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Present: Christoffel Waelkens, Hans Van Winckel, Rony Keppens, Timothy Van Reeth, Gerda Neyens, 
Nick Cox, Natalie Sas, Maarten Baes, , Gerda Neyens 

Excused: Steven Bloemen, Antoine Van Proeyen , Leen Decin, Martijn Nottebaere, , Gerda Neyens, , 
Giovanni Lapenta ,Joris Blommaert 

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  

3 AGENDA 

3.1 ZER 

Vergadering op 3-4-2012 om het startsschot van de voorbereidingen op het zelfevaluatierapport te 
geven. Hans werd gevraagd om coordinator te zijn van het ZER. De visitatie zelf zal doorgaan in het 
najaar van 2013 en de opleidingen die zullen gevisiteerd worden zijn: fysica (ba Leuven, ba Kortrijk, ma 
Leuven), ma sterrenkunde, manama medische stralingsfysica en hun Engelstalige varianten. De 
deadline voor het ZelfEvaluatieRapport is 1 Juli 2013 door het in te dienen bij de VLIR.  

Een vergadering tussen alle programmadirecteurs van alle fysica en sterrenkunde opleidingen in 
Vlaanderen en de VLIR vond plaats vorige week in Brussel. Doelstellingen van de gehele opleidingen 
fysica en sterrenkunde moeten gedefinieerd worden en de vraag was of deze al dan niet 
universiteitsonafhankelijk zouden moeten gelden.  Wordt vervolgd. 
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3.2 Minor Astronomy 

Hans licht zijn voorstel toe (uitgebreide beschrijving: zie mail) 

Twee vakken zouden in dit concept indalen, nl.  Introductie tot Kosmologie en 
Stralingsprocessen in de sterrenkunde. Het originele vak 'sterrenkunde' wat als hoofdvak staat 
ingevuld in de ba opleiding fysica, zou dan ook naar de minor verplaatst worden. Het OPO zou 
hernoemd worden naar ‘Sterstructuur en evolutie”. 

Bedenkingen Gerda (vanuit Facultair niveau):  

• Oppassen dat je niet te veel vakken laat indalen om zo nog te kunnen recruteren buiten KU 
Leuven (er bestaat een maximum aan ophaal-OPO’s) 

o Alternatief voorstel: minor verbreding sterrenkunde en ??(nog te definiëren: 
bijvoorbeeld modellering (zie onder)) 

• Consequenties voorstel Hans: je kan dus Fysica afstuderen zonder enige sterrenkunde vakken 
te hebben gevolgd. Dit wordt gezien als een nadeel. (voordeel binnen fysica: alle hoofdvakken 
worden zo plichtvak en de keuze binnen de fysica zelf vervalt.) Maar in het huidig voorstel 
zonder indaling van het vak sterrenkunde naar de minor is het ook zo. 

o Alles of niets voor sterrenkunde? Nee, optie dmv minor verbreding blijft mogelijk. 

o Minoren worden sowieso gereduceerd. We gaan naar 3 minoren per Ba opleiding (dit is 
opgelegd door de facultaire POC). De vraag die binnen de POC fysica zal moeten 
gesteld worden is of een van die drie programmeerbare minoren deze van 
sterrenkunde zal worden. Dit is een POC fysica aangelegenheid. 

• Mensen die uit Master Wiskunde komen en Master Sterrenkunde willen studeren, moeten nu 
minor fysica gevolgd hebben. Stel dat er een minor sterrenkunde komt, dan moet je onthouden 
dat die mensen geen minor fysica hebben gevolgd als ze ev. In de Master komen.  

• Gezien het verschil in opleiding zal de minor sterrenkunde binnen de ba wiskunde, andere 
componenten bevatten dan deze binnen de ba fysica. Er moet goed over nagedacht worden  
welke minimale fysica vooropleiding de studenten moeten gehad hebben om in te stromen in 
de ma sterrenkunde via de ba wiskunde met minor sterrenkunde. Eventueel kan een minor 
'fysica en sterrenkunde' binnen de ba wiskunde gedefineerd worden met een deel plichtvakken 
en dan enkele keuzevakken afhankelijk van de keuze (meer fysica) meer sterrenkunde.  

• Vak vloeistofdynamica krijgt een nieuwe titularis: is misschien het moment om dit vak in te passen 
in de huidige discussie en zodoende binnen de ba fysica (minor sterrenkunde+) een prominentere 
rol te krijgen 

• Vraag van Maarten Baes: moment wanneer we van 8 naar 3 minoren gaan: is dit het goede 
moment om een nieuwe op te starten? Misschien is dit net wel het goede moment… 

 
Concreet voorstel Gerda: 
 
Gerda denkt dat het moeilijk zal zijn om een echte minor sterrenkunde in te richten. Daarom kunnen we 
misschien een minor aanbieden waar drie vakken uit sterrenkunde naar voren geschoven worden en 
andere vakken uit andere disciplines (bv vloeistofdynamica) kunnen gekozen worden. En zo kunnen we 
dus misschien eerder een minor VERBREDING sterrenkunde en ?? (modellering) inrichten.  
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Vragen Gerda: 
 

• ‘Sterstructuur en evolutie’ niet meer als verplicht vak, maar in de minor inbedden: OK 

• ‘Introductie tot de Kosmologie’: zou dan ook in die minor ingepast worden: OK 
• Bovenstaande twee vakken + ‘Inleiding tot vloeistofdynamica’ en  (stralingsprocessen in de 

sterrenkunde)’ als plichtvakken in de minor verbreding Gerda gaat met dit voorstel naar de 
facult. POC. In her originele voorstel van Hans stond dan stralingsprocessen als 9 ECTs vak 
werd ge-upgrade, maar dat is misschien niet ideaal. Beter om het een 6 ECTs vak te laten en 
zodoende meer ruimte te geven voor een andere invulling van de 30 ECTs minor. 

 
Tijdslijn:  
Introductie van deze minoren: inhoud uitstippelen tegen eind april/ Finaal voorstel moet tegen eind juni  
klaar zijn om in te gaan in Academiejaar 2013-2014. 
 
AI: 

• Hans en Rony bespreken dit concreet voor de inpassing in wiskunde 
• Gerda legt dit voor aan de POC fysica. 


