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

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

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 report of 14-02-2011 

3 ZER 

Vergadering op 3-4-2012 startsschot zelfevaluatierapport. 

Doelstellingen moeten gedefinieerd worden. 

4 Minor Astronomy 

Hans licht zijn voorstel toe. 

Twee vakken zouden indalen: Sterstructuur en evolutie/ Introductie tot Kosmologie 

Bedenkingen Gerda (vanuit Facultair niveau):  
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• 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 blabla(nog te definiëren) 

• Consequenties: je kan dus Fysica afstuderen zonder enige sterrenkunde vakken te hebben 
gevolgd. Dit wordt gezien als een nadeel. (voordeel binnen fysica: alle vakken worden zo 
plichtvakken) 

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

o Minoren worden sowieso gereduceerd: 3 minoren per faculteit (dit is opgelegd door de 
facultaire POC) 

• 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.  

• De minor sterrenkunde zal er heel anders moeten uitzien binnen fysica (minor verbreding 
sterrenkunde en modellering) als binnen wiskunde (minor fysica en sterrenkunde). 

 

------------------ 

• Vak vloeistofdynamica krijgt een nieuwe titularis: is misschien het moment om dit vak in te 
passen in de huidige discussie. 

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

 

Voorstel Gerda: 

Denkt dat het moeilijk zal zijn om een echte minor sterrenkunde in te richten. Daarom misschien een 
minor aanbieden waar vier vakken uit sterrenkunde naar voren geschoven worden en andere vakken 
uit andere disciplines (bv vloeistofdynamica). En dus eerder een minor VERBREDING sterrenkunde en 
?? (modellering) inrichten. Zo kunnen de mensen die bijvoorbeeld minor wiskunde volgen ook 
vloeistofdynamica volgen in de minor verbreding sterrenkunde en ?? 

 

 


