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Goedkeuring van de agenda

De agenda is goedgekeurd.
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Goedkeuring verslag VTK Bureau 8

In het bakske zal een oproep voor thesisprijzen verschijnen. Het verslag is goedgekeurd.
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3.1

Meldingen en updates
Docentenevaluatie

We behoren tot de middenmoot, er wordt nog eens opgeroepen om ze zeker in te vullen als dit nog niet gebeurd
is. Update verslag: onze faculteit is geëindigd met een responsgraad van 40%, de totale responsgraad bedroeg
47%.

3.2

ECTS-certificaten en aanwezigheidsbewijzen

Jullie hebben een enquête ontvangen over ECTS-certificaten, aanwezigheidsbewijzen en luchtkwaliteit in aula’s.
Enkele POC’s hebben al onvolledigheden in hun ECTS-fiches aangehaald.

3.3

Kopierecht

Goed nieuws, de prijs van een kopie zal tot e10 worden teruggedrongen, een redelijk compromis, maar we
kunnen steeds voor minder blijven pleiten.
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Luchtkwaliteit en thermisch comfort in auditoria en lokalen

Slechte luchtkwaliteit is ongezond en slecht voor de concentratie. Er is een P&O rond deze problematiek
maar die is vrij beperkt, we zouden eerder een algemene bevraging willen maken. Axel gaat dit eens op
faculteitsbestuur aankaarten. Er wordt gevraagd om ook te wijzen op de niet verwarmde lokalen tijdens de
voorbije examenperiode.
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Thesisruimte

Studenten thesissen graag op de campus, waar er softwarelicenties, een bibliotheek en assistenten beschikbaar
zijn. Het is echter moeilijk om een plekje te vinden, omdat alle lokalen bezet zijn door oefenzittingen of P&O
en thesissers worden weggejaagd. Het gaat hier dan specifiek over dept. werktuigkunde.
Daarom is de vraag gerezen naar een algemene thesisruimte op de campus, die speciaal ter beschikking staat
voor thesissers. Een gedeeltelijke oplossing die uit het bureau naar voor komt, is zorgen voor servertoegang op
afstand om software te gebruiken, zoals op ESAT.
Axel zal een nota opstellen, vertrekkende van die van Ruben en verder zoeken naar een gemeenschappelijke
noemer om op voort te bouwen. Het voorstel om via faculteitsbestuur druk van boven te proberen uitoefenen
wordt niet enhousiast ontvangen, de voorkeur gaat uit naar druk van onder via de departementen.
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E-learning

Axel licht de lijst uit de nota van LOKO toe (bijlage agenda). Aan onze faculteit is er wat tegenstand tegen
deze nieuwe lesvormen, maar LOKO gaat nog wat pushen en het staat steeds vrij om proffen hierover aan te
spreken.
Wat vindt het bureau waardevol?
• Weblectures. Liefst de lessen opnemen en niet alles vooraf opnemen. Lesvolgen moet een mogelijkheid
blijven.
• Kwaliteit van videoconferenties bekijken en benadrukken, dit laat nu soms te wensen over.
• Toledo herzien. Het online platform is een belangrijk basistool, maar wordt nu volgegooid en slecht gebruikt,
het is wat verouderd en vooruitstrevende proffen gebruiken eigen websites.
Wat willen we zeker niet?
Er wordt opgeroepen om rekening te houden met mensen die op hun privacy gesteld zijn, niet overdrijven in
het gebruik van social software en netwerksites. Maarten merkt nog op dat al die fancy termen rond E-learning
storend zijn en Ska dat er i.t.t. het MIT bijvoorbeeld niet zo’n interesse van buitenaf zal zijn om KU Leuven
lessen mee te volgen via video.
Axel volgt dit verder op bij LOKO.
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Nota zomercursus

Het monitoraat was enthousiast over de extra dag, Riet Callens ook over de modules. Het bureau wil de
opmerking over VTK studenten die kunnen komen werken nuanceren. Er reeds van uit gaande dat het tegen
een vergoeding is, zou alles beter via de faculteit en niet via VTK geregeld worden. Axel zal ’VTK studenten’
het veralgemenen naar ’studenten’ in de nota en op faculteitsbestuur vragen om de extra dag.
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Proefproject onderwijsportfolio - peer reviews

Nu is de docentenevaluatie de enige beoordeling van proffen en extracurriculair werk wordt zo bijvoorbeeld niet
verrekend. Dit voorstel zou het volgen van bijlessen en participeren in werkgroepen moeten bevorderen.
Vanuit het bureau komen vele bezwaren. Proffen horen zichzelf geen punten te geven, er wordt gevreesd
dat dit gebruikt gaat worden om de docentenevaluatie te compenseren en minder te laten doorwegen. Om
extracurriculair werk te stimuleren zou er echter wel een zeker gewicht aan gegeven moeten worden, dus het
wordt niet als het geschikte motivatiemiddel onthaald. Het zou ook gezien kunnen worden als middel om
promotie te maken en slechts door een selecte groep docenten gebruikt kunnen worden. Voor de proffen kan het
interessant zijn, voor ons niet. Ook het volgen van cursussen is enkel nuttig als ze ook in de praktijk worden
omgezet tijdens de lessen. Om een concreet voorbeeld aan te halen: professor Joos Vandewalle zal met zijn
werk voor de ijkingstoets toch ook respect van zijn collega’s krijgen, zonder dat dat in een portfolio komt?
De portfolio zou dus zeker niet mogen opwegen tegen de docentenevaluatie, eventueel zou hij wel gebruikt kunnen
worden als een bijlage aan het rapport ervan, om op te volgen dat proffen opgelegde cursussen volgen na een
slechte evaluatie. Nu volgt er steeds een gesprek, maar gebeurt de opvolging niet gestroomlijnd. Proffen verplichte
cursussen opleggen, wordt gezien als een mogelijk nuttig didactisch hulpmiddel.
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Flexibilisering

Vanuit het LOKO DBO en meerbepaald medica is er gevraagd aan de kringen om hun achterban te raadplegen
voor de gevolgen van flexibilisering in kaart te brengen. Bij geneeskunde zijn er problemen met stages en
willen ze de schuld op flexibilisering schuiven, al veroorzaakt een harde knip voor hun stage en het gebrek aan
nultolerantie het probleem eigenlijk.
Is het fundament van de flexibilisering aan het rotten of hebben we enkel te maken met kinderziektes? Het
antwoord is duidelijk, niemand vand e aanwezigen zou er van willen afstappen, al gaat dat ook niet want het
is vanuit Europa opgelegd. Wel schijnt het bij de ingenieur-architecten voor meer problemen te zorgen door
hervormingen en voortgangsvereisten op ontwerpen.
Het probleem is nu dat de verantwoordelijkheid bij de studenten ligt, maar de voordelen van het merendeel
van de studenten opheffen om enkelingen tegen zichzelf te beschermen is een brug te ver. Het voorstel van de
Academische Raad om de CSE grensen op te trekken wordt wel aanvaard, daarnaast zou er ook meer vorm
gegeven mogen worden aan begeleiding.
Men maakt vooral te weinig onderscheid tussen problemen met studenten en problemen met het systeem. De
problemen met het systeem betreffen vooral kleine repareerbare dingen, vooral de examenplanning blijft nog echt
een pijnpunt.
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10.1

Varia en rondvraag
Programmadirecteur B1

Prof. Creemers gaat op emeritaat, dus er moet opnieuw gekozen worden. De eerste voordracht komt uit de
POC en wij hebben 1/3 van alle stemmen, dus een korte discussie hierover is wel op zijn plaats. Het bureau
heeft wat voorstellen gedaan, maar deze blijven intern en zijn niet voor het verslag bestemd.

10.2

Rondvraag

• Alberick kaart de slechte vorm van sommige powerpoints aan, sommige proffen maken ze moedwillig moeilijk
om af te drukken of uploaden enorm veel zeer korte powerpoints.
• Tine: er ontbreekt een vak in onze studentenbevraging: Theorie en geschiedenis van de stedenbouw (BKUL-H01W2B) Dit is al gemeld maar men wil het niet toevoegen, bovendien is niet iedereen tevreden over
dit vak, dus het zou zeker niet mogen ontbreken.
• Thomas is niet akkoord dat entrepreneurshipstages enkel binnen te brengen zijn als AFC ze goedkeurt, er
zijn misschien geen alternatieven maar die komen er ook niet als ze principieel worden afgeblokt. Ook is er
kritiek op de selectieprocedure van IAESTE, zij kiezen de persoon die hun bestuursleden het meest geschikt
vinden voor de stage.
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