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Celestijnenlaan 200D 03.32 Van Hoof 

Members 
Present: Hans Van Winckel (Chair), Robin Bjorklund, Siemen Burssens, Mathias Michielsen, Gilles 
Depypere, Savvas Raptis, , Maarten Baes (UGent), Timothy Van Reeth, Hugues Sana (Secretary), 
Christoffel Waelkens, Jels Boulangier 

Excused: Andrew Tkachenko, Giovanni Lapenta, Tom Van Doorsselaere, Gerda Neyens  

 

Report 

1 Welcome and report on previous meeting 

• Welcome to the students of the 1st and 2th master. The chair explains the agenda, which is 
approved. No item is added to the agenda.  

• Action Items from previous meetings are reviewed: course of general relativity, plagiarism 

information, timeline for master thesis readers, Kondor questionnaire 

2 Minor Astronomy and informatics in Ba 

• Presentation of the minor in Ba and its history.  

• “Science of the Earth” course will be decommissioned (3sp.). It could be replaced by 
“Introduction to relativity” but already in the main program as an elective course, or by 
“General introduction to Geology”. Concerns are expressed about the proposed alternatives. It 
is proposed to investigate whether the “Galaxy” course from UGent could be a goo 
alternatives. Difficulties arise because it is a 6 sp. Course (i.e., the “Statistics” course would 
need to go as well) and it will be difficult to integrate in the student grid time wise unless it is 
taught through videoconference.  

AI: HvW will investigate further the modalities to incorporate a the UGent Galaxy in the minor  
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3 Kondor student evaluation: finishing students. 

• Results of the Kondor questionaire are presented. A very high participation rate is noted and 
appreciated by the POC. 
 

• Results from Closed questions: most answers rate high, between 5 and 6 on a scale of 1 to 
6. The lowest ranking items concerns the unequal Study load spread over the 4 semesters, 
which is acknowledged by the POC. 
 

• Results from Open questions: the main proposition is that  biannual courses should be made 
annual. The POC reviews the list of biannual courses. The following suggestions are made: 

o make “Computational method” and annual course  
o put plasma physics to the 2nd semester 

AI: HvW: to discuss these proposition with stakeholders 

o Christoffel Waelkens proposes to transfer the “Planetary Systems” course – or at least 
the modelling part of it --  to another staff member 

AI: proposition to be discussed at staff meeting of IvS 

 

4 FPOC. Learning outcomes 

• see attachements 
• reformulation in the faculty framework is by mid Feb. 

 

AI: Hans. Prepares the document to be discussed in POC 

5 Blueprint POC Astronomy and Astrophysics 

• Blueprint have been circulated.  

AI: to all: read documents (attached). The blueprint will be discussed at the next POC meeting 

 

6 Student Evaluation Process (OPO evaluation) 

• A good participation rate is noted (>70%).   
 

• Overall results are presented and are good: answers to most questions are graded above 5  
on a scale of 1 to 6 for almost all classes 
 

• A sub committee to review these results is created: Jels, Matias, Hans 
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7 Announcements 

• Events: info students for incoming students will take place on Mar 25 ; master fairon Mar 27 
 

• Information for 1st-yr master on master thesis choice is presented. Will be done through online 
tool. Subject available by Christmas time. Deadline for choice is the end of April. Exact date is 
not yet known 

8 FPOC communications 

• FPOC asked to schedule meeting for entire year; POC prefers ad hoc planning. Current 
imeslot of 12-14h is approved 

 

 

 

 

Hugues Sana     Hand Van Winckel 
Verslaggever     Voorzitter 
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Agenda

Composition POC. Welcome student delegation.

Report previous meeting

Minor Astronomy and Astrophysics in Ba. POC physics on 1st of
December

Kondor student evaluation: finishing students.

FPOC. Learning outcomes

Blueprint POC Astronomy and Astrophysics

Student Evaluation Process (subcommittee is needed)

Master Thesis subject selection process via Faculty

FPOC: yearly meeting scheme needed ?

AOB

POC: Astronomy and Astrophysics

http://fys.kuleuven.be/ster/education/poc/reports


Composition POC Astronomy and Astrophysics

Student representatives: Robin Björklund, Siemen Burssens,
Mathias Michielsen, Gilles Depypere, Savvas Raptis

ZAP: Giovanni Lapenta, Tom Van Doorsselaere, Gerda Neyens
(programme director Physics), Christoffel Waelkens, Maarten Baes
(UGent), Hugues Sana (secretary), Hans Van Winckel (Chair =
Programme Director)

AAP/BAP: Jels Boulangier, Andrew Tkachenko, Timothy Van
Reeth (ombuds)

organisation: Valentina Schmidt

POC: Astronomy and Astrophysics



Previous POC Report

After the meeting, report is prepared. Iteration takes one week.
Then report goes to the web, including annexes and link is sent to
vice-dean.

Report previous meeting

POC: Astronomy and Astrophysics

http://fys.kuleuven.be/ster/education/poc/reports


Minor in Ba physics: Astronomy and Astrophysics

History and programme Programme link

Combination with part of the SLO programme

OPO “Wetenschap van de Aarde” will discontinue

Alternative: include “introduction to Relativity” in the minor (it
remains elective in the main programme)

Alternative: OLA from the general introduction Geology OLA

Geology

POC: Astronomy and Astrophysics

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_51016766.htm#bl=all
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2016/syllabi/n/G0O06AN.htm#activetab=identieke_opleidingsonderdelen_idp1411872


KONDOR finishing students

Overall : students are happy with the masters’ programme

Ranking

Open questions

Chaning bi-annual to annual courses next year ?

Planetary Systems

POC: Astronomy and Astrophysics



FPOC: learning outcomes

Learning outcomes. Faculty wide formulation scheme

Learning outcomes

Learning outcomes in ZER

POC: Astronomy and Astrophysics

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2016/opleidingen/e/CQ_50655688.htm#activetab=doelstellingen


Blueprint

Blueprint is needed for every POC: action and planning tool

Blueprint

Also in the COBRA quality Cycle....

POC: Astronomy and Astrophysics



OPO evaluation. 3-year cycle

We have a good participation rate ! Thanks to the students.

POC: Astronomy and Astrophysics



OPO evaluation. Very good scores

POC: Astronomy and Astrophysics



Announcements: Information days: 25 and 27 of March

25th of March: Information days for high-school students

27rd of March: Evening Master fair of the whole faculty

Master students will be asked to present their view

Posters will be the same as last year (I hope).

POC: Astronomy and Astrophysics



Announcements. Master thesis choice 1st Master

Explanation will be given first week of the second semester.

Here

Deadline for promotors: mid December, later via Hans or Valentina

Open for students: christmass 2016

Deadline for students: 23/04/2016

POC: Astronomy and Astrophysics

https://wet.kuleuven.be/apps/thesis/studierichtingadmin/index.php


FPOC announcement: meeting POC on a year schedule

FPOC requests if possible a meeting scheme of every POC per year.

Will we do so ? Which afternoon of the week fits best ?

POC: Astronomy and Astrophysics



AOB

POC: Astronomy and Astrophysics



Opleidingsplan Master of Astronomy and Astrophysics / Master Sterrenkunde

Hans Van Winckel, Programmadirecteur. Mei 2016

Het programma van de master Astronomy and Astrophysics/Sterrenkunde werd voor het eerst 
geëvalueerd bij de onderwijsevaluatie van 2013-2014 als onderdeel van de fysicacluster. Het 
programma zelf kreeg een 'uitstekend' als eindevaluatie, waarbij de commissie van oordeel was dat "het
programma kan dienen als internationaal voorbeeld voor sterrenkundig masteronderwijs." Er is dus 
geen reden om het programma van de master fundamenteel aan te passen.

Het opleidingsplan zoals hier neergeschreven is een eerste aanzet tot een meerjarenplan voor de POC- 
werking, buiten de reguliere jaarwerking. De plannen zullen op de POC worden besproken en ze zullen
in de zomervakantie verder concreter worden uitgewerkt. Het plan is geënt op het rapport van de 
visitatiecommissie.

De eigenheid en tevens uitdaging van de opleiding zit hem deels in het diverse en internationale 
karakter van de instromers, waarbij we studenten recruteren met een diverse achtergrond en 
nationaliteit. Voor binnenlandse studenten recruteren we voornamelijk uit onze eigen bacheloropleiding
fysica , in mindere mate zowel uit de bacheloropleiding wiskunde als uit bacheloropleidingen fysica  
van andere universteiten binnen Vlaanderen. In Mei van het academiejaar 2015-2017 zijn er 28 
studenten in het masterprogramma waarvan er 16 Nederlandstalig zijn. De meesten volgen de optie 
onderzoek, 1 student volgt de professionele optie en 3 studenten de optie onderwijs.

Een blijvende zorg voor de opleiding die ook werd  geformuleerd in het visitatierapport  is het zoeken 
naar een duurzame oplossing voor het vergroten van de studentenpopulatie en het uitwerken van een 
plan om het unieke profiel van de master sterker in de verf te zetten en het beeld van de sterrenkundige 
dat heerst in de maatschappij te verduidelijken.

In wat volgt worden een aantal punten opgelijst  die op de POC zullen worden besproken en 
uitgewerkt.

1) Optie Onderwijs

Ook de SLO opleiding die we kunnen aanbieden is van hoogstaand niveau (zie de SLO 
opleidingsevaluatie). De bacheloropleiding geldt hier als norm voor het vakdidactische stuk van de 
opleiding. Dus in ons geval is dit voornamelijk fysica en eventueel wiskunde voor studenten die de 
optie onderwijs volgen en instromen via bachelor wiskunde. In de huidige organisatie van het Vlaamse 
secundair onderwijs worden de (beperkte) leerinhouden in verband met sterrenkunde echter 
aangebracht in het vak aanrdrijkskunde en niet in fysica. Wat ons betreft is dit een anomalie.

Heel terecht werd in het visitatierapport de vinger op de wonde gelegd : ``de optie onderwijs wordt 
door zeer weinig studenten gevolgd, ondanks de grote nood aan leraren fysica. De commissie betreurt 
dit en meent dat de optie onderwijs sterker moet worden gepromoot, juist omdat sterrenkunde veel 
leerlingen fascineert en een uitstekend vehikel is om de jeugd voor natuurkunde te interesseren.''

Op dit moment (2015-2016) hebben we slechts 3 studenten die de Optie onderwijs volgen. In absoluut 
aantal is dat te beperkt, maar het is een significante fractie van de Nederlandstalige studenten (ongeveer
20 procent). Hoewel de masteropleiding sterrenkunde een opleiding is met een uitgesproken 
onderzoekskarakter, moet de opleiding meer inspanningen leveren om ook de  optie onderwijs te 



promoten. Dit is deels een bewustwordingsproces waarbij alle docenten moeten worden aangesproken.

Een eerste aanzet tot een betere en volledige integratie van de SLO optie, werd reeds gegeven door de 
programmatie van sommige OPOs van het  master programma astronomy and 
astrophysics/sterrenkunde aan te passen.

Recente hervormingen in de lerarenopleiding maken het mogelijk om de volledige lerarenopleiding 
ingedaald op te nemen.  Door een gerichte keuze van specifieke OPO’s, al van in de bachelor, laat dit 
studenten toe om het masterdiploma en het lerarendiploma tegelijkertijd te behalen.

 De lerarenopleiding  zal ookvolgende jaren nog verder aangepast worden.  Het is dan belangrijk dat 
het masterprogramma deze aanpassingen volgt zodat op zijn minst programmeringsproblemen 
vermeden kunnen worden.

Enkele acties die gepland worden zijn:

Actie: Hearing organiseren rond de programmatie van de Optie onderwijs binnen de hoofdopleiding bij
de studenten die nu de optie onderwijs volgen. De bedoeling is voornamelijk na te gaan of de 
programmatie van de OPOs maar ook van de verschillende deadlines niet moet worden 
geoptimaliseerd. Een vaak gehoorde klacht bij deze studenten is dat er veel deadlines samenvallen.
Tijdslijn: 2016-1017
Actie: Het docentencorps is onvoldoende vertrouwd met de SLO opleiding. Om docenten meer 
vertrouwd te maken met de lerarenopleiding, zal een docentendag worden georganiseerd waarbij dit 
aspect aan bod zal komen.
Tijdslijn: 2017-1018 ook in het kader van de COBRA kwaliteitscyclus.

2) Evaluatie minor sterrenkunde en informatica

Binnen de bachelor fysica is de minor 'sterrenkunde en informatica' vrij populair. Het programma van 
die minor moet voldoen aan veel randvoorwaarden (zie invulling van de minor). Een specifieke 
bevraging aan de studenten is aan de orde om te zien hoe deze minor wordt geëvalueerd naar 
programmainhoud en in combinatie met het hoofdprogramma.

Actie: Specifieke bevraging van studenten de minor gevolgd hebben. Doelpubliek is waarschijnlijk 
best de 3de Ba studenten.
Tijdslijn: Opstellen van specifieke bevraging 2016-2017, bevraging zelf 2017-1018

3) Aansluiting bachelor fysica met master Astronomy and Astrophysics

De bachelor fysica heeft binnen het plichtpakket slechts een minimale component astrofysica, zeker in 
vergelijking met andere opleidingen in Vlaanderen en Europa. Het enige OPO van 6 ECTs wordt 
verschoven van de 3de fase naar de 1ste fase van de bacheloropleiding. Dit is conform het rapport van 
de visitatiecommissie die suggereerde om sterrenkunde en bij uitbreiding moderne fysica vroeger te 
programmeren in de bachelor. Het OPO wordt aangepast aan het niveau van de eeste fase. De 
aansluiting met de minor 'sterrenkunde en informatica' wordt zodoende verbeterd. Het nadeel is nu wel 
dat in de derde fase geen astrofysische componenten aan bod komen binnen de opleiding,  behalve de 
mogelijkheid om bachelorprojecten aan te bieden. De impact van deze verschuiving binnen de bachelor



fysica zal worden besproken in samenspraak met de programmadirecteur fysica.

Actie: Uitwerken van uitdagende bachelorprojecten binnen de bachelor fysica voor studenten met een 
minimale voorbereiding astrofysica 
 Tijdslijn: is reeds bezig.

4) Cobra

Gezien de recente onderwijsevaluatie, was de opleiding niet betrokken met de eerste doorloop van de 
COBRA kwaliteitscyclus. Uiteraard zal de opleiding zich wel terdege voorbereiden op de COBRA 
cyclus.

5) Overzicht Deadlines over opleiding/opties heen

Eigen aan de opleiding is dat veel aandacht gaat naar het aanleren van onderzoeksvaardigheden die 
verder reiken  dan het vakinhoudelijke. Veel OPOs werken daarom met een systeem waarbij de 
evaluatie ofwel gedeeltelijk ofwel volledig gebeurt op basis van een schrifelijk of mondeling verslag 
tijdens het semester. Deze verslagen hebben specifieke deadlines. Vooral in het eerste semester van het 
eerste jaar wordt dit door studenten soms als  te zwaar aanzien.

 Actie: over opleiding heen, duidelijk overzicht geven van alle deadlines en dit beschikbaar maken voor
docenten en studenten
 Tijdslijn: 2016-1017

6) Docenten veranderingen en emeritaat Prof. Waelkens

Professor Christoffel Waelkens heeft een uitgebreid lessenpakket en zijn OPOs vormen een van de 
peilers van de opleiding. Hoewel het benoemen van docenten geen POC aangelegenheid is, vormt het 
nakende emeritaat wel een uitdaging en  zullen we de OPOs de komende jaren stapsgewijs  
herverdelen.

 Actie: doorschuiven van OPOs van Prof. Waelkens.
 Tijdslijn: 2017-2021

7) Optie voor loopbaan in industrie

De optie die voorbereidt op een loopbaan in de bedrijfswereld is nog steeds onvoldoende uitgewerkt.
Ideeën om dit te doen met nadruk op de ruimtevaartindustrie en/of wetenschappelijke 
instrumentenbouw met inbegrip van projectmanagement zijn reeds besproken op docentenniveau maar 
zijn nog te embryonaal en hebben nog niet geleid tot een specifiek plan.

Actie: uitwerken van een goede gedragen optie om de studenten voor te bereiden op een loopbaan in de
industrie.
Tijdslijn: 2016-2017: discussies binnen POC; concretiseren 2017-2018 en aanbieden in 2018-2019

8) Kader creëren voor didactische teams inclusief (internationale) post-doctorale 



medewerkers

Veel post-doctorale medewerkers zijn vragende partij om tijdens hun post-doc contract ook 
onderwijsverantwoordelijkheden op te nemen, die verder gaan dan het geven van oefeningen of het 
begeleiden van onderzoeksprojecten of masterproeven. 

Door een onderwijsteam te vormen met een post-doctorale medewerker kan de docent deze persoonlijk 
coachen ook m.b.t. zijn/haar onderwijsvaardigheden. Daarenboven heeft dit een positief effect op de 
flexibiliteit van de docent omdat sommige contactmomenten door de post-doctorale medewerker 
kunnen worden verzorgd. Ook onderwijsprofessionalisering voor (internationale) post-doctorale 
medewerkers kan worden aangemoedigd.   Onderwijsprofessionalisering voor Engelstalige post-
doctorale medewerkers is echter niet vanzelfsprekend. Daarenboven  is er geen officieel kader voor, 
zodat deze training en ervaring binnen een cv niet altijd makkelijk tot uiting kunnen komen.

 Actie: Binnen de opleiding een discussie voeren rond de rol, de onderwijsprofessionalisering van post-
doctorale medewerkers
Tijdslijn: 2016-1017
Actie: Binnen de faculteit de discussie rond de mogelijke specifieke rol van post-doctorale 
medewerkers in het onderwijs voeren. 
Tijdslijn: 2016-1019



Dit rapport mag enkel breder verspreid worden indien het 

geen persoonsgebonden informatie bevat! 
 
opleidingsevaluatie open vragen - STUDENTEN  
KU Leuven - Master Astronomy and Astrophysics 2015-2016 

 
INTENDED LEARNING OUTCOMES:  
bijkomende feedback, verbetersuggesties 
 
It was a real good experience, but bi annual courses should be made annual. yaa, I know the availability professors is less but I 
think it is needed...eg courses like computational astrophysics can't be taken without the numerical methods course... 
 
STRUCTURE AND STUDY LOAD:  
bijkomende feedback, verbetersuggesties 
 

KU Leuven has a course based program and it really bothers students in the 4th semester when they are preparing their thesis 
courses on built on one another........like we have to stellar structure and evolution and astro seismology in the same 
year........what I prefer is keeping all the compulsory and basic courses for 1st year and bi annual courses to be yearly, so we will 
have necessary background with the 1st semester itself.. and next 3 semesters will be on electives and spl...so that we have a clear 
picture 
 

PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT:  
bijkomende feedback, verbetersuggesties 
 
access to lot of journals is restricted..........eg geo phy letters and many.....it is a big hindrance for the research work  
 
Master thesis:  
bijkomende feedback, verbetersuggesties 
 
Although the criticisms were very informative, how to implement those criticisms was often vague. 
I think making students write a preliminary thesis of 1 semester will make things very good and easy for final semester 
 
STUDY GUIDANCE, GUIDANCE OF STUDY ITINERARY:  
bijkomende feedback, verbetersuggesties 
 
Best thing I like here approchability of prof........which should keep on increase 

 



opleidingsevaluatie: ranking items - STUDENTEN KU Leuven

Master Astronomy and Astrophysics - respons: 9 van 15 (60,0%) academiejaar 2015-2016

gemiddelde score (alle items: gesorteerd van hoog naar laag)

item gemid. score

(aantal)

rubriek (vraagnr.)

1 during the programme I have learned to consult scientific sources 5,89 (9) ACADEMIC AND PROFESSIONAL 

ORIENTATION (14)

2 the programme provides me with the opportunity to come into contact with foreign colleagues and students 5,89 (9) INTERNATIONAL ORIENTATION (18)

3 professors are easily accessible 5,89 (9) STUDY GUIDANCE, GUIDANCE OF STUDY 

ITINERARY (35)

4 the programme pays enough attention to the discussion and analysis of research results 5,78 (9) ACADEMIC AND PROFESSIONAL 

ORIENTATION (13)

5 the way the ombudsman is working is according the needs of the student 5,75 (4) STUDY GUIDANCE, GUIDANCE OF STUDY 

ITINERARY (36)

6 during the programme I have learned to use scientific methods and techniques 5,67 (9) ACADEMIC AND PROFESSIONAL 

ORIENTATION (15)

7 during the programme I have learned to report research results (papers, posters, presentations ...) 5,67 (9) ACADEMIC AND PROFESSIONAL 

ORIENTATION (16)

8 the programme challenges me to work hard during my studies 5,67 (9) PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT 

(22)

9 throughout the curriculum I have learned how to independently develop a master thesis 5,56 (9) Master thesis (29)

10 the guidance during the development of the master thesis is good 5,56 (9) Master thesis (30)

11 in general, I am satisfied with the programme I followed 5,50 (8) GENERAL SATISFACTION (49)

12 there is a good balance between compulsory and elective courses 5,44 (9) STRUCTURE AND STUDY LOAD (8)

13 the expectations concerning the evaluation of the master thesis were clearly communicated 5,44 (9) Master thesis (31)

14 the programme sufficiently refers to specific current situations 5,38 (8) ACADEMIC AND PROFESSIONAL 

ORIENTATION (10)

15 classrooms fit the needs 5,38 (8) INFRASTRUCTURE (45)
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16 students acquire the intended learning outcomes by the end of the programme 5,33 (9) INTENDED LEARNING OUTCOMES (2)

17 the programme pays enough attention to theoretical foundation 5,33 (9) ACADEMIC AND PROFESSIONAL 

ORIENTATION (12)

18 during the programme there is sufficient variation in evaluation methods 5,25 (8) PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT 

(24)

19 the study material has supported me to acquire knowledge and to develop skills 5,22 (9) PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT 

(19)

20 through the different evaluations I have been able to show my knowledge and skills 5,22 (9) PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT 

(25)

21 there are enough opportunities to raise problems in the programme 5,14 (7) QUALITY CONTROL (37)

22 i was informed on the working of the POC and was asked to participate 5,14 (7) QUALITY CONTROL (39)

23 practical information about the educational organisation (scheduling, classrooms ...) is announced in time 5,13 (8) EDUCATIONAL ORGANISATION (42)

24 the structure (specialisations, options, choices, major/minor ...) of the programme is clear 5,11 (9) STRUCTURE AND STUDY LOAD (3)

25 the intended learning outcomes of the programme are clearly stated 5,00 (9) INTENDED LEARNING OUTCOMES (1)

26 the programme pays enough attention to knowledge and skills relevant for the professional life 5,00 (7) ACADEMIC AND PROFESSIONAL 

ORIENTATION (11)

27 i am encouraged to gain international experience in the framework of the programme 5,00 (8) INTERNATIONAL ORIENTATION (17)

28 the study material was available in time 5,00 (9) PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT 

(20)

29 the library collection (paper and/or digital collection) fits the needs of the students 5,00 (6) PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT 

(26)

30 the digital learning environment offers a good support while studying 5,00 (9) PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT 

(27)

31 the expectations of the programme concerning the master thesis were clearly communicated 4,89 (9) Master thesis (28)

32 i know where to go with questions about ICT (software, hardware, internet, licences ...) 4,88 (8) INFRASTRUCTURE (48)

33 the ICT-infrastructure (computer rooms, wireless internet ...) fits the needs 4,75 (8) INFRASTRUCTURE (46)

34 the tutoring (assistance in the acquisition of knowledge and skills) and guidance of study itinerary fit the needs of 

the student

4,71 (7) STUDY GUIDANCE, GUIDANCE OF STUDY 

ITINERARY (34)
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35 the education and examination regulations are clear 4,71 (7) EDUCATIONAL ORGANISATION (41)

36 the course contents build on one another throughout the programme 4,44 (9) STRUCTURE AND STUDY LOAD (4)

37 during the programme there is sufficient variation in teaching methods 4,44 (9) PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT 

(21)

38 the expectations concerning the evaluation of each course are clearly communicated 4,44 (9) PEDAGOGICAL LEARNING ENVIRONMENT 

(23)

39 the 3 to 4 compulsory thesis seminars by students throughout the year helped in the thesis research 4,44 (9) Master thesis (32)

40 it's clear where to consult the education and examination regulations 4,43 (7) EDUCATIONAL ORGANISATION (40)

41 problems concerning examination regulations can be raised 4,43 (7) EDUCATIONAL ORGANISATION (43)

42 the feedback given after the 3-4 compulsory thesis seminars was adequate 4,33 (9) Master thesis (33)

43 the real study load of the courses mostly corresponds to the assigned course credits (1 credit = 25-30 hrs) 4,22 (9) STRUCTURE AND STUDY LOAD (5)

44 the study load is acceptable 4,22 (9) STRUCTURE AND STUDY LOAD (6)

45 it's clear where to raise administrative questions (registration, certificates, diplomas, study allowances ...) 4,20 (5) EDUCATIONAL ORGANISATION (44)

46 i was well-informed about educational matters and the results of quality control (student questionnaires, study 

time measurements ...) in the programme

4,13 (8) QUALITY CONTROL (38)

47 i am satisfied with the services provided by the library (opening hours, collection, facilities ...) 4,00 (4) INFRASTRUCTURE (47)

48 in the programme, enough attention is given to socially relevant issues 3,88 (8) ACADEMIC AND PROFESSIONAL 

ORIENTATION (9)

49 the study load is equally spread over the 4 semesters 3,50 (8) STRUCTURE AND STUDY LOAD (7)
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20/10/2016

Leerresultaten van de bachelor- en masteropleidingen aan de Faculteit 
Wetenschappen

In dit document worden richtlijnen gegeven voor de leerresultaten van de opleidingen aan de Faculteit 
Wetenschappen. In de eerste paragraaf worden er enkele kapstokken meegegeven om de 
leerresultaten –indien nodig - inhoudelijk te herzien. In de tweede paragraaf ligt de focus op de 
herformulering van reeds bestaande leerresultaten.

Meer diepgaande informatie over leerresultaten kan men terugvinden op de Toledo-community 
“Leerresultaten”. Hier vindt men bijvoorbeeld een uitgebreid stappenplan voor het opstellen of herzien 
van leerresultaten, aandachtspunten bij het formuleren van leerresultaten, informatie over het creëren 
van gedragenheid  binnen de opleiding en informatie over het communiceren en documenteren van 
het resultaat van deze oefening. Toegang hiertoe kan men aanvragen bij Ann Pittomvils. Concrete 
begeleiding hierbij kan men steeds vragen aan de facultaire stafmedewerkers onderwijsontwikkeling 
en kwaliteitszorg, Inge Serdons, Iris Peeters of Ingrid Wevers.

1 Inhoudelijk bijschaven van de leerresultaten

1.1 Algemeen

Het is belangrijk dat de leerresultaten van de opleiding overeenstemmen met de lespraktijk. De 
oefening van de afstemming tussen de leerresultaten en het curriculum kan daarom best op geregelde
tijdstippen herhaald worden. Dit is in het bijzonder nuttig wanneer er ingrijpende 
programmahervormingen plaatsgevonden hebben. 

Leerresultaten moeten alle opties en trajecten van de opleiding dekken. Om dit na te gaan, kan het 
aangeraden zijn om een curriculummapping te doen van de opleiding. Meer informatie hieromtrent kan
men hier terugvinden.

1.2 Kader

Als inhoudelijke referentie zijn er een aantal kaders waarmee men best rekening houdt:
1. Op Europees niveau werden de Dublin-descriptoren vastgelegd. Dit is een referentiekader dat 

de minimale eisen voor de verschillende academische niveaus in Europa vastlegt. Meer info, 
zie https://www.nvao.net/system/files/pdf/Dublin%20Descriptoren.pdf

2. Het Vlaams Kwalificatieraamwerk is een vertaling van de Dublin-descriptoren naar de 
Vlaamse context. Dit raamwerk wordt gebruikt door de VLUHR bij opleidingsvisitaties voor 
opleidingen waarvoor er geen domeinspecifieke leerresultaten opgesteld werden (zie puntje 
4.)
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3. Aan de KU Leuven werd er een kader ontwikkeld van academische competenties die in alle 
opleidingen aan bod zouden moeten komen. Deze kan men terugvinden in de nota 
Leerresultaten aan de KU Leuven: visie en implementatie.

4. Een aantal opleidingen beschikken over domeinspecifieke leerresultaten die opgesteld werden
door de opleidingsverantwoordelijken in Vlaanderen, onder begeleiding van de VLUHR. Deze 
bepalen de leerresultaten die eigen zijn aan het eigen domein van de opleiding. Deze 
leerresultaten dienen dan ook bereikt te worden voor elke Vlaamse opleiding die het 
betreffende diploma uitreikt. Bij wijze van profilering worden de opleidingen aangemoedigd 
om, boven deze gemeenschappelijke basis, een eigen profiel te ontwikkelen en dit eveneens 
te expliciteren in hun leerresultaten.

2 Herformulering van bestaande leerresultaten

2.1 Algemene richtlijnen

Om faculteitsbreed enige uniformiteit in de formulering van de leerresultaten te bekomen, geven we 
volgende richtlijnen mee:

1. We volgen de structuur van de Dublin-descriptoren (zie sjabloon hieronder).

2. Het aantal leerresultaten varieert doorgaans in totaal tussen 10 en 20.

3. Leerresultaten worden studentgecentreerd geschreven: elk leerresultaat is een antwoord op 
de vraag “Wat moet een student kennen/kunnen op het einde van zijn opleiding?”

4. Denk eraan dat elk leerresultaat op een zodanige manier geformuleerd wordt, dat het ook 
aftoetsbaar is. De student moet dus effectief aantonen dat hij het betreffende leerresultaat 
beheerst. Dit mag eventueel wel gebeuren op een impliciete manier en via een combinatie van
opleidingsonderdelen.

5. Gebruik zoveel mogelijk actieve werkwoorden. De taxonomie van Bloom kan hierbij 
inspirerend zijn.

6. Voor de bacheloropleidingen wordt er één bijkomend leerresultaat geformuleerd waarmee het 
belang van de minor onder de aandacht gebracht wordt:

7. Voor de masteropleidingen wordt er één bijkomend leerresultaat geformuleerd per optie. 

2.2 Facultair sjabloon

Onderstaand sjabloon geeft de leerresultaten mee die faculteitsbreed verwacht worden van een 
bachelor/master in de wetenschappen. Deze leerresultaten dienen verder disciplinespecifiek 
aangevuld of gespecifieerd te worden door de POC’s van de respectievelijke opleidingen, met in het 
bijzonder aandacht voor:

1. De leerresultaten onder de hoofding “kennis en inzicht” dienen disciplinespecifiek vertaald te 
worden.

2. Bij de leerresultaten onder de hoofding “toepassen kennis en inzicht” dient de POC na te gaan
of:
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a.  er al dan niet risicoanalyses dienen uitgevoerd te worden van de experimenten en dit 
–indien nodig- aan te passen.

b. er in de bachelor wetenschappelijke experimenten, theoretische projecten of beide 
verwacht worden van de studenten en dit – indien nodig – aan te passen

3. De minoren van de bachelor dienen opleidingsspecifiek ingevuld te worden. Men is vrij om 
deze eventueel denser te formuleren en samen te vatten tot één overkoepelend leerresultaat.

4. Bij de onderzoeksoptie en professionele optie van de master dient de POC na te gaan of de 
aanvullende kennis en vaardigheden inderdaad verbredend, dan wel verdiepend zijn en dit 
eventueel aan te passen.

De layout van dit sjabloon kan best gevolgd worden om de layout van de leerresultaten op de 
diplomasupplementen zo overzichtelijk mogelijk te houden.

-spatie-

DE OPLEIDING BACHELOR IN DE .. HEEFT VOLGENDE LEERRESULTATEN:

– spatie –

De bachelor in de … :

KENNIS EN INZICHT

1. beschikt over basiskennis van en inzicht in het eigen wetenschapsdomein, heeft kennis van en 
inzicht in de samenhang en het onderscheid tussen de subdisciplines van de opleiding en kan de 
eigen discipline situeren in een brede wetenschappelijke context.

2. beschikt over relevante kennis van en inzicht in verwante wetenschapstakken en kan deze 
integreren in zijn eigen vakgebied

3. heeft algemene inzichten verworven op vlak van wetenschapsfilosofie en levensbeschouwing.

TOEPASSEN KENNIS EN INZICHT

4. is in staat om de wiskunde technieken en abstracte manier van denken, toe te passen in zijn eigen
vakgebied.

5. heeft de vaardigheden en het inzicht om onder gepaste begeleiding volgende stappen te zetten in 
een eigen wetenschappelijk onderzoek:

a. een wetenschappelijke probleemstelling formuleren
b. een gepaste oplossingsprocedure beredeneren
c. een wetenschappelijk experiment of theoretisch project uitvoeren
d. de gevonden data verwerken tot een aanschouwelijk geheel
e. en dit alles rekening houdend met de gepaste deontologische gedragsregels.

OORDEELSVORMING

6. kan binnen een gegeven thema vakliteratuur opzoeken en de validiteit ervan inschatten.

3/8



7. kan onder begeleiding de resultaten van zowel eigen onderzoek als literatuuronderzoek 
verwerken, kritisch interpreteren en becommentariëren in het licht van een welbepaalde 
onderzoeksvraag

8. kan het belang van de eigen discipline plaatsen binnen de context van de wetenschap alsook in 
een maatschappelijke context.

COMMUNICATIE

9. kan zowel in een teamverband functioneren als zelfstandig werken
10. kan een beargumenteerd standpunt innemen en dit mondeling verdedigen tegenover mede-

studenten.
11. kan in het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling communiceren en presenteren, rekening 

houdend met de deontologische gedragsregels.
12. heeft voldoende kennis van het Engels om vakliteratuur te lezen, seminaries te volgen en te 

rapporteren.

LEERVAARDIGHEDEN

13. is in staat om zelfstandig leeractiviteiten te plannen en deze planning op te volgen.
14. kan de nodige inzichten opdoen omtrent de actuele standpunten rond een opgegeven 

maatschappelijk en/of wetenschappelijk thema om vervolgens zelf tot een beredeneerde eigen 
opinie te komen.

AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN MINOR, BEHEERST DE STUDENT VOLGENDE AANVULLENDE
LEERRESULTATEN:

15. MINOR …: De bachelor heeft verbredende kennis van één of meerdere andere 
wetenschapsgebieden en kan deze verbinden met de opgedane kennis van het eigen vakgebied.

16. MINOR BUSINESS AND INNOVATION: De bachelor heeft kennis en inzicht in de processen van 
de economie die de ontwikkeling en uitbouw van innoverende projecten ondersteunen. 

17. MINOR ONDERWIJS: De bachelor beschikt over aanvullende kennis, inzichten en vaardigheden, 
nodig om het onderwijsleergebeuren binnen een krachtige leeromgeving in de eigen discipline 
vorm te geven.

-spatie-

DE OPLEIDING MASTER IN DE .. HEEFT VOLGENDE LEERRESULTATEN:

– spatie –

De master in de … :

KENNIS EN INZICHT

1. beschikt over grondige kennis van en inzicht in het eigen wetenschapsdomein.
2. beschikt over verdiepende kennis van minstens één subdiscipline van het eigen 

wetenschapsdomein en inzicht in het hedendaagse onderzoek in deze subdiscipline.

TOEPASSEN KENNIS EN INZICHT
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3. heeft de vaardigheden en het inzicht om in een onderzoeksteam volgende stappen te zetten in 
een eigen wetenschappelijk onderzoek:

a. Een onderzoeksonderwerp afbakenen, een onderzoeksvraag stellen en deze gedurende het 
onderzoek bijstellen

b. een gepaste oplossingsprocedure beredeneren en inplannen
c. een risicoanalyse uitvoeren en implementeren over de door te voeren experimenten.
d. een wetenschappelijke studie zelfstandig en nauwkeurig uitvoeren
e. de gevonden data verwerken tot een aanschouwelijk geheel
f. en dit alles rekening houdend met de gepaste deontologische gedragsregels.

OORDEELSVORMING

4. kan naar aanleiding van een onderzoeksvraag de relevante vakliteratuur opzoeken en de validiteit 
ervan inschatten..

5. kan zelfstandig de resultaten van zowel eigen onderzoek als literatuuronderzoek verwerken, 
kritisch interpreteren en becommentariëren in het licht van een welbepaalde onderzoeksvraag.

6. kan complexe wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische vraagstukken in verband met het 
vakgebied kritisch beoordelen en hiervoor wetenschappelijk gemotiveerde en ethisch 
verantwoorde antwoorden formuleren..

COMMUNICATIE

7. heeft de nodige attitudes en vaardigheden verworven om  in teamverband te participeren in een 
multidisciplinaire en internationale professionele omgeving.

8. kan een beargumenteerd standpunt innemen en dit mondeling verdedigen tegenover peers en 
experten alsook schriftelijk communiceren naar het brede publiek.

9. kan zowel in het Nederlands als het Engels zowel schriftelijk als mondeling rapporteren, 
communiceren en presenteren, rekening houdend met de deontologische gedragsregels.

LEERVAARDIGHEDEN

10. is in staat om autonoom kennis te verwerven, onderzoek te doen en wetenschappelijke problemen
aan te pakken, met aandacht voor originaliteit en creativiteit.

11. beschikt over de vaardigheden om zich op de hoogte te kunnen houden van de recente 
internationale ontwikkelingen in het vakgebied en de wetenschap in het algemeen.

AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN OPTIE, BEHEERST DE STUDENT VOLGENDE AANVULLENDE 
LEERRESULTATEN:

12. ONDERWIJS: De master beschikt over didactische kennis, inzichten en vaardigheden, nodig om 
het onderwijsleergebeuren binnen een krachtige leeromgeving in de eigen discipline te realiseren.

13. ONDERZOEK: De master beschikt over verdiepende/verbredende kennis en vaardigheden die 
van toepassing zijn op het discipline-eigen onderzoek.

14. PROFESSIONEEL: De master beschikt over verdiepende/verbredende kennis en vaardigheden 
die van toepassing zijn op het professionele bedrijfsleven.

- spatie-
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THE PROGRAMME BACHELOR IN … HAS THE FOLLOWING LEARNING OUTCOMES:

– spatie –

The bachelor in …:

KNOWLEDGE AND INSIGHT

1. has basic knowledge of and insight in their own scientific domain, has knowledge of and insight in 
the cohesion of and the differences between the subdisciplines of the program and is able to  
situate their own discipline in a broad scientific context.

2. has relevant knowledge of and insight into related scientific disciplines and is able to position these
in their own discipline 

3. has gained general insights in the philosophy of Science and Life.

APPLYING KNOWLEDGE AND INSIGHT

4. is capable of applying mathematical techniques and the abstract way of reasoning to their own 
discipline.

5. with guidance has the ability and the insight to undertake the following steps in a scientific 
research of their own:

a. formulate a scientific question
b. develop a suitable procedure for examining the question
c. execute a scientific experiment or theoretical project
d. reformulate the obtained data in a clear way
e. take into account the appropriate deontological rules of conduct

DEVELOPING AN OPINION

6. is able to consult the scientific literature related to a given theme and assess its validity
7. is able to, under guidance, process the results of both their own research and a literature research,

critically interpret these results and comment upon them in the context of a well-defined research 
question

8. is able to situate the relevance of his own discipline both within a scientific and societal context 

COMMUNICATION

9. is able to function both in a team and autonomously.
10. is able to form a well-founded opinion and defend this orally to their peers.
11. is able to communicate and present in Dutch, both written and orally, taking into account the 

relevant deontological rules of conduct.

LEARNING SKILLS

12. is capable of autonomously planning learning activities and following this planning.
13. is able to acquire the necessary insights concerning the current positions in a given social and/or 

scientific topic and to formulate a reasoned opinion on this topic.

DEPENDING ON THE CHOSEN MINOR, THE STUDENT HAS MASTERED THE  FOLLOWING 
ADDITIONAL LEARNING OUTCOMES:

14. MINOR …: The bachelor has a broad knowledge of one or more other scientific disciplines and is 
able to link these with the acquired knowledge of their own discipline.
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15. MINOR BUSINESS AND INNOVATION: The bachelor has knowledge and insight in the processes 
of economy that support the development and extension of innovative projects.

16. MINOR EDUCATION: The bachelor possesses additional knowledge, insights and competences, 
necessary to shape educational learning activities within a powerful learning environment in the 
own discipline.

-spatie-

THE PROGRAMME MASTER IN … HAS THE FOLLOWING LEARNING OUTCOMES:

– spatie –

The master of … :

KNOWLEDGE AND INSIGHT

1. possesses thorough knowledge of and insight in the field of XXX.
2. possesses advanced knowledge of at least one subdiscipline in the field of XXX  and insight in the 

contemporary research within this subdiscipline.

APPLYING KNOWLEDGE AND INSIGHT

3. has the competences and the insight to take the following steps in their own scientific research 
within a research team:

a. define a research topic, formulate a research question and adjust it during the research
b. constitute a suitable solution process and plan it
c. perform and implement a risk analysis about the planned experiments
d. perform a scientific study independently and accurately
e. process the acquired data into a graphic work 
f. and this taking into account the relevant deontological rules of conduct.

DEVELOPING AN OPINION

4. is able to, starting from a research question, consult the relevant discipline-related literature and 
assess its validity.

5. is able to, starting from a research question, process, interpret and comment independently the 
results of their own research as well as bibliographical study in a critical way.

6. is able to critically judge complex scientific, societal and ethical issues concerning the discipline 
and formulate scientifically motivated and ethically sound answers

COMMUNICATION

7. has acquired the necessary attitudes and skills to participate in team in a multidisciplinary and 
international professional environment

8. is able to take a motivated position and defend it orally towards peers and experts as well as 
communicate in writing for a general audience. 

9. is able to report, communicate and present written as well as orally, taking into account the 
relevant deontological rules of conduct.
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LEARNING SKILLS

10. is capable of acquiring knowledge, carrying out research and tackling scientific problems in an 
autonomous way, with attention to originality and creativity

11. possesses the skills to keep up-to-date with the recent international developments within their 
discipline and in science in general.

DEPENDING ON THE CHOSEN OPTION, THE STUDENT MASTERS FOLLOWING ADDITIONAL 
LEARNING OUTCOMES:

12. EDUCATION: The master possesses didactical knowledge, insights and skills, necessary to set up
educational learning activities within a powerful learning environment in their own discipline.

13. RESEARCH: The master possesses advanced/broad knowledge and skills that are applicable in 
the disciplinary research.

14. PROFESSIONAL: The master possesses advanced/broad knowledge and skills that are 
applicable to a professional environment.
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Gerda Neyens

From: Bieke Dutoit
Sent: woensdag 16 november 2016 9:30
To: Anne Wijfels; Arno Kuijlaars; Carolien Van Soom; Gerda Neyens; Gert Verstraeten; 

Hans Deckmyn; Imke Ensinck; Jelle van Zweden; Johan Robben; Katelijne Caerts; 
Lieve Gilis; Mario Smet; Patrick De Causmaecker; Peter Lievens; Philippe Muchez; 
Robby Stoks; Robert Speijer; Tom Holvoet; Christoffel Waelkens; Enrico Carlon; 
Hans Van Winckel; Inge Serdons; Liesbet Silverans; Tom De Roeck

Cc: Bavo Meuwis; Danny De Schreye; Dominique Vanneste; Geert Molenberghs; Iris 
Peeters; Jan van der Borg; Mady Vleminckx; Marion Crauwels; Nathal Severijns; 
Stefaan Vaes; Wim Schoutens

Subject: FW: Prijs van de Onderwijsraad

Ter info. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Philippe 
 

From: Piet Verhesschen [mailto:piet.verhesschen@kuleuven.be]  
Sent: dinsdag 15 november 2016 17:23 
To: Pieter.annaert@pharm.kuleuven.be; patricia.bijttebier@ppw.kuleuven.be; Carl Bourgeois 
<carl.bourgeois@kuleuven.be>; johan.detavernier@theo.kuleuven.be; Vicedecaan Onderwijs FIRW <vicedecaan‐
onderwijs‐firw@kuleuven.be>; tim.heysse@hiw.kuleuven.be; liesbet.heyvaert@arts.kuleuven.be; Greet Langie 
<greet.langie@kuleuven.be>; Wilfried Lemahieu <wilfried.lemahieu@kuleuven.be>; 
bart.maddens@soc.kuleuven.be; philippe.muchez@ees.kuleuven.be; jan.seghers@faber.kuleuven.be; Dirk Van 
Daele <dirk.vandaele@kuleuven.be>; jos.vanorshoven@sadl.kuleuven.be; Inge Zink <inge.zink@kuleuven.be> 
Cc: Rose Christiaens <marie‐rose.christiaens@kuleuven.be>; Didier Pollefeyt <didier.pollefeyt@kuleuven.be>; 
Anneleen De Geest <anneleen.degeest@kuleuven.be>; Patricia Lardaux <patricia.lardaux@kuleuven.be> 
Subject: Prijs van de Onderwijsraad 
 
Geachte vicedecaan, 
  
Jaarlijks wordt door de Onderwijsraad de Prijs van de Onderwijsraad uitgereikt, een initiatief om inspanningen 
inzake onderwijs te erkennen en te waarderen. 
 
Ook dit academiejaar lanceert de Onderwijsraad een nieuwe oproep om voordrachten in te dienen. Voor het 
academiejaar 2016‐2017 komen specifiek voordrachten in aanmerking die kaderen binnen het door de 
Onderwijsraad aangeduide thema “persoonsvormend onderwijs”.  
 
Voordrachten voor de Prijs van de Onderwijsraad kunnen ingediend worden door een POC. Iedere voordracht heeft
betrekking op docenten of didactische  teams die  initiatiefnemer  zijn van een waardevolle onderwijsrealisatie die
aansluit bij het thema van de oproep. Indieners van een dossier kunnen zichzelf niet voordragen. Aan de prijs is een 
geldbedrag gekoppeld van 10 000 euro. 
 
Meer informatie over de uitgangspunten van de Prijs van de Onderwijsraad, het thema, de procedure en het 
aanvraagformulier kan u vinden op volgende website:  
https://www.kuleuven.be/onderwijs/prijs‐onderwijsraad/2016‐2017/  
  
Deadline voor het indienen van dossiers is 20 december 2016.  
  
Mag ik u vragen dit bericht te verspreiden binnen uw faculteit.   
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Met dank voor de verdere opvolging, 
Vriendelijke groeten, 
Marie‐Rose Christiaens, voorzitter Onderwijsraad 
Piet Verhesschen, secretaris Onderwijsraad 


