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Goedkeuring Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
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2.1

Goedkeuring Verslagen
VTK Bureau 10 (2013-2014)

Het verslag wordt goedgekeurd.
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3.1

Meldingen en updates
Mandaten

Zowel bij LOKO als bij StuRa zijn er nog een hoop lege mandaten. Kijk zeker eens op maghetwatmeerzijn.be

3.2

Ijkingstoets

In totaal namen in juli 716 studenten deel aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur die aangeboden werd aan
aspirant-studenten burgerlijk ingenieur aan de VUB, KU Leuven en UGent. Hiervan waren er 442 (62 procent
= dit is ook het streefdoel) geslaagd. Gemiddelde: 10,69
In totaal namen in september 286 studenten (waarvan 123 herkansers) deel aan de ijkingstoets burgerlijk ingenieur die aangeboden werd aan aspirant-studenten burgerlijk ingenieur aan de VUB, KU Leuven en UGent.
Hiervan waren er 107 (37 procent) geslaagd. Gemiddelde: 8,5. 43 procent behaalde 7 of minder. Indien we
kijken naar de 163 studenten die voor de eerste maal deelnamen ligt het slaagpercentage opnieuw rond de 60
procent. De tweedezitters behaalden dus geen merkbaar voordeel uit de zomercursus..

3.3

Updates OWR en FPOC

• Inkijkbeurs: Zowel bij proffen als monitoraat veel tevredenheid. Efficiënt, wel wat klachten over extra
sorteerwerk voor secretaresses of assistenten. Toch kritisch of dit wel nut heeft zonder uitleg van de prof.
(meeste studenten gewoon om te zien waar de fouten zaten en vooral de deelpunten nog eens op te tellen).
• Studiekeuzebeurs: november afgeschaft (negatieve gevolgen voor IER), focus ligt in april. Extra info beschikbaar op afspraak bij POC directeur begin 2de jaar.
• Herexamens inschrijvingen: Communicatie heeft zijn werk gedaan. Wel enkele uitzonderlijke problemen door
systeemfout (systeem inschrijving ’vergeten’). De examenmomenten komen nog steeds te laat door, maar
via lokaalreservering kunnen we begin juli al een officieus, voorlopig, maar vrij accuraat herexamenrooster
opstellen. Zelfs de proffen vertrouwen de voorlopige planning: bij CIT was een prof niet aanwezig op een
examendag, omdat deze niet stond ingepland in de voorlopige planning.
• Toledo voor POC’ers. Faculteit is de ongebruikte communities aan het bekijken en hierop zullen we waarschijnlijk meldingen kunnen posten. Wordt dus opgevolgd.
• Inschrijvingsaantallen: Algemene daling, maar voornamelijk bij de archies. Gaan ze naar faculteit Architectuur?

3.4

Bezoek bibliotheek masters

De Arenbergbibliotheek zal opnieuw contact zoeken met masterstudenten om de infosessie uit de eerste bachelor
opnieuw op te frissen. Vele studenten zijn de techniek om informatie te vergaren kwijt en vallen terug op online
zoekmachines in plaats van de bibliotheek.

3.5

Masters: OPO leadership and management

Ook bij onze masters is het mogelijk om dit OPO op te nemen. Het sluit aan bij het beleidsplan van de
universiteit om meer nadruk te leggen op ondernemerschap bij studenten.
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Inschrijvingsgelden

Ook wij zijn tegen het feit dat de overheid wil besparen op onderwijs. Maar aangezien we ook niet blind willen
zijn voor de eventuele gevolgen, denken we ook verder vooruit. Wat als het inschrijvingsgeld verhoogd wordt?
inschrijvingsgeld is laag voor de meesten onder ons (kwaliteitsonderwijs bij ons), maar problematisch voor
sommigen. Voorstel inschrijvingsgeld verhogen voor de grote massa, en dan extra ondersteuning (lager inschrijvingsgeld) voor degenen die het nodig hebben. Hoger onderwijs moet betaalbaar zijn voor iedereen.
De slaagcijfers liggen ook wel heel laag, dit valt deels te verklaren door het ontbreken van een financile druk. Zou
er een link moeten gelegd worden tussen kosten en prestaties op universitair vlak? Waarom: optreden tegen
mensen die blijven studeren (financile maatregelen) i.p.v. mensen weigeren via een ingangsexamen. Hogere
studiekost indien je maar blijft proberen? Maar wat is ’te lang studeren’ ?
Voorstel van decaan: Verhoging inschrijvingsgeld voor internationale studenten van buiten Europa: Een student
wordt immers gefinancierd met overheidsgeld dat via belastingen wordt gend en buitenlandse ouders betalen
natuurlijk geen belastingsgeld. Binnen Europa is er vrij verkeer van goederen en personen en kan er dus geen
onderscheid gemaakt worden. Voor buiten Europa geldt deze regel niet. Er wordt opgemerkt dat de meeste
Chinese gezinnen net kijken naar het inschrijvingsgeld als kwaliteitsmeter. Hoe duurder, hoe beter. Dus die
logica zou zeggen dat wanneer we het voor hen verhogen, dat de toestroom zou vergroten.
oriënteringsproef middelbaar (als kompas): Een extra risico bedrag betalen indien je tegen je orintering ingaat
zien we niet als oplossing. De test is immers niet accuraat genoeg. Met geld straf je daarnaast alleen de armsten.
De focus moet dan meer op extra vorming liggen, zoals de zomercursus. Al moet deze dan niet met de absolute
basis beginnen, maar vooral focussen op de wiskunde die echt nodig is voor onze opleiding.
Vertegenwoordiging VTK bij StuRa: StuRa is momenteel heel links, wordt steeds gelinkt met de protesten van
de oppositie en de vakbonden. Ze zouden eigenlijk politiek neutraal moeten blijven, maar de media geeft hier
dus steeds een politieke draai aan. Standpunt VTK moet niet rechts of links zijn, wel een consensus, aangezien
de meningen bij onze leden ook verdeeld zijn.
Argumenten
• Tegen de besparingen op onderwijs
• Onderwijs moet betaalbaar blijven voor iedereen
• Financiering en kwaliteit universiteit mag niet naar beneden
• VTK niet zuiver rechts, er zijn sociale maatregelen nodig: beurssysteem moet uitbreiden. Zeker de studenten
die nu het studiegeld nog wel kunnen betalen, maar de eventuele verhoging niet aankunnen, mogen niet
zomaar aan hun lot worden overgelaten.
• Oriëntering kan de lage slaagcijfers, die uiteindelijk ook extra kosten opleveren, doen stijgen. Maar ze mag
niet verplicht worden en niet gelinkt worden aan variabel inschrijvingsgeld.
Wij zijn tegen de besparing op het hoger onderwijs. Indien er toch bespaard wordt, moet de kwaliteit bewaard
worden. We zijn niet volledig tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld, indien er sociale correcties ingebouwd
worden. Er moet wel aandacht zijn voor de lage slaagcijfers.
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Masterproeven: uitstelgedrag en septemberzittijd

Steeds meer masterproeven worden de laatste jaren afgegeven in september. Zeker nu je niet meer mag herkansen, indien je een credit behaald hebt. De faculteit wil deze trend tegengaan, aangezien het veel beter is om
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af te studeren in juni, omdat de meeste bedrijven werven in juli en augustus. Het meest drastisch voorstel is
om de septemberzittijd af te schaffen. De meeste proffen vinden dit te extreem. Meteen wordt duidelijk dat de
studenten hier ook tegen zijn.
Er wordt opgemerkt dat deze trend niet enkel te wijten is aan de stimulans van de studenten, maar ook beı̈nvloed
wordt door de promotor.
Een ander voorstel stelt dat we de januarizittijd in het laatste jaar moeten afschaffen, zodat er geen breuk meer
is tussen de twee semesters en de thesis niet stilvalt. Ook hier stellen er zich problemen. De januarizittijd is
toch met reden ingevoerd. Die afvoeren zou een slechte trend zijn. Een vak uit het eerste semester wordt dus
pas bevraagd in juni. Doctoraatsstudenten zullen het dan ook problematisch druk krijgen als ze dan alles in
juni moeten verbeteren.
Het quoteren van de tussentijdse evaluatie en presentatie lijkt de beste oplossing. Deze zou wel enkel mogen
meetellen voor de septemberzittijd, aangezien je een goede thesis kan afgeven in juni, terwijl je tussentijds verslag
misschien helemaal niet goed was. Het zou in september dan zowel positief als negatief moeten meetellen.
De septemberzittijd moet behouden blijven. De tussentijdse evaluatie en presentatie mag wel gequoteerd worden.
Deze quotering mag enkel meetellen voor de septemberzittijd.
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Ijkingstoets

De faculteit wil graag de consequentie van de ijkingstoets veranderen om zo te kunnen inspelen om de slaagcijfers
van het eerstejaars. Vorig jaar is duidelijk geworden dat de ijkingstoets duidelijk aantoont wat de slaagkansen
zijn. Indien je gebuisd bent, is de kans zeer klein dat je volledig slaagt. De faculteit wil gebuisde studenten
verplichten om de bachelor te spreiden over 4 jaar. Wij vinden dit niet goed. Je betaalt immers voor 60
studiepunten. Het eerstejaar kan zwaar zijn, maar het kan zijn dat je het wel aankan en de bachelor wel op 3
jaar kan afronden. De 40 studiepuntenregel zorgt dan ook dat de druk verlaagt, waardoor de studenten misschien
juist sneller gaan buizen. En wat met de studenten die de ijkingstoets niet hebben afgelegd? Wij stellen voor
om de ijkingstoets beter te communiceren in het secundair, zodat elke potentiële student op de hoogte is. Als
consequentie voor de ijkingstoets, stellen wij voor dat de student verplicht wordt om de zomercursus te volgen.
Zo kan de student zijn achterstand inhalen en toch nog aan de opleiding starten.
Momenteel moet elke student, die gebuisd is op de ijkingstoets of niet heeft deelgenomen, verplicht een extra vak
volgen. Vorig jaar waren de studenten niet tevreden over deze regel. Het zorgt voor een verzwaard semester. De
consequentie moet voor de start van het academiejaar liggen. De zomercursus zou hier ideaal voor zijn, indien
deze hervormd zou worden en meer de focus leggen op de ijkingstoets en de wiskunde voor onze opleiding.
Indien nodig zou dit ook uitgebreid kunnen worden naar twee weken. De ijkingstoets moet dan wel verplicht
worden. Wat met de studenten die niet hebben deelgenomen? Mogen niet starten aan opleiding.
De paasvakantie zou een goed moment zijn om een voorbereiding op de ingenieursopleiding te organiseren.
Het zou zelfs een goed idee zijn om de ijkingstoets reeds in de paasvakantie te organiseren. Dit zorgt niet enkel
voor een praktischere organisatie via de secundaire scholen (zijn dit al gewoon door de wiskundeolympiades),
maar ook voor beter communicatie in verband met de ijkingstoets. Maar momenteel moet je een secundair
diploma op zak hebben om aan de ijkingstoets deel te nemen.
De huidige regeling met het extra vak voor de gebuisden en de niet-deelnemers van de ijkingstoets is niet goed.
Verplicht spreiden op 4 jaar zal niks oplossen en beperkt de vrijheid. De ijkingstoets moet een verplichte maar
niet-bindende vorm krijgen en gekoppeld worden aan de zomercursus Wiskunde. Het tijdstip moet herbekeken
worden, zodat deelname aan zomercursus wel mogelijk is.
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Update POC’s

Nihil
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Varia

waterdispenders zullen geplaatst worden in aula L en M Indien je problemen hebt met je uurrooster, ISP of
IER, meldt dit aan VTK Onderwijs.
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Rondvraag

Nihil
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