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Vergadering OCB 
 

19 november 2008, 10u00 

 

Labo Magnel, zaal Riessauw 

 

 

 
    Aanwezig   Verontschuldigd 

 

ZAP    G. De Schutter (voorzitter) 

    J. De Rouck 

    G. Lagae 

        M. Loccufier 

    L. Taerwe 

    P. Troch 

    Ph. Van Bogaert 

    R. Van Impe 

    W. Van Impe 

 

OAP    M. De Beule 

        L. De Doncker 

    P. Desnerck 

 

Studenten   Aag Helewaut (bab3) 

        Tom Van Alboom (bab3) 

    Ruben Vancoile (mab1) 

    Gilles Vanhouwe (mab1) 

    Steven Nachtergaele (mab2) 

    Bjorn Buysse (mab2) 

 

ZAP-adviserend       N. De Belie 

        E. De Winne 

        A. De Wulf 

        D. Goossens 

        W. Haegeman 

        A. Janssens 

        S. Matthys 

        H. Van Landeghem 

        P. Verdonck 

        B. Verhegghe 

        R. Verhoeven 

 

OAP-adviserend   D. Vanneste 

 

Studenten-adviserend  Linde Van Den Bossche (mab2) 

 

 

 

VERSLAG 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (11 december 2007) 

 

Bij de aanwezigen dient ook Steven Nachtergaele vermeld te worden. Verder 

zijn er geen opmerkingen, en wordt het verslag goedgekeurd. 
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2. Nieuwe organisatie opleidingscommissies FirW: OCB ipv  OCba en 

OCmaB 

 

Op facultair niveau is er een nieuwe organisatie van de opleidingscommissies 

goedgekeurd. Voor meer informatie: zie bijlage (file ‘OCB191108-bijlA.pdf’) 

 

3. Samenstelling OCB 

 

Voor het academiejaar 2008-2009 werd volgende samenstelling van OCB 

goedgekeurd na elektronische raadpleging. Deze samenstelling wordt ter 

zitting bekrachtigd. 

 

- ZAP-leden (9):  

o G. De Schutter (voorzitter), J. De Rouck, G. Lagae,  M. Loccufier, 

L. Taerwe, P. Troch, Ph. Van Bogaert, R. Van Impe, W. Van Impe 

- OAP-leden (3):  

o M. De Beule, L. De Doncker, P. Desnerck 

- Studenten (6) 

o Aag Helewaut (3
de

 bachelor) 

o Tom Van Alboom (3
de

 bachelor) 

o Ruben Vancoile (1
ste

 master) 

o Gilles Vanhouwe (1
ste

 master) 

o Steven Nachtergaele (2
de

 master) 

o Bjorn Buysse (2
de

 master, brugprogramma) 

- Adviserende leden:  

o ZAP: N. De Belie, E. De Winne, A. De Wulf (WE12), D. 

Goossens, W. Haegeman, A. Janssens, S. Matthys, H. Van 

Landeghem, P. Verdonck, B. Verhegghe, R. Verhoeven 

o OAP: Dieter Vanneste 

o Studenten: Linde Van Den Bossche (2
de

 master) 

 

4. Opvolging slaagcijfers brugstudenten 

 

De voorzitter geeft ter informatie een overzicht van de slaagcijfers eerste zit in 

eerste master bouwkunde, en dit voor reguliere studenten en brugstudenten. 

Zie bijlage (file ‘OCB191108-bijlB.pdf’) 

 

Ter zitting wordt verder gepreciseerd dat de slaagcijfers na 2
de

 zit wel een stuk 

beter worden. Slechts 3 brugstudenten slaagden ook niet na 2
de

 zit. 

 

De studenten voeren aan dat voor Hydraulica I het probleem voor een deel ligt 

bij het feit dat er op het examen oefeningen gemaakt moeten worden 

betreffende ‘verhanglijnen’, terwijl de brugstudenten de betreffende theorie 

niet zien. Ze hebben deze theorie wel reeds vroeger gezien tijdens de opleiding 

industrieel ingenieur, doch dit is reeds een tweetal jaar voordien. Indien deze 

oefeningen een slechte score opleveren, dan telt het bovendien voor 70% van 

het totaal mee, volgens de modaliteiten vermeld in de studiefiche. 

 

Prof. Rudy Van Impe geeft aan dat voor Berekening van Bouwkundige 

Constructies I vergelijkbare slaagcijfers bekomen worden voor reguliere 
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(ongeveer 40% is niet geslaagd in eerste zit) studenten en brugstudenten 

(ongeveer 38% is niet geslaagd in eerste zit). Er is hier dus geen verschil te 

merken tussen de verschillende groepen studenten. In de 2
e
 zittijd was het 

slaagpercentage bij de brugstudenten wel beduidend lager dan bij de reguliere 

studenten. 

 

Voor Berekening van Bouwkundige Constructies III lijkt het probleem eerder 

te zijn dat een aantal brugstudenten niet deelgenomen heeft aan het examen, 

omwille van organisatorische redenen (onevenwichtige semesterbelasting). 

 

Voor het academiejaar 2008-2009 is het programma ‘horizontale instroom’ 

gewijzigd, teneinde de onevenwichtige semesterbelasting weg te werken. De 

slaagcijfers zullen verder opgevolgd worden. 

 

5. Verslag visitatie bouwkunde: eindrapport! 

 

Het eindrapport van de visitatie bouwkunde is eind juni vrijgegeven. De 

beoordeling van de opleiding bouwkunde (bachelor en master) is zeer goed, 

met diverse ‘excellente’ quoteringen. Meer details werden reeds gegeven via 

de website van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, en via de website van 

de Universiteit Gent. Ook in enkele kranten zijn de resultaten kort verschenen. 

Meer details zijn uiteraard te vinden in het volledige visitatierapport, te lezen 

via de website van de VLIR (www.vlir.be). 

 

De voorzitter dankt nogmaals iedereen die bijgedragen heeft aan het succes 

van deze visitatieronde. De excellente resultaten dragen bij tot de positieve 

uitstraling van de opleiding bouwkunde in Gent. 

 

6. Opvolging aanbevelingen visitatiecommissie 

 

Ondanks de zeer positieve resultaten, heeft de visitatiecommissie ook een 

aantal aanbevelingen ter verbetering geformuleerd. Zie bijlage (file 

‘OCB191108-bijlC.pdf’) (Het volledige visitatierapport is te vinden via de 

website www.vlir.be) 

 

De voorzitter stipt aan dat het tijdens deze vergadering niet de bedoeling is alle 

verbetersuggesties meteen aan te pakken en op te lossen. Er zal gefaseerd 

gewerkt worden. 

 

Een groot aantal suggesties hebben betrekking tot ‘internationalisering’. Hier 

wordt in eerste instantie op terug gekomen in agendapunt 9. Naderhand zullen 

uiteraard nog verdere acties in dit verband nodig zijn. 

 

De visitatiecommissie suggereert dat er gedacht zou kunnen worden aan het 

uitzetten van een ‘lijn’ of cluster bouwprocessen en uitvoeringstechnieken. De 

voorzitter van OCB stelt voor, teneinde deze suggestie te bestuderen, een 

werkgroepje op te richten. De vergadering sluit zich bij dit voorstel aan.  

 

 

 

http://www.vlir.be/
http://www.vlir.be/
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Volgende samenstelling wordt gedefinieerd: 

 

 Werkgroep ‘Bouwprocessen en uitvoeringstechnieken’ 
 

 ZAP  Ph. Van Bogaert (coördinator) 

   D. Goossens 

   J. De Rouck 

   W. Van Impe 

   L. Taerwe  

 

 OAP  D. Vanneste 

 

 Studenten Ruben Vancoile 

 

Er wordt aan deze werkgroep gevraagd om te rapporteren ten laatste in juni 

2009. 

 

Voorts buigt OCB zich over de suggestie dat de rol en de precieze plaats in het 

programma van de minoren grondig onderzocht zou moeten worden. 

Dergelijke evaluatie van de minoren was trouwens vroeger reeds door OCB in 

het vooruitzicht gesteld. 

 

Ter verdere informatie heeft de voorzitter de studentenaantallen opgevraagd 

van de vorige jaren, zoals weergegeven in de hierna volgende grafiek. 
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Na bespreking formuleert OCB volgende beslissingen: 

 

Minor Biosystemen 

 

De minor Biosystemen zal vanaf het academiejaar 2009-2010 niet langer als 

minor voor de studenten bouwkunde aangeboden worden. De beslissing is 

enerzijds gebaseerd op het feit dat er aan de Faculteit 

Ingenieurswetenschappen nu een volwaardige masteropleiding Biomedische 

Ingenieurstechnieken bestaat. Anderzijds steunt de beslissing op het zeer lage 
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aantal bouwkundestudenten dat de laatste jaren gekozen heeft voor de minor 

Biosystemen.  

 

Tevens wordt beslist om toch een aantal vakken uit de masteropleiding 

Biomedische Ingenieurstechnieken op te nemen in de lijst van mogelijke 

technische keuzevakken binnen de master bouwkunde. Het betreft: 

- Biomaterialen (6sp, 1
ste

 semester) 

- Biomechanica (6sp, 1
ste

 semester) 

- Modellering van fysiologische systemen (6sp, 1
ste

 semester) 

 

Tevens wordt de mogelijkheid behouden om scriptie-onderwerpen aan te 

bieden vanuit de Biomedische Ingenieurstechnieken, mits het onderwerp een 

duidelijke link heeft met de studies Bouwkunde.  

 

Minor Milieu en Duurzame Ontwikkeling 

 

De commissie is het eens over het feit dat de minor Milieu, zoals op dit 

ogenblik gedefinieerd, niet langer aangeboden dient te worden aan de 

studenten bouwkunde. De inhoud sluit onvoldoende aan bij de studies 

bouwkunde.  

 

De commissie is echter eveneens van mening dat een goed ingevulde minor op 

het vlak van ‘Environmental Engineering’ een meerwaarde kan betekenen 

voor de studenten bouwkunde. Hiertoe wordt verwezen naar de situatie aan 

buitenlandse universiteiten. 

 

Na verder overleg wordt beslist om een werkgroep op te richten die een 

nieuwe invulling van een minor op het vlak van ‘Environmental Engineering’ 

dient na te gaan, gedefinieerd vanuit de studies Bouwkunde. Volgende 

samenstelling wordt gedefinieerd: 

 

Werkgroep ‘Environmental Engineering’ 
 

 ZAP  W. Van Impe (coördinator) 

   P. Troch 

   R. Verhoeven 

   N. De Belie 

   R. Van Impe  

 

 OAP  N.N. (zal medegedeeld worden door P. Desnerck) 

 

 Studenten N.N. (zal medegedeeld worden door S. Nachtergaele) 

 

Er wordt aan deze werkgroep gevraagd zo snel mogelijk te rapporteren. 

(Navraag na de vergadering leert dat de deadline van KCO voor het indienen 

van programmahervormingen vastligt op woensdag 28 januari 2009. Teneinde 

de voorstellen nog te kunnen bespreken op een OCB-vergadering zou de 

werkgroep best rapporteren ten laatste op vrijdag 9 januari 2009.) 
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Minor Bedrijfskunde 

 

De commissie is van oordeel dat deze minor, zoals nu ingevuld, beter aansluit 

bij de opleiding bouwkunde. De studentenaantallen waren de voorbije jaren 

ook vrij goed. Dit jaar is er wel een sterke terugval te merken. OCB beslist om 

deze minor voorlopig te blijven aanbieden. Binnen enkele jaren zal deze minor 

verder geëvalueerd worden. 

 

7. Onderwijsevaluatie 2007-2008 (2) 

 

KCO heeft een vraag geformuleerd in verband met het vak ‘Mobiliteit en 

Ruimte’ (optie ‘Water en Transport’). Volgende vragen worden voorgelegd: 

- Dit eerder inleidend vak hoort misschien niet in het (voor)laatste jaar 

thuis? 

- Herbekijk de inhoud en het niveau van dit vak rekening houdend met het 

geheel van het curriculum. 

 

De studenten lichten toe dat er voor dit vak geen klassiek examen is. Er dient 

een paper geschreven te worden (2/3 van de punten) en de resultaten dienen 

gepresenteerd te worden (1/3 van de punten). De inhoud en de tijdsbesteding 

van het vak hangen in grote mate af van de concrete opdracht die de student 

heeft (onderwerp van de paper), en van de eigen motivatie voor het 

opzoekingswerk en het uitschrijven van de paper. 

 

De voorzitter zal verder contact nemen met de lesgever, en hem vragen dat er 

voor gezorgd wordt dat de concrete opdracht voor alle studenten leidt tot een 

nuttige en interessante invulling van dit vak op een voldoende hoog niveau. 

 

8. Vraag KCO ivm (keuze)vakken met weinig studenten 

 

KCO formuleert een vraag in verband met een aantal (keuze)vakken die de 

voorbije jaren door een beperkt aantal studenten gevolgd werden. Zie bijlage 

(file ‘OCB191108-bijlD.pdf’). Voor OCB zijn volgende vakken van belang: 

 

- Bodemverontreiniging en Bodemsanering 

 

Dit jaar wordt dit vak gevolgd door 15 studenten (4 studenten uit de minor 

Milieu, en 11 studenten als keuzevak). Er lijkt zich dus geen probleem 

voor te doen wat dit vak betreft. Blijkbaar zijn er toevallige redenen die 

gemaakt hebben dat het vak de voorbije twee jaren slechts een beperkt 

studentenaantal kende.  

 

De commissie beslist wel om de hele minor Milieu nader te bestuderen 

(zie agendapunt 6). In dit licht zal ook het vak Bodemverontreiniging en 

Bodemsanering nader bekeken worden. Resultaat van deze besprekingen 

wordt verwacht voor eind januari 2009. 
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- Gespecialiseerde wegenbouw 

 

Dit is een technisch keuzevak in de eerste master bouwkunde. De 

voorzitter zal met de lesgever overleggen of dit vak geschrapt kan worden 

als keuzevak, of eventueel tweejaarlijks aangeboden kan worden. Er wordt 

evenwel betwijfeld of dit laatste een oplossing biedt, gezien de lage 

studentenaantallen de laatste twee jaren. 

 

- Rationeel materiaalgebruik 

 

Dit vak maakt deel uit van de minor Milieu. Zoals hoger vermeld wordt de 

gehele minor Milieu aan een nadere evaluatie onderworpen. Resultaat van 

deze besprekingen wordt verwacht voor eind januari 2009. 

 

- Lucht- en waterverontreiniging 

 

Dit vak maakt deel uit van de minor Milieu. Zoals hoger vermeld wordt de 

gehele minor Milieu aan een nadere evaluatie onderworpen. Resultaat van 

deze besprekingen wordt verwacht voor eind januari 2009. 

 

9. Internationalisering 

 

Vanuit het decanaat wordt de vraag gesteld om te bekijken of in de 

masteropleiding bouwkunde een pakket vakken gedefinieerd kan worden 

(minstens 36 studiepunten) die in het Engels gedoceerd kunnen worden vanaf 

het academiejaar 2009-2010. Meer uitleg en toelichting werden ter zitting 

gegeven door de decaan. 

 

De vergadering is het principieel eens met deze vraag (die enkel betrekking 

heeft op de master bouwkunde, en niet op de bachelor!). Concreet zal de 

voorzitter alle lesgevers aanschrijven met de vraag of zij bereid zijn hun 

vak(ken) in het Engels te doceren. In functie van de antwoorden zal getracht 

worden een coherent pakket te definiëren van minstens 36 studiepunten. Finaal 

voorstel moet klaar zijn tegen 15 maart 2009. 

 

In het kader van dit punt wordt door de voorzitter voorgesteld om alvast de 

twee volgende vakken als technisch keuzevakken op te nemen in het 

programma master bouwkunde: 

- Industrial fire protection and explosions (3sp, 2
de

 semester) 

- Passive fire protection (6sp, 1
ste

 semester) 

Deze vakken komen uit de postgraduaatopleiding Fire Safety Engineering 

(FSE). De voorzitter geeft verdere toelichting over de inhoud van deze vakken, 

aan de hand van de beschikbare studiefiches. De vergadering is het eens met 

dit voorstel. 

 

10. Infomoment studenten Ba1: feedback 

 

Een feedback document werd uitgewerkt door de coördinerende werkgroep. 

Zie bijlage (file ‘OCB191108-bijlE.pdf’). De voorzitter dankt de werkgroep 
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voor de geleverde inspanningen. De vlekkeloze organisatie heeft bijgedragen 

tot een zeer goed imago van de opleiding bouwkunde. 

 

In dit verband wordt de mogelijkheid besproken om meer gedetailleerde 

informatie te verstrekken aan studenten derde bachelor, in verband met de te 

maken keuze major/minor. P. Troch is bereid om dit op te nemen in de 

bestaande werkgroep. Tevens wordt de suggestie gemaakt om bij deze 

organisatie studenten 2
de

 master te betrekken. Zij kunnen vanuit hun eigen 

ervaring gerichte antwoorden formuleren op vragen van studenten derde 

bachelor. 

 

11. Datum thesisverdedigingen 

 

De thesisverdedigingen bouwkunde gaan dit academiejaar door op donderdag 

25 juni 2009. ’s Avonds volgt de traditionele barbecue. 

 

Er wordt in dit verband in herinnering gebracht dat de begeleidingscommissies 

(bestaande uit 3 personen) van de lopende thesiswerken reeds gedefinieerd 

hadden moeten worden. Nazicht leert dat dit nog niet voor alle werken 

gebeurd is. Aan alle promotoren wordt gevraagd dit zo snel mogelijk in orde te 

brengen (via de webapplicatie PLATO). 

De voorzitter wijst erop dat de begeleidingscommissie verschilt van de 

beoordelingscommissie en hiermee best rekening wordt gehouden bij de keuze 

van de begeleidingscommissie. 

 

12. Nieuws uit de associatieonderzoeksgroep ‘Constructie van Gebouwen en 

Infrastructuur’ 

 

De voorzitter geeft informatie betreffende de nieuw opgerichte associatie-

onderzoeksgroep ‘Constructie van Gebouwen en Infrastructuur’. Eind oktober 

is een infosessie doorgegaan in de lokalen van de Hogeschool Gent. 

Geïnteresseerden kunnen bij de voorzitter de afdrukken bekomen van de 

gegeven presentaties. 

 

13. Bijkomend punt: vraag KCO 

 

KCO vraagt de opleidingscommissie zich te beraden over volgende punten: 

 

- Eventuele voorstellen van wijzigingen van de toelatingsvoorwaarden tot de 

master-na-bacheloropleidingen (ook de horizontale instroom) … voor het 

academiejaar 2009-2010. 

o OCB stelt in dit verband geen wijzigingen voor. 

 

- Eventuele wijzigingen van de aard, de benaming en de onderwijstaal van 

de opleiding voor het academiejaar 2009-2010. 

o OCB stelt in dit verband geen wijzigingen voor. Wel wordt 

gewezen op de lopende actie betreffende de onderwijstaal van 

individuele vakken (zie agendapunt 9). Voorstellen in dit verband 

zullen overgemaakt worden tegen 15 maart 2009. 
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- Voorstellen nieuwe instroom, afschaffen of bevriezen van bachelor-, 

master- of postgraduaatsopleidingen. 

o OCB formuleert in dit verband geen voorstellen. 

 

- Voorstellen voor nieuwe initiatieven (nieuwe opleidingen, Europese 

masters, PGOP). 

o OCB formuleert in dit verband geen voorstellen. 

 

OCB meldt nu reeds aan KCO dat een aantal voorstellen tot 

programmahervorming geformuleerd zullen worden tegen 28 januari 2009 (zie 

eerder in dit verslag), dit als resultaat van de opmerkingen geformuleerd door 

de visitatiecommissie. 

 

14. Varia 

 

POUTRIX:  

- Een lokaaltje is nog niet gevonden. De zoektocht gaat verder. 

- Een ad valvas-bord is wel gevonden. Een bord dat nu reeds aanwezig is in 

de gang naar de PC-klas kan gebruikt worden door Poutrix. 

 

De studenten zouden graag zien dat er een iets grotere vrijheid komt inzake 

keuzevakken. Nu dienen technische keuzevakken gekozen te worden in eerste 

master, en maatschappelijke keuzevakken in tweede master. Omwille van 

praktische redenen en uurroosterproblemen zou het beter zijn indien de keuze 

gemaakt zou kunnen worden onafhankelijk van het specifieke jaar, zolang er 

in totaal inderdaad voor 6sp technische vakken en voor 6sp maatschappelijke 

vakken gekozen worden. De vergadering is het hier in principe mee eens. Naar 

aanleiding van komende hervormingen in het programma (zie hoger) zal 

bekeken worden hoe de keuzemogelijkheid in deze zin geherformuleerd kan 

worden. 

 

De studenten eerste master bouwkunde zouden graag wat meer feedback 

krijgen in verband met voltooide projecten. Concreet wordt een betere 

feedback gevraagd voor projecten in volgende vakken: Hydraulica I, 

Waterbeheer en Leefmilieu, en Geometrische aspecten van wegen. Aan de 

betrokken lesgevers wordt gevraagd om na te gaan hoe een betere feedback 

(collectief, of per groep) georganiseerd kan worden. 

 

 









Overzicht resultaten brugstudenten bouwkunde (eerste zittijd) 
 
Academiejaar 2006-2007:  Rechtstreekse instroom  
    Indentiek programma als reguliere studenten! 
 
Academiejaar 2007-2008:  Horizontale instroom 
    Verplichte vakken:  Hydraulica I (partim) 
       Grondmechanica (partim) 
       Berek. Bouwk.Constr. I (partim) 
       Capita selecta math. (partim) 
    Geen keuzevakken 
    Opmerking:  zeer zwaar eerste semester!  
      sommige examens in juni i.p.v. januari 
 
Overzicht resultaten: 
 
A.J. # studenten Gemiddeld resultaat Slaagcijfer 

Regulier Brug Regulier Brug Regulier Brug 
06-07 44 18 697 644 84.1% 72.2% 
07-08 28 17 714 621 92.9% 47.1% 
 
Probleemvakken bij brugstudenten in academiejaar 2007-2008: 
 Berekening van bouwkundige Constructies I: Probleem bij 6 brugstudenten 

Berekening van bouwkundige Constructies III: Probleem bij 5 brugstudenten 
Hydraulica I: Probleem bij 5 brugstudenten 
 

Bevindingen 2007-2008: 
 Slaagcijfers brugstudenten dramatisch! Veel lager dan in 2006-2007! 
 Probleem allicht de te zware belasting in eerste semester. 
 
Situatie academiejaar 2008-2009:  
 Programma horizontale instroom gewijzigd! 
 Programma gelijk aan regulier programma, op volgende wijzigingen na: 

- Geen technische keuzevakken in eerste master 
- Geen maatschappelijke keuzevakken in tweede master 
- Eerste master: nog steeds de 4 verplichte ‘brugvakken’ (zie hoger) 
- Berekening van bouwkundige Constructies: in tweede master 

 Deze wijzigingen leiden hopelijk tot een meer haalbare studiebelasting. 
 
Resultaten 2008-2009 op te volgen! 







































Nabespreking infomoment voor studenten Ba1, voor opleiding bouwkunde 

 

uitgewerkt door P. Troch, L. Victor, J. Belis, M. De Beule, K. Deleycluyse, P. Desnerck, H. 

De Backer, D. Verastegui – 30 april 2008 

 

 

 De gedetailleerde uitwerking van de organisatie van het infomoment is terug te vinden in 

het document “overzicht infomoment voor studenten Ba1, voor opleiding bouwkunde”. 

 De organisatie was zeer vergelijkbaar met de organisatie van vorig academiejaar, waarbij 

rekening gehouden is met de opmerkingen en suggesties uit het nabesprekingdocument van 

vorig jaar. 

 De interesse van de studenten voor de opleiding bouwkunde was zeer groot. Er waren 150 

flyers voorzien, die allemaal uitgedeeld zijn. Van bij aanvang van het infomoment (de 

algemene presentatie) zat de J.P.-zaal helemaal vol. De verschillende infostandjes werden 

gedurende de ganse infosessie druk bezocht. 

 De presentatie is gewijzigd t.o.v. vorig jaar: de korte bespreking van de vakken is 

weggevallen (en wordt in de infostandjes behandeld via cursussen ter inzage) en vervangen 

door enkele typische tewerkstellingsprofielen van bouwkundige ingenieurs. Deze extra 

info werd door de studenten als interessant beoordeeld. Volgende keer kunnen er zeker nog 

enkele beroepsprofielen bijgevoegd worden. De duur was goed (10 min). 

 De flyer (in kleur) is een zeer goed instrument om informatie ter beschikking te stellen van 

de studenten (vakkenoverzicht, labobezoeken, OCmaB website, …). 

 Het gebruik van de infostandjes is opnieuw een succes gebleken om studenten aan te 

trekken en info te verschaffen op basis van materiaal, posters, cursussen, filmpjes, enz… 

Opnieuw was de medewerking en samenwerking van de verschillende onderzoeksgroepen 

binnen vakgroepen IR14 en IR15 optimaal (organisatie, opstelling, transport, infomoment 

zelf, … 

 Het gebruik van de grote platen op de stoelen is zeer handig. 

 De locatie, J.P.-Plateauzaal, is uitermate geschikt en kan behouden blijven. Opmerking: 

andere opleidingen hebben een stopcontact nodig in deze zaal, en belemmeren met 

losliggende kabels de vlotte doorgang, zodat we zelf best een extra kabelhaspel voorzien. 

 De onderzoeksposters worden blijkbaar minder intensief gelezen, maar zorgen voor een 

zeer goede inkleding van de zaal, en kunnen in het vervolg zeker opnieuw gebruikt worden 

(bevestigen aan borden en kapstokken is geen probleem). 

 De inschrijvingen voor labobezoeken verliepen iets minder vlot dan vorig jaar: 15 voor 

Labo Hydraulica, en 28 voor Zwijnaarde (beton en waterbouw). De studenten waren 

vervolgens talrijk aanwezig, en toonden interesse en enthousiasme. Aandachtspunt: er zijn 

veel vragen over de organisatie van labobezoeken, vele studenten weten niet dat de 

mogelijkheid bestaat (met schorsing van lessen). We zouden volgende keer de 

labobezoeken beter moeten uitwerken, met inschrijfmogelijkheid via email, korte 

wegbeschrijving en beschrijving van wat ze te zien krijgen, enz… 

 Een stafflid aan de deur (binnenwipper) is zeker nodig, om filevorming te vermijden, flyers 

uit te delen, mensen binnen te laten tijdens presentatie, … 

 

P. Troch, 30 april 2008 
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