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Present: Christoffel Waelkens, Gerda Neyens, Nick Cox, Katrijn Clemer, Leen Decin, Antoine Van 
Proeyen, Martijn Nottebaere 

Excused: Hans Van Winckel, Rony Keppens, Timothy Van Reeth, Steven Bloemen, Giovanni Lapenta, 
Joris Blommaert, Maarten Baes 

Wish to keep informed: Ben Craps, Walter Troost, Stefan Poedts, Tim Van Hoolst, Bart 
Vandenbussche, Conny Aerts 

1 Adoption of the agenda  

Everyone agrees.  

2 Approval and follow-up of the previous report  

Er wordt nogmaals benadrukt dat men niet te veel wil specialiseren in de minor sterrenkunde om een 
brede instroom te vrijwaren. Ook wordt de bezorgdheid geuit dat studenten in de Ba fysica geen visie 
hebben over sterrenkunde, Ze ervaren sterrenkunde eerder als beschrijvend. Waarschijnlijk is het ook 
aangewezen een verschillend vak sterrenkunde te voorzien voor fysica en voor de andere 
wetenschappen. Dit zal besproken worden op 19 juni.  

3 AGENDA 

3.1 Samenstelling POC 

Om de 4 jaar, en zo ook dit jaar, moet de POC opnieuw worden samengesteld. De programma 
directeur zal door de decaan worden voorgesteld. Verder wordt volgende samenstelling voorgesteld: 

• 8 ZAPers: 

o 3 vanuit IvS: Leen Decin, Hans Van Winckel, programma directeur 
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o 2 vanuit plasma astrofysica: dit wordt geregeld door Walter Van Assche. 

o 2 vanuit fysica (1 IKS en 1 theoretische fysica): dit wordt geregeld door Joseph 
Indekeu. 

o Prof. Maarten Baes zal de vertegenwoordiger voor de UGent blijven. 

• 2AP/BAPers: Nick Cox en Steven Bloemen 

• Studenten: wordt begin volgend academiejaar bepaald. 

3.2 Toewijzigingen en opdrachten 

• Practicum “sterstructuur en evolutie” wordt semenarie “G0L95A Research projects in 
Theoretical Astrophysics” gegeven door Leen Decin. 

• Een aantal opdrachten werden verlengd. 

• Nieuwe vak “High-Energy Astrophysics” in het kader van de bilaterale overeenkomst met 
Nijmegen wordt gegeven door Gijs Nelemans. Inaugurale lezing van Gijs Nelemans gaat door 
op vrijdag 14 september 2012 om 16.30u in de Promotie zaal van de  Universiteits 
Hal, Naamsestraat 22. 

• Vacature voor 10% voor het vak “matter and star formation”. De selectie is lopende. 

3.3 Evaluatie praktijk van de opleidingen door de studenten 

De studenten hadden geen pijnpunten te melden. 

3.4 Visitatie 

Visitatie fysica, medische stralingsfysica en sterrenkunde. 

Een subcommissie moet door het POC worden samengesteld voor begeleiding van de ZER commissie.  

• 2 a 3 ZAPers: Christoffel Waelkens en Leen Decin, iemand van plasma astrofysica  

• 1 AP/BAP: Steven Bloemen 

• 2 studenten: worden bepaald begin volgend academiejaar 

Het POC bekrachtigt deze commissie. 

Begin mei wordt er van deze commissie een verslag van 25blz verwacht. Christoffel Waelkens verzorgt 
dit verslag. Bezorgdheid wordt geuit dat het aantal pagina’s veel te weinig is voor de inhoud die 
verwacht wordt. Als voertaal voor het verslag werd voor het Engels gekozen. Het verslag omvat 
volgende elementen: 

• Leerresulaten en profilering 5blz. Het VLIR heeft leerresulaten gedefinieerd. Er wordt een 
kritische analyse en profilering verwacht. 

• Specifieke profilering: Eigenheid van de opleiding sterrenkunde t.o.v. opleiding fysica. 
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• Slotanalyse 

Er moet een bevraging gebeuren van de studenten en alumni. AI Katrijn: mailadressen alumni 
opzoeken. 
 


