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Goedkeuring Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
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Goedkeuring Verslag VTK Bureau 2

Het verslag wordt goedgekeurd.
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Meldingen en updates

• FPOC
De laatste FPOC ging vooral over de bachelorhervorming. Er is lang gediscussieerd over het gemeenschappeliijk vierde semester maar op het einde bleek dat slechts enkele programmadirecteurs (ELT, BMT, WIT
& L&V) de denkoefening nog wensten verder te zetten. Dit voorstel is dan ook afgevoerd.
Wel wordt er verder nagedacht over een hervorming van de B1, waar men meer ruimte wil vrijmaken voor
de analyses en algebra. In het huidige voorstel wil men hiervoor schuiven met wijsbegeerte maar VTK is
hier geen voorstander van.
Naar de B2 toe wil Bouwkunde hun hoofdrichting combineerbaar maken met andere hoofd/nevenrichtingen
zoals Materiaalkunde of Werktuigkunde. De master Biomedische technologie en de master logistiek en verkeer willen hun respectievelijke kleine nevenrichtingen omvormen tot volwaardige hoofdrichtingen. Hierover
straks meer.
• Stura
Er is een AV geweest die bijna volledig over de herindeling van het academiejaar ging. Hier werden enkele
concrete voorstellen voorgesteld zoals de freshers week.
De maandag daarop is er ook een STOF geweest over hetzelfde onderwerp. Hier ging het vooral over de
vraag of er meer permanente evaluatie wenselijk is in de opleidingen.
• LOKO
De beleidsplannen zijn goedgekeurd.
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Vervroeging ISP deadline

Vanuit het ATP is de vraag gekomen om de deadline voor inschrijving en indienen van het ISP te vervroegen.
Dit omdat het plannen van labo’s, P&O’s, bedrijfsbezoeken, ... bemoeilijkt wordt als studenten zeer laat
inschrijven.
Bij de discussie wordt aangehaald dat mensen die op Erasmus zijn soms nog vrij laat hun ISP moeten indienen
door vakken die overlappen, hoewel dit natuurlijk niet over een grote groep studenten gaat. Ook studenten die
door spookvakken hun uurrooster niet direct kunnen zien en het daardoor niet merken als vakken overlappen
wachten soms lang met hun isp in te dienen. Voor eerstejaars is er dan weer geen probleem aangezien alles al
in orde is vanaf dag 1.
Er wordt opgemerkt dat voor de grootste groep studenten de late deadline enkel een reden is om uit te stellen.
Er zijn echter masterstudenten die eerst enkele lessen van keuzevakken volgen eer hun isp in te vullen. Aan
de andere kant zijn er ook studenten die hun isp indienen vanaf het moment dat de examenmomenten online
komen om zo zeker een goed examenrooster te hebben.

STEMMING: Kan de deadline vervroegd worden: voor 21, tegen 3 onthouding 6

Vervolgens wordt gevraagd hoeveel de deadline vervroegd kan worden.
Het begin van het academiejaar is wat vroeg. Studenten moeten nog altijd de mogelijkheid hebben om te spreken
met een studietrajectbegeleider en dergelijke. Er wordt geopperd om ook voor het begin van het academiejaar
studietrajectbegeleiding mogelijk te maken, eventueel voor studenten met slechte herexamens die dan snel bij
hun studietrajectbegeleider terecht kunnen. Zeker in de masters is het isp soms heel ingewikkeld dus op korte
termijn studietrajectbegeleiding voorzien voor alle studenten is zeker niet evident. Er wordt voorgesteld om de
deadline op de woensdag van de tweede week te leggen. Hier is niet meteen tegenkanting voor maar het ATP
moet misschien best zelf met een voorstel komen.
CONCLUSIE Een vervroeging van de inschrijf en ISP-deadline is zeker bespreekbaar maar we wachten op een
concreet voorstel vanuit het ATP.
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Bachelorhervorming

De vicedecaan heeft in een mail gevraagd aan alle prorgrammadirecteurs om in hun POC’s na te denken over
enkele concrete voorstellen omtrent de bachelorhhervorming. Ook wij nemen hierover een standpunt in:

Er ligt een voorstel voor om van de kleine nevenrichtingen bedrijfbeheer en levende systemen volwaardige
hoofdrichtingen te maken. Bedrijfbeheer zou wel een ’onafhankelijke’ richting blijven, levende systemen zou als
bachelor aansluiten bij de master biomedische technologie.

DISCUSSIE
Er wordt gevraagd wat dit zal betekenen voor zij-instromers. De master biomedische technologie heeft een
groot aantal zij-instromers van zowel binnen de faculteit (= studenten die geen bachelor levende systemen
hebben gedaan) als daarbuiten. Gaat deze instroom niet bemoeilijkt worden door het feit dat er een bachelor
aan gekoppeld wordt waardoor er sowieso een schakelprogramma gaat nodig zijn om vanuit vb. een bachelor
WTK-ELT in te stromen in de master biomedische. Ook wordt gevraagd of er in de bachelor biomedische een
voldoende duidelijk onderscheid zou bestaand met Bio-Ingenieur. Hierop wordt gereageerd dat er toch duidelijke
verschillen zijn in invalshoek. Men vraagt zich ook af hoeveel studenten al na hun eerste bachelor zouden kiezen
voor een bachelor Biomedische. Je kan hier immers niet zoals bij levende systemen na je tweede jaar pas in
instromen.
Over bedrijfsbeheer heeft het nog niet echt gegaan maar we vragen de faculteit om met een meer concreet
voorstel te komen.
CONCLUSIE We vragen aan de faculteit om een meer concreet voorstel te formuleren over wat beide bachelors
zouden inhouden om zo een meer gefundeerd standpunt te kunnen innemen.
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Puntjes uit POC’s

• Wiskundetools: Sommige eerstjaars ervaren hier problemen mee. Dit zal verder opgenomen worden door de
POC’ers van de B1.
• Sommige oefenzittingen in het eerste jaar hebben slechte assistenten: best opnemen met de prof of met het
monitoraat.

7

Varia

/
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Rondvraag

/
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