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0 Bijkomende punten aan de agenda
Er zijn 2 bijkomende punten aan de agenda.
-

Lesgever voor het vak grondwater- en contaminantenstroming : advies
Uitbreiding lijst keuzevakken

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 30 augustus 2006 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
2 Samenstelling OCMaB academiejaar 2006-2007
De samenstelling van de OCMaB academiejaar 2006-2007 is beschikbaar op de website van de FirW. Aan de
adviserende leden wordt Prof. N. De Belie toegevoegd. De student vertegenwoordigers zijn A. De Beule, L.
Romagnoli, P. Vandaele, S. Van Bergen, G. Van Den Bossche en A. De Pelsmaeker.
3 Lesgever voor het vak grondwater- en contaminantenstroming : advies
De OCMaB dient een advies te geven m.b.t. het aanstellen van een nieuwe lesgever voor het vak “Grondwater en
Contaminantenstroming”. De huidige lesgever, dr. Peter Van Impe heeft de universiteit verlaten en de vakgroep
Civiele Techniek heeft een voorstel geformuleerd voor vervanging door Prof. H. Peiffer. De voorzitter licht de
motivatie van de vakgroep tot dit voorstel toe. In het bijzonder geeft hij aandacht aan de invulling die door Prof.
Peiffer aan de oefeningen wordt gegeven. De geschetste invulling komt tegemoed aan de vragen van de KCO
(zie OCMaB 30 augustus 2006) hieromtrent.
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De OCMaB geeft een unaniem gunstig advies omtrent deze lesgeverswissel.
Het dossier wordt overgemaakt aan de onderwijsdirecteur.
4 Aanpassing ECTS fiches : opvolging
Naar aanleiding van de komende visitatie en de introductie van het competentiemodel, wordt speciale aandacht
gevraagd aan alle verantwoordelijke lesgevers voor het up to date brengen van hun ECTS fiches. De voorzitter
heeft hiertoe een oproep gedaan en merkt op dat ondanks het feit dat verschillende lesgevers menen dat geen
aanpassing aan hun fiches noodzakelijk zijn dit omwille van de introductie van het competentiemodel
onvermijdelijk is. De lesgevers die hun ECTS fiches nog niet aangepast hebben wordt gevraagd dit alsnog te
willen doen.
Naast de vraag tot aanpassing van de ECTS fiches, werd eveneens een oproep gedaan tot het noteren van de
opleidingscompetenties die in de verschillende vakken aan bod komen. Verschillende lesgevers hebben tot op
heden hieraan geen gevolg gegeven. De voorzitter roept hen op dit zo snel mogelijk te doen. Daarnaast worden
ook de lesgevers van de gemeenschappelijke stam die tot op heden niet werden aangeschreven, gecontacteerd.
De secretaris licht een voorlopige tabel met de opleidingscompetenties toe die uit de tot op heden verkregen
antwoorden kan worden opgemaakt. Er wordt gesuggereerd de tabel voor de masteropleiding op te splitsen naar
de verschillende optierichtingen zodat de opleidingscompetenties voor elke optierichting afzonderlijk kunnen
worden gecontroleerd.
Prof. R. Verhoeven licht een op stapel staande presentatie door hemzelf en Prof. J. Van Campenhout toe, met als
onderwerp de wijzigingen in het onderwijs- en examenreglement en de aanpassing van de ECTS fiches in functie
van het competentiemodel.
De vergadering beraadt zich over de invalshoek bij het opgeven van competenties, in het bijzonder over het
opgeven bij een minimale dan wel een substantiële bijdrage. Er wordt gevraagd vanuit een bescheiden, maar
correcte invalshoek te werken.
De secretaris contacteert alle lesgevers van de gemeenschappelijke stam en de lesgevers die nog niet hebben
geantwoord.

5 Visitatie : opvolging
De voorzitter licht het resultaat van de samenstellingsvergadering (18/09/2006) en de daaropvolgende discussie
tussen de verschillende Universiteiten toe. Het voorstel tot samenstelling van de visitatiecommissie is als bijlage
toegevoegd aan dit document. Er komt op voorstel van de VUB nog een bijkomende vergadering op 13
november 2006. De verwachte wijzigingen zijn echter beperkt. Vanuit elke universiteit zal één student-lid deel
uitmaken van de visitatiecommissie. De OCMaB heeft hierin geen inspraak maar is wel gecontacteerd door de
Vlaamse Vereniging van Studenten voor begeleiding bij hun keuze. De voorzitter heeft FriS gecontacteerd om
kandidaten te helpen vinden.
De voorzitter licht de voorbereiding van de zelfevaluatierapporten toe. Voor wat betreft de bachelor zijn de
auteurs per hoofdstuk aangeduid. De coördinator is Prof. F. Brackx. Voor wat betreft de master zijn de auteurs
per hoofdstuk eveneens aangeduid. De voorzitter merkt op dat coördinatie tussen bachelor en master nodig en
noodzakelijk zal zijn. In het kader van deze rapporten worden enquêteformulieren gestuurd naar lesgevers en
vakgroepvoorzitters. Een eerste versie van de hoofdstukken dient klaar te zijn tegen eind december.
De studenten moeten in dit kader eveneens een enquête uitvoeren en moeten zelf uitmaken wie dit gaat leiden.
Voorbeelden van de enquêteformulieren van de visitatie in de opleiding Natuurkunde zullen aan de studenten
worden overgemaakt. Zij dienen er wel op te letten dat de mening die uit de enquête naar voor komt,
representatief is voor de volledige populatie bouwkundestudenten. De voorzitter roept de studenten op om hem
te laten weten welke studenten hieraan actief willen werken.
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De voorzitter herhaalt de suggesties van Prof. R. Verhoeven omtrent het belang van stages, van uitwisseling van
docenten in 2 richtingen, van uitwisseling van studenten en omtrent suggesties m.b.t. aanpassing van het
cursusmateriaal (ECTS fiches, inhoudstafel, situering, referentiewerken, Engelstalige boeken,…).

6 Binnenkomende Erasmus studenten : lijst in bijlage
Ten opzichte van de lijst die in de voorbereiding werd meegestuurd dient Giovanna Tomassini 1x geschrapt (2x
vermeld) en Giuseppe Cavallaro (promotor Prof. J. De Rouck) toegevoegd. De OCMaB neemt kennis van deze
lijst en van de opmerking van Prof. R. Verhoeven dat hij niet op de hoogte is dat hij promotor is van Aleksander
Suszynski.
De vergadering beraadt zich uitvoerig over deze laatste opmerking en komt tot de volgende conclusies :
-

Er bestaat de indruk dat er onvoldoende communicatie is tussen de internationaliseringscommissie en
de mogelijke promotoren. De OCMaB vraagt de betrokken commissie de promotoren en de lesgevers
die betrokken zullen zijn aan het begin van het academiejaar te contacteren. Daarnaast suggereert de
OCMaB het opstellen van een facultaire website voor inkomende Erasmusstudenten.

-

De OCMaB zal een lijst opstellen met vakken die in het Engels te volgen zijn en enkel deze vakken
aan Erasmus studenten aanbieden. De lijst zal worden opgesteld op basis van een bestaande lijst met
vakken waarvan de lesgevers op dit ogenblik bereid zijn om de lessen, al dan niet bijkomend, in het
Engels te doceren.

7 Uitgaande Erasmus studenten : lijst in bijlage
De studieprogramma’s van Amelie Ampe, Jonas Maertens en Sam Victor worden met gunstig advies
doorgestuurd naar de SAC. Van student Ruben Decuypere is op dit ogenblik nog geen programma voorhanden.
8 Keuzevakken 2e proef bouwkunde (1e masterjaar)
De vergadering bespreekt een door de voorzitter voorgelegde lijst met aanbevolen “Bouwkundig-Technische
keuzevakken 1e Master Bouwkunde”.
Naar aanleiding van de huidige overgangssituatie, voorafgaand aan de introductie van een Master
bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek en een Master biomedische ingenieurstechnieken
wordt beslist voor dit academiejaar de huidige lijsten niet aan te passen en de keuzecriteria soepel toe te passen.
De vergadering is wel van mening dat vanaf volgend academiejaar een meer restrictieve aanpak gevolgd moet
worden, waarbij de keuzevakken in het eerste masterjaar wel degelijk “bouwkundig-technische” keuzevakken
dienen te zijn. De lijst met aanbevolen vakken zal hiertoe verder op punt gesteld worden.
In dit kader wordt tevens gesteld dat naar volgend jaar toe moet worden nagedacht over het al dan niet verder
aanbieden van de optierichtingen ‘bedrijfskunde’, ‘biomedische’, en ‘milieu en duurzame ontwikkeling’, zoals
trouwens vooropgesteld tijdens de BaMa-hervormingen. Dit zal geagendeerd worden op een volgende
vergadering.
9 Erasmus Socrates overeenkomsten : lijst in bijlage
De OCMaB neemt kennis van de bestaande bilaterale akkoorden. Prof. R. Verhoeven geeft aan dat hij geen
kennis heeft van een akkoord tussen hem en de Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego en vraagt deze
overeenkomst te schrappen. Prof. J. De Rouck vraagt aan te dringen op een verlenging van deze overeenkomsten
voor een periode van 3 jaar ipv. 1 jaar.
De voorzitter vraag n.a.v. verschillende vragen voor bilaterale overeenkomst vanuit Turkse Universiteiten naar
een te volgen strategie. De OCMaB besluit dat overeenkomsten alleen kunnen op basis van persoonlijke
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contacten tussen ZAP leden van beide instellingen of op basis van een door de leden van de OCMaB algemeen
aanvaarde indruk van voldoende hoogwaardig niveau van de vragende instelling.
10 Associatieonderzoeksgroepen : zie bijlage
De OCMaB bespreekt kort de vraag of het opzetten van associatieonderzoeksgroepen een taak moet zijn van de
OCMaB of de taak van de individuele ZAP leden.
De vergadering besluit dat het interessant zou zijn de onderzoekers binnen de associatie die onderzoek doen in
het vakgebied bouwkunde (in het algemeen) uit te nodigen te rapporteren over hun onderzoeksvelden teneinde
opportuniteiten te ontdekken voor samenwerking. Het voorstel is deze samenkomst te plannen in de eerste helft
van januari 2007.
11 Informatiemoment studenten 3e bachelor : keuze opties?
Prof. P. Troch vraagt een informatiemoment in te lassen om de studenten 3e bachelor in te lichten over de
verschillende optierichtingen binnen de bouwkunde. De OCMaB steunt dit voorstel en er wordt gesuggereerd dit
te koppelen aan het informatiemoment voor de studenten 1e bachelor. De studenten doen een oproep aan de ZAP
leden dit infomoment zo aantrekkelijk mogelijk te maken om zo veel mogelijk studenten aan te trekken.
12 Homepage OCMaB actualiseren
De voorzitter stelt voor de huidige homepage van de OCMaB op te frissen naar vorm en inhoud om niet alleen
de huidige studenten bouwkunde de nodige informatie te kunnen bieden maar tevens om de opleiding
aantrekkelijker te maken voor toekomstige studenten. De studenten zijn vragende partij om Poutrix een eigen
plek te geven binnen deze website. Zij stellen eveneens voor om de praktische uitwerking voor hun rekening te
nemen. De voorzitter zal hiertoe een werkgroep oprichten.
13 Bijeenkomst oud-studenten bouwkunde
De coördinator, Prof. J. De Rouck, geeft aan dat hij het niet meer haalbaar ziet deze bijeenkomst op de
vooropgestelde datum (eind november) in te richten en vraagt suggesties voor de invulling van het programma.
14 POUTRIX activiteiten
De vertegenwoordiger van Poutrix geeft aan dat Poutrix mikt op een erkenning (met subsidiëring) door de Dienst
StudentenAangelegenheden van de UGent. Voor deze erkenning is een minimum van 10 activiteiten per jaar
nodig. De vertegenwoordiger vraagt aan de lesgevers om mogelijke bezoeken te willen kaderen in de activiteiten
van Poutrix. De secretaris suggereert in dit verband voordrachten door interne onderzoekers of buitenstaanders
die aanvullend op bezoeken en met minder impact op het lesrooster kunnen worden ingericht.
15 Varia
De studenten vragen een evaluatie van het Plato systeem. Prof. L. Taerwe merkt op dat dit systeem zal worden
geëvalueerd in een volgende SAC vergadering waarop feedback van de studenten of de opleidingscommissies
mogelijk is.
De voorzitter roept de studenten op het heringeven van hun keuzevakken zo snel mogelijk te doen.

Gent, 24 oktober 2006.

dr.ir. Wouter De Corte, secretaris
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