
werken via een google docs. Als studenten met problemen zitten komen ze naar de POC’er toe. De gewone
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student is niet altijd zo geintereseerd als gewenst. To the point een vraag stellen werkt het best om antwoord
te krijgen. Ook kadering van het probleem zorgt voor duidelijkheid.
• Worden de beslissingen informeel of formeel genomen?: Zijn er veel stemmingen over standpunten binnen
de POC? Nee, er wordt niet veel gestemd op een POC. Meestal gaan ze op zoek naar een algemeen besluit
waarin iedereen zich kan vinden.
• Kunnen studenten nieuwe punten aanreiken aan de POC?: Dit blijkt geen enkel probleem te zijn. Er wordt
opgemerkt dat te weinig studenten weten wat een POC is. Het is de verantwoordelijkheid van de POC’ers
om dit te duiden. Met VTK onderwijs gaan we filmpjes proberen te maken en gaan we meer updates geven
in het bakske. We gaan ook kijken hoe we de informatica studenten gemakkelijker kunnen bereiken.
• Hoe communiceren de POC-studenten met hun achterban? Dit verloopt iets moeilijker. Het zou gemakkelijker moeten gaan! Er wordt gevraagd of de POC’ers geen toledorechten krijgen om in de community te
schrijven. POC-verslagen moeten ook gemakkelijker gevonden worden door de studenten. Er wordt gekeken
of we een stuk kunnen vrij maken op onze site om deze communicatiestroom te verbeteren.
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Update POC’s

Nihil
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Varia

Zou de masterkeuze avond niet beter vervroegd worden? Dit schijnt nodig te zijn in verband met je erasmus.
Wij kijken of het vroeger kan
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Rondvraag

Nihil
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Uitnodigingen

• Infoavond masterkeuze: woensdag 11 maart vanaf 18u15 - 200A en 200B
• Jobfair: donderdag 12 maart van 10u tot 17u - Brabanthal (er zijn pendelbussen)
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