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Lokaal: 03.34 vergaderlokaal 

 

 

Aanwezig: Christoffel Waelkens, Leen Decin, Bart Vandenbussche, Antoine Van Proeyen, Pieter 
Neyskens, Robin Lombaert, Nadia This, Jan Deca, Natalie Sas 

Verontschuldigd: Rony Keppens, Stefaan Poetz, Gerda Neyens, Maarten Baes 

1 Verslag vorige vergadering  

2 Agendapunt: samenstelling POC 

Studenten vinden het bestaande systeem niet goed voor deze specifieke POC. Studenten kunnen zich 
enkel kandidaat stellen als ze ingeschreven zijn in die bepaalde richting --- probleem voor deze POC, 
want zo zijn er geen eerste masterstudenten in deze POC. 
 
Ondernomen actie: Christoffel heeft mail gestuurd op 3 oktober om aan dit probleem aan te kaarten.  
Besluit: We regelen dit gewoon onder ons (zonder administratieve rompslomp): er mogen meer dan 5 
studenten in onze vergadering zitten, dus studenten spreken zelf best eerstejaars aan. 
 
AI Christoffel: aankaarten van dit probleem bij vice-decaan onderwijs 

3 Agendapunt: mededelingen 

 
3.1 Diplomaruimte: studenten kunnen meer en meer eigen programma samenstellen – meer en 

meer bijzondere voorstellen – maar dit is niet meteen van toepassing op onze richting. 
	  

Besluit: als een specifiek probleem zich stelt, dan lossen we dat op in de toekomst. 
 
3.2 OPO en OLA:  
 
Antoine VP vraagt feedback over cursus anaytische mechanica: suggesties voor aanpassing deze 
cursus, maar alleen Michel Hillen van sterrenkunde volgt deze cursus. AI Christoffel: bekijkt de cursus 
en geeft feedback, ook in het licht van eventuele overlappen met de cursus Planetary Systems. 
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3.3 3 andere cursussen die dit jaar nieuw gegeven worden: 
physics of planets 
planetary systems 
formation of stars en planets 

 
Deze zijn tweejaarlijks, maar vallen nu samen. Misschien in de toekomst: faseren. De eventuele overlap 
tussen deze vakken dient ook bekeken te worden.  
 
AI: In de loop van het jaar moeten alle titularissen samenzitten (ev + studenten) voor de vakken 
vernoemd onder 3.2 en 3.3 om die cursus te overlopen en overlaps enz. te bespreken. Zo kan dit voor 
volgend jaar goed geregeld worden. 
 
Bart: redelijk belangrijke dingen komen niet aan bod; ook kijken bij Geologie welke aanvullingen 
interessant zijn. 
Leen: Er mag onderling verwezen worden naar elkaars vakken, dat is net goed. 
 
3.4 Groen licht: Master na master in Space Studies 

Bepaalde vakken hieruit zullen ook interessant zijn voor de studenten sterrenkunde 
 

3.5 Vraag: vak Capita selecta: geen studenten want vak wordt niet gedoceerd.  
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Voor volgende academiejaar: bedenken mogelijke onderwerpen.  
AI (iedereen): tegen volgende vergadering voorstel onderwerpen 

4 Agendapunt: Programmahervorming 

2 voorstellen (mail al gestuurd naar Bieke Dutoit door Christoffel) 

4.1 Verandering naam cursus OPO G0151A: 

‘Steratmosferen’ wordt ‘Steratmosferen en Sterrenwinden’ en ‘Stellar Atmospheres’ wordt ‘Stellar 
Atmospheres and Stellar Winds.’ 
 
4.2 Vak  opo G0B30A heeft in de POC Wiskunde een nieuwe titel, namelijk 'Computational 

Methods for Astrophysical Applications'  en aangepaste inhoud gekregen. 
 

• Bieden wij dit vak aan als keuzevak? Christoffel vindt het een historische stap om dit te doen.  
• Wat is onze commentaar op de commentaar vanuit de POC van wiskunde? 
• Titel vak is voor studenten weinig van belang. 
• Inhoud: te ambitieus?  

o Studenten vragen zich af of het wel haalbaar is. 
o  Antoine VP vindt ook dat het wel heel veel lijkt. 

 
• Verschillende titularissen voor dit vak is aangewezen; ook de studenten beamen dit.  
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(Rony Keppens, Leen Decin, Giovanni Lapenta) 
 

Besluit: De aangepaste versie van dit vak mag opgenomen worden in onze lijst van keuzevakken of 
Specialized elective courses 
 

5 Agendapunt: Evaluatie Master 

Evaluatie vakken vorig jaar: nog geen contact met de titularissen. Action Item moet opgenomen worden 
dmv evaluatieformulieren. 

o Evaluatieformulier van Gijs Nelemans ter beschikking en wordt door de studenten goed 
bevonden 

o Aanvulling door Bart: vraag toevoegen over: sluit de evaluatie(vorm) goed aan bij de 
verwachtingen ivm de cursus. 

o Voorstel studenten: tweede blad bijvoegen met een luik voor de docent zodat 
tweerichtingsverkeer ontstaat tussen student en docent. 

o Deadline opstellen formulier: eind januari; studenten vullen dat dan samen in en gaan dit 
bespreken met de titularis, geen nood om dit daarna nog eens te bespreken op de POC. 
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Vorig jaar hebben we een aantal dingen opgemerkt: Hebben we dit goed behandeld? Papers en 
werkjes beter verdeeld: nu alles in eerste semester en weinig in het tweede semester?  
Mening studenten: Niet ideaal, maar nog wel doenbaar. 
 
AI: andere universiteiten informeren over wanneer de vakken nu juist gegeven worden om zo 
vervelende situaties te voorkomen. 
 

6 Varia: 

n AI Leen: Nadia This, Natalie Sas en ev. gasten ook in de mailinglist zetten voor de POC-mails 
(POC@ster.kuleuven.be) 

n Volgende vergadering: ergens in maart. AI Natalie: datum prikken. 
 


