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Goedkeuring Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
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Goedkeuring Verslagen

Het verslag van het laatste VTK Bureau van vorig jaar en het vorige VTK Bureau van zijn goedgekeurd.
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Meldingen en updates

• Overlijden prof. Van den Bulck
We houden een minuut stilte voor prof. Van den Bulck van het departement Werktuigkunde die vorige
week is komen te overlijden. De vrijdag na het bureau is de begrafenis en op 4 november is er een herdenkingsplechtigheid. Op deze plechtigheid zal ook de straalmotor in het thermotechnish instituut worden
aangezet. VTK zal een rouwregister inleggen en dit na enkele weken aan de familie overhandigen.
• Oproep POCers
We zijn nog op zoek naar enkele POCers, namelijk voor de volgende POCs:
– architectuur (eerstejaar)
– biomedische technologie
– energie
– materiaalkunde (eerste master)
– nano-technologie
– werktuigkunde (eerste master)
• Oproep reeksverantwoordelijken
We zijn ook nog op zoek naar reeksverantwoordelijken voor verschillene reeksen. Indien hier geen reeksverantwoordelijken worden gevonden, zal het monitoraat telkens de eerste persoon uit de reeks aanstellen als
reeksverantwoordelijke.
• Studentenfractie in de Faculteitsraad
De 20 studenten die vertegenwoordiger zijn in de faculteitsraad zullen binnekort worden bepaald. Hiervoor
worden, naast VTK Onderwijs, allereerst POCers gecontacteerd.
• Verslag AV StuRa
– Er zijn wat aanslepende problemen met KU Leuven Campus Diepenbeek. Alle administratie van deze
campus wordt geregeld door de UHasselt, bepaalde regels van de KU Leuven teniet worden gedaan. Een
voorbeeld is de 30%-CSE regel.
– StuRa is volop bezig met de opvolging van COBRA. Onze faculteit is een uitzondering binnen de planning
van COBRA, meer hierover later op het Bureau.
– Ze zijn aan het proberen om de examenmomenten van de derde examenperiode vroeger vrij te krijgen.
Ze baseren zich hierbij op andere universiteiten en hogescholen waar ze herexamenmomenten veel vroeger
krijgen.
– StuRa werkt mee aan een werkgroep rond Oriëntering aan de KU Leuven en over heroriëntering van de
KUL naar andere onderwijsinstellingen. Voordien bestond hiervoor de LuCi test, maar nu hebben ze dit
uitgebreid tot een sooft Luci-platform met verschillende testen.
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Werkverdeling studietrajectbegeleider en ombuds

Een kleine schets van de situatie. In het eerste jaar voorziet het monitoraat zowel de studietrajectbegeleiding
en de ombudsdienst. Nadien worden de programmadirecteurs van de opleiding (in de bachelor is dit dan de
hoofdspecialisatie) de studietrajectbegeleider en krijgt elke opleiding ook één of meer ombudspersonen.
Op de FPOC werden enkele verschillende problemen aangekaart met dit systeem. Enerzijds blijft het monitoraat overspoelt worden met vragen van studenten die niet meer in de eerste bachelor zitten. Dit is vooral
omdat deze studenten de contactpersonen binnen het monitoraar al kennen, maar ook omdat ze niet weten
bij wie ze eigenlijk zouden moeten aankloppen. Anderzijds worden programmadirecteurs in het begin van het
academiejaar overspoelt met vragen. Vaak zijn die vragen die voor de ombudspersonen bedoeld zijn of voor de
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studietrajectbegeleider van een andere opleiding. De vraag van de FPOC is of er iets moet gedaan worden om
ervoor te zorgen dat studenten beter weten bij wie ze met welke vragen terecht moeten. Ook werd er bekeken
of de werklast van de programmadirecteurs niet kon verlaagd worden. Er zijn echter niet direct middelen
voorhanden zijn om extra personeel aan te nemen.
Het Bureau is van mening dat het zeker voor de master echt nodig is dat de programmadirecteur de studietrajectbegeleider blijft. Vragen van masterstudenten zijn altijd erg specifiek en de diepgaande kennis van het
programma van de programmadirecteur is nodig om deze vragen vlot en correct te kunnen beantwoorden.
Voor de bachelor zou een meer gecentraliseerde aanpak efficiënter kunnen zijn. Veel vragen zijn namelijk niet
programma-specifiek en kunnen dus centraal worden behandeld. Een gecentraliseerd contactpunt zou het voor
de studenten ook eenvoudiger maken om te achterhalen bij wie ze terecht kunnen.
Het Bureau denkt bijvoorbeeld ook aan een online contactformulier waarin de student kan aangeven van welke
richting hij is en wat het onderwerp van zijn vraag is. Op die manier kan het contactformulier de vraag
automatisch aan de juiste persoon bezorgen ofwel langs een centrale dispatchpersoon laten gaan. Op deze
manier krijgt niemand vragen die niet voor hem bestemd zijn, wat de werklast al deels zou kunnen verlagen.
In deze aanpak verkiest het Bureau wel studietrajectbegeleiding van de bachelorstudenten na de eerste drie
semesters door de programmadirecteur van de hoofdrichting te laten behandelen.
Er komt nog een andere opmerking uit het Bureau. Het is namelijk zo dat er bij de tweedejaarsstudenten nog
heel veel onwetendheid is over bij wie ze terecht moeten met vragen over hun ISP. Eenvoudige instructies zouden
voor iedereen bevorderend zijn. Als de faculteit er niet in slaagt deze informatie toegankelijk aan te bieden, zou
VTK dit kunnen doen. Hierop komt er wel de opmerking dat dit niet de taak van VTK is en dat we niet het
signaal mogen geven dat studenten met problemen bij ons terecht moeten kunnen; dit is nog steeds de taak van
de faculteit.
CONCLUSIE
We hebben geen concrete oplossing kunnen bekomen. Wel is het Bureau het erover eens dat de studietrajectbegeleiding van de masters sowieso door de programmadirecteurs dient te worden gedaan. Daarnaast denken
we dat het de studenten ten goede zou komen als er een vorm van eengemaakt communicatiekanaal zou zijn
voor de bachelorstudenten. Op zen minst dringen we aan bij de faculteit om op hun website op een voldoende
duidelijke manier de nodige wegwijs te voorzien voor de studenten.
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COBRA aan onze faculteit

Pieter geeft een presentatie over COBRA en licht de situatie van onze faculteit toe.
Het Bureau stelt zich vragen bij de manier waarop de studenten worden gecontacteerd. Als studenten de kans
hebben te weigeren deel te nemen aan een gesprek, kan dit ten koste zijn van het aselecte karakter van de
steekproef. Er wordt opgemerkt dat het bij COBRA 1 zeker niet de bedoeling is dat er veel studenten weigeren
te komen, de groep studenten zal dus wel aselect blijven.
Aangezien VTK zelf een proefronde van COBRA gaat organiseren, zijn we dus actief op zoek naar gespreksleiders. Jasper stelt de vraag hoe we het gesprek voor de algemene bachelor gaan aanpakken, aangezien normaliter
voor de bachelor enkele derdejaarsstudenten worden geselecteerd voor een gesprek. VTK weet nog niet met
zekerheid hoe ze dit gaan aanpakken.
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Hervorming academiejaar

Onze decaan blijft eenvoorstel voor een hervorming van het academiejaar aanhalen. Het voorstel waaraan
momenteel wordt gedacht, lijkt administratief niet haalbaar. In dit voorstel worden bijvoorbeeld tweede examenkansen voor een vak in een ander academiejaar geplaatst, wat momenteel niet toegelaten is.
Één van de aspecten van de hervorming betreft de aanvang van het academiejaar. Deze willen ze gelijktrekken
bij alle Vlaamse universiteiten.
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Update POC’s

• B1: De examenresultaten van vorig jaar zijn gepresenteerd. Deze zullen volgend VTK Bureau worden
besproken.
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Varia

• Het jaarthema van LOKO van dit jaar gaat over vrijwilligers in Leuven. Het zal Vrij(ge)willig worden
genoemd.
• Jullie zijn allemaal uitgenodigd om in onze Facebookgroep te komen, VTK Onderwijsgroep. Hierin worden
updates en uitnodigingen gepost. Er is ook een mailing lijst, als je hier nog niet op staat, mag je mailen
naar onderwijs@vtk.be.
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Rondvraag

• Jasper vraagt of er op FPOC iets gezegd is over de herverdeling van de studiepunten van de vakken Natuurkunde en Thermodynamica. Dit is niet het geval geweest; wel is het zo dat de programmadirecteur van de
algemene bachelor hiermee bezig is.
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