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Goedkeuring Agenda

Aanpassingen:
Bij varia wordt het puntje ’Update gouden krijtjes die kapot zijn’ toegevoegd
Punt 4 en 5 worden omgewisseld

	
  

Agenda goedgekeurd met aanpassingen.

2 Goedkeuring Verslag VTK Bureau 7
Het verslag wordt goedgekeurd.

3 Meldingen en updates
• Faculteitsraad - Decaansverkiezingen : De Faculteitsraad voorafgaand aan deze vergadering ging onder meer
over de decaansverkiezingen. Na een eerste stemming kreeg kandidaat (en huidige) decaan Michiel Steyaert
niet volgdoende stemmen om verkozen te worden. In een tweede ronde werd Michiel Steyaert uiteindelijk
wel verkozen als decaan voor de volgende 4 jaar.
De studenten hadden enkele voorwaarden opgesteld. H e t eerste was een maandelijks overlegmoment
tussen de studentenvertegenwoordigers en de decaan. Kandidaat Steyaert was hierover terughoudend,
maar hij voegt toe dat zijn deur open staat. Over de voorwaarde ’Teveel werkdruk’ werd niet overlegd
met de kandidaat. Tenslotte werd er ook gesproken over het feit dat de studenten meer P&Os over
departementen wouden, en dat er meer moet gedaan worden om de studenten te stimuleren voor
(internationale) wedstrijden. Hij beaamde dit, maar kon hier geen garantie voor geven. De studenten
hebben hierna verdeeld gestemd. Voorts was er op de faculteitsraad en update over de Noord-Amerikaanse
rondreis naar verscheidene universiteiten.
Na de stemming deelde de decaan zijn intentie over het invoeren van een vicedecaan internationalisering.
• Vicedecaan internationalisering: Dit is een functie die vooralsnog niet bestond. Het probleem is dat de decaan
nu naar veel vergaderingen moet gaan die betrekking hebben tot ’internationalisering’. Met de invoering van
dit mandaat zou er an sich niet veel verandering zijn met de situatie nu (omdat de taken van de vicedecaan
nu opgenomen worden door mensen van het decanaat).
Over het algemeen vindt het bureau een nieuwe vicedecaan goed. Dit zou zorgen voor een leiding in het
internationaliseringsbeleid, en schept bovendien een aanspreekpunt.

4 Ijkingstoets - Denktank
• Communicatie denktank ijkingstest:
Het bureau staat achter de conclusie dat tijdens de denktank geformuleerd werd ivm communicatie. De
ijkingstest en de consequenties hiervan moeten beter verspreid worden.
14 voor
3 onthoudingen
1 tegen
• Representativiteit:
Is het OLA WPO nefast voor de overige punten aangezien ze hier moeite moeten insteken? We vragen
de cijfers op van de mensen die WPO opnemen in het 2e semester, aangezien ze dan geen extra belasting
hebben. We moeten mee in rekening brengen dat er studenten ondertussen gestopt zijn.
	
  

Het bureau is voorstander van de niveautest. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat mensen die de lessen
niet nodig hebben niet de lessen moeten volgen.
Het bureau bespreekt het probleem van de overlapping van de evaluatie van het vak WPO en de TTT’s.
Tijdens de denktank is er het volgende geformuleerd: we streven ernaar om examen WPO naar voor te
schuiven en TTT’s naar achter. Het bureau schaart zich hierachter. Er wordt aan het monitoraat
gevraagd voor een gedetailleerde kalender om na te denken over verschuivingen.
Het bureau ijvert voor het niet almaar maken van dezelfde oefeningen, maar eerder voor zelfstudie, en
geen verplichte oefeningen/oefenzittingen. Daarenboven ijvert het bureau voor een beperking en het
meer efficiënt maken van de oefeningen.
Niveautest: 43 studenten waren niet door; daarvan had geen enkel een CSE van 50 procent. In januari
zijn er 12 gestopt, 12 een CSE van 0 procent, 5 een CSE tussen 30 en 50 procent.
De consensus; het bureau ijvert dat het monitoraat meer op heroriëntering focust voor de mensen die
niet door zijn op de niveautest. Ook moet het aandeel aan complexe oefeningen beperkt worden.
Het bureau is niet overtuigd dat mensen die op de niveautest niet door waren verplicht studieruimte +
moeten volgen, zoals werd overeengekomen in de denktank ijkingstest vergadering, aangezien ze initieel
niet de intentie hebben om moeite te doen. Het nut van studieruimte + zou dus teniet gaan.
Het bureau ijvert wel om deelname aan studieruimte + zo veel mogelijk aan te moedigen.
Tenslotte is het bureau voorstander om tijdens de oefenzittingen van WPO ook oefeningen van andere
OPO’s op te lossen. Tenslotte dient WPO om achterstanden van andere OPOs in te halen

5 Receptie
6 Varia & Rondvraag
Algemene bedanking door Lukas voor de studenten die zich ingezet hebben voor hun
vertegenwoordiging. Lukas bedankt heel het onderwijsteam voor de gestroomlijnde en goede werking.
Tenslotte maakt Lukas zijn opvolger bekend, Arno, en heeft geloof in zijn kunnen.

7 Uitnodigingen
8 Rondvraag
POC WTK: vooraleerst men nadenkt over het invoeren van een engelstalige bachelor, moet men ervoor
zorgen dat de proffen behoorlijk tot goed de Engelse taal onder de knie hebben.

	
  

