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Aanwezigheid

ZAP

OAP

Studenten

ZAP-adviserend

G. De Schutter (voorzitter)
J. Belis
A. Bezuijen
R. Caspeele
H. De Backer
T. De Mulder
M. Loccufier
L. Taerwe
P. Troch
P. Criel
L. Schindfessel
F. Van der Vurst
Astrid De Cloet
Michiel Haegeman
Laura Kinget
Sebastiaan Marynissen
Thomas Mertens
Ernst Verdonck
N. De Belie
A. De Wulf
W. Haegeman
S. Matthys
H. Van Landeghem
B. Verhegghe
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Student Bram Ronsse, nieuwe voorzitter van Poutrix voor het academiejaar 2015-2016, woont
eveneens de vergadering bij. De nieuwe ondervoorzitter, Ben Van Dooren, was ook uitgenodigd,
doch kon niet aanwezig zijn.

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering (9 februari 2015)
Het verslag wordt goedgekeurd.

2) Screening buitenlandse studenten
Dit jaar werden ongeveer 25 dossiers ontvangen van buitenlandse studenten die toelating vragen tot
de studies ‘Master in Civil Engineering’. Na een eerste administratieve screening op Facultair niveau,
wordt de inhoudelijke screening (nodige voorkennis?) uitgevoerd op het niveau van de
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opleidingscommissie. Tot hier toe werd deze screening uitgevoerd door de voorzitter. Gezien het
stijgende aantal aanvragen lijkt het nodig om de screeningsprocedure binnen de
opleidingscommissie beter te structureren, met betrokkenheid van meerdere personen. Op basis van
de ervaring van voorbije jaren, lijkt het ook nuttig om het acceptatieniveau te kalibreren. Op een
volgende vergadering van de opleidingscommissie zal dit verder besproken worden. Aangezien de
dossiers doorgaans ontvangen worden vanaf november/december, zou de screeningsprocedure en
het betrokken team best gedefinieerd worden in september/oktober.
Aansluitend hierbij heeft Stijn Matthys via e-mail gevraagd om zijn rol van departementaal
coördinator (voor uitwisselingsprogramma’s van bv. Erasmus-studenten) te kunnen doorgeven aan
een opvolger. Dit zal na het zomerreces tevens bekeken worden.

3) Stand van zaken visitatie FEA
Op vraag van de facultaire coördinatoren (Daniel De Zutter en Bart Dhoedt) werd voor de bacheloren masteropleiding bouwkunde een korte tekst opgemaakt, volgens het facultair opgelegde stramien.
Deze tekst werd uitgewerkt door Hans De Backer en Robby Caspeele, in overleg met de voorzitter, en
met de facultaire coördinatoren. Deze opleidingsspecifieke teksten worden door de facultaire
coördinatoren verder opgenomen in het zelfevaluatierapport dat op facultair niveau uitgewerkt
wordt. Praktische details over het eigenlijke verloop van de visitatie zijn nog niet gekend.

4) SIMON profilering
De voorzitter licht het resultaat toe van de “oefening” die voorbije maand binnen de
opleidingscommissie gemaakt werd met betrekking tot de SIMON-profileringstest. Een 12-tal leden
hebben de tabellen ingevuld. Op basis hiervan heeft mevrouw Lot Fonteyne (Faculteit Psychologische
en Pedagogische Wetenschappen) geconcludeerd dat de bacheloropleiding bouwkunde de code ‘PO’
krijgt (Praktisch, Ondernemend). Kandidaat-bachelorstudenten die de SIMON-test afleggen, en
uitkomen bij de code ‘PO’ zullen dan ‘ingenieurswetenschappen bouwkunde’ als studieadvies krijgen
(naast mogelijk nog andere opleidingen). Onze opleiding bleek ook wel het kenmerk ‘A’ te hebben
(Academisch), doch de code wordt beperkt tot 2 letters. Een derde letter toevoegen zou te selectief
zijn, zodat minder studenten het advies zouden krijgen om bouwkunde te studeren. De code ‘PO’
bleek ook goed aan te sluiten bij de ‘empirische bevindingen’ (huidige groep studenten in onze
bacheloropleiding).

5)

Masterproeven 2015-2016

De masterproeven 2015-2016 zijn toegekend en zichtbaar in Plato.

6)

Samenstelling commissie 2015-2016

Geert De Schutter wenst zijn mandaat van opleidingscommissievoorzitter te beëindigen.
Voorafgaand overleg heeft geleid tot de kandidatuur van Tom De Mulder als nieuwe voorzitter.
Verschillende leden, verontschuldigd voor deze vergadering, hebben via email expliciet hun steun
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toegezegd aan de kandidatuur van Tom De Mulder. Ook de studentenvertegenwoordigers steunen
expliciet de kandidatuur van Tom De Mulder.
Ter zitting verklaren alle aanwezigen zich akkoord met de kandidatuur van Tom De Mulder. Bij
handgeklap wordt hij verkozen tot nieuwe voorzitter van de opleidingscommissie
ingenieurswetenschappen bouwkunde.
Geert De Schutter, bijgetreden door alle aanwezigen, feliciteert Tom De Mulder met zijn aanstelling
tot voorzitter van de opleidingscommissie. Tom De Mulder dankt de vergadering voor het
vertrouwen, en dankt de uittredende voorzitter, hierin eveneens bijgetreden door alle aanwezigen,
voor de inzet gedurende de voorbije jaren.
Wat de verdere samenstelling van de opleidingscommissie betreft, vraagt de voorzitter dat elke
geleding de wijzigingen tijdig doorgeeft, zodat de samenstelling voor 2015-2016 in de faculteitsraad
(vermoedelijk in oktober) goedgekeurd kan worden.

7)

Varia

Er zijn geen variapunten.
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