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1  Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vergadering van 20 oktober 2006 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.  
 
M.b.t. dit verslag (punt 8) vraagt Prof. J. De Rouck naar de definiëring van het begrip bouwkundig-technische 
keuzevakken. De voorzitter geeft aan dat de lijst zelf de invulling van deze definitie zal geven.  
 
De voorzitter meldt dat de geplande vergadering omtrent de Associatieonderzoeksgroepen (punt 10) wordt 
uitgesteld naar een latere datum. Prof. Verhoeven suggereert hiervoor de verlofweek na de examens. 
 
2   ECTS en Competentie fiches : opvolging 
 
De voorzitter licht de door de secretaris opgestelde tabellen met opleidingscompetenties Bachelor en Master toe. 
De vergadering neemt akte van het feit dat alle vooropgestelde competenties aan bod komen in minstens één 
opleidingsonderdeel.  
 
Er wordt vastgesteld dat er van bepaalde lesgevers ook na herhaaldelijke vraag geen opleidingscompenties 
werden ontvangen. Daarnaast merkt de voorzitter op dat de hier gedefinieerde Bachelorcompetenties nog niet 
goedgekeurd zijn in de opleidingscommissie Bachelor. Hiertoe is wel een werkgroep opgericht die de 
bachelorcompetenties in de maand januari zal bespreken.  
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3  Visitatie : opvolging 
 
De voorzitter licht de ontwikkelingen in dit dossier toe (zie voorbereiding).  
 
Met betrekking tot het Zelfevaluatierapport heeft de voorzitter een lijst opgemaakt (zie voorbereiding) met 
reviewers van de hoofdstukken van het rapport en meerbepaald van de eerste draft ervan. De vergadering gaat 
met deze lijst akkoord. Aan de reviewers wordt gevraagd de betrokken hoofdstukken grondig en kritisch na te 
lezen en opmerkingen te formuleren. Uiteraard moet men ervan bewust zijn dat het steeds om voorlopige versies 
gaat. De auteurs van de verschillende hoofdstukken geven de opeenvolgende versies door aan Geert De Schutter, 
facultair coördinator, die ze dan via Ine Deprouw beschikbaar stelt de op de visitatie-website. Studenten die 
toegang wensen te krijgen tot de visitatie-website dienen dit aan te vragen aan Ine Deprouw 
(Ine.Deprouw@ugent.be) met kopie aan Geert De Schutter (Geert.DeSchutter@ugent.be).  
 
Studente A. De Beule is aangeduid om als student-lid te zetelen in de visitatiecommissie voor de KULeuven en 
de VUB. Er is haar gevraagd afstand te nemen van het visitatiegebeuren aan de UGent.  De voorzitter is 
verheugd dat een studenten uit Gent geselecteerd is om te zetelen in de visitatiecommissie. Uiteraard zal zij niet 
deelnemen aan de visitatie van UGent. 
 
De voorzitter licht een nieuwe Europese ontwikkeling m.b.t. accreditatie van ingenieursopleidingen (zie 
voorbereiding) toe. (zie : http://www.feani.org/EUR_ACE/EUR_ACE_Main_Page.htm) In dit dossier meldt hij 
een vergadering bij de VLIR, met als doelstelling het integreren van de noden die betrekking hebben op deze 
accreditatie in het huidige visitatieproces. Prof. L. Taerwe suggereert in dit verband een onderhoud met Prof. H. 
Ferdinande (FW) die hieromtrent toelichting zou kunnen geven.  
 
4  Voorbereidingsprogramma’s bachelor : architect naar bouwkunde 
 
De voorzitter licht dit dossier, dat er kwam naar aanleiding van een vraag van student (Simon Schaubroeck), toe. 
Er dient een voorstel uitgewerkt voor een voorbereidingsprogramma bestaande uit een verplicht deel van 30 
studiepunten en een variabel deel in functie van de instroom (0-90 studiepunten), waarvan de OCMaB de inhoud 
bepaalt. Na vergelijking van de curricula BaB en BaA stelt de voorzitter een programma van 120 studiepunten 
(30+90) voor (zie voorbereiding). In dit voorstel zijn de onderlijnde vakken in het eerste jaar te volgen en de niet 
onderlijnde vakken in het tweede jaar.  
 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel en zal dit voorstel generiek aanbieden bij alle toekomstige vragen 
van studenten met een diploma Bachelor Architectuur van de UGent. 
 
5  Optierichtingen 
 
De vergadering beraadt zich over het al dan niet verder aanbieden van de optierichtingen naar aanleiding van de 
nieuwe masters en de studentenaantallen. Meerdere leden geven duidelijk aan een voorlopige verderzetting van 
de huidige keuzemogelijkheid (5 optierichtingen) te verkiezen. De vergadering gaat hiermee akkoord en stelt de 
discussie ten gronde over het al dan niet verder aanbieden van de optierichtingen sine die uit. Er wordt wel 
opgemerkt dat bij een uiteindelijke afweging de specifieke bijkomende inzet van (bouwkundig) personeel van 
belang zal zijn.  
 
6  Brugstudenten 
 
Naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende vraag naar de toelatingsvoorwaarden voor de instroom in de 
Master Bouwkunde, beraadt de vergadering zich over het al dan niet opportuun zijn van een horizontale 
instroom, waarbij de opleidingscommissie voor de instromende studenten een deel van het curriculum vastlegt. 
In deze discussie ontstaat de consensus dat vooraleerst de basisvakken moeten aan bod komen en dat een 
diepgaand wiskundig vak noodzakelijk geacht wordt.  
 
De vergadering gaat akkkoord met volgend programma, te volgen in het 1e masterjaar :  
 
- Hydraulica I (partim)    3 sp 
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- Grondmechanica (partim)   3 sp 
- Berekening van Constructies (partim) 3 sp 
- Wiskunde – Capita Selecta  3 sp  
 
Ter compensatie van het verplaatsen van de ruimte voor maatschappelijke keuzevakken naar het 1e masterjaar 
wordt het vak Funderingstechniek verhuisd van het 1e naar het 2e masterjaar. 
 
De vergadering benadrukt dat, met uitzondering van het vak Wiskunde, de vakken het best worden opgenomen 
in het huidige lesprogramma. In verband met de afbakening van de inhoud van het vak wiskunde wordt verder 
overleg gevoerd binnen KCO. 
 
De voorzitter verduidelijkt nogmaals dat op basis van het voorgaande vanaf volgend academiejaar enkel en 
alleen nog horizontale instroom mogelijk is. 
 
In navolging van het voorgaande punt geeft de voorzitter aan dat het principe van horizontale instroom ook op de 
informatiefolder zal moeten worden verduidelijkt. Prof. R. Verhoeven neemt hiertoe de nodige stappen en zal 
trachten de ingevoerde restricties op een positieve manier te verwoorden. 
 
7  Projecten in 3e proef 
 
Een aantal studenten 3e proef hebben te kennen gegeven dat zij het aantal projecten in negende semester te groot 
ervaren. De belasting is in het bijzonder zwaar indien er voor zijn of haar afstudeerwerk grote inspanningen te 
leveren zijn in het eerste semester.  
 
De vergadering beraadt zich uitvoering over dit punt, waarbij volgende zaken naar boven komen :  
 
- Er is geen overeenkomst tussen de werkelijke belasting aan projecten en deze weergegeven in de tabel. 
- Het aantal projecten per vak wordt best beperkt tot 2, eventueel aangevuld met gewone oefeningenzittijden. 
- Er is een vraag van de studenten naar een groter gewicht van de oefeningen in de beoordeling 
 
De vergadering vraagt de betrokken lesgevers rekening te houden met bovenstaande bevindingen en zal de 
mogelijkheid bekijken een vak te verplaatsen van het 9e naar het 10e semester. 
 
8  Informatiemoment 3e bachelor 
 
Veerle Boel, Matthieu De Beule en Jan Belis zijn bereid hieraan mee te werken. Er wordt nog gezocht naar 1 of 
2 andere medewerkers, liefst zodanig gekozen dat alle opties vertegenwoordigd zijn. Er wordt gesuggereerd of 
dit informatiemoment niet kan worden gecombineerd met het informatiemoment voor de Masteropleidingen. 
 
9  Homepage actualiseren 
 
Dit dossier zal ook bekeken worden door de personen vermeld in punt 8. 
 
10  Bijeenkomst oud-studenten bouwkunde 
 
De coördinator, Prof. J. De Rouck, geeft toelichting. Er is een eenvormige adressenlijst samengesteld uit 
verschillende bestanden. Er wordt gemikt op de 2e helft van februari en het onderwerp zal zijn : Het 
windmolenpark op de Thortonbank. Het academische gedeelte zal bestaan uit een welkomstwoord, 2 sprekers (1 
intern – 1 extern / beide 30 min.) en een slotwoord.  
 
11  POUTRIX activiteiten  
 
De vertegenwoordiger van Poutrix geeft toelichting bij de werkzaamheden. Er is een Poutrix website opgemaakt 
(www.poutrix.be) Er zijn voldoende activiteiten doorgegaan om erkend te kunnen worden. Er zijn verschillende 
initiatieven lopende. 
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12  Varia  
 
De voorzitter doet een oproep voor de BVSM afstudeerprijs. Dossiers kunnen worden ingestuurd tot eind 
december.  
 
Prof. Taerwe doet een oproep om geen lessen in te richten op de namiddag van het doctoraatssymposium. Hij 
heeft vastgesteld dat er op woensdag 29 november ondanks de duidelijke oproep lessen zijn doorgegaan en 
betreurt dit. 
 
 
 
 
 
Gent, 8 januari 2007.                 dr.ir. Wouter De Corte, secretaris 
 


