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Vergadering OCingwB 
 

2 april 2014 
 

Gebouw Magnel, Vergaderzaal Riessauw 
 
 
Leden OCingwB 
 
  Aanwezig Verontschuldigd 
ZAP G. De Schutter (voorzitter) X  
 J. Belis  X 
 A. Bezuijen X  
 R. Caspeele  X 
 H. De Backer X  
 T. De Mulder X  
 M. Loccufier  X 
 L. Taerwe  X 
 P. Troch X  
OAP P. Criel X  
 F. Van Der Vurst X  
 D. Vanneste (secretaris) X  
Studenten Astrid De Cloet  X 
 Thomas Mertens  X 
 Christophe Cassaert X  
 Joachim Clabau  X 
 Emmanuel Craenen X  
 Ernst Verdonck  X 
ZAP-adviserend N. De Belie  X 
 A. De Wulf  X 
 W. Haegeman  X 
 A. Janssens  X 
 S. Matthys  X 
 H. Van Landeghem  X 
 B. Verhegghe  X 
 
 
 
VERSLAG 
 
 
1. Goedkeuring verslag van vorige vergadering (7 november 2013) 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

 
2. Korte rapportering van de vergadering van de adviesgroep (17 maart 2014) 
 
Geert De Schutter geeft een kort verslag van de vergadering van de adviesgroep van 
17 maart 2014. Deze werd samengeroepen met het oog op de lopende programma 
check en mogelijke hervorming van het stamgedeelte van de opleiding bouwkunde.  
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De adviesraad bestaat op dit ogenblik uit volgende leden: 
 
Naam Affiliatie  Email 
Eli Desmedt VLAWEBO Eli.desmedt@confederatiebouw.be  
Marc Huygens DEME Huygens.marc@deme.be  
Benard Malherbe Jan De Nul NV Bernard.malherbe@jandenul.com  
Jaak Polen Ministerie van 

Mobiliteit en 
Openbare Werken 

jaak.polen@mow.vlaanderen.be  

Eric Van Celst Technum erik.vancelst@technum-tractebel.be 
An Van De Walle Aquafin An.vandewalle@aquafin.be  
Marc Van den 
Broeck 

DEME Van.Den.Broeck.Marc@deme.be  

Jan Vyncke TUC Rail Jan.vyncke@tucrail.be  
 
Mevrouw Van De Walle en de heren Polen, Van Celst en Vyncke waren aanwezig. 
De heer Malherbe heeft zich laten vervangen door Dhr. Jan Tyson, van hetzelfde 
bedrijf. De andere adviesgroepleden hadden zich verontschuldigd. 
 
Van OCingwB waren aanwezig: Adam Bezuijen, Robby Caspeele, Christophe 
Cassaert, Emmanuel Craenen, Hans De Backer, Astrid De Cloet, Tom De Mulder, 
Geert De Schutter, Alain De Wulf, Peter Troch, Farid Van Der Vurst, Dieter 
Vanneste, Ernst Verdonck. 
 
Geert De Schutter heeft tijdens de adviesraad eerst een toelichting gegeven 
betreffende de Engelstalige Master of Science in Civil Engineering. Aansluitend heeft 
Peter Troch de vernieuwde major “Dredging and Offshore Engineering” toegelicht. 
Nadien werd een open discussie gehouden rond enkele elementen die van belang 
kunnen zijn bij een mogelijke hervorming van het stamgedeelte: numerieke methoden 
en software pakketten, milieuaspecten, juridische en economische aspecten, stages, 
soft skills, topografie, risicoanalyse…  
 
Als belangrijkste conclusie werd onthouden dat het werkveld in eerste instantie belang 
hecht aan een goede wetenschappelijke en technische inhoud en opbouw van het 
studieprogramma. Indien naast de technische competenties nog tijd over is om te 
werken aan andere aspecten, dan kan dit, doch niet ten koste van technische inhoud. 
Meer specifieke opmerkingen en suggesties zullen verder opgenomen worden in de 
verschillende werkgroepen die eerder reeds binnen OCingwB gedefinieerd werden. 
 
3. Werkzaamheden van de werkgroep ‘numerieke methoden’ 

 
Hans De Backer licht de werkzaamheden van de werkgroep toe. Er is een verslag 
beschikbaar dat naar alle leden gestuurd zal worden. Dit verslag, met de bevindingen 
en aanbevelingen van de werkgroep, zal verder ter harte genomen worden door de 
werkgroep ‘stamgedeelte’, die verder een globaal voorstel voor 
programmahervorming zal uitwerken. 
 
De opleidingscommissie dankt Hans De Backer voor het leiden van de 
werkzaamheden van de werkgroep ‘numerieke methoden’, evenals alle leden die 
actief bijgedragen hebben tot de werkzaamheden. 
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4. Werkzaamheden van de werkgroep ‘environmental engineering’ 

 
Deze werkgroep heeft nog geen overleg gehad. Enkel Adam Bezuijen heeft wat 
informatie ingewonnen. Er wordt aan de werkgroep gevraag om de werkzaamheden in 
de komende maanden te activeren, en te rapporten voor het zomerreces. 
 
5. Werkzaamheden van de werkgroep ‘stamgedeelte’ 
 
Peter Troch licht de stand van zaken toe. Er zijn reeds enkele besprekingen geweest, 
en tevens is de input gevraagd van de adviesgroep (zie hoger).  Er zijn nog geen 
concrete voorstellen uitgewerkt, doch de eerste denkpistes worden stilaan 
gedefinieerd. De werkgroep zal de komende maanden verder werken, met als doel een 
globale programmahervorming voor te leggen aan OCingwB voor het zomerreces. 
Hiertoe worden concreet ook al volgende vergaderdata van OCingwB vastgelegd: 26 
mei en 8 juli, telkens om 9u00. 
 
Het is de bedoeling om een eventuele programmahervorming finaal goed te keuren in 
het begin van het nieuwe academiejaar 2014-2015. De deadline voor het indienen van 
een programmahervorming is vermoedelijk begin november 2014. Het nieuwe 
programma zou dan in werking kunnen treden vanaf het academiejaar 2015-2016.   

 
6. Overlappingen – Nieuw lesrooster 2014-2015 

 
Enkele betrokken collega’s hebben samen met FSA een nieuw lesrooster uitgewerkt 
voor 2014-2015, waarbij enkele storende overlappingen (zie vorige vergaderingen van 
OCingwB) weggewerkt werden. De opleidingscommissie steunt dit nieuw lesrooster, 
en is verheugd dat het probleem van overlapping hiermee opgelost is. Wel wordt 
aanvaard dat er nog enige overlapping mogelijk is tussen sommige keuzevakken en 
optievakken. 
 
7. Verdediging scripties 
 
Dit jaar zullen de thesisverdedigingen doorgaan op donderdag 26 juni. Aan alle 
betrokkenen wordt gevraagd de volledige dag te blokkeren in de agenda’s. Een 
uurregeling zal door Christel Malfait opgemaakt worden voor alle thesisstudenten die 
hun (eerste) promotor binnen vakgroepen 14 en 15 hebben. Studenten bij andere 
vakgroepen verdedigen volgens de planning van die betreffende vakgroep. 
 
De studenten melden dat dit jaar enkele examens gepland zijn in de week voor de 
deadline voor het indienen van de scripties, terwijl er in de navolgende weken niet 
veel examens meer gepland zijn. De opleidingscommissie betreurt deze ongelukkig 
planning, doch erkent ook de complexiteit van het opmaken van een examenplanning. 
Het zou echter problemen kunnen vermijden indien de deadline voor het indienen van 
de scripties zou vallen net voor het begin van de examenperiode. De studenten zijn het 
hiermee eens. Geert De Schutter zal dit voorstel overmaken aan FSA en KCO. 
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8. Studieruimtes voor masterstudenten (vraag studenten) 
 
De studenten herhalen hun vraag of er op de campus in Zwijnaarde geen studieruimte 
voorzien zou kunnen worden voor studenten. Adam Bezuijen denkt dat er in het labo 
Geotechniek mogelijk wel ruimte hiervoor is. Dit wordt verder bekeken. 
 
9. Varia 

 
Geen 
 
 
 


