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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  
VAN HET BESTUURSCOMITÉ KWALITEITSZORG

Voor u ligt het rapport van de visitatiecommissie Fysica-Sterrenkunde. 

Deze visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar eva-

luatie van de opleidingen Fysica en Sterrenkunde aan de Vlaamse univer-

siteiten. Daarbij geeft zij toelichting bij de oordelen en aanbevelingen die 

resulteren uit het kwaliteitsonderzoek dat zij heeft verricht bij de bezochte 

opleidingen. Dit initiatief kadert in de opdracht van de Vlaamse Universi-

teiten en Hogescholen Raad (VLUHR) betreffende de externe kwaliteitszorg 

in het Vlaamse hoger onderwijs.

Het visitatierapport is in de eerste plaats bedoeld voor de betrokken oplei-

dingen. Daarnaast wil het rapport aan de maatschappij objectieve informa-

tie verschaffen over de kwaliteit van de geëvalueerde opleidingen. Daarom 

is het visitatierapport ook op de webstek van de VLUHR publiek gemaakt.

Dit visitatierapport geeft een momentopname weer van de betrokken op-

leidingen en vertegenwoordigt daarmee slechts één fase in het proces van 

blijvende zorg voor onderwijskwaliteit. Immers, al na korte tijd kunnen de 

opleidingen gewijzigd zijn, al dan niet als reactie op de oordelen en aanbe-

velingen van de visitatiecommissie.

Graag dank ik namens het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR 

de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor de bestede tijd 

alsook voor de deskundigheid waarmee zij hun opdracht hebben uitge-

voerd. De visitatie was ook enkel mogelijk dankzij de inzet van velen die 

binnen de opleidingen betrokken waren. Ook hen willen wij daarvoor onze 

erkentelijkheid betuigen.

Hopelijk ervaren elk van de opleidingen dit rapport als een kritische weer-

spiegeling van hun inspanningen en als een bijkomende stimulans om de 

kwaliteit van het onderwijs in hun opleiding te verbeteren.

Nik Heerens
Voorzitter Bestuurscomité Kwaliteitszorg 
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FYSICA-STERRENKUNDE
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  
VAN DE VISITATIECOMMISSIE

Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie over de ba-

chelor- en masteropleidingen fysica en sterrenkunde aan de Vlaamse 

universiteiten. Het rapport is gebaseerd op de zelfevaluatierapporten van 

de opleidingen, het bijhorend onderwijsmateriaal met name de afstudeer-

werken en op uitvoerige gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

studiebegeleiders, docentes en docenten, studentes en studenten, en afge-

studeerden. We baseerden ons oordeel op het Vlaamse domeinspecifieke 

referentiekader en op internationale, in het bijzonder Europese, maatsta-

ven. De commissie kon vaststellen, dat alle bezochte opleidingen aan de 

kwaliteitswaarborgen voldoen, en deze in een groot aantal gevallen syste-

matisch overtreffen. In het bijzonder hebben de afgestudeerden een gede-

gen opleiding gevolgd, zijn zij in contact gekomen met wetenschappelijk 

onderzoek van internationaal niveau, en zijn zij goed voorbereid op de 

internationale arbeidsmarkt en in staat, innovatieve bijdragen te leveren 

aan de Vlaamse economie en samenleving.

Het rapport omvat berichten over de afzonderlijke opleidingen en een ver-

gelijkend en algemeen deel. Ook heeft de commissie een aantal aanbe-

velingen geformuleerd, die naar haar oordeel zouden kunnen bijdragen 

tot een verdere verbetering van de opleidingen. Deze aanbevelingen zijn 

in de eerste plaats gericht aan de individuele opleidingen, maar enkele 

vereisen ook de medewerking van de universiteitsleidingen en de Vlaamse 

overheid.

De commissie dankt de opleidingen voor de zeer informatieve zelfevalu-

aties, en haar gesprekspartners voor de aangename en constructieve at-

mosfeer, waarin de gesprekken plaatsvonden. Ook de terecht vermaarde 

Vlaamse gastvrijheid heeft er toe bijgedragen, de bezoeken tot een zeer 

aangename ervaring te maken.

Wij danken VLUHR voor de goede organisatie, en in het bijzonder onze pro-

jectbegeleider en secretaris, Andreas Smets, die onze bezoeken soepel or-

ganiseerde en het tot stand komen van dit rapport bekwaam coördineerde. 

Ten slotte wil ik als voorzitter mijn medecommissieleden danken voor hun 

inzet, voor de zorgvuldige uitoefening van hun taken en voor de aange-

name en collegiale sfeer, waarin ons werk kon verlopen.

Wij hopen, dat dit rapport voor de ontwikkeling van het natuur- en ster-

renkundig onderwijs van nut kan zijn.

Urbaan M. Titulaer
voorzitter
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HOOFDSTUK I
De onderwijsvisitatie  
Fysica-Sterrenkunde

1 INLEIDING

In dit rapport brengt de visitatiecommissie Fysica-Sterrenkunde verslag 

uit van haar bevindingen over de academische bachelor- en masteroplei-

dingen Fysica-Sterrenkunde die zij in het najaar 2013, in opdracht van de 

Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), heeft bezocht. 

Dit initiatief kadert, conform de decretale opdracht, in de werkzaamhe-

den van de VLUHR met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de 

externe beoordelingen van het onderwijs aan de Vlaamse universiteiten, 

hogescholen en andere ambtshalve geregistreerde instellingen.

2  DE BETROKKEN OPLEIDINGEN

Ingevolge haar opdracht heeft de commissie de volgende instellingen bezocht:

Van 28 tot en met 30 oktober 2013: Vrije Universiteit Brussel

 – Bachelor of Science in de Fysica en sterrenkunde

 – Master of Science in de Fysica en sterrenkunde

Van 4 tot en met 7 november 2013: Katholieke Universiteit Leuven

 – Bachelor of Science in de Fysica

 – Master of Science in de Fysica/Physics

 – Master of Science in de Sterrenkunde/Astronomy and Astrophysics

 – Master of Sience in de Medische stralingsfysica
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Student-leden

 – Mevr. Sophie Viaene, masterstudent fysica en sterrenkunde, 

 – Vrije Universiteit Brussel  

(ten behoeve van het bezoek aan de UGent en KU Leuven)

 – Mevr. Céline Moortgat, masterstudent fysica en sterrenkunde,  

Universiteit Gent 

(ten behoeve van het bezoek aan de UA, VUB en UHasselt)

Dhr. Andreas Smets, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel 

Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op 

als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Voor korte curricula vitae van de commissieleden wordt verwezen naar 

bijlage 1.

3.2 Taakomschrijving

Van de visitatiecommissie wordt verwacht dat zij 

 – gemotiveerde en onderbouwde oordelen geeft over de opleiding aan de 

hand van het beoordelingskader.

 – aanbevelingen formuleert om waar mogelijk te komen tot kwaliteits-

verbetering, en 

 – wanneer van toepassing haar bevindingen over de verschillende oplei-

dingen binnen eenzelfde cluster vergelijkenderwijs weergeeft.

 – de bredere samenleving informeert over haar bevindingen.

3.3 Werkwijze

3.3.1 Voorbereiding

Ter voorbereiding van de visitatie werd aan de instelling gevraagd een zel-

fevaluatierapport op te stellen. De Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR heeft 

hiervoor een visitatieprotocol ter beschikking gesteld, waarin de verwach-

tingen ten aanzien van de inhoud van het zelfevaluatierapport uitgebreid 

zijn beschreven. Het zelfevaluatierapport volgt de opbouw van het accre-

ditatiekader. 

De commissie ontving het zelfevaluatierapport enkele weken voor het ei-

genlijke bezoek, waardoor zij de gelegenheid kreeg dit document vooraf 

zorgvuldig te bestuderen en het bezoek grondig voor te bereiden. De com-

missieleden werden bovendien verzocht om elk een tweetal masterproe-

ven grondig door te nemen vooraleer het bezoek plaatsvond.

Van 25 tot en met 27 november 2013: Universiteit Hasselt

 – Bachelor of Science in de Fysica

Van 5 tot en met 6 december 2013: Universiteit Gent

 – Bachelor of Science in de Fysica en sterrenkunde

 – Master of Science in de Fysica en sterrenkunde

Van 9 tot en met 10 december 2013: Universiteit Antwerpen

 – Bachelor of Science in de Fysica

 – Master of Science in de Fysica/Physics

3 DE VISITATIECOMMISSIE

3.1 Samenstelling

De samenstelling van de visitatiecommissie Fysica-Sterrenkunde werd 

bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 14 december 

2012, 28 februari 2013 en 23 april 2013. De samenstelling van de visita-

tiecommissie kreeg op 20 mei 2013 een positief advies van de NVAO. De 

commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 

de VLUHR ingesteld bij besluit van 24 juni 2013.

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

Tot voorzitter, tevens onderwijsdeskundig lid van de visitatiecommissie, 

wordt benoemd:

 – Prof. dr. em. Urbaan Titulaer, hoogleraar theoretisch natuurkunde, 

 – Johannes Kepler Universität Linz

Tot leden van de commissie worden benoemd:

Domeindeskundige leden

 – Prof. dr. Petra Rudolf, hoogleraar experimentele vaste stof fysica,  

Universiteit Groningen 

 – Prof. dr. Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur KNMI

 – Prof. dr. em. Jan Kuijpers, hoogleraar Astronomy and Astroparticle  

Physics, Radboud Universiteit Nijmegen

 – Prof. dr. Dirk Verellen, hoofd medische stralingsfysica, Universitair 

 – Ziekenhuis Brussel (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling 

van de manama Medische stralingsfysica, KU Leuven)
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3.3.3 Rapportering

Als laatste stap in het visitatieproces heeft de visitatiecommissie per gene-

rieke kwaliteitswaarborg haar bevindingen, overwegingen, het oordeel en 

verbetersuggesties geformuleerd. Een overzicht van de verbetersuggesties 

die de commissie doet ten aanzien van de opleiding is achteraan bij het 

rapport opgenomen.

De opleidingsverantwoordelijken van de betrokken opleiding(en) werden 

in de gelegenheid gesteld om op het concept van het rapport te reageren 

alvorens de tekst ervan definitief werd vastgelegd.

De commissie hield haar installatievergadering op 24 september 2013. Tij-

dens deze vergadering werden de commissieleden verder ingelicht over 

het visitatieproces en hebben zij zich concreet voorbereid op de af te leg-

gen bezoeken. Bijzondere aandacht is besteed aan een eenduidige toepas-

sing van het beoordelingskader en het visitatieprotocol. Verder werd het 

programma van het bezoek opgesteld (zie verifieerbare feiten) en werd een 

eerste bespreking gewijd aan het zelfevaluatierapport. 

3.3.2 Bezoek aan de instelling

Tijdens het in situ bezoek aan de instelling heeft de commissie gesprekken 

kunnen voeren met de verschillende betrokkenen bij de opleidingen. Het 

bezoekschema voorzag gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de studenten, de docenten, de alumni en de opleidingsgebonden onder-

steuners. De gesprekken die de commissie heeft gevoerd, waren openhar-

tig en verhelderend en vormden een goede aanvulling bij de lectuur van 

het zelfevaluatierapport.

Daarnaast werd steeds een bezoek aan de faciliteiten (inclusief biblio-

theek, leslokalen en computerfaciliteiten) ingepland. Ten slotte was er een 

spreekuur waarop de commissie bijkomend leden van de opleiding kon 

uitnodigen of waarop personen op een vertrouwelijke wijze door de com-

missie konden worden gehoord.

Ook werd aan de instellingen gevraagd – als een derde bron van informa-

tie – om een aantal documenten ter inzage te leggen ten behoeve van de 

commissie. Tijdens de bezoeken is voldoende tijd uitgetrokken om de com-

missie de gelegenheid te geven om deze documenten te bestuderen. De 

documenten die ter inzage van de commissie werden gelegd, waren: ver-

slagen van overleg in relevante commissies/organen, een representatieve 

selectie van handboeken/studiemateriaal, indicaties van de competenties 

van het personeel, de toets- en evaluatieopgaven waarvan de commissie 

heeft aangeven dat zij die tijdens het bezoek wenst in te kijken en een bij-

komend aantal afstudeerwerken. Daar waar de commissie het noodzake-

lijk achtte heeft zij bijkomende informatie opgevraagd tijdens het bezoek 

om haar oordeel goed te kunnen onderbouwen. 

Aan het einde van het bezoek werden, na intern beraad van de commis-

sie, de voorlopige bevindingen mondeling aan de gevisiteerde opleiding(en) 

meegedeeld.
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Naast de bevindingen die de in de deelrapporten beschreven staan, wil de 

visitatiecommissie enkele algemene punten onder de aandacht brengen.

KWALITEIT VAN DE AFGESTUDEERDEN 

De commissie is onder de indruk van het hoge wetenschappelijke niveau 

van de natuurkundigen en sterrenkundigen die hun opleiding ontvangen 

aan de Vlaamse universiteiten. Een sterk punt van de Belgische opleidin-

gen is de nadruk in de studie op wiskundige abstractie. Deze mathema-

tisch-fysische traditie heeft een aantal Belgische wetenschappers van in-

ternationale faam gevormd die gekenmerkt zijn door een combinatie van 

grote wiskundige vaardigheid en scherp experimenteel/observationaal 

inzicht zoals Georges Lemaître, Léon Rosenfeld, Léon van Hove, François 

Englert, allen ontvangers van de prestigieuze Francqui-prijs. Deze wiskun-

dige benadering van de fysica kan een belangrijke aanzet vormen voor 

internationale profilering. 

INTERNATIONALE KANSEN 

De commissie constateert met voldoening dat alle universiteiten pogingen 

ondernemen om hun opleidingen op het gebied van de wetenschappen ook 

de internationale zichtbaarheid te geven die hen op grond van hun inhoud 

toekomt. Een opleiding met een sterk internationaal profiel en karakter ver-

sterkt het onderwijs voor toekomstige onderzoekers en professionals, maakt 

het mogelijk om buitenlandse masterstudenten aan te trekken en bevor-

HOOFDSTUK II
Algemene beschouwingen  
bij het visitatierapport  
Fysica-Sterrenkunde
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dert de Engelse taalvaardigheid van de eigen studenten. Wezenlijk deel van 

die inspanningen is het aanbieden van Engelstalige master-opleidingen. De 

commissie constateert evenwel tot haar grote zorg dat deze initiatieven ern-

stig gefrustreerd zijn door decretale regels op het gebied van de moedertaal 

die een internationale bloei voortijdig wegsnoeien. Zij dringt er daarom bij 

de decanen wetenschappen en rectoren van de Vlaamse universiteiten op 

aan een gezamenlijk overleg te starten met de minister zodat voornoemde 

initiatieven in een gunstig klimaat kunnen uitbotten.

NATIONAAL INITIATIEF

Tegelijk constateert de commissie dat er nationaal een grote nood aan fysici 

is in Vlaanderen. Het aantal fysici per hoofd van de bevolking ligt beduidend 

lager dan in de omringende landen. Intussen kampt het secundair onder-

wijs (SO) met een tekort aan bevoegde leraren natuurkunde en vraagt het 

bedrijfsleven om innovaties waar zoals elders juist natuurkundigen een be-

langrijke rol kunnen spelen. Door met een nationaal initiatief een juist beeld 

van ‘de natuurkundige’ neer te zetten voor brede lagen van de bevolking, zal 

de overheid de Vlaamse kenniseconomie zeker vooruit helpen.

In het bijzonder zijn vrouwen in de fysica ondervertegenwoordigd – overi-

gens een Noord-Europees probleem – met minder dan 25% onder de stu-

denten en minder dan 15% onder de hoogleraren. Een programma gericht 

op de carrière van vrouwelijke natuurkundigen en een prestigieus beur-

zenprogramma voor het uitnodigen van buitenlandse vooraanstaande 

vrouwelijke wetenschappers, zouden zeker onderdeel van zo’n initiatief 

moeten uitmaken.

Aanpalend adviseert de commissie dat de universiteiten hun outreach-

programma’s bundelen en structureel inzetten op concrete doelen. Met 

name gaat het hier om het opbouwen van duurzame relaties met lera-

ren natuurkunde en wiskunde in de regio (voor bijscholing, lesontwikke-

ling, assistentie met moderne labo-opstellingen, inzetten van studentas-

sistenten), aparte programma’s voor de laatste graad van het secundair 

onderwijs, gerichte activiteiten uniek voor meisjes, en het vroegtijdig inte-

resseren van de jeugd van 10-14 jaar voor natuurkunde en techniek. Uni-

versiteiten zouden bij elkaar en over de landsgrenzen heen te rade moeten 

gaan voor de uitwisseling van `best practices’.

LERAREN FYSICA

De nood aan bevoegde leraren natuurkunde in het secundair onderwijs is 

groot en de universitaire lerarenopleidingen schieten kwantitatief ernstig te-

kort door een aantal factoren. De lerarenopleiding telt 60 studiepunten en 

wordt in de regel gevolgd na het behalen van het masterdiploma. Dit maakt 

dat de studenten pas na 6 jaar studeren toegang krijgen tot het leraarsberoep. 

Studenten kunnen wel terecht in een `ingedaalde’ lerarenopleiding natuur-

kunde aan de universiteit, maar deze duurt eveneens minimaal 5,5 jaar. Dit 

vormt een weinig aantrekkelijk perspectief waar een gewone masteropleiding 

wetenschap vijf jaar neemt. Het leraarsberoep wordt bijgevolg door weinig 

studenten als een aantrekkelijke carrière kans gezien. In zowel Duitsland als 

Nederland bestaat sinds jaren een vijfjarige volledig ingedaalde lerarenop-

leiding die niet alleen tot een masterdiploma in de natuurkunde (of andere 

wetenschappen) leidt maar ook tot een eerstegraads bevoegdheid in het SO.

 

Bovendien is er in Vlaanderen een tweede weg om de bekwaamheidsbe-

wijzen van een leraar fysica te behalen. Deze loopt via de SLO, ingericht 

door een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). De universitaire le-

rarenopleiding in Vlaanderen ondervindt concurrentie van deze opleiding 

voor eerstegraads bevoegdheid wetenschappen, die een heel andere aan-

pak kent. Grootste verschil is dat de specifieke vakdidactieken voor we-

tenschappen aan deze Centra voor Volwassenenonderwijs een weinig on-

derzoeksgerichte invulling en onderbouwing kennen. De opleidingen aan 

universiteiten daarentegen kenmerken zich onder meer door de aandacht 

voor vakdidactiek in de opleiding (functioneel geheel ‘de leraar als vak-

inhoudelijk expert’). Deze is gestoeld op vakdidactisch onderzoek. 

Ten slotte zijn de universitaire lerarenopleidingen niet alle voldoende inge-

bed in de universitaire onderzoeksinstellingen en/of voldoende activerend 

in hun onderwijs. De commissie pleit ervoor dat decanen/rectoren ook hier 

een gemeenschappelijk nationaal plan opstellen met de volgende kernele-

menten: een volledig ingedaalde vijfjarige master natuurkunde met eerste-

graads leraarsbevoegdheid, een masterproef met didactische vraagstelling 

maar wel in een universitair onderzoeksinstituut en een verdere invulling 

van de opleiding in nauw overleg met het afnemend werkveld op het SO. 

Voorts doet zij de aanbeveling dat generiek in de bachelor natuurkunde een 

educatieve minor wordt ingevoerd met een lesstage die ook (beperkte) lesbe-

voegdheid geeft. Ten slotte geeft de commissie in overweging aan FWO om 

te stimuleren dat gedoctoreerde natuurkundigen alsnog het leraarsberoep 

kiezen door het vereiste extra scholingsjaar te financieren. 
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FYSICI IN HET BEDRIJFSLEVEN

Bij de meeste universiteiten sprak de commissie met een aantal succes-

volle alumni uit het bedrijfsleven, hetzij als ondernemer, hetzij als werk-

nemer. Deze alumni hebben zelf hun weg gevonden naar het bedrijfsle-

ven, zij het vaak na enkele omwegen. Unaniem zijn zij van mening dat 

de universiteiten hier een grotere rol zouden moeten spelen door actiever 

contacten met het bedrijfsleven op te bouwen en daarnaast geschikte sta-

geplaatsen aan te bieden. Ook is hun ervaring dat de werkgever aanvan-

kelijk eerder gedacht had aan een burgerlijk ingenieur voor de betreffende 

vacature dan aan een natuurkundige maar juist positief verrast werd door 

de capaciteiten van de natuurkundige, vooral op analytisch en IT gebied. 

Enerzijds sluiten deze ervaringen aan op de bestaande behoefte het be-

roepsbeeld van de natuurkundige in bedrijf en maatschappij recht te zet-

ten (zie het nationale initiatief hierboven). Anderzijds beveelt de commissie 

hier aan dat de universiteiten, vaker dan nu, geslaagde ondernemers en 

fysici uit het bedrijfsleven in deeltijd aanstellen. Dergelijke rolmodellen uit 

het bedrijfsleven zouden seminars/colleges kunnen geven, stageplekken 

verzorgen en masterproeven op het gebied van direct toepasbaar onder-

zoek binnenbrengen en mee begeleiden.

TWEESTROMENLAND

Zoals gezegd is de abstract wiskundige benadering een sterk punt van de 

natuurkunde aan de Belgische universiteiten en het is belangrijk deze in-

steek te blijven koesteren. Dit betekent echter niet dat deze graad van ab-

stractie onmisbaar zou zijn voor een goede natuurkunde-opleiding. Juist 

indien men de instroom natuurkunde met succes wil vergroten, zal men 

ook, naast het abstracte programma voor de Concrete Bèta’s (onderzoe-

ker), varianten moeten aanbieden die zijn toegespitst op de Bèta’s die een 

andere invulling willen geven aan hun studie en na hun studie een an-

dere weg willen uitgaan. In dit kader definieerde het Nederlandse Platform 

Bèta en Techniek (PBT), een agentschap van het Nederlandse ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee andere groepen Bèta’s: een 

groep Mensgerichte Generalisten (maatschappelijke relevantie) en een 

groep Carrière Bèta’s (consultant, ondernemer).1 Het is aannemelijk dat 

ook deze groepen Bèta’s worden aangesproken door een opleiding met 

meer aandacht voor toepassingen in de maatschappij en smaakmakers 

in het eerste jaar in de vorm van moderne fysica en astrofysica. Tegelijk 

1  http://www.betamentality.nl/.

dient structurele aandacht te worden gegeven aan activerende lesvormen 

over de hele linie. In dit kader mag men zijn docenten afrekenen op onder-

wijsinnovaties en daarnaast stimuleren met in te stellen onderwijsprijzen.

CIJFERMATERIAAL

Valide cijfers omtrent studierendement en drop-out vormen een onmisba-

re grondslag voor monitoring en verbetering van de opleidingen. Het aan-

geleverde cijfermateriaal was voor de commissie tijdens de verschillende 

bezoeken zeer moeilijk te interpreteren. Enerzijds hanteren de opleidingen 

de door DHO aangeleverde cijfers, anderzijds reiken sommige instellingen 

eigen cijfermateriaal aan, omdat ze de DHO-cijfers niet betrouwbaar ach-

ten. Dit vormde voor de commissie een moeilijk uitgangspunt in de zoek-

tocht naar betrouwbare cijfers waarmee ze een kwantitatieve vergelijking 

kon maken tussen de opleidingen van de vijf bezochte instellingen. Te-

meer omdat de definities van het eigen aangeleverde materiaal verschillen 

tussen de instellingen. Over het algemeen vond de commissie de aangele-

verde cijfers aan alle bezochte instellingen zeer ondoorzichtig. Wel konden 

tijdens de visitaties de geleverde aanvullende cijfers een beter beeld van 

de situatie geven. De commissie raadt de instellingen aan om gezamenlijk 

in overleg te treden en afspraken te maken over de gehanteerde definities 

van het eigen cijfermateriaal, opdat de kwantitatieve vergelijkbaarheid 

van opleidingen wordt gefaciliteerd.
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HOOFDSTUK III
De opleidingen fysica en sterrenkunde 
in vergelijkend perspectief

In dit hoofdstuk geeft de commissie in vergelijkend perspectief een over-

zicht van haar bevindingen over de academische opleidingen fysica en 

sterrenkunde in Vlaanderen. Zij besteedt hierbij voornamelijk aandacht 

aan elementen die haar het meest in het oog zijn gesprongen of die zij 

belangrijk acht, en aan opvallende overeenkomsten dan wel verschillen 

tussen de instellingen. Per generieke kwaliteitswaarborg geeft de visita-

tiecommissie haar bevindingen weer en verwijst hierbij naar de toestand 

binnen de verschillende opleidingen. De wijze van voorstellen geeft de op-

leidingen de mogelijkheid zich, althans voor wat betreft de aangehaalde 

punten, ten opzichte van elkaar te positioneren. Het is geenszins de be-

doeling van de commissie om de individuele rapporten van de opleidingen 

aan de verschillende instellingen in detail te herhalen, al zullen bepaalde 

delen uit dit rapport wel terugkomen in de opleidingsrapporten. Voor een 

volledige onderbouwing van de oordelen en de scores van de commissie, 

verwijst de commissie naar de opleidingsrapporten. 

Alle hier betrokken opleidingen worden aangeboden door de Vrije Univer-

siteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Antwer-

pen, de Universiteit Gent en de Universiteit Hasselt.

De bacheloropleidingen fysica (en sterrenkunde) omvatten allemaal 180 

studiepunten. De KU Leuven biedt de bacheloropleiding aan op twee lo-

caties: Leuven en Kortrijk (KULAK). De UHasselt biedt uitsluitend een ba-

cheloropleiding aan. De masteropleidingen omvatten 120 studiepunten. 
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De masteropleiding aan alle instellingen bestaan uit drie trajecten: onder-

zoek, onderwijs en economie.1 De masteropleidingen in Leuven en Ant-

werpen kennen bovendien een Engelstalige variant. De masteropleidingen 

van Brussel en Gent werken samen voor de organisatie en de invulling van 

het onderzoekstraject.

Naast de bachelor en master fysica, biedt de KU Leuven de master ster-

renkunde aan. Deze master bestaat uit 120 studiepunten en drie trajecten: 

onderzoek, onderwijs en economie. Van deze opleiding bestaat ook een 

Engelstalige variant.

De KU Leuven biedt bovendien de master-na-master medische stralingsfy-

sica aan. Omwille van het verschillende karakter van deze opleiding wordt 

de master-na-master niet meegenomen in het vergelijkend deel.

GENERIEKE KWALITEITSWAARBORG 1 – BEOOGD EINDNIVEAU

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de bacheloroplei-
dingen aan de UAntwerpen, de KU Leuven (locatie Leuven) en de UHas-
selt als goed. De bacheloropleidingen aan de VUB, de UGent en de KU-
LAK, net zoals alle masteropleidingen worden als voldoende beoordeeld. 
 

De commissie stelde vast dat alle bezochte opleidingen hun opleidings-

specifieke leerresultaten netjes hebben uitgeschreven. Alle opleidingen 

voldoen qua niveau en oriëntatie aan het Vlaams Kwalificatieraamwerk 
en de leerresultaten zijn overal in overeenstemming met de domeinspe-
cifieke leerresultaten.

Bij het opstellen van de leerresultaten hebben alle opleidingen het werk-
veld en het vakgebied geraadpleegd. Eveneens werden de resultaten van 

externe projecten (TUNING) of criteria meegenomen in deze oefening. Po-

sitief vindt de commissie dat de Brusselse opleidingen een advisory board 

hebben die helpt met het opstellen van de leerresultaten (en breder met 

het programma) en dat de Antwerpse bacheloropleiding, na de vorige visi-

tatie, uitgaande van een aantal maatschappelijke vaststellingen een gron-

dige hervorming van de leerresultaten heeft doorgevoerd.

De verschillende opleidingen hebben ook een eigen profilering. De Antwerp-

se opleidingen zijn sterk in experimentele vaardigheden, de opleidingen in 

Gent tonen veel aandacht voor het niet-academische werkveld en zijn sterk 

1  Afhankelijk van de instelling kan de naamgeving van de trajecten verschillen.

in numerieke vaardigheden. Bovendien kent de Gentse opleiding een sterke 

sterrenkundige component, net zoals de opleiding te Brussel overigens. Deze 

laatste opleiding wordt trouwens ook gekenmerkt door haar kleinschalig-

heid en intense studentenbegeleiding. De opleiding in Hasselt is breed en 

wil voorbereiden op verschillende vervolgopleidingen. Ook de opleiding in 

Leuven is breed en laat de studenten toe om in contact te komen met andere 

wetenschapsdomeinen. De master sterrenkunde (Leuven) is de enige speci-

fieke opleiding op dit domein in Vlaanderen. Aan andere instellingen wordt 

de sterrenkunde als een component van de reguliere natuurkunde-opleiding 

behandeld. Deze master is bovendien zeer onderzoeksgericht.

Doorslaggevend voor de commissie bij het toekennen van de scores was 

dat de leerresultaten van de opleiding gekoppeld worden aan een onder-

wijskundige visie. In Hasselt en Leuven heeft de commissie een sterke 

onderwijskundige visie, gekoppeld aan een specifiek onderwijsconcept, 

binnen de bacheloropleiding aangetroffen. Ook de Antwerpse bachelorop-

leiding berust op een sterke visie op onderwijs, die tot stand kwam in het 

kader van de hervisitatie uit 2011. In Kortrijk, Brussel en Gent ontbreekt 

een uitgewerkte onderwijskundige visie. Ook binnen de verschillende be-

oordeelde masteropleidingen ontbreekt dit.

GENERIEKE KWALITEITSWAARBORG 2 – ONDERWIJSPROCES

De commissie beoordeelt het onderwijsproces voor de Antwerpse op-
leidingen als goed. De master sterrenkunde scoort excellent. De andere 
opleidingen scoren voldoende.

De leerinhouden van de verschillende opleidingen sluiten allemaal aan 

bij de vooropgestelde leerresultaten. Alle bezochte opleidingen bestaan 

bovendien uit enkele leerlijnen. Deze leerlijnen vatten aan in de bachelor 

en worden doorgetrokken naar de masteropleidingen. Een eerste leerlijn 

in de bacheloropleidingen behandelt de algemene natuurkunde, waarbij 

gradueel het vereiste abstractieniveau toeneemt. Deze leerlijn is aan alle 

opleidingen zeer sterk ontwikkeld.

Alle opleidingen hechten veel belang aan een sterke wiskundige basis in 

het begin van de bacheloropleiding. De leerlijn wiskunde is aan alle instel-

lingen zeer diepgaand uitgebouwd, maar de studeerbaarheid van deze op-

leidingsonderdelen wordt door een merendeel van de studenten als zwaar 

ervaren. Naar het oordeel van de commissie is de leerlijn wiskunde één van 

de grootste oorzaken van de grote drop-out in het eerste jaar. Door de grote 
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nadruk op wiskunde in het eerste jaar is er bovendien in alle opleidingen 

weinig ruimte om moderne fysische concepten en toepassingen aan het 

begin van de bachelor te integreren. De commissie vindt dit vooral een ge-

mis in Leuven, Gent en Brussel. Ze meent dat moderne (astro-)fysica in het 

begin van de bachelor als smaakmaker kan fungeren, om de motivatie bij 

de studenten en de aantrekkelijkheid van het programma te verhogen. Met 

het oog op de instroom en de doorstroom acht de commissie het zinvol deze 

piste te onderzoeken. De opleiding in Antwerpen doet het op dit vlak goed.

De opleidingen tonen voldoende aandacht voor experimenteervaardighe-
den en kunnen hiervoor een beroep doen op voldoende en degelijk uitge-

bouwde faciliteiten. De gebruikte faciliteiten omvatten zowel didactische 

opstellingen als zeer geavanceerde apparatuur in de onderzoeksgroepen. 

Qua omvang en invulling van de experimenteeroefeningen scoren de Ant-

werpse en Hasseltse opleiding hier de beste punten. Er wordt veel geëx-

perimenteerd en de oefeningen zijn modern en zeer activerend. Ook in 

Kortrijk wordt er degelijk geëxperimenteerd. Vooral de geïntegreerde proe-

ven hier zijn een positief punt. Aan de VUB werden recent de practica qua 

opzet en invulling grondig vernieuwd, al moet er verder gegaan worden op 

de ingeslagen weg. In Leuven zou er dan meer geëxperimenteerd moeten 

worden en dienen de experimenteeroefeningen moderner te worden inge-

vuld. Maar ook de experimenteeroefeningen in Gent worden te ‘kookboek-

achtig’ ingevuld met daarbij weinig aandacht voor het eigen initiatief van 

de student. De commissie vindt het belangrijk om vanaf het eerste semes-

ter van de bachelor de studenten al zelfstandiger te laten experimenteren. 

Onderwijskundige professionalisering van de docenten en assistenten, als 

ook investeringen in de didactische labo’s voor het eerste en tweede jaar, 

zowel op het vlak van infrastructuur als van inhoud, zijn noodzakelijk.

Ook numerieke en computationele vaardigheden komen in alle program-

ma’s aan bod. De opleidingen aan de UGent scoren hiervoor het best. Over 

de aandacht voor communicatievaardigheden is de commissie bij alle be-

zochte opleidingen positief. De Leuvense bachelor- en masteropleidingen 

scoren op dit vlak sterk.

Alle opleidingen streven naar verbreding. De bacheloropleiding in Hasselt 

is breed opgebouwd om doorstroom naar verschillende masters mogelijk 

te maken. Aan de andere opleidingen worden andere wetenschapsdo-

meinen geïntegreerd in het programma en kunnen de studenten keuze-

opleidingsonderdelen opnemen. De opleiding in Kortrijk biedt een door-

stroomoptie naar de ingenieurswetenschappen.

Alle bezochte opleidingen zijn sterk onderzoeksgericht. Reeds in de ba-

chelor leren de studenten wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden 

aan. De studenten komen al snel in het programma in aanraking met ac-

tueel onderzoek, bijvoorbeeld door het deelnemen aan colloquia en het 

bezoeken van onderzoeksinstellingen. Deze onderzoeksgerichtheid komt 

verder tot uiting tijdens de master en het schrijven van de masterproef. 

In Kortrijk ziet de commissie de ruimte om binnen enkele opleidingson-

derdelen het academische niveau te verhogen, om de studenten zo meer 

vertrouwd te maken met het kritisch en academisch denken binnen een 

onderzoekscontext. Zeer sterk op dit punt was de master sterrenkunde. 

In deze opleiding worden de onderzoeksvaardigheden van de studenten 

bijgebracht aan de hand van verschillende onderzoeksprojecten. Een door 

de studenten zeer gewaardeerd onderzoeksproject is ‘onderzoeksschool 

observationele sterrenkunde’, waar de studenten eigen waarnemingen 

aanvragen in professioneel format, vervolgens het eigen onderzoek uit-

voeren met de Mercatortelescoop op La Palma, en ten slotte de resultaten 

verwerken tot een proefartikel in een professioneel tijdschrift.

De programma’s leggen allemaal een grote nadruk op onderzoek en een aan-

zienlijk deel van de afgestudeerden gaan hierin verder. Maar ook het niet-
academische beroepenveld heeft nood aan goed opgeleide fysici. Daarom 

biedt de bacheloropleiding van de KU Leuven een minor business and in-

novation aan (in Kortrijk heet deze minor ‘economie’). Ook positief is de mo-

gelijkheid tot het volgen van een stage in de bachelor te Kortrijk. Ook de pro-

gramma’s aan de UGent en de UAntwerpen scoren op dit vlak redelijk. Aan 

de UHasselt werd recent aangevat met een project om de employability skills 

van de studenten te trainen, maar dit project moet nog worden versterkt. 

Toch zou de aandacht voor het niet-academische beroepenveld (onderwijs, 

consultancy, bank en financiën…) in alle opleidingen moeten toenemen. De 

studenten moeten inzien dat er voor een fysicus meer carrièremogelijkhe-

den zijn dan enkel (academisch) onderzoeker. Onder andere het zichtbaar 

maken van het leraarsberoep, het regelmatig organiseren van excursies naar 

bedrijven en het uitnodigen van gastdocenten zullen dit aspect versterken. 

Alle instellingen bieden in de masteropleiding een traject aan dat gericht 

is op economie en bedrijfskunde. Deze trajecten omvatten inleidende 

opleidingsonderdelen over o.a. micro- en macro-economie, financiën en 

projectmanagement. Toch moet de invulling van deze trajecten attractie-

ver. De Antwerpse opleiding is hiermee mooi aan de slag gegaan door een 

traject aan te bieden dat gericht is op ondernemen en technologie. Ook de 

master sterrenkunde overweegt een dergelijk traject in te bouwen.
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Ook de aandacht voor het leraarsberoep zou meer aan het licht moeten ko-

men in de opleidingen. Aan de KU Leuven kunnen studenten reeds in de ba-

chelor een deel van de lerarenopleiding opnemen. Verder kunnen de studen-

ten in aanraking komen met het leraarsberoep door een onderwijstraject in 

de master te volgen. Slechts weinig studenten volgen dit traject. In Antwer-

pen is de interesse voor dit traject redelijk te noemen. De andere opleidingen 

wordt aangeraden om studenten meer te motiveren dit traject te kiezen en 

studenten reeds in de bachelor vertrouwd te maken met het leraarsberoep. 

Over het algemeen is er in alle opleidingen voldoende variatie in werkvor-
men. De Brusselse, Hasseltse, Kortrijkse, maar vooral de Antwerpse oplei-

dingen staan het verst in het lesgeven op een actieve manier. De Leuvense 

fysica-opleiding, maar vooral die in Gent, dienen hier een inhaalbeweging 

in te zetten. Ook op het vlak van de oefenzittingen dienen beide opleidin-

gen stappen voorwaarts te zetten. In de master sterrenkunde is er vari-

atie in werkvormen en veel ruimte voor discussie. Het cursusmateriaal is 

overal degelijk uitgewerkt. 

De aandacht voor onderwijsvernieuwing en programmaontwikkeling 

is in Leuven dan weer groot. Het Leuvense OASE-project verdient hier 

speciale vermelding. Ook de Hasseltse opleiding kent een zeer degelijk 

uitgewerkt opleidingsconcept. De Antwerpse opleiding heeft in navolging 

van de vorige visitatie de kans gegrepen om het programma grondig te 

hervormen. In Brussel vond recent nog een rationalisatie van het pro-

gramma plaats.

De samenhang van de programma’s is op orde, maar met betrekking tot de 

Leuvense masteropleiding en de Gentse opleiding heeft de commissie toch 

enkele punten van zorg. In Leuven opereren de onderzoeksgroepen in de 

master zeer los van elkaar. Een aangekondigde programmahervorming be-

looft evenwel verbetering. In Gent mist de commissie afstemming tussen 

de docenten en merkt ze overlap in het programma. Het grootste probleem 

is evenwel het naast elkaar bestaan van enerzijds een vakgroep ‘fysica en 

sterrenkunde’ en anderzijds een vakgroep ‘vastestofwetenschappen’. Het 

naast elkaar werken van deze twee vakgroepen leidt er toe dat de master-

studenten, afhankelijk van de richting die ze uitgaan, verschillend worden 

benaderd in het programma.

De kwaliteit van de docenten is aan alle bezochte instellingen naar be-

horen. De docenten voeren modern en internationaal toonaangevend on-

derzoek en introduceren dit in het onderwijsprogramma. De onderwijs-

kundige kwaliteiten van de docenten zijn aan de maat, maar aan geen 

enkele bezochte opleiding wordt door de zittende docenten systematisch 

deelgenomen aan onderwijskundige professionaliseringsactiviteiten. Dit is 

een gemis. De jonge en nieuwe docenten nemen hier wel aan deel.

De kwantiteit van de docenten en assistenten is overal aan de maat. Som-

mige docenten kennen een grote onderwijstaak, en anderen een zeer klei-

ne. Aan de UHasselt moet op termijn een bijkomend theoretisch fysicus 

worden aangeworven, aan de VUB is er nood aan extra sterrenkundige ca-

paciteit. In Leuven zorgt het OASE-project voor extra werk in de bachelor. 

Positief punt in Antwerpen is de aanwezigheid van vrouwelijke staf die als 

rolmodel voor meisjes kunnen dienen.

De studenteninstroom is aan alle opleidingen aan de lage kant, vooral voor 

de KULAK, de VUB en de UHasselt is dit problematisch. Ondanks de in-

spanningen die de opleidingen leveren, is het imago van bètawetenschap-

pen weinig aantrekkelijk en vinden leerlingen met een sterke wiskundige 

kennis sneller hun weg naar de ingenieursstudies. De opleidingen moeten 

gezamenlijk werk maken van de aantrekking van het diploma en van de 

fysicus een beeld geven dat complementair is met dat van de ingenieur. 

De kleinschaligheid van de verschillende opleidingen leidt er dan weer toe 

dat de studiebegeleiding veelal vlot verloopt. Aan alle instellingen zijn er 

degelijk uitgebouwde (centrale) diensten die zich richten op studiebege-

leiding, maar veelal wordt er ook een grote inspanning geleverd door de 

docenten en assistenten. De Vrije Universiteit Brussel en de opleiding in 

Kortrijk scoren op dit vlak het best, de UGent moet dan weer een tandje 

bijsteken.

Ook de interne kwaliteitszorg plukt de vruchten van de kleinschaligheid 

van de opleidingen. Aan alle bezochte instellingen functioneren de for-

meel ontwikkelde wegen degelijk. Zo zijn er voldoende overlegorganen en 

worden tegelijk regelmatig bevragingen georganiseerd. Aan de UAntwer-

pen worden bovendien focusgroepengesprekken georganiseerd. Door de 

kleinschaligheid van de opleidingen zijn het veelal de informele kanalen 

die het meest effectief blijken. 

Alle opleidingen tonen aandacht voor internationalisering in het program-

ma. Positief zijn de Engelstalige opleidingen in Leuven (fysica en sterren-

kunde) en Antwerpen. Gent, Brussel en Antwerpen kennen een verplichte 

studentenmobiliteit. Bovendien kent de UAntwerpen een bi-diploma met 
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Université Pierre et Marie Curie, Parijs of met de University Uppsala, Up-

psala en kent de UHasselt een samenwerking met de Technische Univer-

siteit Eindhoven. De buitenlandmobiliteit in de master onder de vorm van 

reguliere Erasmusuitwisseling is aan alle opleidingen eerder beperkt.

Aan alle bezochte instellingen komen de studenten terecht in een uitda-

gende en motiverende leeromgeving. Aan de KU Leuven, de UGent en de 

UA wordt de leeromgeving bovendien versterkt door de aanwezigheid van 

de studentenkring. 

Alle opleidingen voldoen volgens de commissie aan de basiskwaliteit die 

men binnen internationale normen mag verwachten van natuurkundige 

opleidingen. De Antwerpse bachelor- en masteropleiding scoort evenwel 

systematisch beter. Zo kent het Antwerpse programma een goed even-

wicht tussen de wiskundige basis, het aandeel moderne fysica in het eer-

ste jaar en de goed uitgewerkte experimenteeroefeningen. Ook de aan-

dacht voor het niet-academisch beroepenveld en het leraarsberoep is in 

deze opleiding tevredenstellend te noemen. Andere sterke punten van 

deze opleiding zijn de kwalititeitszorg, de gehanteerde werkvormen en de 

internationalisering in het programma.

De master sterrenkunde kan volgens de commissie gelden als een inter-

nationaal voorbeeld van masteronderwijs. Het niveau van de leerinhou-

den, de inspanningen die de docenten leveren om innoverend onderwijs 

te geven en de sterke onderzoeksgerichtheid, met inbegrip van de ver-

schillende onderzoeksprojecten, zijn zeer sterke elementen van het on-

derwijsleerproces.

GENERIEKE KWALITEITSWAARBORG 3 –  
GEREALISEERDE EINDNIVEAU

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau voor de Brussel-
se, Gentse, Leuvense en Antwerpse opleidingen als goed. De opleiding in 
Hasselt en KULAK scoren voldoende.

De UHasselt, de VUB en de KU Leuven hanteren een universiteitsbrede of 

facultaire visie op toetsen en evalueren. Aan de KU Leuven zal er in de 

nabije toekomst werk gemaakt worden van een opleidingsspecifieke toets-

visie. Aan de Antwerpse opleidingen is het toetsbeleid, dat neergeschreven 

werd in een opleidingsspecifiek toetsplan, het sterkst ontwikkeld. De oplei-

dingen aan de UGent moeten op dit vlak stappen voorwaarts zetten. 

Wel hebben alle opleidingen een impliciet gedragen visie op toetsen en 

evalueren en hanteren ze een toetsmethodiek die in het verleden reeds 

haar nut heeft bewezen. Alle opleidingen streven naar afstemming tussen 

de toetsing en de leerresultaten en opteren voor variatie in de toetsme-

thoden. In Antwerpen en Leuven is deze variatie het grootst. De verschil-

lende opleidingen toetsen bovendien zowel summatief als formatief. Het 

aandeel formatieve toetsing in Brussel, met daarbij feedback, ligt hoog. In 

Hasselt en Leuven is dit nu zeker op orde, maar zijn er kansen om dit uit 

te breiden in functie van het gekozen onderwijsconcept. In de master ster-

renkunde is de toetsing goed en zelfs innovatief ingevuld. Aan de UGent 

moet er meer gevarieerd worden en moet de toetsing formatiever worden, 

met meer ruimte voor feedback.

De toetsing is bovendien overal betrouwbaar. In Brussel en Leuven wor-

den de toetsen regelmatig besproken in de schoot van de opleidingsraad. 

Ook de studentenevaluaties die de verschillende instellingen organiseren 

leggen problemen met de toetsing snel bloot. Om de transparantie van 

de toetsing te verhogen maken veel docenten binnen de verschillende op-

leidingen gebruik van verbetersleutels en criteria. De UAntwerpen staar 

hierin het verst.

De kwaliteit van de bachelorproeven is overal op orde. Wel verschilt de 

oriëntatie en de aanpak van de bachelorproef. De bachelorproef in Ant-

werpen en Leuven is het meest uitgebreid en bestaat uit een theoretisch en 

experimenteel deel. In Gent en Brussel is de bachelorproef experimenteel 

georiënteerd. In Hasselt worden zowel experimentele als theoretische ba-

chelorproeven geschreven. Op het moment van het bezoek in Hasselt wa-

ren een aantal theoretische bachelorproeven opgevat als literatuurstudies. 

Dit is voor de commissie een te weinig uitdagende opdracht. Ook de aan-

pak van de bachelorproef verschilt tussen de instellingen. Aan de KU Leu-

ven worden de studenten zeer nauw betrokken bij het lopend onderzoek 

en worden zij letterlijk deel van de onderzoeksgroep. Aan de UAntwerpen 

en de UGent kan dit versterkt worden. De masterproeven zijn overal van 

zeer hoog wetenschappelijk niveau. Ongeveer een kwart van de master-

proeven leidt aan alle opleidingen tot een publicatie. 

Voor zowel de beoordeling van de bachelorproeven en de masterproeven 

werden door de opleidingen uniforme beoordelingsformulieren uitge-

werkt. Mooi initiatief van de UAntwerpen is de uitgevoerde externe bench-

marking van de scores van de masterproeven.
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HOOFDSTUK V
Tabel met scores

In de hierna volgende tabel wordt het oordeel van de commissie op de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het accreditatiekader weergegeven.

Per generieke kwaliteitswaarborg (GKW) wordt in de tabel aangegeven of 

de opleiding hier volgens de commissie onvoldoende, voldoende, goed of 

excellent scoort. De commissie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit 

van de opleiding als geheel aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal.

In de opleidingsrapporten is inzichtelijk gemaakt hoe de commissie tot 

haar oordeel is gekomen. Het is dan ook duidelijk dat de scores in onder-

staande tabel gelezen en geïnterpreteerd moeten worden in samenhang 

met de onderbouwing ervan in de opleidingsrapporten.

Tabel met scores 33

De inzetbaarheid van de alumni is aan alle opleidingen op orde. De 

alumni vinden bovendien allemaal snel werk. Een meerderheid van de 

afgestudeerden stroomt door naar een doctoraat. De uitstroom naar het 

niet-academisch beroepenveld (industrie, consultancy, financiële sector…) 

verschilt sterk. De breedheid van de uitstroom aan de VUB is het geringst, 

aan de UGent is deze het grootst. In de master sterrenkunde is de uit-

stroom, omwille van het profiel van deze opleiding, sterk gericht op onder-

zoek. De uitstroom naar het onderwijs is aan alle Vlaamse fysica opleidin-

gen laag. De bachelorstudenten aan de UHasselt kunnen een masterstudie 

aanvatten in het domein van de fysica of de ingenieurswetenschappen. 

De opleiding te Kortrijk bood in het verleden slechts twee jaar van de ba-

cheloropleiding aan. Bijgevolg kon de commissie niet met afgestudeerden 

spreken en kon ze geen bachelorproeven inkijken. Dit laatste is voor de 

commissie een doorslaggevend argument om de score voldoende toe te 

kennen. 

De cijfers over het diplomarendement en de studieduur zijn aan alle be-

zochte opleidingen op orde. Niettemin is de drop-out in de bachelor, in 

vergelijking met natuurkunde opleidingen in de buurlanden, hoog. Op dit 

vlak dienen alle opleidingen bijkomende inspanningen te leveren. De ge-

middelde studieduur van de bachelor ligt tussen de drie en de vier jaar. In 

de master ligt de gemiddelde studieduur op twee jaar en is de drop-out 

bijna onbestaande.

Alle opleidingen beschikken volgens de commissie over een valabele, be-

trouwbare en transparante visie op toetsen. Bovendien leveren alle oplei-

dingen alumni af van prima kwaliteit. Dit blijkt uit de kwaliteit van de 

eindwerken. De opleidingen overstijgen de basiskwaliteit en daarom kent 

de commissie de score goed toe. De opleiding in Hasselt krijgt van de com-

missie de score voldoende om zij werk moet maken van een uitdagendere 

invulling van de bachelorproef. De opleiding te Kortrijk krijgt voldoende 

omdat op het moment van het bezoek er nog geen studenten waren die de 

volledige drie jaar in Kortrijk hebben doorlopen en er bijgevolg nog geen 

bachelorproeven voorhanden waren. 
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GKW 1  
Beoogd 

eindniveau 

GKW 2 
Onderwijsproces

GKW 3 
Gerealiseerd 
eindniveau Eindoordeel

UA Bachelor G G G G

UA Master (NL) V G G G

UA Master (ENG) V G G G

UGent Bachelor V V G V

UGent Master V V G V

UHasselt Bachelor G V V V

KU Leuven Bachelor G V G G

KU Leuven Bachelor 
(Kulak)

V V V V

KU Leuven Master Fys 
(NL)

V V G V

KU Leuven Master Phys 
(ENG)

V V G V

KU Leuven Ster (NL) V E G G

KU Leuven Master Astro 
(ENG)

V E G G

KU Leuven manama Med. 
St. Fysica

V V V V

VUB Bachelor V V G V

VUB Master V V G V

Verklaring van de scores op de generieke kwaliteitswaarborgen:

Voldoende (V) De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit. 

Goed (G) De opleiding overstijgt systematisch de basiskwali-

teit.

Excellent (E) De opleiding steekt ver uit boven de basiskwaliteit 

en geldt hierbij als een (inter)nationaal voorbeeld.

Onvoldoende (O) De generieke kwaliteitswaarborg is onvoldoende 

aanwezig.

Regels voor het bepalen van de scores voor het eindoordeel:

Voldoende (V) het eindoordeel over een opleiding is ‘voldoende’ 

indien de opleiding aan alle generieke kwaliteits-

waarborgen voldoet. 

Goed (G) het eindoordeel over een opleiding is ‘goed’ indien 

daarenboven ten minste twee generieke kwaliteits-

waarborgen als ‘goed’ worden beoordeeld, waaron-

der in elk geval de derde: gerealiseerd eindniveau. 

Excellent (E) het eindoordeel over een opleiding is ‘excellent’ 

indien daarenboven ten minste twee generieke 

kwaliteitswaarborgen als ‘excellent’ worden be-

oordeeld, waaronder in elk geval de derde: gereali-

seerd eindniveau.

Onvoldoende (O) het eindoordeel over een opleiding – of een oplei-

dingsvariant – is ‘onvoldoende’ indien alle generie-

ke kwaliteitswaarborgen als ‘onvoldoende’ worden 

beoordeeld.

Voldoende  
met beperkte  
geldigheidsduur 
(V*)

het eindoordeel over een opleiding – of een oplei-

dingsvariant – is ‘voldoende met beperkte geldig-

heidsduur’, d.w.z. beperkter dan de accreditatie-

termijn, indien bij een eerste visitatie één of twee 

generieke kwaliteitswaarborgen als ‘onvoldoende’ 

worden beoordeeld.
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SAMENVATTING Bachelor of Science  
in de fysica en de sterrenkunde   
Vrije Universiteit Brussel

Van 28 tot en met 30 oktober werd de Bachelor of Science in de fysica en de ster-

renkunde van de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van een onderwijsvisitatie 

op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In 

deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste 

bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De bachelor wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen en Bio-inge-

nieurswetenschappen. 

De bachelor legt sterke nadruk op de wiskundige en wetenschappelijke 

basis van de fysica en de sterrenkunde. Verder zijn ook experimenteer-

vaardigheden, vertrouwdheid met actuele computertechnieken, commu-

nicatievaardigheden en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek be-

langrijke leerdoelen van de bacheloropleiding. De opleiding legt bovendien 

bijzondere nadruk op sterrenkunde. 

In academiejaar 2012-2013 volgden 45 studenten de bacheloropleiding, 

waarvan 21 generatiestudenten. Zes vrouwelijke studenten volgden  

de opleiding. 
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In het bachelorprogramma wordt aandacht gegeven aan internationalise-

ring. De opleiding zet in op internationalisation@home door de studenten 

gebruik te laten maken van Engelstalige literatuur en hen op te nemen in 

de onderzoeksgroepen, waar ze in contact komen met buitenlandse onder-

zoekers. Daarnaast wordt een buitenlandse reis georganiseerd naar CERN. 

Ook hebben de studenten de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan 

via een Erasmusprogramma.

In de bachelorproef behandelen de studenten een experimenteel geori-

enteerd onderwerp. De studenten worden tijdens het werken aan de ba-

chelorproef een eerste maal opgenomen in de onderzoeksgroepen. Het 

niveau van de bachelorproeven is prima.

Beoordeling en toetsing

In de opleiding ligt het hoofdaccent op de mondelinge evaluatie waarbij 

voornamelijk inzicht maar ook toepassing van concepten en theorieën aan 

bod komen. De mondelinge evaluatie wordt in bijna alle opleidingsonder-

delen gecombineerd met een evaluatie van geschreven probleemoplossin-

gen of projectrapporten. In het eerste jaar van de bachelor wordt in een 

aantal opleidingsonderdelen ook tussentijds en formatief getoetst. Na de 

toets krijgen de studenten directe feedback en kunnen ze, indien nodig, 

bijkomende hulp krijgen van de monitoren of de studiebegeleider. 

Begeleiding en ondersteuning 

De labo-oefeningen werden recent vernieuwd. De opleiding heeft didac-

tische labo-opstellingen ter beschikking die gebruikt worden voor de 

practica van de bachelor. Tijdens de bachelorproef worden de studenten 

ondergebracht in de onderzoeksgroepen en maken ze gebruik van de labo-

opstellingen die zich aldaar bevinden. Het gaat dan onder andere om het 

remote lab en het astrolab. Deze zijn zeer modern. 

De studiebegeleiding aan de VUB is zeer sterk uitgebouwd en start reeds 

voordat de studenten zijn ingeschreven. Geïnteresseerden kunnen op de 

portaalwebsite van VUB terecht omtrent de vereiste voorkennis, met name 

dan over wiskunde, chemie en fysica, die nodig is om de opleiding aan te 

vatten. Daarnaast zijn ook online-zelftests beschikbaar die de abituriën-

ten in staat stellen een goed beeld te vormen van de nodige voorkennis. 

Daarnaast stelt het studiebegeleidingscentrum (SBC) zelfstudiemateriaal 

ter beschikking. De studenten die zich hebben ingeschreven voor de oplei-

ding kunnen in september vrijblijvend deelnemen aan de brugcursussen.

Programma

In deze structuur omvat de bacheloropleiding in de fysica en de sterren-

kunde een verplicht gedeelte van 132 studiepunten, deels gezamenlijk 

voor studenten fysica, chemie, wiskunde en ingenieurswetenschappen, en 

een flexibel opleidingsspecifiek gedeelte van 48 studiepunten. Doel hier-

van was om enerzijds de studenten een bredere wetenschappelijke basis 

aan te bieden en anderzijds de onderwijsmiddelen efficiënter in te zetten.

De studenten uit het eerste jaar krijgen enerzijds een brede basiskennis 

van de algemene natuurkunde en anderzijds een grondige wiskundige ba-

sis. De leerlijn algemene natuurkunde wordt vanaf het tweede en derde 

jaar verdergezet met meer verdiepende opleidingsonderdelen. Eveneens 

komt moderne fysica aan bod, bijvoorbeeld in het kader van het Seminarie 

Actuele wetenschappen en samenleving, maar al bij al is dit te weinig en 

te impliciet. Dit geldt a fortiori voor de astrofysica die in de eerste bachelor 

geheel ontbreekt.

Het programma toont verder voldoende aandacht voor de experimen-

teervaardigheden van de studenten. Met de lancering van het project ‘de 

kookboektraditie voorbij’, heeft de opleiding de labo-oefeningen recent 

vernieuwd en wil ze af van de klassieke kookboekmethode voor het uit-

voeren van experimenten. Dit laatste kan wel nog worden versterkt. Ook 

computationele en numerieke vaardigheden kennen hun plaats in het 

programma. De studenten leren werken met relevante software voor sta-

tistische en numerieke toepassingen. Ten slotte wordt ook aan mondelinge 

en schriftelijke communicatievaardigheden aandacht besteed, reeds vanaf 

het eerste jaar in de bacheloropleiding, zodat de studenten in staat zijn te 

communiceren met vakgenoten en het brede publiek.

De opleiding is sterk onderzoeksgericht. Reeds in de bachelor leren de stu-

denten wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aan. De studenten 

komen al snel in het programma in aanraking met actueel onderzoek, bij-

voorbeeld door het deelnemen aan colloquia en het bezoeken van onder-

zoeksinstellingen. Maar ook het niet-academische beroepenveld heeft nood 

aan goed opgeleide fysici. De aandacht hiervoor moet versterkt worden.

Er is voldoende variatie in onderwijsmethodiek en er wordt gebruikt ge-

maakt van activerende werkvormen. De kleinschaligheid van de opleiding 

draagt hiertoe bij. Hierdoor is er veel ruimte voor discussie. Het studiemate-

riaal dat zowel bestaat uit handboeken, als uit slides en syllabi, is op orde. 
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SAMENVATTING Master of Science  
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Vrije Universiteit Brussel

Van 28 tot en met 30 oktober werd de Master of Science in de fysica en de ster-

renkunde van de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van een onderwijsvisitatie 

op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In 

deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste 

bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De master wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen en Bio-inge-

nieurswetenschappen.

De master legt sterke nadruk op de wiskundige en wetenschappelijke basis 

van de fysica en de sterrenkunde. Verder zijn ook experimenteervaardig-

heden, vertrouwdheid met actuele computertechnieken, communicatie-

vaardigheden en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek belangrijke 

leerdoelen. De opleiding legt bovendien bijzondere nadruk op sterrenkun-

de. De leerdoelen voor de afstudeerrichting bedrijfskunde en economie 

zijn dan weer te veel gericht op economie en te weinig op ondernemer-

schap en technologie.

In academiejaar 2012-2013 telde de masteropleiding 12 studenten, waar-

van 4 meisjes.

In de eerste week van het semester wordt bij alle eerstejaars van de fa-

culteit wetenschappen een pretoets wiskunde en fysica afgenomen om 

de vakinhoudelijke kennis van de studenten na te gaan. Het SBC voor-

ziet hierna in individuele opvolging en begeleiding. Ook tijdens het vervolg 

van het eerste bachelorjaar worden de studenten van dichtbij opgevolgd 

door het SBC. Zo nodigen de begeleiders van het SBC alle eerstejaars uit 

voor een individueel gesprek waar de studievoortgang en eventueel de re-

sultaten van de eerste tussentijdse toetsen worden besproken. Daarnaast 

stelt de opleiding een bijkomend begeleidingsaanbod ter beschikking: het 

Very Intensive Program (VIP). VIP biedt de studenten vakinhoudelijke on-

dersteuning door middel van lessen en workshops waar zowel theorie als 

oefeningen aan bod komen. Ook examenvoorbereidende sessies behoren 

tot VIP. 

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde). 

De studie-uitval in het eerste bachelorjaar is hoog. De tijd tot het behalen 

van het diploma schommelt voor de bachelor tussen de drie en de vier jaar.

Na hun studies gaat de meerderheid van de afgestudeerden van de ba-

chelor verder naar de master. 
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delen gecombineerd met een evaluatie van geschreven probleemoplossin-

gen of projectrapporten. Ook wordt er tussentijds en formatief getoetst. Na 

de toets krijgen de studenten directe feedback. 

Begeleiding en ondersteuning 

Tijdens de masterproef worden de studenten ondergebracht in de onder-

zoeksgroepen en maken ze gebruik van de labo-opstellingen die zich al-

daar bevinden. Het gaat dan onder andere om het remote lab en het astro-

lab. Deze zijn zeer modern.

De begeleidende diensten aan de VUB zijn degelijk uitgebouwd. De mas-

terstudenten zullen eerder de docenten en assistenten aanspreken met 

inhoudelijke vragen. Door de lage studentenaantallen en kleinschaligheid 

van de opleiding zijn er veel informele kanalen tussen studenten en do-

centen. 

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde). 

De studie-uitval in de master is bijna onbestaande. Ook de studievertra-

ging is beperkt.

De inzetbaarheid van de alumni is breed. Een meerderheid van de afgestu-

deerden stroomt door naar een doctoraat. Verder is er een uitstroom naar 

de industrie, consultancy, financiële sector of onderwijs. De uitstroom naar 

de laatste sector is, net zoals aan de andere Vlaamse fysica opleidingen, 

laag. Een meerderheid van de alumni geeft aan snel werk te vinden. Enkele 

alumni hadden evenwel geen duidelijk zicht gekregen op het beroepsbeeld 

van de fysicus. 

Programma

De masteropleiding bestaat uit vier blokken van 30 studiepunten: het eerste 

pakket bestaat uit verplichte opleidingsonderdelen, het tweede pakket omvat 

de afstudeerrichting (onderzoek, economie en bedrijfskunde en onderwijs), 

het derde is de masterproef en ten slotte is er nog een pakket met keuzeop-

leidingsonderdelen. De afstudeerrichting onderzoek wordt georganiseerd in 

samenwerking met de Universiteit Gent. Deze samenwerking situeert zich op 

het vlak van hoge-energiefysica en astrodeeltjesfysica. Het gaat niet om een 

gezamenlijke opleiding, maar om het uitwisselen van opleidingsonderdelen. 

De studenten uit de afstudeerrichting onderzoek volgen verplicht een mo-

biliteitscomponent. Dat wil zeggen dat ze verplicht zijn om 12 studiepun-

ten buiten de thuisuniversiteit op te nemen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld 

doen door een (bedrijfs)stage te volgen, door keuzeopleidingsonderelen op 

te nemen van een andere Vlaamse universiteit, of in het kader van een 

internationale uitwisseling. De opleiding zet verder in op internationali-

sation@home door de studenten gebruik te laten maken van Engelstalige 

literatuur en hen op te nemen in de onderzoeksgroepen, waar ze in con-

tact komen met buitenlandse onderzoekers. Daarnaast wordt een buiten-

landse reis georganiseerd naar CERN. De buitenlandmobiliteit, onder de 

vorm van Erasmusuitwisselingsprogramma’s, is mogelijk maar beperkt.

Er is voldoende variatie in onderwijsmethodiek en er wordt gebruikt ge-

maakt van activerende werkvormen. De kleinschaligheid van de opleiding 

draagt hiertoe bij. In het kader van de samenwerking met de UGent wordt 

ook een aantal vakken via teleclassing gegeven. Dit maakt het mogelijk dat 

studenten de lessen van een andere instelling in Brussel kunnen bijwonen. 

Het studiemateriaal dat zowel bestaat uit handboeken, als uit slides en 

syllabi, is op orde. 

Het wetenschappelijk niveau van de masterproeven is hoog. Ongeveer één 

op drie masterproeven leidt tot een wetenschappelijke publicatie. De stu-

denten worden tijdens het werken aan de eindproeven opgenomen in de on-

derzoeksgroepen. De studenten die een sterrenkundig onderwerp willen be-

handelen kunnen dit ook doen in samenwerking met de Universiteit Gent.

Beoordeling en toetsing

In de opleiding ligt het hoofdaccent op de mondelinge evaluatie waarbij 

voornamelijk inzicht maar ook toepassing van concepten en theorieën aan 

bod komen. De mondelinge evaluatie wordt in bijna alle opleidingsonder-
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OPLEIDINGSRAPPORT Bachelor en Master of Science  
in de fysica en de sterrenkunde  
Vrije Universiteit Brussel

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de Bachelor en Master of Science in de fysica en de 

sterrenkunde aan de Vrije Universiteit Brussel. De visitatiecommissie be-

zocht deze opleidingen van 28 tot en met 30 oktober 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvari-

ant – voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijker-

wijs mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het 

hoger onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet 

aan de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze sys-

tematisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwali-

teitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. De afstudeerrichting ‘onderwijs’ wordt 

niet meegenomen in de beoordeling.

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, de assistenten en de verantwoor-

delijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteitszorg en studiebege-

leiding. De commissie heeft ook een selectie van het studiemateriaal, de 

afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. Tevens is door de com-

missie een bezoek gebracht aan de opleidingsspecifieke faciliteiten zoals 

de laboratoria en het studiebegeleidingscentrum.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbevelin-

gen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst de commis-

sie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. De aanbevelin-

gen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteitswaarborgen. Aan 

het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van verbetersuggesties.

De vakgroepraad van natuurkunde en sterrenkunde (DNTK) is bevoegd 

voor aanstellingen en verlengingen van mandaten, alsook voor program-

mawijzingen. De vakgroepraad wordt hierin bijgestaan door het advise-

rende Curriculum Board. Het Curriculum Board overziet de opleiding en 

fungeert als klankbord voor zowel docenten als studenten. Indien nodig 

adviseert het Curriculum Board aanpassingen voor het onderwijsprogram-

ma aan de opleidingsraden, welke dan worden voorgelegd aan de RDNTK 

die ze aftoetst aan de langetermijnvisie en de financiële haalbaarheid. 

Daarnaast bestaan opleidingsraden voor het bachelor- en het masterpro-

gramma, die de opleidingen overzien.

De faculteit wetenschappen heeft in 2010 haar bachelorprogamma’s 

grondig aangepast. In deze structuur omvat de bacheloropleiding in de 

fysica en de sterrenkunde een verplicht gedeelte van 132 studiepunten, 

deels gezamenlijk voor studenten fysica, chemie, wiskunde en ingenieurs-

wetenschappen, en een flexibel opleidingsspecifiek gedeelte van 48 stu-

diepunten. Doel hiervan was om enerzijds de studenten een bredere we-

tenschappelijke basis aan te bieden en anderzijds de onderwijsmiddelen 

efficiënter in te zetten.

De masteropleiding bestaat uit vier blokken van 30 studiepunten: het eer-

ste pakket bestaat uit verplichte opleidingsonderdelen, het tweede pakket 

omvat de afstudeerrichting (onderzoek, economie en bedrijfskunde en on-

derwijs), de derde is de masterproef en ten slotte is er nog een pakket met 

keuzeopleidingsonderdelen. De afstudeerrichting onderzoek wordt geor-

ganiseerd in samenwerking met de Universiteit Gent. Deze samenwerking 

situeert zich op het vlak van hoge-energiefysica en astrodeeltjesfysica. Het 

gaat niet om een gezamenlijke opleiding, maar om het uitwisselen van 

opleidingsonderdelen. 
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De opleiding werd het laatst gevisiteerd in 2005.

In academiejaar 2012-2013 volgden 45 studenten de bacheloropleiding, 

waarvan 21 generatiestudenten. Zes vrouwelijke studenten volgden de op-

leiding. In academiejaar 2012-2013 telde de masteropleiding 12 studenten, 

waarvan 4 meisjes.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de Bachelor en 
Master of Science fysica en de sterrenkunde als voldoende.

Voor de bacheloropleiding werden 8 opleidingspecifieke leerresultaten 

(OLR) uitgeschreven. De leerresultaten werden tijdens academiejaar 2012-

2013 aangepast. Daarbij werden zij afgestemd op de VUB-visie op onder-

wijs en het multidisciplinaire karakter van het bachelorprogramma. 

Voor de masteropleiding werden 6 competentiegebieden afgebakend met 

daaronder 26 gemeenschappelijke opleidingsspecifieke leerresultaten en 2 

specifieke leerresultaten per afstudeerrichting. Voor de afstudeerrichting 

onderzoek werden de leerresultaten in samenspraak met de Universiteit 

Gent opgesteld. In samenspraak met de UGent zullen de 26 OLR’s in de toe-

komst geherformuleerd en aanzienlijk gereduceerd worden. De commissie 

vindt dit een goede zaak.

De commissie heeft de opleidingsspecifieke leerresultaten aandachtig be-

studeerd en meent dat deze, voor zowel bachelor als master, overeenstem-
men met het domeinspecifiek leerresultatenkader en qua niveau en  
oriëntatie aansluiten bij het Vlaams Kwalificatieraamwerk. 

De leerresultaten van de bachelor en master leggen sterke nadruk op de 

wiskundige en wetenschappelijke basis van de fysica en de sterrenkunde. 

Verder zijn ook experimenteervaardigheden, vertrouwdheid met actu-

ele computertechnieken, communicatievaardigheden en aandacht voor 

wetenschappelijk onderzoek belangrijke leerdoelen van de bachelorop-

leiding. Leerresultaten omtrent ethiek en wetenschappelijke integriteit, 

aandacht voor foutenanalyse en het natuurkundig beroepenveld zouden 

explicieter deel moeten uitmaken van de vooropgestelde leerresultaten. 

Specifiek voor de masteropleiding beveelt de commissie aan om de leer-

resultaten voor de afstudeerrichting bedrijfskunde en economie sterker 

technologisch in te vullen.

De opleiding heeft er voor gekozen om sterrenkunde een zichtbare 
plaats te geven in de leerresultaten en in de naam van het programma 
van de bachelor en de master. Dit vindt de commissie zeer positief. Daar-

naast leert de commissie uit het zelfevaluatierapport dat de bachelorop-

leiding zich profileert ten opzichte van het DLR door het multidisciplinair 

karakter van de opleiding. Ook de persoonlijke studieopvolging van de 

studenten, tezamen met de kleinschaligheid van de opleiding, reflecteert 

een belangrijk aspect van de fysica-sterrenkunde bachelor aan de VUB. De 

masteropleiding profileert zich voorts met een verplichte mobiliteit voor 

studenten en het kleinschalige karakter van de opleiding. Naar het oor-

deel van de commissie is de nagestreefde profilering gerealiseerd maar 

voor wat betreft de master niet in het oog springend ten opzichte van het 

Vlaamse universitaire landschap.

Ten slotte meent de commissie dat de actuele eisen van het vakgebied 
en het werkveld geïncorporeerd zijn in de leerresultaten. De opleiding 

heeft voor de afstemming van haar leerdoelen (bachelor en master) onder 

meer gebruik gemakt van de richtlijnen van de European Physical Society. 

Deze richtlijnen zijn een internationale consensus over de minimumei-

sen waaraan een bachelor- en masteropleiding in de natuurkunde dient te 

voldoen. Ook via de advisory board wint de opleiding extern advies in aan-

gaande de structuur en inhoud van het programma. De commissie meent 

dat dit extern orgaan zeer nuttig is.

Zowel met betrekking tot de bacheloropleiding als tot de masteroplei-
ding mist de commissie een overschouwende onderwijskundige visie. 
Een sterke onderwijskundige visie, zo meent de commissie, zal in de toe-

komst zichtbaar bijdragen aan de ontwikkeling van verschillende onder-

wijsvernieuwingsprocessen. Bovendien moeten beide opleidingen na-

denken welke rol ze in de maatschappij willen vervullen, gaande van het 

opleiden voor een vervolgopleiding of een graduate school, tot de studen-

ten klaar te maken voor het onderzoek of het brede beroepenveld.

De commissie concludeert dat de leerresultaten helder zijn neergeschre-

ven en voldoen aan het DLR en het Vlaams Kwalificatieraamwerk. Zowel 

de bacheloropleiding, als de masteropleiding heeft zich zichtbaar geprofi-

leerd, en heeft zich afgestemd met het werkveld en het vakgebied. Geen 

van de elementen uit het beoordelingskader van ‘generieke kwaliteits-

waarborg 1, het beoogd eindniveau’, overstijgt echter systematisch de ba-

siskwaliteit. Dit doet de commissie besluiten de score ‘voldoende’ toe te 

kennen aan zowel de bachelor- en masteropleiding.
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Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Bachelor en Mas-
ter of Science fysica en de sterrenkunde als voldoende.

De faculteit wetenschappen heeft in 2010 haar onderwijs grondig hervormd, 

met de invoering van het flexibele bachelorprogramma. Twee overwegingen 

lagen hieraan ten grondslag: de noodzaak om de studenten een brede en 

algemene wetenschappelijke basiskennis aan te bieden enerzijds, en een 

efficiënter gebruik van de onderwijsmiddelen en -capaciteit anderzijds. In 

deze nieuwe structuur omvat elke bacheloropleiding 180 studiepunten, be-

staande uit een verplicht gedeelte van 132 studiepunten, aangevuld met een 

flexibel gedeelte van 48 studiepunten. Het flexibele deel, waarbinnen de stu-

dent vrij mag kiezen, bestaat uit keuzeopleidingsonderdelen, en kan zowel 

verbredende als verdiepende opleidingsonderdelen omvatten. 

De doelstelling van de opleiding om een brede en algemene wetenschap-

pelijk basis aan te bieden en te streven naar rationalisatie van onderwijs-

middelen is volgens de commissie zeker gerealiseerd. Bovendien toont 

deze hervorming dat de opleiding, en bij uitbreiding de faculteit, aandacht 

schenkt aan onderwijs- en curriculumvernieuwing. 

Op basis van het ingekeken materiaal en de gesprekken met docenten 

heeft de commissie kunnen vaststellen dat de opbouw van het program-
ma en de leerinhouden de studenten in staat stellen de beoogde oplei-
dingsspecifieke leerresultaten te bereiken. Het programma is bovendien 

evenwichtig opgebouwd. Verder bevat het programma leerlijnen. De com-

missie licht deze hieronder toe.

De studenten uit het eerste jaar krijgen enerzijds een brede basisken-
nis van de algemene natuurkunde (‘mechanica’, ‘experimentele fysica’, 

‘trillingen, golven en thermodynamica’) en anderzijds een grondige wis-
kundige basis (‘lineaire algebra’, ‘toegepaste statistiek’, ‘analyse’). De 

leerlijn algemene natuurkunde wordt vanaf het tweede en derde jaar ver-

dergezet met meer verdiepende opleidingsonderdelen (‘vastestof- en stra-

lingsfysica’, ‘sterrenkunde’, ‘kwantumfysica’…). De commissie meent dat 

de studenten een zeer gedegen kennis van de algemene natuurkunde en 

wiskunde opdoen, die aansluit bij de beoogde leerresultaten. De studeer-

baarheid van de opleidingsonderdelen in de leerlijn wiskunde wordt door 

de studenten als zwaar ervaren en dit resulteert in een grote drop-out in 

het eerste jaar (zie GKW 3). 

Eveneens komt moderne fysica aan bod, bijvoorbeeld in het kader van 
het Seminarie Actuele wetenschappen en samenleving, maar al bij al is 
dit te weinig en te impliciet. Meer moderne fysica zou in het eerste jaar 

een belangrijke smaakmaker kunnen zijn, die de instroom en doorstroom 

van de studenten ten goede komt. Dit geldt a fortiori voor de astrofysica 

die in de eerste bachelor geheel ontbreekt. De commissie beveelt aan dat 

in het eerste jaar hier tijd voor wordt ingeruimd. Vanaf het tweede en der-

de jaar komt de moderne fysica wel meer en meer aan bod, onder andere 

in verschillende keuzeopleidingsonderdelen. 

Het programma toont verder voldoende aandacht voor de experimen-
teervaardigheden van de studenten. Met de lancering van het project ‘de 

kookboektraditie voorbij’, heeft de opleiding de labo-oefeningen recent 

vernieuwd en wil ze af van de klassieke kookboekmethode voor het uit-

voeren van experimenten. De commissie staat hier zeer positief tegenover 

en raadt de opleiding aan met voortvarendheid verder te gaan op de in-

geslagen weg. Verder meent de commissie dat de opleiding moderne di-

dactische labo-opstellingen ter beschikking heeft die gebruikt worden voor 

de practica van de bachelor. Tijdens de bachelorproef en de masterproef 

worden de studenten ondergebracht in de onderzoeksgroepen en maken 

ze gebruik van de labo-opstellingen die zich aldaar bevinden. Het gaat dan 

onder andere om het remote lab en het astrolab. Deze zijn zeer modern. 

Ook computationele en numerieke vaardigheden kennen hun plaats in 

het programma. De studenten leren werken met relevante software voor 
statistische en numerieke toepassingen. Positief vindt de commissie dat 

deze leerlijn, die begint op inleidend niveau in de bachelor, wordt doorge-

trokken naar de masteropleiding. De commissie stelt vast dat de opleiding 

ten behoeve hiervan over voldoende computerinfrastructuur, uitgerust 

met de nodige software-licenties, beschikt. 

Ook aan mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden wordt 

aandacht besteed, reeds vanaf het eerste jaar in de bacheloropleiding, zo-

dat de studenten in staat zijn te communiceren met vakgenoten en het 

brede publiek. De studenten geven regelmatig mondelinge presentaties 

en/of verdedigen mondeling de bachelor- en masterproef.

De verschillende hierboven beschreven leerlijnen worden vervolgens ver-

der doorgetrokken tijdens de masteropleiding. De studenten volgen vijf 

verplichte opleidingsonderdelen. Vier opleidingsonderdelen worden zo-

wel aan de VUB als aan de UGent ingericht, twee opleidingsonderdelen 
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worden alternerend ingericht. Deze opleidingsonderdelen reflecteren de 

onderzoeksspecialisatie van beide instellingen. Verder kiest de student 

een afstudeerrichting, volgt hij de masterproef en maakt hij een selectie 

uit keuzeopleidingsonderdelen. Het aandeel keuzeopleidingsonderdelen 

bedraagt 30 studiepunten. Hoewel de commissie er niet voor pleit om de 

keuzevrijheid in te perken, meent ze toch dat de grote keuzevrijheid een 

potentieel gevaar inhoudt voor de samenhang van het programma. De 

commissie meent dat de opleiding hierop kan anticiperen door studenten 

goed te informeren en te begeleiden bij de inhoudelijke selectie van keu-

zeopleidingsonderdelen, bijvoorbeeld door de studietrajectbegeleiders of 

door de (beoogde) promotor van de masterproef.

Verder komen de studenten reeds in de bachelor regelmatig in aanraking 

met innoverend en actueel onderzoek. De docenten introduceren niet al-

leen nieuwe ontwikkelingen uit hun eigen onderzoek of uit het bredere 

vakgebied in de lessen, maar spelen ook in op natuurkundige zaken die 

de actualiteit hebben gehaald. Dit alles maakt dat de opleiding sterk on-

derzoeksgericht is en dat studenten al vroeg in de bachelor een onderzoe-

kende houding aannemen die uitmondt in de bachelorproef. Met het oog 

op wetenschappelijke integriteit in het modern onderzoek vindt de com-

missie het positief dat de studenten gedurende de opleiding vertrouwd 

worden gemaakt met ethische vraagstukken rond onderzoek en plagiaat, 

hoewel dit niet expliciet in de leerresultaten was opgenomen.

De onderzoeksgerichtheid komt het sterkst tot uiting in de masteroplei-

ding en meer bepaald in de afstudeerrichting onderzoek. Hieromtrent is 

de commissie zeer tevreden met de vergaande samenwerking tussen de 

VUB en de UGent. Niet alleen leidde de samenwerking tot een rationali-

satie van de onderwijsmiddelen, maar tegelijk tot een verrijking van het 

aanbod van opleidingsonderdelen. Voor de opleiding aan de VUB, die een 

historisch gegroeide expertise heeft op het vlak van hoge energie fysica 

en astrodeeltjesfysica, betekende dit een opportuniteit om sterke onder-

zoeksgerichte (keuze)opleidingsonderdelen in het domein van de vaste 

stof fysica, nanofysica en sterrenkunde aan te bieden,. De commissie vindt 

het vooral geruststellend dat het luik sterrenkunde in de master door deze 

samenwerking is versterkt. De capaciteit om hoogstaand onderzoeksge-

richt sterrenkunde-onderwijs aan te bieden is bij VUB op dit moment niet 

voldoende aanwezig. De commissie is dan ook blij dat hiervoor een samen-

werking met de UGent, maar ook met de Univeritsité Libre de Bruxelles 

werd afgesloten. Ook de samenwerking met de Koninklijke Sterrenwacht 

Brusssel en het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie dient hier te 

worden vermeld. Bovendien vernam de commissie dat het docententeam 

op korte termijn wordt uitgebreid met 1VTE op het vlak van sterrenkunde, 

een capaciteitsmaatregel die de commissie volstrekt noodzakelijk acht 

voor het te geven onderwijs in de sterrenkunde.

Het programma legt een grote nadruk op onderzoek en een aanzienlijk deel 

van de afgestudeerden gaan hierin verder. Maar ook het niet-academische 

beroepenveld, bestaande uit industrie, consultancy en het onderwijs, heeft 

nood aan goed opgeleide fysici. Daarom moet de opleiding volgens de 
commissie meer werken aan de professionele gerichtheid van het pro-
gramma. De opleiding gaf tijdens het bezoek aan hiervan bewust te zijn en 

hier op in te spelen. Studenten krijgen in de masteropleiding de mogelijk-

heid om stage te lopen en te kiezen voor de afstudeerrichting economie (30 

stp). Deze afstudeerrichting bestaat uit bedrijfseconomische opleidingson-

derdelen op inleidend niveau, die worden aangeboden voor studenten uit 

de gehele faculteit wetenschappen. In het verleden hebben slechts weinig 

studenten voor deze afstudeerrichting gekozen. De studenten gaven als 

mogelijke reden dat de leerinhouden te algemeen en te inleidend van aard 

zijn, waardoor de meerwaarde voor de fysicastudenten niet duidelijk werd. 

Een afstudeerrichting die enerzijds gericht is op technologie, met inbegrip 

van computational sciences en numeriek modeleren, en anderzijds op on-

dernemerschap biedt volgens de commissie een meerwaarde. Een samen-

werking met de ingenieursopleiding lijkt hierbij zeer wenselijk.

Ook in de verschillende opleidingsonderdelen, vanaf de bachelor, ziet de 

commissie ruimte om de studenten meer kennis te laten maken met het 

beroepenveld. Dit kan bijvoorbeeld doordat de docenten tijdens de colleges 

fysische en wiskundige toepassingen uit de industrie bespreken. Verder 

zouden de excursies die de opleiding nu reeds organiseert naar onder-

zoeksinstellingen (CERN en KMI) kunnen worden uitgebreid met excursies 

naar private bedrijven. Het structureel betrekken van fellows uit het be-

drijfsleven is een andere mogelijkheid. Het aanstellen van een R&D ma-

nager als deeltijds hoogleraar creëert voor de opleiding en het bedrijf een 

win-winsituatie. Het geeft de kans om aan kennisuitwisseling te doen rond 

onderzoek, nieuwe publiek-private samenwerkingen op te zetten en het 

bevordert de mobiliteit van medewerkers en studenten. 

Om het leraarsberoep aantrekkelijk te maken richt de opleiding een afstu-

deerrichting onderwijs in. Deze afstudeerrichting valt buiten de opdracht 

van deze visitatie. Niettemin draagt de commissie het leraarsberoep een 

warm hart toe en onderschrijft ze de nood aan goed opgeleide leraren fy-
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sica. Daarom wil de commissie, zonder een oordeel uit te spreken over 

de kwaliteit van de afstudeerrichting, enkele adviezen meegeven om de 

interesse van studenten te wekken voor het leraarsberoep en bijgevolg de 

instroom in deze afstudeerrichting te vergroten. Ze stelt dat het belangrijk 

is om de studenten reeds in de bachelor in aanraking te laten komen met 

het leraarsberoep. Dit kan door enkele keuzeopleidingsonderdelen uit de 

specifieke lerarenopleiding op te nemen in een minor in de bachelor. Ten 

tweede kan een opdracht rond het vertalen van abstracte natuurkundige 

onderwerpen naar een breed publiek, vanuit een didactisch perspectief, 

bijdragen tot een grotere interesse van studenten voor het leraarsprofiel. 

Ook wordt geadviseerd de studenten uit de afstudeerrichting onderwijs (of 

de lerarenopleiding) – als die er zijn – te betrekken bij de studiebegeleiding 

van de bachelorstudenten. Ten slotte beveelt de commissie aan om stu-

denten uit de afstudeerrichting onderwijs een masterproef te laten maken 

die een natuurkundig onderwerp behandelt op een hoog academisch ni-

veau, maar tegelijk een link legt naar de schoolpraktijk.

Voor wat betreft de werkvormen is de commissie tevreden. Er is voldoende 
variatie in onderwijsmethodiek en er wordt gebruikt gemaakt van acti-
verende werkvormen. De kleinschaligheid van de opleiding draagt hiertoe 

bij. De opleiding dient er evenwel over te waken dat het aantal contacturen 

in het eerste jaar niet te groot wordt. Een pluim geeft de commissie voor 

de inspanningen die geleverd worden in het kader van teleclassing. Dit 

maakt het mogelijk dat studenten de lessen van een andere instelling in 

Brussel kunnen bijwonen. Ook over het studiemateriaal dat zowel bestaat 
uit handboeken, als uit slides en syllabi is de commissie tevreden. Met 

betrekking tot het elektronisch leerplatform ziet de commissie ruimte ter 

versterking. Pointcarré is weliswaar goed ontwikkeld en beschikbaar op 

het vlak van informatie over de opleidingsonderdelen en de leerstof, maar 

wordt niet op een interactieve manier gebruikt.

Zoals reeds aangehaald wordt de bachelor ingericht als een flexibel pro-

gramma en voor 132 studiepunten gezamenlijk ingericht voor studenten 

fysica, chemie, wiskunde en ingenieurswetenschappen. De commissie 

staat zoals gezegd positief ten opzichte van de doorgevoerde rationalisa-

tie en vindt het bovendien waardevol dat hierdoor de klasgroepen groter 

worden. Dit komt de kritische massa van de studentenpopulatie ten goede. 

Niettemin heeft de commissie hierbij enkele bezorgdheden. Zo meent ze 

dat de eigenheid van een natuurkunde-opleiding niet verloren mag gaan 

en ze dringt er daarom bij de opleidingsverantwoordelijken op aan om blij-

vend te waken over de finaliteit van de verschillende studentengroepen. 

Een tweede bezorgdheid bevindt zich op het domein van de samenhang 

en de overlap. De studenten gaven tijdens het bezoek mee dat leerinhou-

den van de colleges uit het eerste jaar overlap toonden omdat meerdere 

docenten, uit verschillende opleidingen en onderzoeksgroepen, dezelfde 

inhouden herhaalden. Ten slotte mag het gezamenlijk inrichten van een 

aanzienlijk deel van het programma er niet toe leiden dat de moderne 

fysica uit het programma wordt verdrongen.

De commissie meent dat de docenten heel begaan zijn met het onder-
wijsproces en veel tijd investeren in het leerproces van de studenten. De 

commissie stelde bovendien vast dat de docenten een sterk team vormen. 

Daarnaast geven de studenten aan dat de docenten ook bekwame lesge-

vers zijn. Dit blijkt ook uit de vele aanzetten tot onderwijsvernieuwing die 

de commissie heeft waargenomen. De commissie beveelt evenwel aan dat 

deze onderwijsvernieuwingen worden gehonoreerd en een rol spelen bij 

de bevordering van het personeel. Verder suggereert de commissie om de 

vereiste onderwijscompetenties verder te formaliseren. De docenten kun-

nen dan aan de hand van een portfolio aantonen hoe ze onderwijstaken 

verzorgen, onderwijsvernieuwingen introduceren en professionaliserings-

activiteiten bijwonen. Het professionaliseringsaanbod aan de VUB, ten 

slotte, is zeer uitgebreid. De assistenten en de nieuwe docenten volgen een 

verplichte docentenopleiding, maar de zittende docenten maken hier wei-

nig gebruik van. De commissie beveelt een meer structureel beleid op dit 

vlak aan. Bijkomend suggereert de commissie om een onderwijsprijs in 

het leven te roepen. De commissie acht het ook zinvol om de vijf jaar te 

roteren in de vakaanstellingen.

De commissie heeft de cv’s van de docenten ingekeken. Deze tonen aan 

dat de docenten vakinhoudelijke experts zijn binnen hun onderzoeks-
domein. De docenten komen uit sterke en internationaal erkende onder-

zoeksgroepen/instituten waardoor er veel linken zijn tussen het gevoerde 

onderzoek en het onderwijs. De kwantiteit van de docenten en assistenten 

is op orde, zo meent de commissie. Dit is zeker te danken aan de door-

gevoerde rationalisatie. De vakgroep fysica en sterrenkunde telt nu 6,9 

VTE ZAP en 4 deeltijdse ZAP-equivalente docenten (FWO vaste onderzoe-

kers, gastprofessoren). In het academiejaar 2013-2014 komt er één ZAP-

equivalente docent bij, terwijl 3 van de 4 deeltijdse gastprofessoren hun 

onderwijs zullen stopzetten. Het nieuwe ZAP-lid zal een onderzoek- en 

onderwijsprofiel hebben in het domein van de sterrenkunde. De commis-

sie juicht dit toe. 
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De kwantiteit van de docenten en assistenten is mede op orde te noemen 

door de – naar Europese normen en per hoofd van de bevolking – zeer lage 
studenteninstroom. De commissie deed deze vaststelling aan alle bezoch-

te opleidingen, maar aan de opleiding aan de VUB was de lage instroom 

zeer problematisch. Zo startten in academiejaar 2012-2013 tussen 5 en 14 

studenten in het eerste jaar van de bachelor. De totale studentenpopula-

tie van de bachelor lag rond de 30 studenten. In academiejaar 2012-2013 

startten 20 studenten in het eerste jaar en ook voor academiejaar 2013-

2014 lagen de aantallen in die grootteorde. In de masteropleiding waren de 

voorbije jaren tussen 8 en 12 studenten ingeschreven. Hoewel de voorbije 

jaren de studentenaantallen er op vooruit gingen, vindt de commissie de 

instroom nog steeds te laag. Een grotere instroom is nodig omwille van 

velerlei redenen.

Eerst en vooral zal een grotere instroom de levensvatbaarheid van de oplei-

ding binnen de faculteit helpen garanderen. Daarnaast toonde de commis-

sie zich tijdens het bezoek bezorgd dat er lesgegeven werd in groepen van 

minder dan 10 studenten. De commissie meent dat een klasgroep een mi-

nimale studentenbezetting moet hebben om voldoende uitdagend te kun-

nen zijn. Bovendien kent het bedrijfsleven en het secundair onderwijs een 

grote nood aan goed opgeleide fysici. De opleiding is zich hiervan bewust 

en organiseert samen met de faculteit een heleboel outreach-activiteiten, 

zoals openlesdagen en informatiedagen (SID-in’s) voor leerlingen uit het 

laatste jaar van het secundair onderwijs. Ook leerlingen tussen 8 en 16 

jaar tracht de faculteit warm te maken voor wetenschappen met activitei-

ten zoals kinderuniversiteit en junior college. De commissie waardeert al 

deze inspanningen. De studentenaantallen zijn de voorbije jaren dan ook 

gestegen. Toch commissie dat inspanningen moeten versterkt worden. Op 

basis van gesprekken met docenten, studenten en alumni haalt de com-

missie twee redenen aan. Enerzijds blijkt het imago van bètawetenschap-

pen weinig aantrekkelijk en anderzijds vinden leerlingen met een sterke 

wiskundige kennis sneller hun weg naar de ingenieursstudies.

Daarom raadt de commissie aan om de geleverde inspanningen te bunde-

len teneinde met alle Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde) een 

gezamenlijk actieplan ter promotie van de natuurkunde uit te werken. 

Best practices uit het buitenland moeten hierbij als inspiratie dienen. Een 

belangrijk onderdeel van dit plan zal er in bestaan om het beroepsbeeld 

van de fysicus te verduidelijken. Want de arbeidsmarkt noch de bredere 

maatschappij hebben een duidelijk beeld van de mogelijkheden van een 

fysicus. Het is volgens de commissie de taak van de faculteiten hier ver-

andering in te brengen en van de fysicus een beeld te geven dat comple-

mentair is met dat van de ingenieur. Deze strategie zal zich, volgens de 

commissie, moeten richten op het beeld dat momenteel heerst bij leraren, 

ouders en bedrijfsleiders. Ook kan de opleiding zelf enkele initiatieven uit-

werken. De versterking van het niet-academische beroepenveld in het pro-

gramma en de verhoogde aantrekkelijkheid van het eerste jaar (met mo-

derne fysica) kunnen volgens de commissie bijdragen tot een verhoogde 

instroom. Verder denkt de commissie onder andere aan het opbouwen van 

een duurzame band met leraren natuurkunde (en wiskunde) in de regio. 

De studenten uit de afstudeerrichting onderwijs zijn hierbij een belang-

rijke schakel. Bovendien moet de opleiding een specifiek plan opstellen om 

de instroom van meisjes te vergroten.

Geïnteresseerde studenten vinden hun weg naar de opleiding via de 

portaalwebsite van VUB. Hierop kunnen ze onder meer terecht omtrent 

de vereiste voorkennis, met name dan over wiskunde, chemie en fysica, 

die nodig is om de opleiding aan te vatten. Daarnaast zijn ook online-

zelftests beschikbaar die de abituriënten in staat stellen een goed beeld 

te vormen van de nodige voorkennis. Daarnaast stelt het studiebegelei-

dingscentrum (SBC) zelfstudiemateriaal ter beschikking. De studenten 

die zich hebben ingeschreven voor de opleiding kunnen in september 

vrijblijvend deelnemen aan de brugcursussen voor wiskunde, chemie en 

fysica, waarmee gedurende drie weken de leerstof uit het secundair on-

derwijs wordt opgefrist. 

In de eerste week van het semester wordt bij alle eerstejaars van de fa-

culteit wetenschappen een pretoets wiskunde en fysica afgenomen om 

de vakinhoudelijke kennis van de studenten na te gaan. Het SBC voor-

ziet hierna in individuele opvolging en begeleiding. Ook tijdens het vervolg 

van het eerste bachelorjaar worden de studenten van dichtbij opgevolgd 

door het SBC. Zo nodigen de begeleiders van het SBC alle eerstejaars uit 

voor een individueel gesprek waar de studievoortgang en eventueel de re-

sultaten van de eerste tussentijdse toetsen worden besproken. Daarnaast 

stelt de opleiding een bijkomend begeleidingsaanbod ter beschikking: het 

Very Intensive Program (VIP). VIP biedt de studenten vakinhoudelijke on-

dersteuning door middel van lessen en workshops waar zowel theorie als 

oefeningen aan bod komen. Ook examenvoorbereidende sessies behoren 

tot VIP. Een bijzondere vermelding wenst de commissie te geven aan het 

recent opgezette tutorproject. In het tutorproject geven studenten uit ho-

gere jaren vakinhoudelijke begeleiding aan studenten uit de eerste fase.
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Ook na het eerste bachelorjaar kunnen studenten terecht bij het SBC, al 

zullen ouderejaars eerder de docenten en assistenten aanspreken met 

inhoudelijke vragen. Door de lage studentenaantallen en kleinschalig-

heid van de opleiding zijn er veel informele kanalen tussen studenten en 

docenten. De commissie concludeert dat de studiebegeleiding voor de 
zwakkere student effectief is en een sterk punt is van de opleiding aan de 

VUB. Vooral de persoonlijke aanpak van de studenten en de effectieve in-

stroom- en doorstroombegeleiding vindt de commissie goed. Zonder deze 

begeleiding zouden veel studenten mogelijks niet doorstromen in de op-

leiding, zo meent de commissie. Maar de commissie acht het niet alleen 

belangrijk dat de zwakkere studenten begeleiding krijgen, maar ook dat 

de sterkste studenten een voldoende uitdagend programma volgen. Een 

excellentieprogramma zou hieraan tegemoet kunnen komen. 

De vakgroepraad van natuurkunde en sterrenkunde (DNTK), die bevoegd 

is voor aanstellingen en verlengingen van mandaten, alsook voor program-

mawijzingen, komt maandelijks bijeen. De DNTK is samengesteld uit alle 

14 betrokken ZAP-leden en afgevaardigden van de studenten, assistenten 

en ATP-leden. De vakgroepraad wordt hierin bijgestaan door het advise-

rende Curriculum Board. Het Curriculum Board overziet de opleiding en 

fungeert als klankbord voor zowel docenten als studenten. Indien nodig 

adviseert het Curriculum Board aanpassingen voor het onderwijsprogram-

ma aan de opleidingsraden, welke dan worden voorgelegd aan de DNTK 

die ze aftoetst aan de langetermijnvisie en de financiële haalbaarheid. 

Daarnaast bestaan opleidingsraden voor het bachelor- en het masterpro-

gramma, die de opleidingen overzien.

De studenten en docenten geven aan dat de kwaliteitszorg binnen de op-
leiding vlot verloopt, wat ook aan de door de commissie geconstateerde 

goede teamgeest binnen de vakgroep te danken is. Dit leidde er in het ver-

leden al toe dat opleiding vroegtijdig aan de slag is gegaan met de aan-

bevelingen van de vorige visitatiecommissie. Daarnaast worden jaarlijkse 

online studentenbevragingen uitgestuurd. De resultaten hiervan worden 

voorgelegd aan de vakgroepraad, waardoor mogelijke problemen snel wor-

den opgelost. Maar het sterkst ontwikkeld zijn de vele informele contacten 

binnen de opleiding. 

Zowel in het bachelor- als in het masterprogramma wordt aandacht gege-

ven aan internationalisering. De opleidingen zetten in op internationali-
sation@home door de studenten gebruik te laten maken van Engelstalige 

literatuur en hen op te nemen in de onderzoeksgroepen, waar ze in con-

tact komen met buitenlandse onderzoekers. Daarnaast wordt een buiten-

landse reis georganiseerd naar CERN. De studenten zijn verder verplicht 
om 12 studiepunten buiten de eigen instelling te volgen. Ze kunnen dit 

doen door keuzeopleidingsonderdelen te volgen aan een andere instelling 

of via een korte (buitenlandse) stage. Ook het bijwonen van de CERN-zo-

merschool, internationale seminars en colloquia behoren tot de mogelijk-

heden. De buitenlandmobiliteit, onder de vorm van Erasmusuitwisselings-

programma’s, kan toenemen om de internationale instroom te vergroten. 

Hierbij aansluitend wil de commissie ingaan op de gehanteerde taal binnen 

de masteropleiding. De voertaal binnen het internationale onderzoekscir-

cuit in de natuurkunde is Engels. Het aanbieden van een uitsluitend Engels-

talige opleiding stuit momenteel op decretale beperkingen. De commissie 

wil echter een lans breken voor een uitsluitend Engelstalige master. Dit ver-

sterkt het onderwijs voor toekomstige onderzoekers en professionals, maakt 

het mogelijk om buitenlandse masterstudenten aan te trekken en bevordert 

de Engelse taalvaardigheid van de eigen studenten. Wil het Vlaamse natuur-

kundig en sterrenkundig onderwijs in de toekomst tot de internationale top 

behoren, dan is een versoepeling van de decretale taalregeling noodzakelijk.

De commissie meent dat de studenten terechtkomen in een motive-
rende en uitdagende leeromgeving. De studeerbaarheid en het door-
stroomrendement ziet de commissie hierbij als een indicator. Zo gaven 

de studenten aan dat het programma zwaar is maar in de lijn ligt met 25 

tot 30 studie-uren per studiepunt. Vooral het eerste jaar van de bachelor 

wordt als zwaar ervaren, voornamelijk door de hoeveelheid abstracte wis-

kunde die de studenten moeten verwerken. De doorstroomcijfers maken 

ook duidelijk dat de drop-out in het eerste jaar hoog ligt. Eens het eerste 

jaar gepasseerd, zijn de uitvalkansen van de studenten minimaal, wat de 

commissie gerust stelt. 

De commissie concludeert dat het onderwijsproces van zowel bachelor- 

als masteropleiding de studenten in staat stelt de beoogde leerresultaten 

te bereiken en voldoet aan de basiskwaliteit. Op een aantal aspecten steekt 

de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit. De commissie heeft het dan 

over de leerinhouden, de effectiviteit van de studiebegeleiding en de sys-

tematiek van de interne kwaliteitszorg. Op een aantal vlakken moet de 

opleiding echter een tandje bijsteken. De lage studenteninstroom baart 

de commissie zorgen. Ook de aandacht voor het brede beroepenveld moet 

worden versterkt. Dit besluit de commissie het onderwijsproces voor de 

bachelor en de master als ‘voldoende’ te scoren.
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Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de Bachelor 
en Master of Science fysica en de sterrenkunde als goed.

In het document “Visie op evalueren” beschrijft de VUB haar visie op evalua-

tie van de studenten. De visie beoogt enerzijds het verhogen van de kwaliteit 

van summatieve toetsing en anderzijds het geven van impulsen om meer 

formatief te evalueren. . De VUB wil daarbij inzetten op congruentie tussen 

evaluatievorm, leerresultaten en onderwijsproces, combinatie van verschil-

lende evaluatievormen, transparante communicatie naar studenten en, ten 

slotte, op een kwaliteitsvolle constructie van het evaluatie-instrument. De 
commissie staat positief tegenover de uitgeschreven visie op evalueren, 
maar acht het uiteraard belangrijk dat deze vertaald wordt naar het op-
leidingsniveau en gedragen wordt door alle docenten van de opleiding. 

In de opleiding ligt het hoofdaccent op de mondelinge evaluatie waarbij 

voornamelijk inzicht maar ook toepassing van concepten en theorieën aan 

bod komen. De mondelinge evaluatie wordt in bijna alle opleidingsonderde-

len gecombineerd met een evaluatie van geschreven probleemoplossingen 

of projectrapporten. Deze vorm van summatieve toetsing komt het vaakst 

voor. In het eerste jaar van de bachelor wordt in een aantal opleidingsonder-

delen ook tussentijds en formatief getoetst. Na de toets krijgen de studen-

ten directe feedback en kunnen ze, indien nodig, bijkomende hulp krijgen 

van de monitoren of de studiebegeleider. De opleiding gaf tijdens de ge-

sprekken aan dat er in de toekomst nog meer formatief zal worden getoetst. 

De commissie staat hier positief tegenover. Ze meent dat deze doelstelling 

prima aansluit bij de sterke studiebegeleiding en -opvolging.

Verder is er naar de menig van de commissie voldoende variatie in 
toetsmethoden. De meeste docenten gebruiken een combinatie van 

schriftelijke evaluatie, het oplossen van oefeningen en een mondelinge 

evaluatie. Voor een aantal opleidingsonderdelen wordt geëvalueerd op 

basis van korte casussen of projecten, dit zijn afgebakende opdrachten 

of practica die door de studenten alleen of in team, zelfstandig of onder 

beperkte begeleiding opgelost moeten worden in de loop van het semester 

en die ook tijdens het semester worden beoordeeld middels een schriftelijk 

verslag en/of mondelinge presentatie.

De commissie heeft tijdens het bezoek aan de opleiding een selectie van 

examenopgaven ingekeken. Ze stelt dat er zichtbaar getoetst wordt in 

functie van de leerresultaten en de examens een degelijk niveau beogen. 

Een aantal ingekeken examens waren zelfs zeer uitdagend. De commissie 

concludeert dat de toetsing valide verloopt.

De beoordeling van de examens geschiedt in de regel door de bevoegde do-

cent, soms bijgestaan door de betrokken assistenten. De examenopgaven 

worden besproken in de schoot van het Curriculum Board. Sommige do-

centen maken hiervoor gebruik van verbetersleutels en -criteria. De com-

missie beveelt aan dat dit op termijn de norm wordt. 

De communicatie naar de studenten loopt over het algemeen vlot en 
transparant. Studenten klaagden wel over het laattijdig bekendmaken van 

het examenrooster. De studenten krijgen voorbeeldexamens en kunnen zo 

inschatten hoe de toetsing zal verlopen. Ook na het examen zijn de docen-

ten en assistenten eenvoudig bereikbaar voor feedback. Het grote aandeel 

mondelinge examens in combinatie met snelle en vlotte feedback, is vol-

gens de commissie één van de sterke punten van de Brusselse opleidingen. 

Ten behoeve van de beoordeling van de bachelor en masterproef heeft de 

opleiding een reglement en evaluatieprocedure, met inbegrip van evalua-

tiecriteria en hun gewicht, uitgewerkt. De bachelorproef wordt beoordeeld 

op basis van het uitgeschreven eindstuk en de publieke verdediging. De 

masterproef wordt beoordeeld op basis van de inzet gedurende het jaar, 

het uitgeschreven eindstuk en de publieke verdediging.

De commissie heeft een selectie van bachelor- en masterproeven inge-
keken en stelt vast dat de kwaliteit ervan goed is. Ongeveer één op drie 

masterproeven leidt tot een wetenschappelijke publicatie. De studenten 

worden tijdens het werken aan de eindproeven opgenomen in de onder-

zoeksgroepen. De studenten die een sterrenkundig onderwerp willen be-

handelen kunnen dit ook doen in samenwerking met de Universiteit Gent.

Na hun studies gaat de meerderheid van de afgestudeerden van de ba-

chelor verder naar de master. Enkelen gaan naar een master in het domein 

van de ingenieurswetenschappen. De meeste alumni uit de master gaan 
verder in het onderzoek en starten een doctoraat in binnen- of buiten-
land. De uitstroom naar het private bedrijfsleven of het onderwijs is in 
Brussel zeer klein. De commissie betreurt dit. Een sterkere beroepsvoor-

lichting in het programma (zie GKW 2) en meer uitstroombegeleiding, kan 

leiden tot een meer gedifferentieerde uitstroom.
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Op basis van het cijfermateriaal van DHO stelt de commissie vast dat 
het studierendement van de bachelor in 2009-2010 65% bedroeg en in 
2010-2011 68.5% De opleiding heeft de commissie tijdens het bezoek ei-

gen cijfermateriaal voorgelegd. Daaruit blijkt dat het slaagpercentage van 

de generatiestudenten in de bachelor tussen 2005 en 2010 gemiddeld 56% 

bedroeg. Voor dezelfde periode berekende de opleiding ook een gemiddel-

de ‘met drop-out-correctie. Dit bedraagt 71%. Het slaagpercentage voor de 

trajectstudenten in dezelfde periode bedraagt 97%. Het rendement van de 

master lag in 2010-2011 op 90%. De drop-out in de master is bijna nihil. De 

commissie wil hierbij wel vermelden dat de procenten weinig zeggend zijn 

gezien de zeer kleine absolute aantallen waar het om gaat. De commis-
sie acht de studie-uitval in het eerste bachelorjaar hoog. De tijd tot het 

behalen van het diploma schommelt voor de bachelor tussen de drie en de 

vier jaar, voor de master gaat het om twee jaar.

Positief vindt de commissie dat de opleiding zich bewust is van de hoge 

drop-out en allerlei acties onderneemt om deze terug te dringen. Eerst en 

vooral wijst de commissie op de sterk uitgebouwde studiebegeleidings-

diensten. Bovendien zal binnenkort een studie gemaakt worden om na te 

gaan of er een correlatie bestaat tussen de resultaten van de pretoetsen en 

de latere slaagcijfers van de studenten. In reactie op een aanbeveling van 

de vorige visitatiecommissie worden bovendien exitinterviews georgani-

seerd, teneinde de redenen van drop-out in kaart te brengen. 

Het rendement van de masteropleidingen is naar de mening van de com-

missie op orde. Wel ondervindt de masteropleiding de laatste tijd nega-

tieve effecten van studenten die zich inschrijven in de master, zonder dat 

zij hun bacheloropleiding hebben afgerond. Dit leidt tot een feitelijke ver-

lenging van de masterstudies en stelt problemen rond de volgtijdelijkheid 

van sommige opleidingsonderdelen. De commissie raadt de opleiding en 

bij uitbreiding het faculteitsbestuur aan om een harde knip te hanteren en 

volgtijdelijkheidsregels in te lassen. 

De commissie concludeert dat het niveau van de afgestudeerden hoog is 

en de alumni de leerresultaten in ruime mate bereiken. Het niveau van 

de bachelor- en masterproeven illustreert dit, evenals de inzetbaarheid 

van de alumni. Dit laatste kan evenwel versterkt worden doordat meer 

afgestudeerden de weg zouden vinden naar het bredere beroepenveld. Het 

toetsbeleid in de opleiding is in ontwikkeling, maar de huidige toetsme-

thodiek, op enkele details na, is volgens de commissie op orde. Het studie-

rendement is prima, al blijft de drop-out in het eerste bachelor een aan-

dachtspunt. Dit doet de commissie besluiten dat de basiskwaliteit inzake 

het gerealiseerd eindniveau van de zowel de bachelor- en masteropleiding 

systematisch wordt overschreden. Daarom kent de commissie de score 

‘goed’ toe.
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Integraal eindoordeel van de commissie

Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Science in 

de fysica en de sterrenkunde, conform de beslisregels, voldoende.

Master of Science in de fysica en de sterrenkunde

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Master of Science in de 

fysica en de sterrenkunde, conform de beslisregels, voldoende.

Samenvatting van de aanbevelingen  
in het kader van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Toon meer aandacht voor wetenschappelijke integriteit, foutenanalyse 

en het brede beroepenveld in de leerresultaten.

 – Ontwikkel een doorgedreven onderwijskundige visie voor de bachelor- 

en masteropleiding.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Toon voldoende aandacht voor moderne fysica aan het begin van de 

bacheloropleiding.

 – Ga met voortvarendheid verder op de ingeslagen weg met betrekking 

tot de practicavernieuwingen.

 – Versterk de beroepsoriëntatie in het programma en ontwikkel een pro-

fessionele optie in de master, die enerzijds gericht is op ondernemer-

schap en anderzijds op technologie.

 – Verhoog de instroom en heb speciale aandacht voor meisjes. Werk hier-

voor samen met de andere Vlaamse fysica en sterrenkunde opleidingen.

 – Professionaliseer de docenten en assistenten systematisch. Dit komt de 

onderwijsvernieuwingen in het programma ten goede.

 – Versterk de samenhang van het programma door overlap te vermijden 

en de keuzeopleidingsonderdelen te clusteren.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Finaliseer het opleidingsspecifieke toetsbeleid en -plan.

 – Verhoog het studierendement en verlaag de drop-out in het eerste ba-

chelorjaar.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen 

voor aanpassingen in lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De 

commissie meent dat dergelijke initiatieven een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.



Katholieke universiteit Leuven – Samenvatting 67

SAMENVATTING Bachelor of Science in de fysica  
Katholieke universiteit Leuven

Van 24 tot en met 27 november werd de Bachelor of Science in de fysica van de 

Katholieke Universiteit Leuven, in het kader van een onderwijsvisitatie op haar 

kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In deze sa-

menvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste bevindin-

gen van de commissie opgelijst.

Profilering

De bachelor wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen. De KU Leu-

ven biedt de opleiding aan te Leuven en te Kortrijk (KULAK).

In de bachelor, zowel voor het Leuvense als het Kortrijkse programma, ligt 

de nadruk op het verwerven van een grondige basiskennis van de heden-

daagse fysica. Het gaat hierbij om inzicht in haar globale samenhang zoals 

deze op een kwantitatieve manier uitgedrukt wordt in de basiswetten. De 

student moet hiervoor de wiskundige ‘taal’ goed beheersen en vlot om-

gaan met de informatietechnologie. Daarnaast moet de student inzicht 

verwerven in de proefondervindelijke aspecten van de fysica via demon-

stratie-experimenten en aangepaste practica. 

De bachelor in Leuven telt ongeveer 120 studenten en trekt de laatste drie 

jaren gemiddeld 45 generatiestudenten aan per jaar. De opleiding in Kor-
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trijk telt een 50-tal studenten en trekt ongeveer 25 generatiestudenten aan 

waarvan een tiental in de tweede bachelor voor de optie fysica kiest. De 

andere studenten in Kortrijk volgen de doorstroomoptie ingenieursweten-

schappen.

Programma

Het huidige bachelorprogramma te Leuven zit in een hervormingsfase. 

Vanaf academiejaar 2014-2015 zal het volledig vernieuwde curriculum 

zijn uitgerold. Ten tijde van de visitatie volgden enkel de studenten van de 

derde bachelor nog het oude programma. De opleiding te Kortrijk was tot 

voor kort beperkt tot een tweejarige opleiding. Voor de derde bachelorfase 

trok de student, in de regel, naar Leuven. Sinds academiejaar 2013-2014 

wordt in Kortrijk ook de derde fase van de bachelor aangeboden.

De studenten krijgen in de eerste fase van de bachelor een grondige basis-

kennis van de algemene natuurkunde. In de latere fases krijgen de studen-

ten meer verdiepende fysica, waarbij een hoger abstractieniveau is vereist. 

Om het beoogde abstractieniveau te bereiken krijgen de eerstejaars stu-

denten vooreerst een grondige wiskundige basis, aan de hand van een zeer 

degelijk uitgewerkte leerlijn. Hierdoor is er weinig ruimte om moderne fy-

sische concepten en toepassingen aan het begin van de bachelor te inte-

greren. Deze komen nu pas in het tweede jaar aan bod. De aandacht voor 

experimenteren is voldoende maar kan worden uitgebreid en vernieuwd. 

In Kortrijk is dit beter. Sterk punt van de Leuvense opleiding zijn de ge-

trainde communicatievaardigheden.

De bacheloropleiding te Kortrijk (KULAK) omvat verder een ‘doorstroomop-

tie ingenieurswetenschappen’. De studenten in deze doorstroomoptie vol-

gen de opleiding fysica, maar kunnen doorstromen naar de bachelor inge-

nieurswetenschappen te Leuven.

De opleiding is sterk onderzoeksgericht. Reeds in de bachelor leren de 

studenten wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aan. De studen-

ten komen al snel in het programma in aanraking met actueel onderzoek, 

bijvoorbeeld door het deelnemen aan colloquia en het bezoeken van on-

derzoeksinstellingen. In Kortrijk ziet de commissie de ruimte om binnen 

enkele opleidingsonderdelen het academische niveau te verhogen, om de 

studenten zo meer vertrouwd te maken met het kritisch en academisch 

denken binnen een onderzoekscontext. De aandacht voor het niet-acade-

mische beroepenveld zou dan weer moeten toenemen.

De Leuvense opleiding kent het OASE-Project (Onderwijsorganisatie met 

Alternatieve Semesterdeling en Evaluatie). OASE heeft als doel de over-

gang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs vlot te doen verlopen. 

Bovendien wordt er per dag slechts 1 opleidingsonderdeel gedoceerd, zo-

dat studenten een volledige dag in eenzelfde opleidingsonderdeel worden 

ondergedompeld via colleges, oefensessies en begeleide zelfstudiesessies. 

Daarnaast zijn er meerdere momenten van formatieve en summatieve 

evaluatie voorzien doorheen het semester, zodat een snelle bijsturing van 

het leerproces mogelijk is. 

Het cursusmateriaal en werkvormen zijn zowel in Leuven als in Kortrijk 

op orde. Het cursusmateriaal is netjes uitgewerkt en bestaat uit door de 

docenten ontwikkeld materiaal en internationaal erkende standaardwer-

ken. Er wordt veel afgewisseld in de werkvormen, maar er moet meer ac-

tiverend worden gewerkt. Specifiek voor Kortrijk is het gehanteerde op-

leidingsconcept positief. De kleinschaligheid van de Kortrijkse opleiding 

leent zich er bovendien toe om heel persoonlijk en activerend te werken.

In het programma wordt aandacht gegeven aan internationalisering. De 

opleiding zet in op internationalisation@home door de studenten gebruik 

te laten maken van Engelstalige literatuur en hen op te nemen in de onder-

zoeksgroepen, waar ze in contact komen met buitenlandse onderzoekers. 

Daarnaast wordt er tijdens het opleidingsonderdeel ‘Gevorderde experi-

menteertechnieken uit de hedendaagse fysica’ ieder jaar een driedaagse 

buitenlandse reis georganiseerd, bijvoorbeeld naar het CERN.

De Leuvense bachelorproef (9stp) bestaat uit twee kleinere projecten, een 

theoretisch en experimenteel, gevolgd door een groter afsluitend project. 

De bachelorproef wordt uitgevoerd in teamverband in verschillende on-

derzoeksgroepen en onder begeleiding van meestal Engelstalige postdocs. 

Het niveau van de bachelorproeven is prima. Tijdens het werken aan de 

bachelorproef komen de studenten in contact met zowel de theoretische 

als de experimentele zijde van de fysica, en draaien ze een eerste maal 

mee in de onderzoeksgroepen. De (multidisciplinaire) bachelorproef in 

Kortrijk (6stp) wordt ingericht vanaf academiejaar 2013-2014.

Beoordeling en toetsing

In de eerste fase wil de opleiding zoveel mogelijk formatief toetsen. Op die 

manier krijgen de studenten snel feedback en kan er geremedieerd worden 

in studiemethode. Deze vorm van aanpak sluit goed aan bij de gekozen 
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SAMENVATTING Master of Science  
in de fysica/physics  
Katholieke universiteit Leuven

Van 24 tot en met 27 november werd de Master of Science in de fysica/physics 

van de Katholieke Universiteit Leuven, in het kader van een onderwijsvisitatie op 

haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In 

deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste 

bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De masteropleiding wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen. 

De masteropleiding wil de studenten opleiden tot zelfstandige en kritische 

wetenschappers, zodat de studenten voldoende onderzoeksvaardigheden 

hebben ontwikkeld en kennis hebben opgedaan om als wetenschapper te 

functioneren in een beroep naar keuze of om hun weg verder te zetten op 

het niveau van (inter)nationale doctoraatsprogramma’s.

In de masteropleiding zijn ieder jaar in totaal ongeveer 45 studenten inge-

schreven. In de Engelstalige opleiding gaat het om een 10-tal studenten. Er 

waren respectievelijk 5 en 3 vrouwelijke studenten ingeschreven.

onderwijsvorm, het OASE-project. Daarnaast wordt er vooral summatief 

getoetst in de latere jaren van de opleiding. Verder wordt er ook getoetst 

door middel van take-home-examens, presentaties, scripties en verslagen. 

De toetsing verloopt bovendien vlot en transparant. De studenten krijgen 

ook voldoende feedback.

Begeleiding en ondersteuning

Voor het aanleren van experimentele en numerieke vaardigheden gebrui-

ken de studenten didactische opstellingen. Deze waren zowel qua opzet 

en invulling nogal klassiek. De labo-opstellingen te Leuven die worden ge-

bruikt voor de bachelorproef bevinden zich in de onderzoeksgroepen en 

zijn zeer modern. In Kortrijk worden vanaf academiejaar 2013-2014 even-

eens bachelorproeven gemaakt, maar heeft de commissie minder state-

of-the-art labo’s aangetroffen. Voornamelijk in de eerste bachelorfase is 

de begeleiding sterk, daarna neemt deze stelselmatig. Gedurende het stu-

dieproces kunnen de studenten een beroep doen op het monitoraat, de 

trajectbegeleiders en het tutoraat, dat door hogerejaars gegevens wordt. In 

Kortrijk is de begeleiding zeer sterk en is er een belangrijke rol weggelegd 

voor de assistenten en enkele leerkrachten uit het secundair onderwijs 

met deeltijdaanstelling. Daarnaast zijn er in Kortrijk ook kernmonitoren 

wiskunde en fysica voor ondersteuning van de oefeningen en het onder-

wijslabo fysica.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde). 

De uitval in het eerste jaar te Leuven ligt evenwel hoog. In Kortrijk ligt de 

uitval lager. 

Na hun studies gaat de meerderheid van de afgestudeerden van de ba-

chelor verder naar de master fysica. Enkelen gaan naar de master ster-

renkunde en anderen gaan naar een master in het domein van de inge-

nieurswetenschappen. De afgestudeerden uit Kortrijk trekken tot vorig 

academiejaar naar Leuven en kozen daar ofwel voor het derde jaar fysica 

ofwel stroomden ze door naar de derde bachelor ingenieurswetenschap-

pen. Vanaf academiejaar 2013-2014 kunnen de studenten hun bachelors-

diploma behalen in Kortrijk. 
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sentaties, scripties en verslagen. De studenten gaven aan dat de methoden 

van toetsing zeer inzichtelijk worden gemaakt. Ook de feedback achteraf 

verloopt vlot.

Begeleiding en ondersteuning

Voor het werken aan de masterproef maken de studenten gebruik van de 

labo’s die zich in de onderzoeksgroepen bevinden. Deze zijn zeer modern.

De begeleidende diensten zijn degelijk uitgebouwd. De studenten uit de 

master gaan met vragen en problemen rechtstreeks aankloppen bij de do-

centen en assistenten.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde). 

De drop-out is zeer klein en de studieduur wordt nauwelijks verlengd.

De inzetbaarheid van de alumni is breed. Een meerderheid van de afgestu-

deerden stroomt door naar een doctoraat. Verder is er een uitstroom naar 

de industrie, consultancy, financiële sector of onderwijs. De uitstroom naar 

de laatste sector is, net zoals aan de andere Vlaamse fysica opleidingen, 

laag. Een meerderheid van de alumni geeft aan snel werk te vinden. Enkele 

alumni hadden evenwel geen duidelijk zicht gekregen op het beroepsbeeld 

van de fysicus.

Programma

Het Nederlandstalige en het Engelstalige masterprogramma bestaan uit 

een stam van 35 studiepunten. Dit omvat het opleidingsonderdeel ‘his-

torical and social aspects of physics’ en de masterproef. In beide master-

programma’s kiezen de studenten voor een bepaalde specialisatierichting 

(theoretische fysica, fysica op femtometerschaal: kernfysica, vastestof-

fysica op nanometerschaal of fysica van de zachte materie). Verder kiest 

de student in het Nederlandstalige programma uit één van de drie opties 

(optie onderzoek, optie onderwijs en professionele optie). De opbouw van 

het Engelstalige programma is gelijklopend maar kent enkel de optie ‘on-

derzoek’. Enkel met betrekking tot het keuzegedeelte van de twee masters 

is enig verschil merkbaar. Bovendien vormt de Engelstalige variant de ba-

sislijn voor alle studenten die de optie onderzoek nemen, ook voor diegene 

uit de Nederlandstalige opleiding.

In het masterprogramma wordt aandacht gegeven aan internationalise-

ring. De opleiding zet in op internationalisation@home door de studenten 

gebruik te laten maken van Engelstalige literatuur en hen op te nemen in 

de onderzoeksgroepen, waar ze in contact komen met buitenlandse onder-

zoekers. De buitenlandmobiliteit in de master vindt plaats onder de vorm 

van Erasmusuitwisselingsprogramma’s, maar deze is beperkt.

Het cursusmateriaal is netjes uitgewerkt en bestaat uit door de docenten 

ontwikkeld materiaal en internationaal erkende standaardwerken. De va-

riatie in werkvormen is prima. In de masteropleidingen is er veel ruimte 

voor interactie tussen docenten en studenten.

De masterproeven zijn van hoog internationaal niveau. Wanneer het on-

derzoek start, worden de studenten letterlijk opgenomen in de onder-

zoeksgroep. Alle studenten krijgen een eigen bureau in het departement 

en hebben hierdoor de mogelijkheid om veel in overleg te gaan met de 

promotor en met de masterproefbegeleiders. Toch blijkt de begeleiding en 

feedback die de studenten krijgen tijdens het schrijven van de masterproef 

sterk afhankelijk te zijn van de toegewezen promotor en de onderzoeks-

groep waarin de student terecht komt.

Beoordeling en toetsing

De opleiding hanteert een waaier aan toetsvormen. De nadruk in de mas-

teropleiding ligt op mondelinge toetsing (met schriftelijke voorbereiding). 

Verder wordt er ook getoetst door middel van take-home-examens, pre-
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OPLEIDINGSRAPPORT Bachelor en Master of Science  
in de fysica/physics   
Vrije Universiteit Brussel

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de Bachelor en Master of science in de fysica/phy-

sics aan de Katholieke Universiteit Leuven. De visitatiecommissie bezocht 

deze opleidingen op 4 tot en met 7 november 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de betreffende 

generieke kwaliteit gewaarborgd is en de opleiding – of een opleidingsvari-

ant – voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijker-

wijs mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het 

hoger onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet 

aan de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze sys-

tematisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwali-

teitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelingen  

hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende  

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de assistenten, de alumni en de verantwoorde-

lijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteitszorg, internationalisering 

en studiebegeleiding. De commissie heeft ook het studiemateriaal, en een 

selectie van de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. Tevens 

is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspecifieke fa-

ciliteiten, zoals de practica.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

Deze visitatie beslaat de bachelor of science in de fysica (locatie Leuven - 

180 stp), de bachelor of science in de fysica (locatie Kortrijk - 180 stp), de 

master of science in de fysica (120 stp) en de Engelstalige variant master of 

science of physics (120 stp). De opleidingen zijn ingericht door de Faculteit 

Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. In Leuven draagt 

de Permanente Onderwijscommissie (POC) fysica de verantwoordelijkheid 

over het bachelor- en masterprogramma. De opleiding te Kortrijk valt on-

der de POC Wiskunde-Informatica-Fysica (WIF).

De bachelor in Leuven telt ongeveer 120 studenten en trekt de laatste drie 

jaren gemiddeld 45 generatiestudenten aan per jaar. De opleiding in Kor-

trijk telt een 50-tal studenten en trekt ongeveer 25 generatiestudenten aan 

waarvan een tiental in de tweede bachelor voor de optie fysica kiest. De 

andere studenten in Kortrijk volgen de doorstroomoptie ingenieursweten-

schappen. In de masteropleiding zijn ieder jaar in totaal ongeveer 45 stu-

denten ingeschreven. In de Engelstalige opleiding gaat het om een 10-tal 

studenten. Het gemiddeld aantal meisjes in de gehele bachelor over de 

laatste drie jaren in de opleiding bedraagt te Leuven 18 en te Kortrijk 5. 

Voor de master en voor de Engelstalige equivalent gaat het respectievelijk 

om 5 en 3 vrouwelijke studenten.

Het huidige bachelorprogramma te Leuven zit in een hervormingsfase. 

Vanaf academiejaar 2014-2015 zal het volledig vernieuwde curriculum 

zijn uitgerold. Ten tijde van de visitatie volgden enkel de studenten van de 

derde bachelor nog het oude programma. De opleiding te Kortrijk was tot 

voor kort beperkt tot een tweejarige opleiding. Voor de derde bachelorfase 

trok de student, in de regel, naar Leuven. Sinds academiejaar 2013-2014 

wordt in Kortrijk ook de derde fase van de bachelor aangeboden.
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De bacheloropleiding te Kortrijk (KULAK) omvat verder een ‘doorstroomop-

tie ingenieurswetenschappen’. De studenten in deze doorstroomoptie vol-

gen de opleiding fysica, maar kunnen doorstromen naar de bachelor inge-

nieurswetenschappen te Leuven.

De Nederlandstalige master bestaat uit drie opties: de optie onderzoek, 

de professionele optie en de optie onderwijs. De Engelstalige master om-

vat enkel de optie onderzoek. Het programma van deze Engelstalige optie 

loopt grotendeels gelijk met de Nederlandstalige master, optie onderzoek. 

Enkel met betrekking tot het keuzegedeelte van de twee masters is enig 

verschil merkbaar. De commissie behandelt beide opleidingen dan ook als 

één opleiding, tenzij anders vermeld.

De opleidingen werden het laatst gevisiteerd in 2005.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de bacheloroplei-
ding te Leuven als goed, dat van de bachelor te Kortrijk als voldoende en 
de masteropleiding als voldoende.

In de bachelor fysica aan de KU Leuven, zowel voor het Leuvense als het 

Kortrijkse programma, ligt de nadruk op het verwerven van een grondige 

basiskennis van de hedendaagse fysica. Het gaat hierbij om inzicht in haar 

globale samenhang zoals deze op een kwantitatieve manier uitgedrukt 

wordt in de basiswetten. De student moet hiervoor de wiskundige ‘taal’ 

goed beheersen en vlot omgaan met de informatietechnologie. Daarnaast 

moet de student inzicht verwerven in de proefondervindelijke aspecten 

van de fysica via demonstratie-experimenten en aangepaste practica. 

De masteropleiding wil de studenten opleiden tot zelfstandige en kritische 

wetenschappers, zodat de studenten voldoende onderzoeksvaardigheden 

hebben ontwikkeld en kennis hebben opgedaan om als wetenschapper te 

functioneren in een beroep naar keuze of om hun weg verder te zetten op 

het niveau van (inter)nationale doctoraatsprogramma’s. 

Ten behoeve van de bacheloropleiding voor zowel die te Leuven als die 

te Kortrijk werd een set van 16 opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) 

uitgeschreven. De OLR van de bachelor gelden eveneens voor de door-

stroomoptie ingenieurswetenschappen. Voor de master werden 11 leerre-

sultaten uitgeschreven. Daarnaast zijn er bijkomende leerresultaten voor 

de optie onderwijs (5), onderzoek (1) en de professionele optie (1). Voor 

de Engelstalige master worden dezelfde leerresultaten gebruikt. De OLR 

werden besproken tijdens de docentendag en werden nadien afgetoetst 

aan de criteria van de European Physical Society. Deze richtlijnen zijn een 

internationale consensus over de minimumeisen waaraan een bachelor- 

en masteropleiding in de natuurkunde dient te voldoen.

De commissie concludeert dat de opleidingsspecifieke leerresultaten, 
voor zowel de bachelor als de master, voldoen qua niveau en oriëntatie 
aan het Vlaams Kwalificatieraamwerk. Eveneens zijn de OLR afgestemd 
op en voldoen ze aan het domeinspecifiek leerresultatenkader. Enkele 

domeinspecifieke leerresultaten (DLR) werden opgesplitst in meerdere op-

leidingspecifieke leerresultaten om al zo een leerlijn te expliciteren en/

of nadruk te leggen op specifieke competenties. De commissie vindt dit 

positief.

Daarnaast leert de commissie uit het ZER dat de bachelor zich wil profile-

ren door specifiek in te zetten op een multidisciplinair programma, waarin 

ook andere wetenschapsdomeinen, zoals chemie, aan bod komen. Deze 

profilering is zichtbaar in de leerresultaten. In de master wenst de oplei-

ding, nog volgens het ZER, zich te profileren door de studenten op te leiden 

tot zelfstandige onderzoekers, die in een Engelstalige of internationale om-

geving kunnen rapporteren en werken, en als kritische denkers zijn voor-

bereid op een leven-lang leren. Naar het oordeel van de commissie is de 

nagestreefde profilering master zichtbaar in de opleidingspecifieke leer-

resultaten, maar niet in het oog springend in vergelijking met de andere 

Vlaamse fysica- (en sterrenkunde)opleidingen. 

Positief aan de Leuvense bacheloropleiding is de aanwezige onderwijskun-

dige visie op het lesgeven in een bacheloropleiding. Deze visie werd uitge-

schreven in het kader van de opstart van het OASE-project en stimuleert 

zichtbaar de ontwikkeling van verschillende onderwijsvernieuwingspro-

cessen. De commissie hoopt dat deze in de toekomst worden doorgevoerd. 

Een even sterke visie in Kortrijk ontbreekt. Ook met betrekking tot de mas-

teropleiding mist de commissie een overschouwende visie op het lesge-

ven in een master. Deze vaststelling deed de commissie overigens bij alle 

masteropleidingen aan de bezochte instellingen. De masteropleiding moet 

nadenken welke rol ze in de maatschappij wil vervullen, gaande van het 

opleiden voor een vervolgopleiding of een graduate school, tot de studen-

ten klaar te maken voor het onderzoek of het brede beroepenveld.
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De leerresultaten van zowel de bachelor als de master zijn eveneens 
afgestemd op de actuele eisen van het vakgebied. Zo vindt de commis-

sie het positief dat de bacheloropleiding expliciete aandacht voor weten-

schappelijke integriteit vooropstelt. Een explicietere aandacht voor het 

niet academische beroepenveld in de bachelor, maar vooral in de master, 

is nodig, zo meent de commissie. Ten slotte ziet de commissie ruimte om 

computational science en numeriek modelleren in de master als een dui-

delijk leerresultaat neer te schrijven. De leerlijn informatica zoals die in 

de bachelor bestaat, zou kunnen worden doorgetrokken naar de master. 

De commissie concludeert dat de leerresultaten helder zijn neergeschre-

ven en voldoen aan het DLR en het Vlaams Kwalificatieraamwerk. Zowel 

de bacheloropleiding, als de masteropleiding heeft zich afgestemd met het 

werkveld en het vakgebied. De commissie beoordeelt de bacheloropleiding 

te Leuven met de score ‘goed’ omwille van de helder geformuleerde visie 

op onderwijs, in het kader van OASE. De bachelorpleiding te Kortrijk en de 

masteropleiding scoren ‘voldoende’.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de bacheloropleiding, 
zowel te Leuven als te Kortrijk, en van de masteropleiding als voldoende.

Het huidige bachelorprogramma te Leuven zit in een hervormingsfase. De 

eerste en de tweede bachelorfase zijn al vernieuwd. Vanaf academiejaar 

2014-2015 zal ook het vernieuwde curriculum van de derde bachelorfase 

worden uitgerold. Het hervormde programma in Leuven bestaat uit 150 

studiepunten verplichte opleidingsonderdelen die de basisopleiding vor-

men. Het gaat om natuurkundige en wiskundige opleidingsonderdelen, 

basiswetenschappen, algemene vorming en de bachelorproef. De overige 

studiepunten vult de student aan met opleidingsonderdelen uit de vrije 

keuzeruimte. Zoals al in GKW 1 aangehaald, profileert de bachelor van de 

KU Leuven zich door een verbredende aanpak. In het programma te Leu-

ven wordt dit gerealiseerd doordat de studenten een verbredende minor 

volgen van 15 tot 30 stp. Het gaat om de minor wiskunde, sterrenkunde-

informatica of biochemische wetenschappen. Vanaf academiejaar 2014-

2015 kunnen studenten in de derde fase eveneens een deel van de speci-

fieke lerarenopleiding (SLO) opnemen.

De opleiding te Kortrijk was tot voor kort beperkt tot een tweejarige oplei-

ding. Voor de derde bachelorfase trok de student naar Leuven (of naar een 

andere instelling). Sinds academiejaar 2013-2014 kunnen de studenten 

de bachelor in Kortrijk afronden. De opbouw van het programma te Kor-

trijk verschilt van dat uit Leuven. De bachelor in Kortrijk bestaat uit 144 

verplichte studiepunten. Ook hier gaat het om natuurkundige en wiskun-

dige opleidingsonderdelen, basiswetenschappen, algemene vorming en de 

bachelorproef. De invulling van de keuzeruimte wordt er faculteitsbreed 

ingevuld en de studenten hebben de mogelijkheid om te kiezen voor de 

doorstroomoptie ingenieurswetenschappen. Daarnaast kunnen studenten 

die extra begeleiding wensen maximum 8 studiepunten opnemen uit de 

instapmodule. Ook in Kortrijk is er in de bachelor ruimte voor verbreding. 

Dit gebeurt door de profielkeuze (‘lerarenopleiding’, ‘economie en manage-

ment’ of ‘technologie’).

Het Nederlandstalige en het Engelstalige masterprogramma bestaan uit 

een stam van 35 studiepunten. Dit omvat het opleidingsonderdeel ‘histo-

rical and social aspects of physics’ en de masterproef. In beide masterpro-

gramma’s kiezen de studenten voor een bepaalde specialisatierichting (the-

oretische fysica, fysica op femtometerschaal: kernfysica, vastestoffysica op 

nanometerschaal of fysica van de zachte materie). Verder kiest de student 

in het Nederlandstalige programma uit één van de drie opties (optie onder-

zoek, optie onderwijs en professionele optie). De opbouw van het Engelsta-

lige programma is gelijklopend maar kent enkel de optie ‘onderzoek’. Het 

programma omvat verdiepende en verbredende keuze opleidingsonderde-

len die voortbouwen op de leerinhouden uit de bachelor. Ook met betrek-

king tot het masterprogramma wordt er door de POC nagedacht over een 

programmahervorming. Zo wordt er gedacht aan een bredere gezamenlijke 

stam en een duidelijkere profilering en invulling van de aangeboden opties 

onderzoek en professionalisering. Zo wordt er overwogen om een stage in 

te voeren in de professionele optie, zodat studenten op een actieve manier 

kunnen kennismaken met een bepaalde tak van het beroepsleven.

De commissie juicht de verschillende programmahervormingen toe. Ze 
ziet hierin een teken dat de opleidingen belang hechten aan het gelever-
de onderwijs en de nodige aandacht tonen voor onderwijsvernieuwing. 
Speerpunt van de hervorming van de Leuvense bachelor is het OASE-
Project (Onderwijsorganisatie met Alternatieve Semesterdeling en Evalu-

atie). OASE heeft als doel de overgang van secundair onderwijs naar hoger 

onderwijs vlot te doen verlopen. Bovendien wordt er per dag slechts 1 OPO 

gedoceerd, zodat studenten een volledige dag in eenzelfde OPO worden 

ondergedompeld via colleges, oefensessies en begeleide zelfstudiesessies. 

Daarnaast zijn er meerdere momenten van formatieve en summatieve 
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evaluatie voorzien doorheen het semester, zodat een snelle bijsturing van 

het leerproces mogelijk is. Momenteel is het OASE-project uitgerold in de 

eerste fase. Op termijn en na positieve evaluatie van het project zal de 

faculteit de mogelijkheden bekijken om OASE ook in de eerste fase van de 

andere wetenschapsopleidingen te implementeren en later misschien over 

alle fasen. De eerstejaarsstudenten met wie de commissie sprak waren 

alvast tevreden over OASE. Volgens de commissie is het nu zaak te zorgen 

dat alle docenten hun schouders onder deze hervormingen zetten. 

De commissie stelt op basis van het ingekeken leermateriaal en de infor-

matie op het elektronisch leerplatform vast dat de inhoud en vormgeving 

van het bachelorprogramma in Leuven en Kortrijk de studenten in staat 
stelt de beoogde leerresultaten te bereiken. Het programma is evenwich-

tig opgebouwd en is in Leuven zeer uitdagend. In Kortrijk ziet de commis-

sie de ruimte om binnen enkele opleidingsonderdelen het academische 

niveau te verhogen, om de studenten zo meer vertrouwd te maken met het 

kritisch en academisch denken binnen een onderzoekscontext. De studen-

ten krijgen in de eerste fase van de bachelor een grondige basiskennis van 
de algemene natuurkunde. In de latere fases krijgen de studenten meer 

verdiepende fysica, waarbij een hoger abstractieniveau is vereist.

Om het beoogde abstractieniveau te bereiken krijgen de eerstejaars studen-

ten vooreerst een grondige wiskundige basis, aan de hand van een zeer 

degelijk uitgewerkte leerlijn. Hierdoor is er weinig ruimte om moderne 
fysische concepten en toepassingen aan het begin van de bachelor te in-
tegreren. Deze komen nu pas in het tweede jaar aan bod via o.a. het op-

leidingsonderdeel Algemene Natuurkunde (III): fysica vanaf de 20ste eeuw, 

Elektrodynamica en kwantummechanica. De commissie acht het nochtans 

zinvol dat studenten al in het eerste semester van het eerste jaar in aanra-

king komen met moderne fysica. Dit verhoogt niet alleen de motivatie van 

de studenten, maar maakt ook het programma aantrekkelijker. Met het oog 

op een verhoogde instroom en doorstroom acht de commissie het zinvol 

deze piste te onderzoeken. In het bijzonder suggereert de commissie om een 

keuze opleidingsonderdeel op het gebied van de sterrenkunde in de eerste 

fase aan te bieden, en dit omwille van de aanwezigheid van de specifieke 

master sterrenkunde te Leuven. Deze opmerking geldt eveneens voor de ba-

cheloropleiding te Kortrijk. Sterrenkunde en bij uitbreiding veel andere de-

len van de moderne fysica kwamen tot vorig academiejaar (in het tweejarige 

programma) weinig aan bod in Kortrijk. De uitbreiding van de bachelor met 

een derde jaar belooft beterschap: zo bevat het derde jaar te Kortrijk onder 

andere vastestoffysica en fysica van fluïde en zachte materie.

Ten slotte wenst de commissie hierbij nog een algemene bemerking te 

maken. Zo suggereert de commissie een naamsverandering voor enkele 

opleidingsonderdelen. Als voorbeeld haalt ze het opleidingsonderdeel Al-

gemene Natuurkunde (III) aan. Deze naam verhult immers de aantrekke-

lijke moderne aspecten van de natuurkunde die hierin behandeld worden. 

Deze opmerking is eveneens van tel voor een groot aantal opleidingson-

derdelen in Kortrijk. Modernere naamgeving van de opleidingsonderdelen 

zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het programma en mogelijk de 

instroom doen vergroten.

De leerlijn experimenteervaardigheden is gedegen uitgewerkt. In een 

aantal opstellingen, voornamelijk tijdens de algemene natuurkundevak-

ken, komen inspirerende demo-proeven aan bod. In het eerste jaar in 

Kortrijk wordt er naar de mening van de commissie voldoende geëxpe-

rimenteerd. Vooral de geïntegreerde proeven vindt de commissie in Kor-

trijk een positief punt. In Leuven moet het aandeel worden uitgebreid. Ook 

de invulling moet nog worden bijgeschaafd: de commissie meent dat het 

belangrijk is om vanaf het eerste semester van de bachelor de studen-

ten meer zelfstandig te laten experimenteren. Onderwijskundige profes-

sionalisering van de docenten en assistenten, als ook investeringen in de 

didactische labo’s voor het eerste en tweede jaar, zowel op het vlak van 

infrastructuur als inhoud, zijn daarom noodzakelijk zowel te Leuven als te 

Kortrijk. De labo-opstellingen te Leuven die worden gebruikt voor de ba-

chelorproef en masterproef bevinden zich in de onderzoeksgroepen en zijn 

zeer modern. In Kortrijk worden vanaf academiejaar 2013-2014 eveneens 

bachelorproeven gemaakt, maar heeft de commissie minder state-of-the-

art labo’s aangetroffen. 

De informaticaleerlijn is in de bachelor, zowel in Leuven als Kortrijk, 
goed ontwikkeld. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de be-

ginselen van programmeren, probleemoplossend werken en ontwerpen. 

Tijdens deze colleges waarin deze leerlijn aan bod komt kunnen de stu-

denten rekenen op voldoende computerfaciliteiten en softwarepakketten. 

Zoals al aangehaald meent de commissie dat deze leerlijn verder moet 

worden doorgetrokken naar de master.

Over de aandacht voor Engelstalige en wetenschappelijke communica-
tievaardigheden te Leuven is de commissie zeer positief. De opleiding 

levert duidelijk inspanningen om de studenten hier op te trainen. Dit ge-

beurt op een geïntegreerde manier vanaf de eerste fase (maken van een 

posterpresentatie) en met een opleidingsonderdeel ‘wetenschapscommu-



Katholieke Universiteit Leuven – Opleidingsrapport 8382 Katholieke Universiteit Leuven – Opleidingsrapport

nicatie’ in de 2de fase, waar de studenten leren om zelf een Engelstalige 

wetenschappelijke tekst te schrijven (met feedback van taaldocenten En-

gels) en waar ze ook leren een goede presentatie voor te bereiden en te 

geven. Bij het eindproject in de 3de fase krijgen de studenten feedback op 

hun schriftelijke en mondelinge presentatie van twee kleinere projecten, 

zodat ze een gedegen geschreven eindwerk en mondelinge presentatie af-

leveren. In Kortrijk komen deze aspecten minder sterk aan bod.

Hierbij aansluitend wil de commissie ingaan op de gehanteerde taal binnen 

de masteropleiding. De voertaal binnen het internationale onderzoekscir-

cuit in de natuurkunde is Engels. De opleiding speelt hierop in door een 

Engelstalige variant aan te bieden. De Engelstalige variant vormt de basislijn 

voor alle studenten die de optie onderzoek nemen, ook voor diegene uit de 

Nederlandstalige opleiding. Het aanbieden van een uitsluitend Engelstalige 

opleiding stuit momenteel op decretale beperkingen. De commissie wil ech-

ter een lans breken voor een uitsluitend Engelstalige master. Dit versterkt 

het onderwijs voor toekomstige onderzoekers en professionals, maakt het 

mogelijk om buitenlandse masterstudenten aan te trekken en bevordert de 

Engelse taalvaardigheid van de eigen studenten. Wil het Vlaamse natuur-

kundig en sterrenkundig onderwijs in de toekomst tot de internationale top 

behoren, dan is een versoepeling van de decretale taalregeling noodzakelijk.

Zoals al aangehaald biedt Kortrijk een doorstroomoptie naar de ingeni-
eurswetenschappen die zeer populair is bij de studenten. De commissie 

staat hier positief tegenover omdat dit toelaat dat de studenten hun keuze 

tussen een ingenieursopleiding of natuurkunde-opleiding uitstellen tot na 

de tweede bachelor. Wel moet de opleiding deze doorstroomoptie sterker 

promoten, omdat de commissie meent dat veel studenten hiervoor inte-

resse hebben. Anderzijds acht de commissie het van belang dat de studen-

ten in het eerste en tweede jaar te Kortrijk voldoende kennismaken met 

moderne fysica, om hen te stimuleren de fysicaoptie te kiezen.

Ten slotte wenst de commissie nog even stil te staan bij het opleidings-

onderdeel ‘religie, zingeving en levensbeschouwing’. Op basis van de ge-

sprekken met studenten en alumni blijkt dit opleidingsonderdeel niet aan 

te sluiten bij de verwachtingen. Nochtans geeft een dergelijk opleidingson-

derdeel, volgens de commissie, de mogelijkheid om een stuk reflectieon-

derwijs te realiseren waarbij ook ingegaan wordt op de ethische aspecten 

van de natuurwetenschappen en het vraagstuk van de wetenschappelijke 

integriteit. De studenten lieten tijdens het bezoek weten dat de ingenieurs-

faculteit dit vak interessant en wetenschapsgericht invult.

Ook de leerinhouden van de twee masterprogramma’s sluiten aan de 
beoogde leerresultaten. De leerlijnen uit de bachelor worden in de master 

verdergezet maar dan op een verdiepend niveau. De studenten kiezen voor 

een onderzoekspecialisatie en volgen opleidingsonderdelen die aansluiten 

bij hun eigen interessegebied. Daarnaast kiezen de studenten voor één van 

de drie opties. De commissie acht het positief dat studenten begeleid wor-

den door een trajectbegeleider tijdens het samenstellen van hun program-

ma en selecteren van keuzeopleidingsonderdelen. Dit bevordert alleszins 

de samenhang van het programma, zo meent de commissie.

Ook de hierboven beschreven leerlijnen zorgen voor de nodige samenhang 

in het programma, zo meent de commissie. Ook het werken in didactische 

teams voor de verschillende opleidingsonderdelen draagt hiertoe bij, al 

acht de commissie verbetering mogelijk ten aanzien van de gemeenschap-

pelijke verantwoordelijkheid die de docenten dragen over de programma’s. 

Door de schotten tussen de verschillende onderzoeksgroepen ontstaat er 

enerzijds overlap in het curriculum en treden anderzijds verschillen op in 

leer- en onderwijsmethoden. Dit laatste is onder andere zichtbaar in de 

verschillen in begeleiding die de studenten krijgen tijdens de masterproef.

In de bachelor komen de studenten in aanraking met wetenschappe-
lijke onderzoeksvaardigheden (met in begrip van wetenschappelijke 

integriteit). De studenten komen al snel in het programma in aanraking 

met actueel onderzoek, bijvoorbeeld door het deelnemen aan colloquia en 

het bezoeken van onderzoeksinstellingen (o.a. CERN en IMEC). Tijdens het 

werken aan de bachelorproef, wanneer ze een eerste maal ondergedom-

peld zijn in de onderzoeksgroepen, nemen de studenten een zeer onder-

zoekende houding aan. Aan het einde van de bacheloropleiding moeten de 

studenten kiezen voor een bepaalde specialisatie in de master. De interes-

se minors vormen een goede voorbereiding voor het maken van een keuze 

buiten de master fysica. Tijdens het projectwerk in de 3de fase komen de 

studenten in contact met verschillende onderzoeksgroepen in het depar-

tement zodat een gefundeerde specialisatiekeuze binnen de master fysica 

of een keuze voor de master sterrenkunde mogelijk is. Omdat een aantal 

studenten uit de bachelor aangaven (nog) geen duidelijk zicht te hebben 

op het lopend onderzoek binnen de verschillende onderzoeksgroepen, 

raadt de commissie aan de zichtbaarheid van de (sterke) onderzoeksgroe-

pen in het bachelorprogramma te versterken. De onderzoeksgerichtheid 

van de opleiding kent een hoogtepunt tijdens het werken aan de master-

proef (zie GKW 3).
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Ook in Kortrijk worden de studenten vertrouwd gemaakt met het aca-
demisch onderzoek, hoewel het aandeel onderzoek aan de Kortrijkse 
opleiding laag is. De verdiepende fysica vakken worden deels opgevangen 

met docentenmobiliteit in combinatie met permanentiedagen van deze 

Leuvense docenten aan de KULAK. Dit initiatief wordt ondersteund door 

de commissie, zeker omdat het de diversiteit in onderwijsaanpak vergroot. 

Toch zou een versterking van het docentenkorps met permanente leden 

wenselijk zijn, ook voor de onderzoekstraditie aan de KULAK.

De programma’s leggen grote nadruk op onderzoek en een aanzienlijk 

deel van de afgestudeerden gaan hierin verder. Maar ook het niet-acade-

mische beroepenveld heeft nood aan goed opgeleide fysici. Daarom moet 
de opleiding volgens de commissie meer werken aan de professionele 
gerichtheid van het programma. De opleiding is zich hiervan bewust en 

plant daarom de invoering van een stage (in Kortrijk is deze reeds geïm-

plementeerd, wat de commissie zeer waardeert) en richt ze reeds in de 

bachelor een minor business and innovation/economie in. Toch ziet de 

commissie nog mogelijkheden om de aandacht voor het niet-academische 

werkveld te versterken. Dit kan bijvoorbeeld doordat de docenten tijdens 

de colleges fysische en wiskundige toepassingen in de industrie bespreken. 

Verder denkt de commissie onder andere aan het organiseren van bedrijfs-

bezoeken en het structureel betrekken van fellows uit het bedrijfsleven. 

Het aanstellen van een R&D manager als deeltijds hoogleraar creëert voor 

de opleiding en het bedrijf een win-winsituatie. Het geeft de kans om aan 

kennisuitwisseling te doen rond onderzoek, nieuwe publiek-private sa-

menwerkingen op te zetten en het bevordert de mobiliteit van medewer-

kers en studenten. Daarnaast is versterking van de professionele optie in 

de master noodzakelijk. Deze optie is nu zeer economisch ingevuld. Een 

optie die enerzijds gericht is op technologie, met inbegrip van computati-

onal science en numeriek modeleren, en anderzijds op ondernemerschap 

biedt volgens de commissie een bijzondere meerwaarde. Een samenwer-

king met de ingenieursopleidingen lijkt hierbij wenselijk.

Hierbij aansluitend, richt de commissie nog een woord tot de optie on-
derwijs. Zo vindt zij het zeer positief dat de bacheloropleiding in Leuven 

en Kortrijk als enige van de Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde) 

studenten de mogelijkheid biedt om in de bachelor kennis te maken met 

het leraarsberoep. Dit initiatief wordt geapprecieerd door de commissie en 

kan in coördinatie met andere universiteiten de aantrekking tot het leer-

krachtenberoep vergroten. De commissie wenst wel op te merken dat het 

een blijvende inspanning vraagt om de vakdidactieken zoveel als mogelijk 

te doen aansluiten bij de natuurkunde. Verder beveelt de commissie aan 

om studenten uit de optie onderwijs een masterproef te laten maken die 

een natuurkundig onderwerp behandelt op een hoog academisch niveau, 

maar tegelijk een link legt naar de schoolpraktijk.

Verder stelt de commissie dat het cursusmateriaal en werkvormen voor 

alle opleidingen en varianten op orde zijn en aansluiten bij de beoogde 

leerresultaten. Het cursusmateriaal is netjes uitgewerkt en bestaat uit 

door de docenten ontwikkeld materiaal en internationaal erkende stan-

daardwerken. Met betrekking tot de werkvormen in Leuven stelt de com-
missie variëteit vast, maar ziet ze ruimte om meer activerend te wer-
ken. Dit geldt eveneens voor de elektronische leeromgeving, die weliswaar 

goed ontwikkeld is en beschikbaar op het vlak van informatie over de op-

leidingsonderdelen en de leerstof, maar niet op een interactieve manier 

wordt gebruikt. Ook de afstemming tussen de hoorcolleges en de labo’s 

kan volgens de commissie versterkt worden. Specifiek voor Kortrijk drukt 
de commissie haar waardering uit voor het gehanteerde opleidingscon-
cept. De kleinschaligheid van de Kortrijkse opleiding leent zich er toe om 

heel persoonlijk en activerend te werken. Voornamelijk demoproeven, die 

voorafgaand aan het hoorcollege worden gegeven, vindt de commissie po-

sitief. De variatie in werkvormen en de mate van interactie tussen studen-

ten en docenten neemt toe in de masteropleidingen, zo stelt de commissie.

Om de lessen en practica meer activerend te maken, zal het nodig zijn de 

docenten en de assistenten hiervoor te professionaliseren. De commissie 

stelde vast dat de KU Leuven een groot aanbod onderwijskundige profes-

sionaliseringsactiviteiten aanbiedt. De assistenten en de tenure-track do-

centen volgen een verplichte docentenopleiding, maar de zittende docen-

ten maken hier weinig gebruik van. De commissie raadt daarom aan hier 

een structureel beleid aan te koppelen. Verder suggereert de commissie 

om de vereiste onderwijscompetenties te formaliseren. De docenten kun-

nen dan aan de hand van een portfolio aantonen hoe ze onderwijstaken 

verzorgen, onderwijsvernieuwingen introduceren en professionaliserings-

activiteiten attenderen. Deze elementen moeten vervolgens gehonoreerd 

worden bij promotie. Ten slotte wenst de commissie aan te bevelen om 

meer te roteren met de vakaanstellingen. De kwaliteit van de leerinhou-

den en –vormen gaat er volgens de commissie op vooruit indien een docent 

niet langer dan vijf jaar na elkaar hetzelfde opleidingsonderdeel doceert. 

De publicatielijsten en de gesprekken tonen aan dat de vakinhoudelijke 
kwaliteit van de docenten goed is. De docenten komen uit sterke en inter-
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nationaal erkende onderzoeksgroepen/instituten waardoor in de Leuvense 

programma’s veel linken liggen met modern en toonaangevend onderzoek. 

Zoals reeds aangehaald moet dit worden versterkt in Kortrijk. De kwanti-

teit van de docenten en assistenten is goed, zo meent de commissie. De op-

leiding kan rekenen op 48 ZAP-leden en 236 medewerkers in het AAP-BAP 

statuut. Evenwel moet de opleiding alert zijn voor de op termijn stijgende 

werkdruk van OASE. De opleiding in Kortrijk kan rekenen op 2 ZAP-leden 

en 10 medewerkers in het AAP-BAP statuut. Beide opleidingen doen beroep 

op docenten uit nabije departementen voor b.v. het gedeelte wiskunde in 

de opleiding. De groep W&T Kulak telt momenteel 11 voltijdse en 2 deel-

tijdse ZAP-leden, ten laste van de eigen enveloppe. Het residerende do-

centencorps in Kortrijk wordt bovendien bijgestaan door 11 ZAP-leden uit 

Leuven die in Kortrijk een OPO komen geven. 

De kwantiteit van de docenten en assistenten is mede goed te noemen 

door de – naar Europese normen en per hoofd van de bevolking – lage stu-
denteninstroom. De commissie deed deze vaststelling aan alle bezochte 

opleidingen. Omwille van de grote nood aan fysici in het bedrijfsleven en 

het secundair onderwijs vindt ze dit des te problematischer. De opleiding 

is zich hiervan bewust en organiseert samen met de faculteit een heleboel 

outreach-activiteiten, zoals openlesdagen en informatiedagen (SID-in’s) 

voor leerlingen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs. De kinder-

universiteit voor 8-13 jarigen ondervindt overweldigende belangstelling en 

zou kunnen worden geïntensiveerd. Ook leerlingen tussen 14 en 16 jaar 

tracht de faculteit warm te maken voor wetenschappen met activiteiten 

zoals een junior college. De commissie waardeert al deze inspanningen, 

maar meent niettemin dat deze tot nu toe nog weinig effectief zijn geble-

ken. Op basis van gesprekken met docenten, studenten en alumni haalt de 

commissie twee redenen aan. Enerzijds blijkt het imago van bètaweten-

schappen weinig aantrekkelijk en anderzijds vinden leerlingen met een 

sterke wiskundige kennis sneller hun weg naar de ingenieursstudies.

Daarom raadt de commissie aan om de geleverde inspanningen te bunde-

len teneinde met alle Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde) een 

gezamenlijk actieplan ter promotie van de natuurkunde uit te werken. 

Best practices uit het buitenland moeten hierbij als inspiratie dienen. Een 

belangrijk onderdeel van dit plan zal er in bestaan om het beroepsbeeld 

van de fysicus te verduidelijken. Want de arbeidsmarkt noch de bredere 

maatschappij hebben een duidelijk beeld van de mogelijkheden van een 

fysicus. Het is volgens de commissie de taak van de faculteiten hier ver-

andering in te brengen en van de fysicus een beeld te geven dat comple-

mentair is met dat van de ingenieur. Deze strategie zal zich, volgens de 

commissie, moeten richten op het beeld dat momenteel heerst bij leraren, 

ouders en bedrijfsleiders. Ook kan de opleiding zelf enkele initiatieven uit-

werken. De versterking van het niet-academische beroepenveld in het pro-

gramma en de verhoogde aantrekkelijkheid van het eerste jaar (met mo-

derne fysica) kunnen volgens de commissie bijdragen tot een verhoogde 

instroom. Verder denkt de commissie onder andere aan het opbouwen van 

een duurzame band met leraren natuurkunde (en wiskunde) in de regio. 

De studenten uit de optie onderwijs zijn hierbij een belangrijke schakel. 

Bovendien moet ook de Engelstalige master meer buitenlandse studenten 

aantrekken. Ten slotte moet een specifiek plan opgesteld worden om meer 

meisjes aan te trekken.

Instromende studenten worden gestimuleerd een ijkingstoets wetenschap-

pen af te leggen waarmee ze hun voorkennis kunnen schatten. Er wordt 

vervolgens een zomerschool wiskunde aangeboden voor studenten die on-

voldoende scoren. Gedurende het studieproces kunnen de studenten een 

beroep doen op het monitoraat, de trajectbegeleiders en het tutoraat, dat 

door hogerejaars gegevens wordt. Voornamelijk in de eerste bachelorfase 
is de begeleiding sterk, daarna neemt deze stelselmatig af. De commissie 

heeft wel opgevangen dat de werkdruk door het nieuwe OASE systeem op 

lange termijn deze sterke begeleiding onder druk kan zetten. Ze raadt de 

opleiding aan dit goed op te volgen. In Kortrijk is de begeleiding zeer sterk 
en is er een belangrijke rol weggelegd voor de assistenten en enkele 
leerkrachten uit het secundair onderwijs met deeltijdaanstelling. Daar-

naast zijn er in Kortrijk ook kernmonitoren wiskunde en fysica voor on-

dersteuning van de oefeningen en het onderwijslabo fysica. De commissie 

meent dat de instroombegeleiding en studiebegeleiding voor de zwakkere 

studenten goed werkt. Toch acht zij het raadzaam dat ook aan de sterkste 

studenten aandacht wordt geschonken. Het bestaan van het excellentie-

programma, de twinbachelor wiskunde-fysica (210 stp) in Kortrijk, vindt 

zij een mooi initiatief. Vanaf academiejaar 2014-2015 zal het volgen van 

een twinbachelor ook in Leuven mogelijk zijn.

Het systeem van de interne kwaliteitszorg is volgens de commissie op 
orde. Als een bewijs hiervoor noemt zij het helder en kritisch geschreven 

zelfevaluatierapport, dat ondersteund werd door focusgesprekken met 

een groep van studentenafgevaardigden. Iedere twee jaar worden alle op-

leidingsonderdelen geëvalueerd door middel van een online-bevraging. Op 

basis van de resultaten van de bevragingen worden op regelmatige basis 

verbeteracties genomen. Ook naar aanleiding van de vorige visitatie wer-
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den verbetermaatregelen doorgevoerd. Zo worden er op aanbeveling van 

de vorige commissie exitgesprekken met uitvallende studenten gehouden, 

heeft de POC meer slagkracht gekregen en is er gewerkt aan de internati-

onale mobiliteit van de studenten. De studierendementen zitten in de lift, 

maar hier is volgens de commissie nog ruimte ter verbetering, net zoals bij 

de practica te Kortrijk die uitdagender moeten worden ingevuld.

Centraal orgaan in de interne kwaliteitszorg is de POC fysica te Leuven en de 

POC WIF te Kortrijk, met daarin vertegenwoordigers van de docenten, stu-

denten, assistenten en werkveld. De commissie meent dat alle geledingen 

via de POC voldoende inspraak hebben en betrokken worden bij de interne 

kwaliteitszorgcyclus. Verder zijn er vele informele contacten binnen de op-

leiding die er voor zorgen dat mogelijke problemen snel worden gedetec-

teerd. Als aandachtspunt hierbij stelt de commissie dat het belangrijk is om 

studenten op de hoogte te brengen van de resultaten van de bevragingen en 

van de reden voor het al dan niet implementeren van een verbetermaatre-

gel. Dit laatste bleek in Kortrijk niet altijd adequaat te gebeuren. 

Zowel in het bachelor- als masterprogramma wordt aandacht gegeven aan 

internationalisering. De opleidingen zetten in op internationalisation@
home door de studenten gebruik te laten maken van Engelstalige litera-

tuur en hen op te nemen in de onderzoeksgroepen, waar ze in contact 

komen met buitenlandse onderzoekers. Daarnaast wordt er tijdens het 

opleidingsonderdeel ‘Gevorderde experimenteertechnieken uit de heden-

daagse fysica’ ieder jaar een driedaagse buitenlandse reis georganiseerd, 

bijvoorbeeld naar het CERN. De buitenlandmobiliteit in de master, onder 
de vorm van Erasmusuitwisselingsprogramma’s, is beperkt en zou voor-

al in het kader van de masterproef kunnen worden uitgebreid.

De commissie stelt dat de studenten terechtkomen in een motiverende 
en uitdagende leeromgeving. De studeerbaarheid van de programma’s 
te Leuven en te Kortrijk en het doorstroomrendement ziet de commissie 
hierbij als een indicator. Zo gaven de studenten aan dat het programma 

zwaar is maar in de lijn ligt met 25 tot 30 studie-uren per studiepunt. Voor-

al het eerste jaar van de bachelor wordt als zwaar ervaren, voornamelijk 

door de hoeveelheid abstracte wiskunde die de studenten moeten verwer-

ken. De doorstroomcijfers maken ook duidelijk dat de drop-out in het eer-

ste jaar hoog ligt. Eens het eerste jaar gepasseerd, zijn de uitvalkansen van 

de studenten minimaal, wat de commissie gerust stelt. De leeromgeving 

wordt nog versterkt door de prominente aanwezigheid van de studenten-

kring Wiskunde-Informatica-Natuurkunde (Wina).

De commissie concludeert dat het onderwijsproces van de bachelor op 

beide locaties en de master voldoet aan de basiskwaliteit. De commis-

sie stelde vast dat de opleiding deze basiskwaliteit op bepaalde aspecten 

ruimschoots overschrijdt. Het gaat dan onder andere om het niveau van 

de leerinhouden en de aandacht voor onderzoek te Leuven of de geïnte-

greerde labo’s en de mogelijkheid tot het volgen van een stage in Kortrijk. 

Evenwel heeft de commissie bij bepaalde aspecten van het onderwijspro-

ces opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd. Hierdoor stelt ze dat de 

opleidingen niet systematisch boven de basiskwaliteit uitsteken. Daarom 

besluit de commissie de opleidingen, inclusief de verschillende varianten, 

de score ‘voldoende’ toe te kennen.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de bachelo-
ropleiding te Leuven en de masteropleiding als goed. De commissie be-
oordeelt het gerealiseerde eindniveau van de bacheloropleiding te Kor-
trijk als voldoende.

Bij de toetsing en beoordeling onderschrijft de opleiding de visie op toetsen 

van de KU Leuven en de faculteit wetenschappen. Het toetsbeleid binnen de 

opleidingen is op dit moment impliciet en in ontwikkeling. Binnen de schoot 

van de POC zullen een aantal concrete initiatieven genomen worden om 

de aard, de vorm en de kwaliteit van de toetsen te stroomlijnen. Als eerste 

uitgangspunt neemt de opleiding dat het toetssysteem dient na te gaan of 

de studenten alle OLR op voldoende niveau bereiken. Daarnaast moet de 

toetsing er toe bijdragen dat studieproblemen snel worden opgemerkt.

Ten behoeve hiervan stelt de opleiding zich tot doel om in de eerste fase 
zoveel mogelijk formatief te toetsen. Op die manier krijgen de studen-

ten snel feedback en kan er geremedieerd worden in studiemethode. Deze 

vorm van aanpak sluit volgens de commissie goed aan bij de gekozen on-

derwijsvorm, het OASE-project. Daarnaast wordt er vooral summatief ge-
toetst in de latere jaren van de opleiding. Hier ziet de commissie ruimte 

om het formatieve karakter te versterken. De opleiding hanteert verder 

een waaier aan toetsvormen. Aan het begin van de bachelor wordt er voor-

namelijk schriftelijk getoetst, terwijl later in het programma de nadruk 

verschuift naar mondelinge toetsing (met schriftelijke voorbereiding). Ver-

der wordt er ook getoetst door middel van take-home-examens, presenta-

ties, scripties en verslagen. De studenten gaven aan dat de methoden van 

toetsing zeer inzichtelijk worden gemaakt.
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De commissie heeft tijdens het bezoek examenopgaven ingekeken. Ze 

meent dat deze van goede kwaliteit zijn en aansluiten bij de beoogde leer-

resultaten. De toetsen in Kortrijk moeten volgens de commissie uitdagen-

der worden ingevuld.

Na het examen kunnen de studenten feedback krijgen. Evenwel stelt 
de commissie vast dat maar weinig studenten hiervan gebruik maken. 
Daarnaast geven niet alle docenten aan het begin van de les aan wat  

van de studenten verwacht wordt op het examen. De commissie raadt 

aan hier aan te werken om zo de transparantie van het toetsen te  

versterken. Positief vindt de commissie wel dat meer en meer docenten  

gebruik maken van een verbetersleutel en/of geëxpliciteerde verbetercri-

teria. De commissie hoopt dat op termijn alle docenten hiervan gebruik 

maken. 

De kwaliteit van de toetsen wordt bewaakt binnen de didactische teams, 

waarbinnen afspraken worden gemaakt over de beoordelingscriteria. 

Daarnaast zijn ook de onderwijsevaluaties een belangrijke indicator om 

de kwaliteit van het toetsen te monitoren. Ten slotte waken de POC fysica 

en de POC WIF erover dat de toetsing het bereiken van de leerresultaten 

waarborgt. In het kader hiervan werd voor de beoordeling van de bachelor- 

en masterproef een uniform beoordelingsformulier uitgewerkt. De com-

missie vindt dit zeer positief.

Ondanks het ontbreken van een expliciet toetsbeleid en een aantal door 

de commissie aangehaalde verbeterpunten, stelt de commissie dat vele 

elementen binnen de toetsmethodiek effectief zijn. De commissie con-

cludeert dat de opleidingen beschikken over een betrouwbaar, valide en 

transparant systeem van toetsen.

De Leuvense bachelorproef (9stp) bestaat uit twee kleinere projecten, een 
theoretisch en experimenteel, gevolgd door een groter afsluitend project. 
De bachelorproef wordt uitgevoerd in teamverband in verschillende on-

derzoeksgroepen en onder begeleiding van meestal Engelstalige postdocs. 

De commissie vindt het positief dat de studenten tijdens de bachelorproef 

in contact komen met zowel de theoretische als de experimentele zijde 

van de fysica, en een eerste maal meedraaien in de onderzoeksgroepen. 

Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie bachelorproeven ingeke-

ken. Deze waren van zeer goede kwaliteit. De (multidisciplinaire) bachelor-

proef in Kortrijk (6stp) wordt ingericht vanaf academiejaar 2013-2014. Op 

het moment van het bezoek kon de commissie nog geen bachelorproeven 

inkijken. De commissie vernam tijdens het bezoek dat ook de docenten 

van Leuven de bachelorproeven in Kortrijk zullen gaan begeleiden. 

De masterproeven bestaan eveneens uit twee delen: een voorbereiding en 

de eigenlijke masterproef. De studenten maken hun masterproef binnen 

één van de onderzoeksgroepen van de opleiding. De score van de master-

proef wordt gegeven door de promotor, door twee lezers en door een jury 

tijdens de verdediging. De commissie heeft voorafgaand aan het bezoek 
masterproeven gelezen en vindt de masterproeven van zeer hoog ni-
veau. Veertig procent van de masterproeven leidt tot een publicatie.

Over het algemeen meent de commissie dat de studenten voldoende keu-

zeonderwerpen hebben. Wanneer het onderzoek start, worden de studenten 

letterlijk opgenomen in de onderzoeksgroep. Alle studenten krijgen een ei-

gen bureau in het departement en hebben hierdoor de mogelijkheid om veel 

in overleg te gaan met de promotor en met de masterproefbegeleiders. Toch 

blijkt de begeleiding en feedback die de studenten krijgen tijdens het schrij-

ven van de masterproef sterk afhankelijk te zijn van de toegewezen promotor 

en de onderzoeksgroep waarin de student terecht komt, zo leert de commissie 

na gesprekken met studenten en alumni. De reden voor deze verschillen ligt 

in de grote zelfstandigheid van de onderzoeksgroepen. De commissie meent 

dat dit een aandachtspunt moet zijn bij de masterhervorming.

Na hun studies gaat de meerderheid van de afgestudeerden van de bachelor 

verder naar de master fysica. Enkelen gaan naar de master sterrenkunde en 

anderen gaan naar een master in het domein van de ingenieurswetenschap-

pen. De afgestudeerden uit Kortrijk trekken tot vorig academiejaar naar 

Leuven en kozen daar ofwel voor het derde jaar fysica ofwel stroomden ze 

door naar de derde bachelor ingenieurswetenschappen. Vanaf academiejaar 

2013-2014 kunnen de studenten hun bachelorsdiploma behalen in Kortrijk. 

Veel alumni uit de master gaan verder in het onderzoek en starten een 
doctoraat in binnen- of buitenland. Een ander deel trekt naar het private 
bedrijfsleven en een minderheid gaat het onderwijs in. De alumni vinden 

allemaal snel werk, zo kon de commissie vaststellen. Niettemin vindt de 

commissie het jammer dat slechts zo weinig studenten opteren voor het le-

raarsberoep of rechtstreeks een baan zoeken in het niet-academische werk-

veld. Een sterkere beroepsvoorlichting in het programma (zie GKW 2) kan 

leiden tot een meer gedifferentieerde uitstroom.

Om de studierendementen te analyseren, heeft de commissie gebruik ge-

maakt van de cijfers die door de centrale diensten van KU Leuven zijn aan-
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gereikt. Ze stelt vast dat het studierendement van de bachelor te Leuven 
gemiddeld 77% bedraagt, te Kortrijk bedraagt het gemiddelde rendement 
79% (met die bemerking dat de bacheloropleiding te Kortrijk tot 2012-
2013 een tweejarig programma kende). Het rendement van de master ligt 
rond de 95% en voor de Engelstalige opleiding bedraagt dit 58%.

De commissie acht de studie-uitval in het eerste bachelorjaar te Leuven 
hoog. De uitval bedraagt 50%. Het rendement van eerste fase van de ba-

chelor in Kortrijk ligt hoger, maar veel studenten kiezen na het tweede jaar 

voor een vervolg bij de ingenieurswetenschappen. De commissie meent 

dat de opleiding blijvend aandacht moet schenken aan de uitval in het 

eerste jaar, zodoende het rendement op te krikken. Ze hoopt dat het OASE-

project op termijn aantoonbare resultaten oplevert met betrekking tot de 

verhoging van het studierendement. Positief vindt de commissie dat in re-

actie op een aanbeveling van de vorige visitatiecommissie exitinterviews 

worden georganiseerd teneinde de drop-out in kaart te brengen. De com-

missie oordeelt dat het rendement van de bacheloropleidingen in de lijn 

ligt met de andere Vlaamse opleidingen fysica. 

Het rendement van de masteropleidingen is naar de mening van de com-

missie op orde. Wel ondervindt de masteropleiding de laatste tijd nega-

tieve effecten van studenten die zich inschrijven in de master, zonder dat 

zij hun bacheloropleiding hebben afgerond. Dit leidt tot een feitelijke ver-

lenging van de masterstudies en stelt problemen rond de volgtijdelijkheid 

van sommige opleidingsonderdelen. De commissie raadt de opleiding en 

bij uitbreiding het faculteitsbestuur aan om een harde knip te hanteren en 

volgtijdelijkheidsregels in te lassen. 

Concluderend meent de commissie dat het toetsbeleid voor de verschil-

lende opleidingen op orde is, al moet dit hier en daar nog verder worden 

versterkt en geformaliseerd. Het niveau en de inzetbaarheid van de afge-

studeerden is prima. De kwaliteit van de bachelorproeven en de master-

proeven in Leuven vindt de commissie hoog. Het rendement van de ba-

chelor te Kortrijk en de masteropleidingen is naar behoren, de drop-out in 

de bachelor in Leuven verdient verdere aandacht. Aangezien er ten tijde 

van het bezoek in Kortrijk nog geen afgestudeerden waren die de drie ja-

ren hadden doorlopen en er bijgevolg nog geen bachelorproeven waren 

geschreven, heeft de commissie geoordeeld om voor de bachelor fysica van 

deze campus de score ‘voldoende’ te geven. De opleidingen te Leuven krij-

gen de scoren ‘goed’, vermits de commissie meent dat deze systematisch 

de basiskwaliteit overschrijden.

Integraal eindoordeel van de commissie

Bachelor of Science in de fysica, locatie Leuven

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, gene-

rieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Science in de 

fysica, conform de beslisregels, goed.

Bachelor of Science in de fysica, locatie Kortrijk

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Sci-

ence in de fysica (Kortrijk), conform de beslisregels, voldoende.

Master of Science in de fysica/physics

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Master of Science in de 

fysica/physics conform de beslisregels, voldoende.
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Samenvatting van de aanbevelingen  
in het kader van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Schenk in de leerresultaten van de opleiding meer aandacht aan com-

putational science en aan het niet-academische beroepenveld.

 – Ontwikkel een doorgedreven onderwijskundige visie voor de master.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Implementeer voldoende moderne fysica vroeg in de bachelor.

 – Moderniseer de practica, zowel inhoudelijk als vormelijk. Verhoog even-

eens het aandeel practica te Leuven.

 – Versterk het onderzoek en het academische milieu te Kortrijk.

 – Trek de leerlijn informatica door naar de master.

 – Geef het opleidingsonderdeel ‘Religie, zingeving en levensbeschouwing’ 

een invulling die meer wetenschapsgericht is en thema’s als ethiek en 

wetenschappelijke integriteit omvat.

 – Versterk de beroepsoriëntatie in het programma en overweeg een pro-

fessionele optie in de master met aandacht voor ondernemerschap en 

technologie.

 – Professionaliseer de docenten en assistenten systematisch. Dit komt de 

onderwijsvernieuwing van het programma ten goede.

 – Verhoog de instroom en heb speciale aandacht voor meisjes. Werk  

hiervoor samen met de andere Vlaamse fysica en sterrenkunde  

opleidingen.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Finaliseer het opleidingsspecifieke toetsbeleid- en plan, toon daarbij 

meer aandacht voor formatieve toetsing.

 – Verhoog het studierendement en verlaag de drop-out in het eerste jaar 

van de bachelor.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen 

voor aanpassingen in lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De 

commissie meent dat dergelijke initiatieven een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.

SAMENVATTING Master of Science  
in de sterrenkunde/astronomy and astrophysic  
Katholieke Universiteit Leuven

Van 4 tot en met 7 november werd de Master of Science in de sterrenkunde/astro-

nomy and astrophysic van de Katholieke Universiteit Leuven, in het kader van een 

onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhan-

kelijke experten. In deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden 

de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De masteropleiding wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen. 

De master sterrenkunde is de enige specifieke opleiding op dit domein in 

Vlaanderen. Aan andere instellingen wordt de sterrenkunde als een com-

ponent van de reguliere natuurkunde-opleiding behandeld. Het multidis-

ciplinaire karakter van dit onderzoeksdomein, met aanknopingspunten 

binnen de fysica, wiskunde, chemie, geologie en biologie, en de eigen me-

thodologie van de discipline vormden de twee belangrijkste motivaties om 

deze opleiding apart in te richten. De aanwezige onderzoeksexpertise aan 

de KU Leuven op dit domein – binnen het Instituut voor Sterrenkunde, het 

Centrum voor mathematische Plasma-Astrofysica en het Instituut voor 

theoretische fysica – is aangewend om een specifieke onderzoeksgerichte 

master in te richten.
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De opleiding telt tussen 2009 en 2012 gemiddeld 15 studenten per acade-

miejaar.

Programma

Het programma van de master sterrenkunde (120 stp) is opgebouwd  

uit een gedeelte verplichte opleidingsonderdelen, keuzeopleidingson-

derdelen (die zowel verbredend als verdiepend zijn van inhoud) en de 

masterproef. Daarnaast kiest de student één van de drie opties (optie 

onderzoek, professionele optie of optie onderwijs). De Engelstalige vari-

ant, master astronomy and astrophysics, biedt alleen de optie onderzoek 

aan. Dit programma is grotendeels gelijklopend aan de Nederlandstalige 

variant. De commissie behandelt daarom beide opleidingen als één, ten-

zij anders vermeld.

Daarnaast is het programma sterk onderzoeksgericht. De studenten, om 

het even welke optie ze kiezen, komen tijdens hun opleiding frequent 

in contact met actueel en modern onderzoek. De onderzoeksvaardighe-

den van de studenten worden bijgebracht aan de hand van verschillende 

onderzoeksprojecten. Een door de studenten zeer gewaardeerd onder-

zoeksproject is ‘onderzoeksschool observationele sterrenkunde’, waar de 

studenten eigen waarnemingen aanvragen in professioneel format, ver-

volgens het eigen onderzoek uitvoeren met de Mercatortelescoop op La 

Palma, en ten slotte de resultaten verwerken tot een proefartikel in een 

professioneel tijdschrift. 

De aandacht voor internationalisering in het programma is hoog. Negen 

van de 25 (36%) afgestudeerden tussen 2008 en 2012 hebben deelgenomen 

aan een Erasmusuitwisseling en ook het onderzoeksproject in La Palma 

brengt de studenten de nodige internationale ervaring bij.

Ook het gehanteerde onderwijsmateriaal is op orde. De meeste docenten 

van de opleiding maken gebruik van zelf ontwikkeld cursusmateriaal. De 

werkvormen zijn innoverend en er is veel ruimte voor discussies tijdens 

de colleges.

De masterproeven halen een zeer hoog wetenschappelijk niveau. De mas-

terproeven sluiten inhoudelijk aan bij het state-of-the-art onderzoek in de 

onderzoeksgroepen van de opleiding en de studenten geven in de master-

proeven blijk te beschikken over de nodige academische vaardigheden van 

een beginnend vorser. Positief zijn de wekelijkse onderzoekseminars waar 

de studenten hun vooruitgang presenteren. Het aantal masterproeven dat 

leidt tot een publicatie bedraagt 28%. Bij studenten die hun masterproef 

in het buitenland schrijven, via bijvoorbeeld Erasmus, bedraagt dit 67%.

Beoordeling en toetsing

De toetsvormen bestaan uit een combinatie van mondelinge en schrifte-

lijke examens, beoordeling van papers, presentaties en oefeningen. Ook 

worden mondelinge examens gecombineerd met schriftelijke oefeningen 

en numerieke opdrachten. Voor bepaalde opleidingsonderdelen worden 

meerdere toetsmethoden gehanteerd, zodat verschillende leerresultaten 

op adequate wijze getoetst worden. Eveneens geven de studenten presen-

taties om de mondelinge vaardigheden te toetsen.

De opleiding toetst regelmatig op formatieve wijze, voornamelijk voor de 

verschillende onderzoeksprojecten. De studenten maken tussentijdse op-

drachten en krijgen hierop de nodige feedback. De feedback wordt zowel 

schriftelijk gegeven nadat de studenten oefeningen hebben gemaakt, als 

ook mondeling (en meer informeel) doordat de student integraal deel uit-

maakt van de onderzoeksgroep en hierdoor veel in contact komt met de 

docenten en assistenten.

Begeleiding en ondersteuning

De opleidingsspecifieke infrastructuur is uitgebreid en in goede staat. 

De studenten van de opleiding krijgen een eigen lokaal, dat is voorzien 

van computers, binnen het Instituut voor Sterrenkunde. Verder maakt de 

opleiding gebruik van moderne onderzoeksopstellingen, zoals de Merca-

torsterrenwacht. Voor het werken aan de masterproef maken de studen-

ten gebruik van de labo’s die zich in de onderzoeksgroepen bevinden. Deze 

zijn zeer modern.

De begeleidende diensten zijn degelijk uitgebouwd. De studenten uit de 

master gaan met vragen en problemen rechtstreeks aankloppen bij de do-

centen en assistenten.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde). 

De drop-out is zeer klein en de studieduur wordt nauwelijks verlengd.
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De sterke nadruk op onderzoek, leidt er toe dat de afgestudeerden van 

de opleiding veelal terechtkomen in de onderzoekswereld. Van de 25 af-

gestudeerden tussen 2008 en 2012 zijn 15 studenten begonnen met een 

doctoraat. Anderen studeren verder, zijn aan de slag als wetenschappelijk 

medewerker, trekken het onderwijs in of gaan naar de industrie. De af-

gestudeerden vinden over het algemeen snel werk, maar enkele alumni 

gaven de commissie te kennen dat de bekendheid van het diploma ster-

renkunde bij het werkveld beperkt is. 

OPLEIDINGSRAPPORT Master of Science  
in de sterrenkunde/astronomy and astrophysic  
Katholieke Universiteit Leuven

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de Master of Science in de sterrenkunde/astronomy 

and astrophysics aan de Katholieke Universiteit Leuven. De visitatiecom-

missie bezocht deze opleiding van 4-7 november 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleiding aan de hand van de drie ge-

nerieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit kader 

is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de NVAO. 

Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een gewogen 

en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, 

goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwaliteitswaarbor-

gen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke kwaliteitswaar-

borg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant – voldoet aan 

de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden 

verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger onderwijs. De 

score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan de basiskwaliteit 

en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke kwaliteitswaarborg. 

Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze systematisch de basis-

kwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een score excellent 

steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de generieke kwa-

liteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal voorbeeld. De 

score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwaliteitswaarborg 

onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld.

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, assistenten en de verantwoordelij-

ken op opleidingsniveau voor interne kwaliteitszorg, internationalisering 
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en studiebegeleiding. De commissie heeft ook een selectie van het studie-

materiaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. Tevens is 

door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspecifieke facili-

teiten, zoals de leslokalen en de laboratoria.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

De opleiding wordt ingericht door de faculteit wetenschappen van de  

Katholieke Universiteit Leuven. De permanente onderwijscommissie (POC) 

sterrenkunde is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het verloop van  

het programma. 

Het programma van de master sterrenkunde (120 stp) is opgebouwd uit 

een gedeelte verplichte opleidingsonderdelen, keuzeopleidingsonderdelen 

(die zowel verbredend als verdiepend zijn van inhoud) en de masterproef. 

Daarnaast kiest de student één van de drie opties (optie onderzoek, profes-

sionele optie of optie onderwijs). De Engelstalige variant, master astrono-

my and astrophysics, biedt alleen de optie onderzoek aan. Dit programma 

is grotendeels gelijklopend aan de Nederlandstalige variant. De commissie 

behandelt daarom beide opleidingen als één, tenzij anders vermeld.

De opleiding telt tussen 2009 en 2012 gemiddeld 15 studenten per acade-

miejaar.

De opleiding werd nog niet eerder gevisiteerd.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de master sterren-
kunde/astronomy and astrophysics als voldoende.

In de aanloop van de introductie van het programma in 2007 heeft de 

toenmalige POC Sterrenkunde zich gebogen over de doelstellingen van de 

opleiding. Na het opstellen van de domeinspecifieke leerresulaten (DLR) 

besliste de POC om de oorspronkelijke OLR te herschrijven. Na aftoetsing 

op de docentendag heeft dit proces geleid tot een set van 12 opleidings-

specifieke leerresultaten (OLR’s). Deze gelden zowel voor de Nederlands-

talige als de Engelstalige master. Uit de gesprekken kon de commissie op-

maken dat de opleidingsverantwoordelijken en docenten, die betrokken 

zijn in verschillende onderzoeksgroepen (sterrenkunde – plasmafysica 

– wiskunde), gezamenlijk achter de leerresultaten van de master staan. 

Daarnaast werden voor de opties onderzoek, onderwijs en de professionele 

optie bijkomende leerresultaten uitgeschreven.

De commissie stelt dat de opleidingsspecifieke leerresultaten zowel qua 
niveau als oriëntatie passen bij het Vlaams Kwalificatieraamwerk. Ver-
der sluiten de opleidingsspecifieke leerresultaten aan bij het domein-
specifiek leerresultatenkader. Het voornaamste verschil tussen de OLR 

ten aanzien van de DLR is het accent op het waarneembare, eerder dan 

op het experimentele. Verder legt de opleiding een nadruk op stellaire 

waarnemingen, met inbegrip van de ontwikkelingen en het gebruik van 

instrumentatie en data-analyse. De opleiding richt zich zowel op de meer 

theoretische als de meer computationele zijde van het spectrum. 

De leerresultaten zijn actueel en sluiten aan bij de eisen gesteld door het 

vakgebied, zo meent de commissie. Enkel de aandacht voor het niet-aca-

demische beroepenveld dient te worden vergroot. De commissie verwacht 

dat de opleiding hieromtrent een leerresultaat uitwerkt. Met name zou 

een professionele optie rond instrumentatie/technologie studenten met 

bachelordiploma in de ingenieurswetenschappen kunnen aantrekken.

De master sterrenkunde is de enige specifieke opleiding op dit domein 
in Vlaanderen. Aan andere instellingen wordt de sterrenkunde als een 

component van de reguliere natuurkunde-opleiding behandeld. Het mul-

tidisciplinaire karakter van dit onderzoeksdomein, met aanknopingspun-

ten binnen de fysica, wiskunde, chemie, geologie en biologie, en de eigen 

methodologie van de discipline vormden de twee belangrijkste motivaties 

om deze opleiding apart in te richten. De commissie vindt het positief dat 

de aanwezige onderzoeksexpertise aan de KU Leuven op dit domein – bin-

nen het Instituut voor Sterrenkunde, het Centrum voor mathematische 

Plasma-Astrofysica en het Instituut voor theoretische fysica – is aange-

wend om een specifieke onderzoeksgerichte master in te richten. 

De commissie mist evenwel een overschouwende visie op het lesgeven in 

een master. Deze vaststelling deed de commissie overigens bij alle master-

opleiding aan de bezochte instellingen. De masteropleiding moet naden-

ken welke rol ze in de maatschappij willen vervullen, gaande van het op-
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leiden voor een vervolgopleiding of een graduate schools, tot de studenten 

klaar te maken voor het onderzoek of het brede beroepenveld.

Concluderend stelt de commissie dat de opleiding voldoet aan de beoor-

delingscriteria en hiermee de basiskwaliteit behaalt, maar deze niet sys-

tematisch overschrijdt. De commissie kent daarom de opleiding de score 

‘voldoende’ toe.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de master sterren-
kunde/astronomy and astrophysics als excellent.

Aan het begin van de opleiding volgen de studenten 30 studiepunten ver-

plichte opleidingsonderdelen. Hierdoor wordt bij alle studenten de nodige 

basiskennis en –vaardigheden aangebracht voor het vervolg van de op-

leiding, zowel wat betreft de theoretische als de observationele aspecten 

van de sterrenkunde. Eén van de verplichte opleidingsonderdelen in het 

tweede semester is ‘Introduction to Cosmology’. Om de theoretische ken-

nis bij de studenten te versterken, een betere aansluiting te verzekeren 

met de vernieuwde bachelor en om de vooropgestelde leerresultaten te be-

reiken, wordt dit opleidingsonderdeel vanaf academiejaar 2015-2016 opge-

splitst, enerzijds in ‘Astrophysical Cosmology’ en anderzijds in ‘The Early 

Universe’. Het laatste onderwerp maakt deel uit van het onderzoek van het 

Instituut voor Theoretische Fysica. De commissie ziet een verdergaande 

samenwerking tussen beide instituten als een positieve ontwikkeling. 

Verbreding en/of verdieping wordt verwezenlijkt door de keuzeopleidings-

onderdelen en de opties (onderzoek-onderwijs-professionele optie). De 

studenten hebben een ruime keuzevrijheid. Zowel de studenten als de 

commissie vinden dit zeer goed. De promotor van de masterproef en de 

programmadirecteur kijken er daarom op toe dat de student opleidingson-

derdelen kiest die relevant zijn voor het onderwerp van de masterproef. De 

commissie vindt dit positief.

Het programma legt verder een grote nadruk op stellaire astrofysica. Het 

aanbod van keuzeopleidingsonderdelen geeft de studenten de mogelijk-

heid te differentiëren tussen asteroseismologie, andere benaderingen van 

de structuur en evolutie van sterren, en meer technologisch gericht on-

derzoek. Deze topics komen voort uit het onderzoek binnen het Instituut 

voor Sterrenkunde (IvS). Studenten die zich willen specialiseren in plas-

ma-astrofysica kunnen dit doen door opleidingsonderdelen uit de master 

toegepaste wiskunde te volgen gegeven door onderzoekers van het Cen-

trum voor mathematische Plasma-Astrofysica (CPA). Voor expertise over 

planeten, interstellair medium, nucleosynthese en hoge-energie-astrofy-

sica wordt een beroep gedaan op externe docenten. De commissie is zeer 
tevreden met de opbouw van het programma en ze acht het zeer positief 
dat de opleiding de expertise van andere onderzoeksgroepen aanboort 
om het programma zo breed mogelijk op te bouwen. Ze stelt dan ook dat 
de leerinhouden van het programma aansluiten bij de vooropgestelde 
opleidingsspecifieke leerresultaten.

Daarnaast is het programma sterk onderzoeksgericht. De studenten, om 

het even welke optie ze kiezen, komen tijdens hun opleiding frequent in 

contact met actueel en modern onderzoek. De onderzoeksvaardigheden 

van de studenten worden bijgebracht aan de hand van verschillende onder-

zoeksprojecten. Een door de studenten zeer gewaardeerd onderzoekspro-

ject is ‘onderzoeksschool observationele sterrenkunde’, waar de studenten 

eigen waarnemingen aanvragen in professioneel format, vervolgens het 

eigen onderzoek uitvoeren met de Mercatortelescoop op La Palma, en ten 

slotte de resultaten verwerken tot een proefartikel in een professioneel 

tijdschrift. Dit opleidingsonderdeel heeft een zeer innoverend karakter en 

draagt in sterke mate bij tot het realiseren van de leerresultaten, zo meent 

de commissie. Daarom raadt ze de opleiding aan de mogelijkheid te onder-

zoeken dit opleidingsonderdeel, dat nu nog een keuzevak is en weliswaar 

door alle studenten wordt gevolgd, verplicht te stellen.

Een sterke onderzoeksgerichtheid leidt er wel toe dat de beroepsoriëntatie 
in het programma minder zichtbaar is. Hoewel dit geen doelstelling is van 

de opleiding en de opleiding zich profileert als een sterk onderzoeksgerich-

te master, wenst de commissie wel te wijzen op de grote nood aan natuur- 

en sterrenkundigen in de maatschappij, zowel in de industrie als in het 

onderwijs. Een grotere aandacht voor het niet-academische beroepenveld 

in de opleiding is daarom wenselijk. Dit kan bijvoorbeeld door bedrijfsbe-

zoeken in te plannen, studenten de mogelijkheid te geven om een bedrijfs-

stage te volgen en door het aantrekken van fellows uit het bedrijfsleven. 

Deze wisselwerking geeft de kans om aan kennisuitwisseling te doen rond 

onderzoek, nieuwe publiek-private samenwerkingen op te zetten en het 

bevordert de mobiliteit van medewerkers en studenten.

De opleiding richt nu reeds een professionele optie (30 stp) in. Deze optie 

bevat inleidende opleidingsonderdelen op het gebied van economie en be-
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drijfskunde. De professionele optie werd in het verleden nog door geen en-

kele student gevolgd. Eenmaal toonde een student interesse in deze optie, 

maar voor deze student werd een individueel programma uitgewerkt met 

daarin opleidingsonderdelen uit de ingenieurswetenschappen. De commis-

sie vindt de aanwezigheid van deze optie op zich positief, maar ziet ruimte 

om de deze optie te versterken. Inleidende opleidingsonderdelen op het ge-

bied van micro- en macro-economie, moeten volgens de commissie vervan-

gen worden door meer technisch-bedrijfskundige opleidingsonderdelen, met 

bijvoorbeeld een focus op instrumentatietechnieken. Op die manier kunnen 

leerinhouden enerzijds rond computationele, numerieke en programmeer-

vaardigheden, en anderzijds rond ondernemerschap geïntroduceerd worden. 

Samenwerking met de ingenieursopleiding biedt hier nieuwe kansen.

Hierbij aansluitend, richt de commissie graag nog een woord tot de lera-
renopleiding. Ook deze optie 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. Daarnaast zou deze optie ook 

voor wiskundigen interessant zijn. Bijkomend wenst de commissie op te 

merken dat het een blijvende inspanning vraagt om de vakdidactiek goed 

te doen aansluiten op de moderne (astro-)fysica. Verder beveelt de com-

missie aan om studenten uit de optie onderwijs een masterproef te laten 

maken die een sterrenkundig onderwerp behandelt op een hoog acade-

misch niveau, maar tegelijk een link legt naar de onderwijspraktijk.

Verder is de commissie zeer tevreden over de aanpak in de opleiding die 

zowel geënt is op de Cartesiaanse methode (vertrekkend vanuit wetten en 

hun wiskundige formulering) als op de meer intuïtief-fysische aanpak die 

veelvuldig door de Nederlandse docenten in het programma wordt geïnte-

greerd. Ook de gehanteerde onderwijsvormen stemmen de commissie tot 
tevredenheid. In de opleiding krijgen de studenten hoorcolleges, die aan-
gevuld worden met discussiemomenten, net zoals oefeningen, excursies, 
onderzoeksprojecten, die zowel individueel als in teamverband worden 
uitgewerkt. Een voorbeeld van good practice is het geïntegreerde compu-

tergebruik in het college Asteroseismologie. De studenten die een keuzeo-

pleidingsonderdeel volgen aan een andere instelling, kunnen dit bijwonen 

aan de hand van teleclassing. Wat de commissie zeer positief vindt, zijn de 

onderzoeksseminaries die wekelijks geroosterd worden. Tijdens deze semi-

naries geven de studenten, in het bijzijn van de docenten en onderzoekers 

van de onderzoeksgroepen, de stand van zaken over hun masterproef.

Ook het gehanteerde onderwijsmateriaal is op orde, zo stelt de commissie. 

De meeste docenten van de opleiding maken gebruik van zelf ontwikkeld 

cursusmateriaal. De commissie vindt dit positief, maar acht het ook nuttig 

om studenten in een aantal colleges in contact te brengen met internatio-

naal erkende standaardwerken. Ook het elektronisch leerplatform, Toledo, 

is goed ontwikkeld en beschikbaar op het vlak van informatie over de OPO’s 

en de leerstof, maar wordt niet op een interactieve manier gebruikt.

Doordat regelmatig les gegeven wordt in relatief kleine groepen worden 

de lessen zeer activerend en interactief. De studenten hebben een zeer 

nauw contact met de docenten en assistenten, waardoor het leerproces 

zeer sterk gestimuleerd wordt. Toch wenst de commissie hierbij op te mer-

ken dat de opleiding waakzaam moet zijn dat de lesgroepen niet te klein 

worden opdat voldoende kritische massa aanwezig is. Om de bezettings-

graad voldoende hoog te houden worden nu reeds een aantal keuzeop-

leidingsonderdelen tweejaarlijks gedoceerd. Ook studenten uit Brussel en 

Gent volgen regelmatig opleidingsonderdelen in Leuven.

Een duurzame oplossing ziet de commissie in het vergroten van de studen-

tenpopulatie. De opleiding streeft naar twintig studenten per masterjaar; 

maar met gemiddeld een vijftiental studenten, verspreid over twee mas-

terjaren, ligt de instroom bijzonder laag. De commissie raadt daarom aan 

om het wervingsbeleid, met daarbij speciale aandacht voor meisjes, en de 

outreach-activiteiten te versterken, zowel in en rond Leuven, maar ook bij 

de andere Vlaamse universiteiten.

De grootste uitdaging hierbij voor de opleiding is het uitwerken van een 

plan om het unieke profiel van deze master sterker in de verf te zetten 

en het beeld van de sterrenkundige dat heerst in de maatschappij te ver-

duidelijken. Want de arbeidsmarkt, noch leraars, ouders en bedrijfsleiders 

hebben een duidelijk beeld van de mogelijkheden van een sterrenkundige, 

zo stelt de commissie op basis van gesprekken met alumni. Het opbouwen 

van een duurzame band met leraren natuurkunde (en wiskunde) in de 

regio is hiervoor cruciaal. De studenten uit de optie onderwijs zijn hierbij 

een belangrijke schakel. 

De commissie ziet verder een aantal kleinere maatregelen die de instroom 

op korte(re) termijn kunnen vergroten. Zo zou de opleiding er bij de POC 

fysica op moeten aandringen om reeds in het eerste jaar van de bachelor 

een keuzeopleidingsonderdeel sterrenkunde in te voeren. Daarnaast kan 

een samenwerking met de faculteit ingenieurswetenschappen worden 
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opgezet. Tijdens het bezoek vernam de commissie immers dat sommige 

studenten ingenieurswetenschappen geïnteresseerd zijn in het volgen van 

keuzeopleidingsonderdelen sterrenkunde, of zelfs van een minor. 

Tegelijk moet de opleiding meer inzetten op de internationale uitstraling 

van de Engelstalige master om zo op korte termijn meer buitenlandse stu-

denten aan te kunnen trekken. Een grote Engelstalige studentenpopulatie 

biedt de Vlaamse studenten tevens de kans om in de eigen thuisinstel-

ling toch in contact te komen met buitenlandse studenten. Overigens is de 

commissie tevreden over de aandacht voor internationalisering in het pro-

gramma. Negen van de 25 (36%) afgestudeerden tussen 2008 en 2012 heb-

ben deelgenomen aan een Erasmusuitwisseling en ook het onderzoekspro-

ject in La Palma brengt de studenten de nodige internationale ervaring bij.

Hierbij aansluitend wil de commissie ingaan op de gehanteerde taal bin-

nen de opleiding. De voertaal binnen het internationale onderzoekscir-

cuit in de sterrenkunde is Engels. De opleiding speelt hierop in door een 

Engelstalige variant aan te bieden. De Engelse variant vormt de basislijn 

voor alle studenten die de optie onderzoek nemen, ook voor diegene uit 

de Nederlandstalige opleiding. Het aanbieden van een uitsluitend Engels-

talige opleiding stuit momenteel op decretale beperkingen. De commissie 

wil echter een lans breken voor een uitsluitend Engelstalige master. Dit 

versterkt het onderwijs voor toekomstige onderzoekers en professionals, 

maakt het mogelijk om buitenlandse masterstudenten aan te trekken 

en bevordert de Engelse taalvaardigheid van de eigen studenten. Wil het 

Vlaamse natuurkunde en sterrenkunde-onderwijs in de toekomst tot de 

internationale top behoren, dan is een afzwakking van de decretale taal-

regeling noodzakelijk.

Zoals de commissie reeds aanhaalde is zij zeer positief over de onderzoeks-

gerichtheid van het programma. Dit kan uiteraard alleen maar tot stand 

komen door de vakinhoudelijke capaciteiten van het docententeam. De 

commissie heeft de lijst met publicaties van de docenten ingekeken. Deze 

toont dat de docenten internationaal erkende onderzoekers zijn binnen 

hun vakgebied. De docenten komen vanuit de onderzoeksgroep sterren-

kunde, de onderzoeksgroep plasma-astrofysica (binnen het departement 

wiskunde) en het Instituut voor Theoretische Fysica. Daarnaast wordt een 

beroep gedaan op externe hoogleraren, soms met een deeltijdse aanstel-

ling aan de KU Leuven. Ook over de onderwijskundige kwaliteiten van de 

docenten is de commissie tevreden. Ze verwijst hiervoor naar de werkvor-

men en leermaterialen die zij als positief bestempelt. Onderwijskundige 

professionalisering wordt gevolgd door tenure-track docenten en assisten-

ten. De zittende docenten nemen hier maar zelden aan deel, wat de com-

missie jammer vindt. Positief vindt de commissie dat er onder het ZAP 

ook vrouwelijke stafleden zijn, die ook als rolmodel dienen voor studenten.

Kwantitatief is het docententeam niet zo uitgebreid. De commissie raadt 

de faculteit aan extra ondersteuning te voorzien zodat de onderwijstaken 

ook in de toekomst goed kunnen worden uitgevoerd. De extra ondersteu-

ning moet vooral komen van bijkomende assistenten die ingezet moeten 

worden in de labo’s en oefencolleges. Als aanbeveling hierbij ziet de com-

missie de ruimte om ook de Engelstalige doctorandi in te zetten voor oe-

feningen en practica.

De commissie heeft tot haar tevredenheid vastgesteld dat de docenten 

zich op regelmatige basis met elkaar afstemmen. De studenten en alumni 

geven dan ook aan dat de overlap tussen de verschillende opleidingson-

derdelen beperkt blijft tot enkele details.

Verder is de studiebegeleiding, die de studenten krijgen, op orde. For-

meel zijn er binnen de opleiding geen studietrajectbegeleiders operati-

oneel. Studenten kunnen wel terecht bij het AAP/BAP of bij de ombuds, 

die optreedt als vertrouwenspersoon. De meeste studenten gaan met pro-

blemen rechtstreeks naar de programmadirecteur of naar docenten. Het 

kleinschalige karakter van de opleiding en de vele informele contacten 

bevorderen de effectiviteit van de studiebegeleiding. Ook de prominente 

aanwezigheid van de studentenkring Wiskunde-Informatica-Natuurkun-

de (Wina) draagt hier toe bij.

Het kleinschalige karakter van de opleiding en de informele contac-
ten ondersteunen eveneens de kwaliteitszorg binnen de opleiding. Zo 

speelt de programmadirecteur een centrale rol in de kwaliteitszorg en is 

hij het eerste aanspreekpunt van mededocenten, studenten en assisten-

ten. Daarnaast gebruikt de opleiding de resultaten uit de studentenhea-

rings. De commissie merkt hierbij wel op dat de statistische waarde van de 

evaluaties laag is in een kleine opleiding. Daarom vindt de commissie het 

positief dat de opleiding eigen kwalitatieve bevragingen heeft opgestart, al 

zou ze die mogen uitbreiden met focusgroepgesprekken. De formele we-

gen voor de kwaliteitszorg worden binnen de POC, met een uitgebreide ver-

tegenwoordiging van de verschillende actoren, aangewend. De commissie 

meent dat de huidige systematiek goed werkt en noemt als een bewijs 

hiervoor het helder en kritisch geschreven zelfevaluatierapport.
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De opleidingsspecifieke infrastructuur is volgens de commissie uitgebreid 

en in goede staat. De studenten van de opleiding krijgen een eigen lokaal, 

dat is voorzien van computers, binnen het Instituut voor Sterrenkunde. 

Verder maakt de opleiding gebruik van moderne onderzoeksopstellingen, 

zoals de Mercatorsterrenwacht. 

De commissie meent verder dat de studenten terechtkomen in een mo-
tiverende en uitdagende leeromgeving. De studeerbaarheid en het door-

stroomrendement ziet de commissie hierbij als een indicator. De studen-

ten gaven aan dat het programma zwaar is maar haalbaar. De commissie 

meent dan ook dat de begrote en reële studietijd in overeenstemming zijn. 

Alleen met betrekking tot de masterproef meent de commissie dat de stu-

denten meer tijd dan begroot investeren.

De commissie concludeert dat het hoge niveau van de leerinhouden, de 

inspanningen die de docenten leveren om innoverend onderwijs te geven 

en de sterke onderzoeksgerichtheid, met inbegrip van de verschillende on-

derzoeksprojecten, zeer sterke elementen van het programma zijn in het 

onderwijsleerproces. Het programma kan volgens de commissie dienen als 

internationaal voorbeeld voor sterrenkundig masteronderwijs. Dit doet de 

commissie besluiten de score ‘excellent’ toe te kennen.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de master 
sterrenkunde/astronomy and astrophysics als goed.

De opleiding onderschrijft de visie op toetsen van de faculteit wetenschap-

pen. Daarnaast werd de visie op toetsen binnen de opleiding besproken tij-

dens een docentendag. Het ZER leert dat de globale visie omtrent toetsbeleid 

binnenkort de volle aandacht zal krijgen van de POC en verder zal worden ge-

expliciteerd. Tegelijk zal de POC de docenten stimuleren om onderling over de 

evaluatiecriteria te overleggen en erover te communiceren naar de studenten.

De opleiding stelt zich voorop dat de toetsing in de eerste plaats gericht is op 

het bereiken van de leerresultaten. Daarnaast vormt de toetsing een belang-

rijk onderdeel van het leerproces. Uit een bevraging die de opleiding bij de 

docenten hield, bleek dat alle leerresultaten getoetst worden, doorheen de 

verschillende opleidingsonderdelen. Ook de commissie stelde dit steekproefs-

gewijs vast aan de hand van een aantal ingekeken opgaven. Ook qua niveau 

en oriëntatie sluiten de wijze van examineren aan bij de leerresultaten. 

De toetsvormen bestaan uit een combinatie van mondelinge en schriftelij-

ke examens, beoordeling van papers, presentaties en oefeningen. Ook wor-

den mondelinge examens gecombineerd met schriftelijke oefeningen en 

numerieke opdrachten. De commissie vindt het zeer doordacht van de op-

leiding dat er voor bepaalde opleidingsonderdelen meerdere toetsmetho-
den gehanteerd worden, zodat verschillende leerresultaten op adequate 

wijze getoetst worden. Eveneens de talrijke presentaties die de studenten 

geven om de mondelinge vaardigheden te toetsen vindt de commissie zin-

vol. De commissie stelde vast dat de gehanteerde toetsvormen betrouw-

baar zijn en prima zijn afgestemd op de leerinhouden.

De opleiding toetst regelmatig op formatieve wijze, wat de commissie 

zeer waardeert. Voornamelijk voor de verschillende onderzoeksprojecten 

vindt zij dit een waardevolle versterking van het leerproces. De studenten 

maken tussentijdse opdrachten en krijgen hierop de nodige feedback. De 

feedback wordt zowel schriftelijk gegeven nadat de studenten oefeningen 

hebben gemaakt, als ook mondeling (en meer informeel) doordat de stu-

dent integraal deel uitmaakt van de onderzoeksgroep en hierdoor veel in 

contact komt met de docenten en assistenten.

De studenten, ook de buitenlandse, met wie de commissie sprak tijdens 

het bezoek gaven aan dat de opleiding inzet op een transparante toetsing 

en beoordeling. De studenten worden aan het begin van het academie-

jaar geïnformeerd over de mogelijke examenmomenten en vernemen via 

de docent of via de opleidingsonderdelenfiches (ECTS-fiches) wat van hen 

wordt verwacht op het examen. Uit gesprekken met de docenten en aan 

de hand van inzage in het leermateriaal leert de commissie dan weer dat 

de opleiding werkt met verbetersleutels en verbetercriteria. Daarnaast ge-

beuren gemeenschappelijke evaluaties door verschillende docenten voor 

hetzelfde opleidingsonderdeel. Dit verhoogt volgens de commissie zeker 

de transparantie. 

De POC behoudt de eindcontrole over de toetsing. Indien er problemen 

zouden zijn met de toetsing en examinering komen deze aan het licht door 

de studentenhearing en worden deze in de schoot van de POC geremedi-

eerd. De commissie concludeert dat de opleiding beschikt over een ade-

quaat, transparant en valide systeem van toetsing en beoordeling.

Ook de evaluatie van de masterproef verloopt volgens de commissie naar 

behoren. De opleiding gebruikt hiervoor de facultaire richtlijnen met ge-

expliciteerde criteria. De commissie heeft tijdens het bezoek een aantal 
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ingevulde beoordelingsformulieren van de masterproeven die ze had ge-

lezen ingekeken en meent dat deze op een doeltreffende en transparante 

wijze zijn ingevuld.

Zoals reeds aangehaald stelt de commissie dat het programma sterk 
onderzoeksgericht is. Dit blijkt ook het hoge niveau van de masterproe-
ven, die de commissie voorafgaand aan het bezoek heeft ingekeken. De 

masterproeven sluiten inhoudelijk aan bij het state-of-the-art onderzoek 

in de onderzoeksgroepen van de opleiding en de studenten geven in de 

masterproeven blijk te beschikken over de nodige academische vaardig-

heden van een beginnend vorser. Positief vindt de commissie dat de stu-

denten wekelijks de vooruitgang van hun masterproef aantonen tijdens 

onderzoekseminars. Het aantal masterproeven dat leidt tot een publicatie 

bedraagt 28%. Bij studenten die hun masterproef in het buitenland schrij-

ven, via bijvoorbeeld Erasmus, bedraagt dit 67%. 

Ook over de begeleiding en feedback die de studenten krijgen tijdens het 

schrijven van de masterproef is de commissie tevreden. De studenten 

hebben voldoende keuzeonderwerpen of dragen zelf een onderwerp aan. 

Wanneer het onderzoek start, worden de studenten letterlijk opgenomen 

in de onderzoeksgroep. Alle studenten krijgen een eigen bureau waar ze 

samen werken met postdoctorale onderzoekers en hebben hierdoor veel 

de mogelijkheid om in overleg te gaan met de promotor en met de mas-

terproefbegeleiders. Daarnaast krijgt de student veel feedback doordat zij 

hun masterproef meermaals voorstellen tijdens de onderzoekseminaries. 

De sterke nadruk op onderzoek, leidt er toe dat de afgestudeerden van 
de opleiding veelal terechtkomen in de onderzoekswereld. Van de 25 af-

gestudeerden tussen 2008 en 2012 zijn 15 studenten begonnen met een 

doctoraat. Anderen studeren verder, zijn aan de slag als wetenschappelijk 

medewerker, trekken het onderwijs in of gaan naar de industrie. De af-

gestudeerden vinden over het algemeen snel werk, maar enkele alumni 

gaven de commissie te kennen dat de bekendheid van het diploma ster-

renkunde bij het werkveld beperkt is. Dit is een aspect waar de opleiding 

aan moet werken. Daarnaast meent ze dat de opleiding ook een grotere 

uitstroom naar het reguliere beroepenveld moet bewerkstelligen. De ver-

sterking van de aandacht van het niet-academische beroepenveld, inclu-

sief het leraarsberoep, in het programma zal hier toe bijdragen.

Wat dan nog het studierendement betreft is de commissie zeer tevreden. 
De drop-out in de opleiding is laag, wat uiteraard in de lijn der verwach-

tingen ligt bij een masteropleiding. Heel uitzonderlijk maakt een student 

de opleiding niet af, maar dan is de oorzaak vaak te zoeken bij persoonlijke 

redenen. De opleiding ondervindt de laatste tijd negatieve effecten van 

studenten die zich inschrijven in de master, zonder dat zij hun bachelo-

ropleiding hebben afgerond. Dit leidt tot een feitelijke verlenging van de 

masterstudies en stelt problemen rond de volgtijdelijkheid van sommige 

opleidingsonderdelen. De commissie raadt de opleiding en bij uitbreiding 

het faculteitsbestuur aan om een harde knip te hanteren en volgtijdelijk-

heidsregels in te lassen. 

De commissie concludeert dat het gerealiseerde eindniveau van de oplei-

ding hoog is. De afgestudeerden kunnen internationaal mee in het onder-

zoeksdomein en de masterproeven zijn van zeer goede kwaliteit. Ook het 

studierendement is op orde. Het toetsbeleid is transparant, betrouwbaar 

en valide, maar dient nog verder formeel te worden vormgegeven. Naar 

het oordeel van de commissie overstijgt het gerealiseerd eindniveau syste-

matische de basiskwaliteit. Daarom kent de commissie de score ‘goed’ toe.
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Integraal eindoordeel van de commissie

Master of Science in de sterrenkunde / astronomy and astrophysics

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces E

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als Excellent en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als goed, is het eindoordeel van de opleiding Master of Science in de 

sterrenkunde / astronomy and astrophysics, conform de beslisregels, goed.

Samenvatting van de aanbevelingen  
in het kader van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Ontwikkel een doorgedreven onderwijskundige visie voor de master.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Versterk de beroepsoriëntatie in het programma. 

 – Verhoog de instroom en heb speciale aandacht voor meisjes. Werk  

hiervoor samen met de andere Vlaamse opleidingen natuurkunde  

en sterrenkunde.

 – Dring er bij de faculteit op aan dat er voldoende ondersteuning voor de 

docenten wordt voorzien.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Finaliseer het opleidingsspecifieke toetsbeleid en -plan.
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SAMENVATTING Master of Science in de medische stralingsfysica  
Katholieke Universiteit Leuven

Van 4 tot en met 7 november werd de Master of Science in de medische stralingsfy-

sica van de Katholieke Universiteit Leuven, in het kader van een onderwijsvisitatie 

op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In 

deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste 

bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De masteropleiding wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen.

Het doel van de opleiding is om een academisch gerichte opleiding in de 

medische stralingsfysica aan te bieden die een brede waaier van beroep-

suitwegen in deze sector biedt (ziekenhuizen, bedrijfsleven en overheid) en 

die in combinatie met het daaropvolgend en meer professioneel gerichte 

postgraduaat (eveneens aangeboden door KU Leuven), de mogelijkheid 

biedt om het certificaat van “deskundige in de medische stralingsfysica” 

te bekomen. Ten behoeve hiervan stelt de opleiding voorop de studenten 

kennis te laten maken met de verschillende aspecten van enerzijds de me-

dische en biomedische gebieden en anderzijds kernfysische en kernche-

mische aspecten die relevant zijn voor dit beroep, zoals stralingsdetectie, 

radiobiologie en -chemie, en stralingsbescherming. Daarnaast legt de op-

leiding een technische en klinische klemtoon in de drie specialisatierich-

tingen, namelijk radiologie, radiotherapie of nucleaire geneeskunde.



Katholieke Universiteit Leuven – Samenvatting 117116 Katholieke Universiteit Leuven – Samenvatting

De opleiding is uniek in Vlaanderen en wordt ingericht als een master-na-

master.

In academiejaar 2011-2012 en 2012-2013 waren respectievelijk 9 en 12 stu-

denten ingeschreven voor de opleiding. Het merendeel van de studenten 

volgt de opleiding deeltijds en combineert ze met een baan. De meeste stu-

denten hebben reeds een masterdiploma fysica of komen uit het domein 

van de ingenieurswetenschappen.

Programma

De master in de medische stralingsfysica omvat drie specialisaties (radio-

logie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde) en beslaat 60 studiepunten. 

Aansluitend op deze masteropleiding volgt een postgraduaatopleiding (31 

studiepunten). De onderwijstaken binnen de opleiding worden gezamen-

lijk verzorgd door de drie faculteiten: stralingsfysica en radiochemie door 

de Faculteit Wetenschappen, de aspecten rond medische beeldvorming 

door de Faculteiten Ingenieurswetenschappen en Geneeskunde, en de me-

dische basiskennis door de Faculteit Geneeskunde. Deze laatste staat met 

de diensten Radiologie, Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde van het 

Universitair Ziekenhuis (UZ Leuven) ook in voor het wetenschappelijk on-

derzoek (masterproef).

Bij de uitwerking van de huidige opleiding werd rekening gehouden met 

het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001, betreffende “de criteria voor de er-

kenning van deskundige in de medische stralingsfysica”.

Praktische vaardigheden zijn voornamelijk voorbehouden voor het post-

graduaat. In de master worden deze beperkt getraind in het kader van 

de masterproef, waar de student een wetenschappelijk onderzoek com-

bineert met een klinische praktijkopdracht in het Universitair Ziekenhuis 

Leuven. Ook tijdens enkele opleidingsonderdelen komen deze vaardighe-

den aan bod, in de vorm van excursies en demoproeven. Dit is een gemis 

en moet worden uitgebreid.

In de master na master wordt veel theorie gedoceerd. Hierdoor wordt er veel 

onderwezen aan de hand van hoorcolleges. Aanvullend wordt er frequent ge-

werkt met zelfstudie. Bij een aantal opleidingsonderdelen worden er oefenzit-

tingen en/of practica voorzien. Het cursusmateriaal is verzorgd uitgewerkt.

De aandacht voor internationalisering in het programma situeert zich op 

het vlak van internationaal gevoerd onderzoek. Studentenmobiliteit, zo-

wel instroom als uitstroom is zeer klein. Dit hoeft men echter ook niet te  

verwachten in een éénjarige master-na-master die gericht is op een Belgi-

sche erkenning.

De kwaliteit van de masterproeven is degelijk. De masterproeven worden 

geschreven in de onderzoeksgroepen of in samenwerking met het univer-

sitair ziekenhuis. De prima kwaliteit van de masterproeven blijkt ook het 

feit dat vijf van de achttien masterproeven de voorbije jaren leidde tot een 

publicatie. Ten slotte waren de studenten ook tevreden over de begeleiding 

en supervisie die ze kregen tijdens het werken aan de masterproef.

Beoordeling en toetsing

Het merendeel van de toetsen gebeurt via permanente evaluatie, waarbij 

via een combinatie van contactmomenten, zelfstudie en een tussentijdse 

toets, de studenten gestimuleerd worden om hun leerproces zelfstandig 

ter hand te nemen. Verder gebeurt ongeveer één derde van de summa-

tieve toetsen via een open boek examen of oefeningen. Iets meer dan de 

helft van de evaluatieactiviteiten maakt derhalve gebruik van een andere 

toetsingsvorm dan het gesloten boek examen. De commissie meent dat er 

voldoende variatie zit in de toetsmethoden. Ook de afwisseling tussen per-

manente en summatieve beoordeling wordt als positief ervaren. De com-

missie heeft verder een staal voorbeeldexamens ingekeken en meent dat 

deze van prima niveau zijn en afgestemd zijn op de leerresultaten.

De studenten krijgen voldoende feedback. Het is voor de studenten even-

eens duidelijk wat van het verwacht wordt op het examen. Via de program-

magids, een informatiebrochure en de infosessie aan het begin van het 

academiejaar wordt aan de studenten meegedeeld wat zij van de toetsen 

moeten verwachten.

Begeleiding en ondersteuning

De opleidingsspecifieke infrastructuur is uitgebreid en in goede staat. 

De studenten van de opleiding krijgen een eigen lokaal, dat is voorzien 

van computers, binnen het Instituut voor Sterrenkunde. Verder maakt de 

opleiding gebruik van moderne onderzoeksopstellingen, zoals de Merca-

torsterrenwacht. Voor het werken aan de masterproef maken de studen-

ten gebruik van de labo’s die zich in de onderzoeksgroepen bevinden. Deze 

zijn zeer modern.

De studiebegeleiding, die de studenten krijgen, is op orde. Studenten kun-

nen terecht bij de ombuds, die optreedt als vertrouwenspersoon. De meeste 
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studenten gaan met problemen rechtstreeks naar de programmadirecteur 

of naar docenten. Het kleinschalige karakter van de opleiding en de vele 

informele contacten bevorderen de effectiviteit van de studiebegeleiding. 

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met wat men mag verwachten van een master na master. De 

drop-out is zeer klein en de studieduur wordt nauwelijks verlengd.

De huidige uitstroom is eng gericht op de doorstroom naar het postgradu-

aat. Bovendien is er vanuit de ziekenhuizen maar een beperkte vraag naar 

erkende stralingsdeskundigen. Een grotere vraag is er in de technologische 

zorgsector. Daar zoekt men meer en meer goed opgeleide fysici met kennis 

van de medische stralingsfysica en ervaring met klinisch handelen.

OPLEIDINGSRAPPORT Master of Science  
in de medische stralingsfysica  
Katholieke Universiteit Leuven

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de Master of Science in de medische stralingsfysica 

aan de Katholieke Universiteit Leuven. De visitatiecommissie bezocht deze 

opleiding op 4 tot en met 7 november 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleiding aan de hand van de drie ge-

nerieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit kader 

is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de NVAO. 

Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een gewogen 

en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, 

goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwaliteitswaarbor-

gen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke kwaliteitswaar-

borg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant – voldoet aan 

de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden 

verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger onderwijs. De 

score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan de basiskwaliteit 

en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke kwaliteitswaarborg. 

Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze systematisch de basis-

kwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een score excellent 

steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de generieke kwa-

liteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal voorbeeld. De 

score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwaliteitswaarborg 

onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni en de verantwoordelijken op oplei-

dingsniveau voor interne kwaliteitszorg, internationalisering en studiebe-
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geleiding. De commissie heeft ook een selectie van het studiemateriaal, 

de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. Tevens is door de 

commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspecifieke faciliteiten, 

practica- en laboruimten.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbevelin-

gen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst de commis-

sie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. De aanbevelin-

gen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteitswaarborgen. Aan 

het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van verbetersuggesties.

De Faculteit Wetenschappen is verantwoordelijk voor de organisatie van 

het onderwijs en beheert de administratie. De POC Medische stralingsfysi-

ca werkt voorstellen uit voor programmawijzigingen en aanpassingen van 

de ECTS-fiches van de verschillende opleidingsonderdelen.

De master in de medische stralingsfysica omvat drie specialisaties (radio-

logie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde) en beslaat 60 studiepunten. 

Aansluitend op deze masteropleiding volgt een postgraduaatopleiding (31 

studiepunten). De onderwijstaken binnen de opleiding worden gezamen-

lijk verzorgd door de drie faculteiten: stralingsfysica en radiochemie door 

de Faculteit Wetenschappen, de aspecten rond medische beeldvorming 

door de Faculteiten Ingenieurswetenschappen en Geneeskunde, en de me-

dische basiskennis door de Faculteit Geneeskunde. Deze laatste staat met 

de diensten Radiologie, Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde van het 

Universitair Ziekenhuis (UZ Leuven) ook in voor het wetenschappelijk on-

derzoek (masterproef).

De opleiding werd voor de bachelor-en-master-hervorming ingericht als 

een GAS-opleiding (gediplomeerde in de aanvullende studies) en een GGS-

opleiding (gediplomeerde in de gespecialiseerde studies) van medische 

stralingsfysica. Deze opleidingen kwamen met de hervorming te verval-

len en vanaf het academiejaar 2007-2008 werd er voor geopteerd om een 

éénjarige master-na-master in de medische stralingsfysica in te richten 

die academisch gericht is en waarna, indien gewenst, nog een postgradu-

aat (31 studiepunten) kan gevolgd worden dat professioneel gericht is en 

hoofdzakelijk bestaat uit stage.

Bij de uitwerking van de huidige opleiding werd rekening gehouden met 

het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001, betreffende “de criteria voor de 

erkenning van deskundige in de medische stralingsfysica”, maar pas re-

cent gepubliceerd, met name in het KB van 26 april 2012. Het KB schrijft 

voor dat de student minstens 60 studiepunten aan een reeks in het KB 

opgesomde onderwerpen moet besteden en daarnaast een klinische stage 

van minstens één jaar voltijds moet hebben doorlopen om voor de erken-

ning als medisch stralingsfysicus in een bijzonder bevoegdheidsgebied in 

aanmerking te komen. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

(FANC) controleert dit. 

In academiejaar 2011-2012 en 2012-2013 waren respectievelijk 9 en 12 stu-

denten ingeschreven voor de opleiding. Het merendeel van de studenten 

volgt de opleiding deeltijds en combineert ze met een baan. De meeste stu-

denten hebben reeds een masterdiploma fysica of komen uit het domein 

van de ingenieurswetenschappen.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van master medische 
stralingsfysica als voldoende.

Het zelfevaluatierapport van de opleiding omschrijft de algemene doelstel-

ling als volgt: “Het doel van de opleiding is om een academisch gerichte op-

leiding in de medische stralingsfysica aan te bieden die een brede waaier 

van beroepsuitwegen in deze sector biedt (ziekenhuizen, bedrijfsleven en 

overheid) en die in combinatie met het daaropvolgend en meer professi-

oneel gerichte postgraduaat (eveneens aangeboden door KU Leuven), de 

mogelijkheid biedt om het certificaat van “deskundige in de medische stra-

lingsfysica” te bekomen.” Ten behoeve hiervan stelt de opleiding voorop de 

studenten kennis te laten maken met de verschillende aspecten van ener-

zijds de medische en biomedische gebieden en anderzijds kernfysische en 

kernchemische aspecten die relevant zijn voor dit beroep, zoals stralingsde-

tectie, radiobiologie en -chemie, en stralingsbescherming. Daarnaast legt de 

opleiding een technische en klinische klemtoon in de drie specialisatierich-

tingen, namelijk radiologie, radiotherapie of nucleaire geneeskunde.

De opleiding heeft deze doelstellingen vertaald naar 14 opleidingsspeci-
fieke leerresultaten. De commissie heeft de leerresultaten van de oplei-

ding aandachtig bestudeerd en stelt dat deze inhoudelijk voldoen aan 
het domeinspecifiek leerresultatenkader en qua niveau en oriëntatie 
aansluiten bij het Vlaams Kwalificatieraamwerk. De leerresultaten zijn 

netjes uitgeschreven en worden gedragen door alle docenten, die zich als 

één team achter de doelstelling scharen.
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De master-na-master medische stralingsfysica is uniek in Vlaanderen, 

maar desalniettemin profileert de opleiding zich ten opzichte van het do-

meinspecifiek leerresultatenkader. Eerst en vooral heeft de opleiding er 

voor gekozen het thema medische straling te benaderen vanuit een fysi-

sche en wiskundige context. Evenzeer een benadering vanuit het domein 

van de ingenieurswetenschappen was denkbaar. Daarnaast benadrukt de 

opleiding de klinische aspecten, voornamelijk op het vlak van kennis en 

basistechnieken. De meer gevorderde vaardigheden en recent ontwikkelde 

technieken komen in mindere mate aan bod in de master-na-master, maar 

worden behandeld tijdens postgraduaat. 

De fysisch-wiskundige profilering heeft er toe geleid dat de opleiding zich 

onderscheidt van de opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel en de 

Universiteit Gent, die samen ook een opleiding medische stralingsfysica 

aanbieden in de vorm van een afstudeerrichting “Master of Science in de 

ingenieurs-wetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken” binnen 

hun ingenieursopleidingen. Daarnaast kan aan de Universiteit Gent een 

éénjarige “Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfy-

sica” gevolgd worden die verdere verdieping biedt en toelaat het certifi-

caat “deskundige in de medische stralingsfysica” te behalen. De commissie 

concludeert dat de beoogde profilering is gerealiseerd.

De focus op de eisen en criteria gesteld in het Koninklijk Besluit betref-
fende de erkenning van de deskundige in de medische stralingsfysica is 
groot, en in lijn met de verwachtingen van het domeinspecifiek leerresul-

tatenkader. De commissie concludeert dat de opleiding, in combinatie met 

het postgraduaat, voldoet aan de gestelde eisen uit het Koninklijk Besluit, 

betreffende “de criteria voor de erkenning van deskundige in de medische 

stralingsfysica”.

De commissie vindt het positief dat deze wettelijke vereisten een grote 

plaats in de leerresultaten opnemen. Ze onderschrijft de nood aan een 

academische opleiding die opleidt tot een medisch stralingsfysicus. Bo-

vendien steunt de commissie de niet voor de hand liggende keuze om de 

opleiding vorm te geven als een master-na-master. De commissie vindt 

het eveneens goed dat het voor de opleiding een bewuste keuze was om 

de studenten eerst een diploma van volwaardig fysicus te laten behalen.

Maar tegelijk wordt een spanningsveld waargenomen tussen de master-

na-master en het aansluitende postgraduaat, in die zin dat in de master-

na-master de nadruk eerder op kennis ligt en dat leren toepassen eerder 

aan bod komt in de postgraduaat opleiding. Beide opleiding worden geper-

cipieerd als complementair en aanvullend. De commissie meent dat de 

master-na-master niet louter mag worden beschouwd als een theoretische 

voorbereiding op het praktijkgerichte postgraduaat, noch mag de master-

na-master uitsluitend opleiden tot erkende medische stralingsfysici. Een 
master-na-masteropleiding, zo meent de commissie, moet een veel bre-
dere aansluiting bij het werkveld nastreven. Dit is nu te weinig het geval. 

Op basis van de gesprekken heeft de commissie geleerd dat het werkveld 

enerzijds bestaat uit ziekenhuizen die werknemers in dienst nemen die 

beschikken over het certificaat van het KB. Evenwel is dit werkveld klein 

in omvang en worden tekenen van saturatie zowel door de opleiding als 

alumni herkend. Anderzijds zijn overheidsinstellingen zoals het Fanc of 

bedrijven op zoek naar hoopopgeleide fysici, met kennis van de modernste 

technieken in het onderzoek, en praktische ervaring met technologieën 

gebruikt in de medische (stralings)fysica. Het werkveld heeft dus nood aan 

een academische opleiding in het domein van de medische stralingsfysica, 

met een brede beroepsoriëntering en een gezonde mix tussen theorie en 

stage. Een verbreding richting de technologische zorgsector, lijkt de com-

missie het meest aangewezen, en komt tegemoet aan de eisen vanuit het 

beroepenveld. Een explicitering ervan in de leerresultaten en programma-

wijziging zullen evenwel nodig zijn (zie GKW 2). Een bredere beroepsfinali-

teit kan bovendien op termijn bijdragen aan bredere instroom en het geeft 

studenten met een masterdiploma fysica een bijkomende beroepsweg.

Daarnaast volgt de opleiding de recente ontwikkelingen in het vakgebied op 

en is ze betrokken in het Europees debat rond opleidingen medische stra-

lingsfysica. De Europese Commissie streeft naar een harmonisering van de 

verschillende opleidingen tot medisch stralingsfysicus, dit ten behoeve van 

de internationale (h)erkenning van het diploma en om de mobiliteit van de 

medische stralingsfysicus tussen de lidstaten te bevorderen. De Europese 

Commissie streeft evenwel naar opleidingen op niveau 8 terwijl de huidige 

opleiding is ingeschaald op niveau 7 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

De commissie concludeert dat de opleidingsspecifieke leerresultaten in 

overeenstemming zijn met het domeinspecifiek leerresultatenkader. Bo-

vendien zijn de eisen uit het KB opgenomen in de leerresultaten. Als werk-

punt acht de commissie het noodzakelijk uit profiel van de master-na-

master te verruimen en op die manier een breder werkveld te bereiken. 

Daarom beoordeelt de commissie generieke kwaliteitswaarborg – beoogd 

eindniveau als ‘voldoende’.
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Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de master medische 
stralingsfysica als voldoende.

Het programma (60 studiepunten) omvat drie grote blokken van telkens vier 

verplichte opleidingsonderdelen: kernfysica en kernchemie, technologie en 

geneeskunde. Daarnaast worden 15 studiepunten toegewezen aan de mas-

terproef. In de leerlijn kernfysica en kernchemie wordt een grondige kennis 

van de kernfysische en radiochemische aspecten die van belang zijn voor 

een stralingsfysicus overgebracht. Deze leerlijn omvat ook de interactie van 

ioniserende straling met materie en de detectie er van, naast een afzonder-

lijk opleidingsonderdeel over de verschillende praktische zowel als wettelij-

ke aspecten van stralingsprotectie. De leerlijn technologie beoogt de studen-

ten vertrouwd te maken met de verschillende technieken, instrumenten en 

meettoestellen die relevant zijn voor dit beroep. In deze leerlijn staan de drie 

specialisaties (radiologie, nucleaire geneeskunde, en radiotherapie) centraal. 

Daarnaast wordt in een apart opleidingsonderdeel aandacht besteed aan de 

medische beeldvormingstechnieken die van belang zijn voor de specialisa-

ties. De leerlijn geneeskunde, ten slotte, maakt de studenten vertrouwd met 

de relevante aspecten van de medische en biomedische vakgebieden. Naast 

een grondige kennis van het menselijk lichaam, komen hier ook de biolo-

gische effecten van ioniserende straling (radiobiologie) uitvoerig aan bod.

De commissie heeft op basis van het zelfevaluatierapport, gesprekken met 

docenten en studenten, en het ingekeken materiaal ter plaatse vastgesteld 

dat de leerinhouden de studenten in staat stellen de beoogde leerresul-
taten te bereiken. Samen met het postgraduaat, zo stelt de commissie, 
voldoet het programma eveneens aan de eisen gesteld in het Koninklijk 
Besluit betreffende de erkenning van deskundige in de medische stra-
lingsfysica.

De opleiding toont aandacht voor de academische competenties van de 

studenten. De studenten beschikken weliswaar al over academische en 

wetenschappelijke vaardigheden op masterniveau, omwille van hun voor-

opleiding. De opleiding zelf brengt geen nieuwe onderzoeksvaardighe-

den bij, maar vertaalt ze naar een nieuw domein; de medische stralings-

fysica. De opleiding stimuleert de studenten deze vertaalslag te maken 

door tijdens de lessen te werken rond internationaal erkend onderzoek, 

het werken met internationale onderzoeksliteratuur en de studenten hun 

masterproef te laten schrijven in een onderzoeksomgeving. De sterke in-

ternationale erkenning van de onderzoeksgroepen staat ook garant voor 

een omgeving waar de student in contact komt met speerpuntonderzoek. 

De opleiding zet verder sterk in op theoretische kennisoverdracht. Een 

groot aandeel van de leerinhouden van de opleidingsonderdelen omvat-

ten theoretische kennis, zoals geëist in het KB, die de basis vormt voor de 

studenten om verder te gaan met het postgraduaat. De eisen rond prak-

tijkgerichtheid uit het Koninklijk Besluit worden voor het grootste deel 

doorgeschoven naar de stage tijdens het postgraduaat.

Praktische vaardigheden in de master worden getraind in het kader van de 

masterproef, waar de student een wetenschappelijk onderzoek combineert 

met een klinische praktijkopdracht in het Universitair Ziekenhuis Leuven. 

Ook tijdens enkele opleidingsonderdelen komen deze vaardigheden aan 

bod, in de vorm van excursies en demoproeven. De studenten maken tijdens 

de excursies kennis met de technologische apparatuur zoals een cyclotron, 

positron emissie camera (PET), computertomografie (CT) scanners, gespeci-

aliseerde radiografie apparatuur en verschillende lineaire versnellers, waar 

het UZ Leuven over beschikt. De excursies zijn echter demonstratief op-

gevat en gaan door na de openingsuren van het ziekenhuis. De commissie 

is van mening dat het verrijkend is om deze demonstraties actiever in te 

vullen, door een soort kijkstage in kleine groepjes die meelopen met een 

medische stralingsfysicus. Dit helpt bij de keuze voor het onderwerp van de 

masterproef en eventueel het volgen van het postgraduaat.

Zoals de commissie aanhaalde in GKW 1 beveelt ze aan dat de master-

na-master een bredere beroepsfinaliteit nastreeft. Dit houdt volgens de 

commissie in, dat het programma zowel theorie, met in begrip van het on-

derzoek naar de modernste ontwikkelingen in het vakgebied, én klinische 

vaardigheidsopdrachten bevat. Een groter aandeel stage, bijvoorbeeld ge-
koppeld aan het onderzoek in de masterproef, is wenselijk. De commis-

sie suggereert dit door te voeren door enkele opleidingsonderdelen uit het 

postgraduaat over te hevelen naar de master. De opleiding zelf stelt voor 

een vak ‘capita selecta’ in te voeren om studenten te laten kennismaken 

met de modernste technologieën. De commissie steunt deze keuze.

Indien de opleiding er zou voor kiezen om opleidingsonderdelen van het 

postgraduaat naar de master te verschuiven, dan moet er in de master 

ruimte gecreëerd worden. In eerste instantie lijkt het de commissie zinvol 

om na te gaan welke leerinhouden alleen van toepassing zijn op het KB. 

Deze kunnen dan worden doorgeschoven naar het postgraduaat. Verder 

ziet de commissie de mogelijkheid om een aantal leerinhouden van de 



Katholieke Universiteit Leuven – Opleidingsrapport 127126 Katholieke Universiteit Leuven – Opleidingsrapport

master te reduceren. De studenten gaven aan dat enkele opleidingsonder-

delen overlap vertoonden. Het overleg tussen de docenten moet versterkt 

worden om dit weg te werken. Bovendien zijn bepaalde leerinhouden uit 

enkele opleidingsonderdelen, voornamelijk dan de leenvakken, minder 

zinvol voor de master. Uit de gesprekken met de opleidingsverantwoorde-

lijken heeft de commissie geleerd dat de oorzaak daarvan te vinden was 

bij de faculteit die de opleidingen verplicht om volledige opleidingsonder-

delen (OPO) op te nemen en niet zozeer enkele onderwijsleeractiviteiten 

(OLA), een deel van een opleidingsonderdeel. Dit laatste zou belangrijke 

zuurstof kunnen geven in het programma om de master-na-master te ver-

breden en minder afhankelijk te maken van de postgraduaatopleiding.

Hoewel de commissie besluit dat het huidige programma prima aansluit 

bij de opleidingsspecifieke leerresultaten, wilde zij deze aanbeveling aan 

de opleiding meegeven. Naar de mening van de commissie zal deze in-

greep er toe leiden dat de master-na-master door studenten en werkveld 

gezien wordt als een volwaardige opleiding, die het postgraduaat niet no-

dig heeft om een sterke eindfinaliteit te bereiken. De opleiding zal inter-

nationaal erkende specialisten op het vlak medische stralingsfysica afle-

veren, die zowel een grondige theoretische kennis hebben als voldoende 

klinische praktijkervaring.

Omwille van het grote aandeel theorie in de master-na-master opteert de 

opleiding voor ongeveer 2/3 van de opleidingsonderdelen voor het hoorcol-

lege. Aanvullend wordt er frequent gewerkt met zelfstudie. Bij een aantal 

opleidingsonderdelen worden er oefenzittingen en/of practica voorzien. Het 
aandeel hoorcollege is groot, zo meent de commissie, maar omwille van 
de kleine groepen in de opleiding wordt er tijdens de hoorcolleges toch 
voldoende interactief gewerkt. In een aantal opleidingsonderdelen wordt 
zelfs gewerkt met moderne en innoverende werkvormen, zo meent de 
commissie. Het cursusmateriaal is verzorgd uitgewerkt. Dit geldt even-

eens voor het elektronisch leerplatform, die weliswaar goed ontwikkeld is en 

beschikbaar op het vlak van informatie over de opleidingsonderdelen en de 

leerstof, maar niet op een interactieve manier wordt gebruikt.

De commissie heeft de publicatielijsten van de docenten ingekeken. Deze 

tonen dat de vakinhoudelijke kwaliteit van de docenten goed is. De do-

centen komen uit sterke en internationaal erkende onderzoeksgroepen/

instituten en velen zijn bovendien verbonden aan het Universitair Zieken-

huis. De commissie raadt wel aan om meer doctoraten te generen binnen 

het domein van de medische stralingsfysica. Eveneens zijn de studenten 

tevreden over de methoden van lesgeven. Onderwijskundige professiona-

lisering wordt gevolgd door tenure-track docenten en assistenten. De zit-

tende docenten nemen hier maar zelden aan deel, wat de commissie jam-

mer vindt. De kwantiteit van de docenten en assistenten is goed, zo meent 

de commissie. De docenten komen uit verschillende faculteiten (Genees-

kunde, Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen). In totaal zijn er 15 

ZAP-leden betrokken. De commissie vernam tijdens het gesprek met de 

docenten dat de ondersteuning, met betrekking tot de onderwijstaken 

vanuit de faculteiten, als beperkt wordt ervaren. De docenten combineren 

hun onderzoekstaken en onderwijstaken met klinische functies, waardoor 

de werkdruk groot is.

De instroom van de studenten is heel divers, maar klein. Sommige stu-

denten hebben een vooropleiding in het domein van de fysica, andere in 

het domein van de (industriële) ingenieurswetenschappen en nog andere 

hebben een vooropleiding biomedische wetenschappen. Gezien de ver-

scheiden instroom, raadt de commissie aan om sterk te blijven inzetten 

op intakegesprekken, die nu reeds via de programmadirecteur verlopen. 

De commissie wijt de lage instroom aan het feit dat de opleiding nu vooral 

gepercipieerd wordt als een theoretische voorbereiding voor het postgra-

duaat. Een opleiding met een bredere aansluiting bij het werkveld gene-

reert mogelijk een grotere instroom. De studenten gaven aan goed op de 

hoogte te zijn van het bestaan van deze master-na-master en ze leerden de 

manama meestal kennen tijdens hun reguliere opleiding. Enkele studen-

ten hadden reeds de minor medische stralingsfysica in de master fysica 

aan de KUL gevolgd. Deze minor bestaat echter niet langer. De commissie 

vindt dit jammer omdat dit voor vele studenten een ideale gelegenheid 

was om kennis te maken het studiedomen van de manama en een belang-

rijke bron van instromende studenten. Een gezamenlijke inspanning met 

de opleiding fysica en ingenieurswetenschappen aan de universiteit kan 

studenten na de master warm maken voor de manama. 

Verder is de studiebegeleiding, die de studenten krijgen, op orde. Studen-

ten kunnen terecht bij de ombuds, die optreedt als vertrouwenspersoon. De 

meeste studenten gaan met problemen rechtstreeks naar de programmadi-

recteur of naar docenten. Het kleinschalige karakter van de opleiding en de 

vele informele contacten bevorderen de effectiviteit van de studiebegeleiding. 

Het kleinschalige karakter van de opleiding en de informele contacten 
ondersteunen eveneens de interne kwaliteitszorg binnen de opleiding. 

Zo speelt de programmadirecteur een centrale rol in de kwaliteitszorg en 
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is hij het eerste aanspreekpunt van mededocenten, studenten en assisten-

ten. Daarnaast gebruikt de opleiding de resultaten uit de tweejaarlijkse 

studentenhearings. De commissie merkt hierbij wel op dat de statistiche 

waarde van de evaluaties laag is in een kleine opleiding. Daarom net vindt 

de commissie het positief dat de opleiding eigen kwalitatieve bevragingen 

heeft opgestart onder de vorm van focusgroepgesprekken, die in het ka-

der van de visitatie georganiseerd worden. Ook de aanbevelingen van de 

vorige visitatiecommissie werden goed opgevolgd. De formele wegen voor 

de kwaliteitszorg worden binnen de opleidingscommissie, met een uitge-

breide vertegenwoordiging van de verschillende actoren, aangewend. De 

commissie meent dat de huidige systematiek goed werkt.

De commissie meent verder dat de studenten terechtkomen in een mo-
tiverende en uitdagende leeromgeving. De studeerbaarheid en het door-

stroomrendement ziet de commissie hierbij als een indicator. De commis-

sie meent dat de begrote en reële studietijd in overeenstemming zijn. 

De aandacht voor internationalisering in het programma situeert zich  

op het vlak van internationaal gevoerd onderzoek. Studentenmobiliteit, 

zowel instroom als uitstroom is bijna nihil. De commissie verwacht dit 

evenwel ook niet in een éénjarige master-na-master die gericht is op een 

Belgische erkenning.

De commissie meent dat het programma en de leerinhouden de studenten 

in staat stellen de beoogde leerresultaten te bereiken. Het onderwijspro-

ces, met inbegrip van de werkvormen, de kwaliteit en kwantiteit van de 

docenten en de infrastructuur is op orde. Evenwel meent de commissie 

dat de aandacht voor de eisen uit het Koninklijk Besluit groot is en dat de 

focus voornamelijk ligt op theoretische kennis. Hierdoor is het evenwicht 

tussen theorie en praktijk in de master-na-master uit balans. Dit doet de 

commissie besluiten de score ‘voldoende’ toe te kennen.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de master 
medische stralingsfysica als voldoende.

Op basis van facultaire richtlijnen rond toetsbeleid werd recent door de 

POC een opleidingsspecifiek toetsingsplan opgesteld. Vanaf het academie-

jaar 2013-2014 zal de POC tijdens haar eerste vergadering van het acade-

miejaar dit toetsbeleid en de uitvoering ervan tijdens het voorbije acade-

miejaar stimuleren en evalueren. Deze schrijft voor dat het geheel van 

toetsen het middel bij uitstek is waarmee de opleiding nagaat in welke 

mate de vooropgestelde leerresultaten ook effectief bereikt worden. Daar-

naast wil de opleiding een waaier aan evaluatievormen hanteren die afge-

stemd zijn op de leerdoelen van de specifieke opleidingsonderdelen. Zowel 

formatieve als summatieve toetsen komen daarbij aan bod. De commis-
sie vindt het positief dat de opleiding een eigen visie op toetsen en een 
toetsplan heeft uitgeschreven.

Het merendeel van de toetsen gebeurt via permanente evaluatie, waarbij 

via een combinatie van contactmomenten, zelfstudie en een tussentijdse 

toets, de studenten gestimuleerd worden om hun leerproces zelfstandig 

ter hand te nemen. Verder gebeurt ongeveer één derde van de summa-

tieve toetsen via een open boek examen of oefeningen. Iets meer dan de 

helft van de evaluatieactiviteiten maakt derhalve gebruik van een andere 

toetsingsvorm dan het gesloten boek examen. De commissie meent dat er 

voldoende variatie zit in de toetsmethoden. Ook de afwisseling tussen per-

manente en summatieve beoordeling wordt als positief ervaren. De com-

missie heeft verder een staal voorbeeldexamens ingekeken en meent dat 

deze van prima niveau zijn en afgestemd zijn op de leerresultaten.

De examens aan het einde van elk semester laten toe om verder na te gaan 

of de leerresultaten in voldoende mate bereikt werden door de studenten. 

Hierna krijgen de studenten voldoende feedback, stelt de commissie. Het 

is voor de studenten eveneens duidelijk wat van het verwacht wordt op het 

examen. Via de programmagids, een informatiebrochure en de infosessie 

aan het begin van het academiejaar wordt aan de studenten meegedeeld 

wat zij van de toetsen moeten verwachten. Een aantal docenten gebruikt 

bovendien uitgeschreven verbetercriteria- en sleutels. De commissie vindt 

dit goed en hoopt dat dit op termijn de norm wordt. 

De opleidingscommissie behoudt de eindcontrole over de toetsing. De op-

leidingscommissie staat in voor het evenwicht, de spreiding en de orga-

niseerbaarheid van de evaluaties. Via onder meer de curriculummap ziet 

de opleidingscommissie, in samenspraak met de docent, er voor elk oplei-

dingsonderdeel op toe dat de gebruikte toetsingsvorm (of combinatie van 

toetsingsvormen) ertoe leidt dat de toetsing het bereiken van de leerdoelen 

van het opleidingsonderdeel waarborgt. Indien er problemen zouden zijn 

met de toetsing en examinering komen deze aan het licht door de studen-

tenhearings en worden deze in de schoot van de opleidingscommissie ge-

remedieerd. De commissie concludeert dat de opleiding beschikt over een 
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adequaat, transparant en valabel systeem van toetsing en beoordeling.

Ook de evaluatie van de masterproef verloopt volgens de commissie naar 

behoren. De opleiding gebruikt hiervoor de facultaire richtlijnen met geëx-

pliciteerde criteria. De studenten verdedigen hun masterproef mondeling 

tijdens een openbare verdediging tijdens de laatste weken van de eerste 

examenperiode. De jury bestaat naast de voorzitter en de secretaris uit al 

de aanwezige ZAP-leden. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met 

de dagdagelijkse inzet, de verdediging en het eindproduct. De commissie 

meent dat de evaluatie van de masterproef prima verloopt.

De commissie is in het algemeen eveneens tevreden over de kwaliteit 
van de masterproeven. In de masterproeven geven de studenten blijk te 

beschikken over voldoende academische vaardigheden. De masterproeven 

worden geschreven in de onderzoeksgroepen of in samenwerking met het 

universitair ziekenhuis. Dit laatste vindt de commissie ene sterkt punt. Bo-

vendien acht de commissie het positief dat enkele studenten een master-

proef schrijven die verband houdt met hun vooropleiding. Dit maakt het 

mogelijk om in het korte tijdsbestek van een eenjarige master een veel diep-

gaander onderzoek te voeren. De commissie zou het zinvol vinden dat meer 

studenten dit doen. De prima kwaliteit van de masterproeven blijkt ook het 

feit dat vijf van de achttien masterproeven de voorbije jaren leidde tot een 

publicatie. Ten slotte waren de studenten ook tevreden over de begeleiding 

en supervisie die ze kregen tijdens het werken aan de masterproef.

De afgestudeerden van de opleiding kunnen doorstromen naar het Post-

graduaat medische stralingsfysica dat enkele bijkomende opleidingson-

derdelen en een stage omvat die vereist zijn om het certificaat ‘Deskundige 

in de medische stralingsfysica’ te kunnen behalen. Van de 18 personen die 

de opleiding sinds het academiejaar 2007-2008 hebben voltooid zijn er 15 

gestart met de postgraduaatsopleiding. Negen daarvan hebben die ook al 

voltooid, zes anderen zijn nog bezig (waarvan drie deeltijds). Van de drie 

manama-afgestudeerden die niet zijn doorgestroomd naar het Postgradu-

aat zijn er twee een doctoraat gerelateerd aan de medische stralingsfysica 

gestart. Eén iemand ging aan de slag als medewerker aan een universitaire 

instelling. De studenten die het postgraduaat volgen gaan daarna meestal 

aan de slag als erkend stralingsdeskundige in een ziekenhuis; één is werk-

zaam in de industrie.

De huidige uitstroom is eng gericht op de doorstroom naar het postgradu-
aat, zo meent de commissie. Bovendien is er vanuit de ziekenhuizen maar 
een beperkte vraag naar erkende stralingsdeskundigen. Een grotere vraag 

is er in de technologische zorgsector. Daar zoekt men meer en meer goed 

opgeleide fysici met kennis van de medische stralingsfysica en ervaring met 

klinisch handelen. De voorgestelde programmawijzigingen in GKW 2 zullen 

er volgens de commissie toe bijdragen dat de opleiding een bredere oriënta-

tie krijgt en bijgevolg een bredere uitstroom. Uiteraard dient de opleiding bij-

komend in te zetten op de bekendheid en promotie van het diploma. Hierbij 

is het belangrijk dat de opleiding aantoont dat het diploma een meerwaarde 

biedt bovenop het reguliere fysica- of ingenieursdiploma.

Sinds de start van deze manama-opleiding hebben 35 personen zich inge-

schreven voor de opleiding. Tot nog toe hebben 18 studenten het diploma 

behaald. Dertien studenten zijn dit academiejaar nog aan de opleiding be-

zig. Vier personen hebben de opleiding afgebroken. Door het lage aantal 

studenten en het feit dat een grote fractie de opleiding deeltijds volgt, is 

het cijfermateriaal omtrent het studierendement en time-to-graduation 

moeilijk te interpreteren. Op basis van gesprekken met opleidingsverant-
woordelijken en studenten meent de commissie evenwel dat het studie-
rendement en time-to-graduation op orde is.

De commissie kent de score ‘voldoende’ toe aangezien zij meent dat de 

opleiding de basiskwaliteit bereikt, maar niet overstijgt. De enge door-

stroom naar het postgraduaat en de bijgevolg beperkte inzetbaarheid van 

de alumni zijn werkpunten.
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Integraal eindoordeel van de commissie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de Master of Science in de 

medische stralingsfysica, conform de beslisregels, voldoende.

Samenvatting van de aanbevelingen  
in het kader van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Streef naar een bredere aansluiting met het beroepenveld.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Laat de studenten tijdens de master-na-master meer kennismaken met 

het brede beroepenveld.

 – Streef naar een sterkere integratie tussen theorie en praktijk. Een groter 

aandeel stage, gekoppeld aan de masterproef, is wenselijk.

 – Vul de demonstraties actiever in, door bijvoorbeeld kijkstages in kleine 

groepjes of het meelopen met een medische stralingsfysicus. 

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Laat de studenten een masterproef schrijven die aansluit bij hun voor-

opleiding. Dit genereert diepgang in de masterproeven.
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SAMENVATTING Bachelor of Science in de fysica  
Universiteit Hasselt

Op 25 en 26 november werd de Bachelor of Science in de fysica van de Universiteit 

Hasselt, in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door 

een commissie van onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een moment-

opname weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De bachelor wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen. Aan de 

UHasselt wordt geen master fysica ingericht.

De opleiding leert de student experimenten op te zetten, uit te voeren en 

te analyseren. Ook het modelleren van de fysische realiteit en theoretische 

problemen bestuderen met een combinatie van exacte, benaderende en 

numerieke rekenmethodes behoort tot de algemene basiscompetentie van 

de bachelor fysica. Daarnaast heeft de bachelor een grondige kennis van 

de wiskundige structuren en bewijsvormen en kan hij vlot omspringen 

met relevante softwarepakketten. Ten slotte moet de bachelor ook over de 

nodige communicatievaardigheden beschikken. 

In academiejaar 2012-2013 volgden 42 studenten de bacheloropleiding, 

waarvan 11 generatiestudenten. De gehele bacheloropleiding telt 3 vrou-

welijke studenten.
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ponsiecollege, waar de docent stilstaat bij de moeilijkheden en problemen 

die de studenten ondervonden tijdens de zelfstudie. Het leermateriaal is 

verzorgd uitgewerkt en omvat zowel dictaten van de docenten als stan-

daardwerken. De werkvormen in het eerste en tweede jaar sluiten aan bij 

het gehanteerde onderwijsconcept en er wordt gebruik gemaakt van hoor-

colleges, zelfstudie en responscolleges. 

Aan het einde van het derde jaar maken de studenten een eindproject. 

Het eindproject kan zowel een experimenteel als theoretisch onderwerp 

behandelen.

Beoordeling en toetsing

In het eerste en tweede jaar zet de opleiding tijdens de onderwijsperio-

den in op begeleiding en het geven van directe en snelle feedback aan de 

studenten. De examenperioden in het eerste en tweede jaar zijn dan weer 

zeer klassiek opgezet en er wordt voornamelijk summatief getoetst door 

bijna uitsluitend schriftelijke examens. Naarmate de studenten hun studie 

verderzetten, verschuift het zwaartepunt van schriftelijke examens naar 

mondeling. Ook projectwerk, het schrijven van laboverslagen en perma-

nenten evaluatie krijgen dan steeds meer hun plaats in het programma.

De toetsing verloopt transparant. Zo kunnen studenten de studiefiches 

raadplegen, geven de docenten tijdens de eerste les informatie over de 

toetsing en worden voorbeeldexamens opgesteld. De studenten gaven dan 

ook aan dat de manier van toetsing niet echt een verrassing was en de 

feedback achteraf naar behoren was. 

Begeleiding en ondersteuning

In de practica en labo’s wordt gewerkt met enerzijds didactische opstel-

lingen en anderzijds moderne apparatuur, die ook in de onderzoeksinstitu-

ten wordt gebruikt. De laboruimten zijn uitgerust met actuele practica- en 

demonstratieopstellingen, samengebracht in een centraal didactisch na-

tuurkunde labo. 

De studiebegeleiding is een sterk punt van de Hasseltse opleiding. De stu-

diebegeleiding voor wiskunde vat aan met een vierdaagse septembercur-

sus wiskunde. Daarna zorgen de studie- en trajectbegeleiders voor de ver-

dere opvolging van de studenten.

Programma

Het programma telt 180 studiepunten. De eerste fase van het programma 

geeft een overzicht van een aantal hoofddomeinen van de fysica, een in-

troductie tot experimenteertechnieken en een degelijke wiskundekennis. 

Ook is er in het eerste jaar voldoende aandacht voor moderne fysica. Het 

tweede jaar staat in het kader van verdieping en is opgebouwd rond een 

experimentele en theoretische leerlijn. Het derde jaar omvat nog enkele 

natuurkundige opleidingsonderdelen van meer complexe aard. Ook het 

eindproject staat in het derde jaar geprogrammeerd. De aandacht voor ex-

perimenteren is een sterk punt van de opleiding.

Het programma is breed opgebouwd waardoor verschillende natuurkun-

dige domeinen aan bod komen om zo de doorstroom van de studenten 

naar diverse masters aan andere Vlaamse en buitenlandse universiteiten 

te bevorderen. De keuzeruimte is dan weer beperkt.

De opleiding is sterk onderzoeksgericht. De studenten leren al vroeg we-

tenschappelijke onderzoeksvaardigheden aan. De studenten komen al 

snel in het programma in aanraking met actueel onderzoek, bijvoorbeeld 

door het deelnemen aan colloquia en het bezoeken van onderzoeksinstel-

lingen. Maar ook het niet-academische beroepenveld heeft nood aan goed 

opgeleide fysici. De aandacht hiervoor moet versterkt worden.

De opleiding heeft een aantal Erasmus-overeenkomsten met buitenlandse 

universiteiten (o.a. Groningen, Montpellier, Münster en Vilnius). Daarnaast 

heeft de opleiding ook een zeer specifieke samenwerking met de Techni-

sche Universiteit Eindhoven (TU/e) door de gezamenlijke inrichting van 

het opleidingsonderdeel geavanceerde meetmethodes. Studenten die de 

vervolgmaster Applied Physics of Electrical Engineering (aangeboden door 

TU/e) ambiëren, verblijven het volledige tweede semester van de derde 

bachelor in Eindhoven. Bovendien organiseert de opleiding verschillende 

excursies, zoals naar Tromso.

De opleiding stimuleert de studenten om op een actieve manier om te 

gaan met de leerstof. In het eerste jaar wordt per dag maar één opleidings-

onderdeel geprogrammeerd. De dag start met een inleidend hoorcollege, 

waarna de behandelde leerstof als zelfstudie wordt bestudeerd. De stu-

denten hebben hiervoor het nodige cursusmateriaal. Tijdens de zelfstudie 

worden tussentijdse contactmomenten georganiseerd met de docenten, 

assistenten en studiebegeleiders. De dag wordt afgesloten met een res-
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Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers rond diplomarendement, de drop-out en de studieduur, geven 

aan dat de Hasseltse opleiding iets beter scoort dan de andere Vlaamse fy-

sica (en sterrenkunde) opleidingen. Niettemin is de drop-out in het eerste 

jaar, in vergelijking met natuurkunde opleidingen in de buurlanden, hoog. 

De gemiddelde studieduur ligt tussen de drie en de vier jaar.

Van de 62 afgestudeerden in de periode 2006-2012 opteerden 28 studenten 

voor een masteropleiding fysica (voornamelijk in Leuven). 22 studenten 

kozen een vervolgopleiding in het domein van de ingenieurswetenschap-

pen, waaronder 9 studenten die overstapten naar de TU/e. Zes studenten 

kozen voor de master sterrenkunde aan de KU Leuven en enkele studen-

ten volgden later de optie bio-elektronica en nanotechnologie binnen de 

opleiding biomedische wetenschappen van de UHasselt of een master na-

notechnologie elders. 

OPLEIDINGSRAPPORT Bachelor of Science in de fysica  
Universiteit Hasselt

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de Bachelor of Science in de fysica van de Universi-

teit Hasselt. De visitatiecommissie bezocht deze opleidingen op 25 en 26 

november 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleiding aan de hand van de drie ge-

nerieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit kader 

is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de NVAO. 

Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een gewogen 

en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, 

goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwaliteitswaarbor-

gen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke kwaliteitswaar-

borg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant – voldoet aan 

de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden 

verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger onderwijs. De 

score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan de basiskwaliteit 

en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke kwaliteitswaarborg. 

Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze systematisch de basis-

kwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een score excellent 

steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de generieke kwa-

liteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal voorbeeld. De 

score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwaliteitswaarborg 

onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, de assistenten en de verantwoorde-

lijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteitszorg, internationalisering 

en studiebegeleiding. De commissie heeft ook een selectie van het studie-
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petentie van de bachelor fysica. Daarnaast heeft de bachelor een grondige 

kennis van de wiskundige structuren en bewijsvormen en kan hij vlot om-

springen met relevante softwarepakketten. Ten slotte moet de bachelor 

ook over de nodige communicatievaardigheden beschikken. De opleiding 

heeft de algemene basiscompetenties vertaald in 14 opleidingsspecifeke 

leerresultaten, aan de UHasselt eindcompetenties genoemd. 

De commissie meent dat de beoogde leerresultaten aansluiten qua ni-
veau en oriëntatie bij het Vlaams kwalificatieraamwerk en zijn afge-
stemd op het domeinspecifiek leerresultatenkader (DLR). De opleiding 

profileert zich ten opzichte van het DLR en van andere Vlaamse bachelo-

ropleidingen fysica (en sterrenkunde) door ruime aandacht te tonen voor 

experimenteervaardigheden. Verdere profilering gebeurt door opleidings-

onderdelen van meer toegepaste aard in het programma op te nemen. 

Daarnaast wil de opleiding, door het ontbreken van een masteropleiding in 

het domein van de natuurkunde te Hasselt, de studenten voorbereiden op 

een diversiteit aan vervolgopleidingen. Het gaat dan zowel om de master-

opleiding fysica (en sterrenkunde) aan de verschillende Vlaamse univer-

siteiten, als om de masters Applied Physics en Electrical Engineering aan 

de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de master biomedische 

wetenschappen (afstudeerrichting bio-elektronica en nanotechnologie) 

aan de tUL-UHasselt.

Opvallend hierbij is de bredere oriëntatie van de opleiding met meer aan-

dacht voor onder andere fotonica en hydrodynamica. De commissie is zeer 

tevreden met de profilering en stelt dat deze is gerealiseerd. De commissie 

beveelt wel aan dat deze profilering geëxpliciteerd wordt aan startende 

studenten. Zeker met het oog op een verhoging van de studenteninstroom 

zijn de brede aard van het programma en de ruime aandacht voor experi-

menteervaardigheden elementen die studenten kunnen doen kiezen voor 

de fysica-opleiding in Hasselt.

Verder stelt de commissie dat de OLR voldoen aan de internationale 
eisen vanuit het vakgebied, met name het raamwerk van de European 

Physical Society, maar dat dit kan versterkt worden op twee vlakken. Het 

eerste betreft de aandacht voor het niet-academisch beroepsperspectief, 

gaande van de industrie tot het leraarsberoep. De opleiding (en de uni-

versiteit als geheel) is zich er van bewust dat zij op dit punt onvoldoende 

ambitie toont en ze zal daarom in de toekomst aandacht besteden aan 

employability skills. De commissie onderschrijft de noodzaak dat de stu-

denten al van in de bacheloropleiding in aanraking komen met de heel 

materiaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. Tevens is 

door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspecifieke facili-

teiten, zoals de practica.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

Het Onderwijs Management Team (OMT) is verantwoordelijk voor de cur-

riculumontwikkeling, het onderwijssysteem en de werkvormen, de exa-

mens en de kwaliteitszorg binnen de opleiding. De vakgroep fysica wijst de 

lesopdrachten toe. De bachelor fysica behoort tot de faculteit wetenschap-

pen, die de voorstellen van het OMT en de vakgroepen bekrachtigt.

De opleiding heeft een modeltraject uitgewerkt. In het eerste jaar volgen 

de studenten voor 60 studiepunten verplichte opleidingsonderdelen. In het 

tweede en derde jaar hebben de studenten 15 studiepunten vrije ruimte 

die ze opvullen met keuze- of verbredingsopleidingsonderdelen. Voor de 

verbredingopleidingsonderdelen kiezen de studenten uit de verbredings-

lijn chemie, wiskunde, biologie, informatica of economie.

In academiejaar 2012-2013 volgden 42 studenten de bacheloropleiding, 

waarvan 11 generatiestudenten. De gehele bacheloropleiding telt 3 vrou-

welijke studenten.

De opleiding werd een laatste maal gevisiteerd in 2005.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de Bachelor of  
Science in de fysica als goed.

Bij het opstellen van de leerresultaten van de bachelor fysica werd reke-

ning gehouden met een aantal algemene basiscompetenties die iedere af-

gestudeerde bachelor fysica aan de UHasselt moet hebben. Zo moet een 

afgestudeerde bachelor in staat zijn om experimenten op te zetten, uit te 

voeren en te analyseren. Ook het modelleren van de fysische realiteit en 

theoretische problemen bestuderen met een combinatie van exacte, bena-

derende en numerieke rekenmethodes behoort tot de algemene basiscom-
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staat bij de moeilijkheden en problemen die de studenten ondervonden 

tijdens de zelfstudie. De sturing wordt in de loop van de volgende jaren 

minder strak, zodat de studenten meer en meer zelfstandig leren werken. 

Zowel studenten als docenten gaven tijdens de gesprekken met de com-

missie aan dat ze tevreden zijn over het door de opleiding gehanteerde 

opleidingsconcept. Ook de commissie was hierover te spreken, maar ze 

wenst de opleiding te waarschuwen voor de ‘wet van de remmende voor-

sprong’. Het opleidingsconcept, dat aanvankelijk uniek was voor de Has-

seltse opleidingen, bestaat sinds 2004 en is ondertussen overgenomen 

door enkele andere Vlaamse instellingen. De opleiding wordt geadviseerd 

het onderwijsconcept verder te ontwikkelen.

Bij de opbouw van de bacheloropleiding hebben de opleidingsverantwoor-

delijken bewust gekozen voor een breed programma waar verschillende 
natuurkundige domeinen aan bod komen om zo de doorstroom van de 
studenten naar diverse masters aan andere Vlaamse en buitenlandse 
universiteiten te bevorderen. De eerste fase van het programma geeft een 

overzicht van een aantal hoofddomeinen van de fysica, een introductie tot 

experimenteertechnieken en een degelijke wiskundekennis. Het tweede 

jaar staat in het kader van verdieping en is opgebouwd rond een experi-

mentele en theoretische leerlijn. Het derde jaar omvat nog enkele natuur-

kundige opleidingsonderdelen van meer complexe aard. Ook het eindpro-

ject staat in het derde jaar geprogrammeerd.

De commissie heeft de programmaopbouw, met inbegrip van de leerlijnen, 

en de leerinhouden van de verschillende opleidingsonderdelen grondig be-

studeerd, en meent dat de opleiding er in geslaagd is om het programma 

van de bachelor evenwichtig op te bouwen met leerinhouden die aanslui-

ten bij de boogde leerresultaten. 

De commissie onderschrijft de nood aan een gedegen wiskundige ba-
sis in een natuurkunde-opleiding, maar acht het tegelijk belangrijk om 
studenten al in het eerste jaar vertrouwd te maken met moderne na-
tuurkunde. Dit maakt het programma aantrekkelijker met het oog op een 

verhoogde instroom en motiveert de studenten hun studie verder te zet-

ten. Via het opleidingsonderdeel kwantummechanica 1 tracht de opleiding 

hieraan tegemoet te komen. Moderne natuurkunde krijgt in het tweede en 

derde jaar een zichtbare plaats in het programma via opleidingsonderde-

len zoals biofysica, hydrodynamica, fotonica, vaste stof en zachte materie. 

Het opleidingsonderdeel sterrenkunde kan volgens de commissie versterkt 

worden door samen te werken met de KU Leuven. 

diverse beroepswereld van de fysicus. Het andere punt betreft de aandacht 

voor wetenschappelijke integriteit dat ook in een bacheloropleiding als een 

expliciet leerresultaat behandeld moet worden (zie ook GKW 2).

De opleiding hanteert een eigen visie op onderwijs die start vanuit het 
aanbieden van studentgecentreerd onderwijs. De commissie vindt deze 
aanpak zeer positief en stelt dat Hasselt op dit vlak de voorbije jaren een 
voortrekkers rol heeft vervult. Andere instellingen nemen nu deze aanpak 

over. De commissie merkt hierbij wel op dat de opleidingsvisie en -concept 

de laatste jaren niet zijn herwerkt of verbeterd. De commissie raadt aan 

om de opleidingsvisie regelmatig te herdenken om al zo de voortrekkersrol 

te behouden.

De commissie concludeert dat de leerresultaten helder zijn neergeschre-

ven en voldoen aan het DLR en het Vlaams Kwalificatieraamwerk. De ba-

cheloropleiding heeft zich zichtbaar geprofileerd en heeft zich afgestemd 

met het werkveld en het vakgebied. De commissie kent de opleiding de 

score ‘goed’ toe omwille van de helder geformuleerde visie op onderwijs. 

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Bachelor of Sci-
ence in de fysica als voldoende.

Het academiejaar van het eerste en tweede jaar bestaat uit drie onder-

wijsperioden van elk tien weken, telkens gevolgd door een studie- en exa-

menperiode. Ieder trimester omvat drie à vier opleidingsonderdelen. De 

opleiding beoogt hiermee een geleidelijke overgang van het secundair naar 

hoger onderwijs. Vanaf het derde bachelorjaar wordt overgeschakeld op 

het semestersysteem om de overgang naar de masteropleidingen voor te 

bereiden. 

Om het proces te versterken hanteert de opleiding het opleidingsconcept 
‘van begeleide zelfstudie naar autonoom leren’. Hiermee wordt de stu-

dent aangeleerd op een actieve manier om te gaan met de leerstof. In het 

eerste jaar wordt per dag maar één opleidingsonderdeel geprogrammeerd. 

De dag start met een inleidend hoorcollege, waarna de behandelde leerstof 

als zelfstudie wordt bestudeerd. De studenten hebben hiervoor het nodige 

cursusmateriaal. Tijdens de zelfstudie worden tussentijdse contactmo-

menten georganiseerd met de docenten, assistenten en studiebegeleiders. 

De dag wordt afgesloten met een responsiecollege, waar de docent stil-
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king met actueel onderzoek, doordat de docenten eigen onderzoek uit het 

vakgebied integreren in hun lessen. Ook ziet de commissie dat de studen-

ten in verschillende projecten een onderzoekende houding aannemen op 

het niveau van een bachelorstudent. De ruime aandacht voor onderzoeks-

methodologie in verschillende opleidingsonderdelen draagt hiertoe bij. Als 

aanbeveling op dit vlak moet de opleiding de aandacht voor wetenschap-

pelijke integriteit en regels rond data-opslag, versterken. Ook met betrek-

king tot het eindproject heeft de commissie enkele suggesties (zie GKW 3). 

Hoewel de opleiding is gestart met de opbouw van een leerlijn ‘employa-
billity skills’, is de aandacht voor het niet-academische beroepenveld in 
het programma aan de lage kant. Met het oog op een vergrote instroom, 

de herkenbaarheid van het beroep in de maatschappij en de grote nood 

aan fysici in het onderwijs en de industrie acht de commissie het zeer 

belangrijk deze leerlijn te versterken. De studenten moeten inzien dat er 

voor een fysicus meer carrièremogelijkheden zijn dan enkel (academisch) 

onderzoeker, zo stelt de commissie. Onder andere het zichtbaar maken 

van de leraarsberoep in het derde bachelorjaar, het regelmatig organiseren 

van excursies naar bedrijven en het uitnodigen van gastdocenten zullen 

dit aspect versterken. Een andere aanbeveling is dat de docenten inspan-

ningen leveren om tijdens de colleges aan te tonen hoe gecompliceerde fy-

sica enerzijds een vertaling krijgt in meer toepassingsgerichte industriële 

gebieden en anderzijds vertaald kan worden naar jongeren of volwassenen 

zonder natuurkundeopleiding. 

Uiteraard vergt dit laatste de nodige inspanning van de docenten en moe-

ten zij hierbij zo nodig onderwijskundig geprofessionaliseerd worden. On-

derwijskundige professionalisering acht de commissie zeer waardevol, wil 

de opleiding innovatieve onderwijs- en leervormen aanbieden. Tot haar 

spijt stelt de commissie vast dat de docenten niet systematisch aan pro-

fessionaliseringsactiviteiten deelnemen, ondanks het aanbod waarin de 

UHasselt voorziet. Overigens meent de commissie dat de vakinhoudelijke 
kwaliteit van de docenten goed is. Uit de publicatielijst die de commissie 

tijdens het bezoek heeft ingekeken stelt ze vast dat de docenten experts 

zijn binnen hun vakgebied. In dit opzicht vindt de commissie de samen-

werking met het onderzoeksinstituut IMO, van zeer groot belang.

Het docententeam is niet al te groot. Het betreft in het academiejaar 2012-

2013 in totaal 16 ZAP (14,2 VTE) die 134 studiepunten aan opleidingson-

derdelen in de bacheloropleiding Fysica verzorgen, aangevuld met 5 gast-

professoren (0,65 VTE), twee onderzoeksprofessoren (2 VTE) en één ATP 

De leerlijn experimenteervaardigheden is volgens de commissie zeer 
goed ingevuld. In ieder trimester van het eerste en het tweede jaar, en 

in het tweede semester van het derde jaar is er minstens één opleidings-

onderdeel waarbij de studenten experimenten dienen uit te voeren. In de 

practica en labo’s wordt gewerkt met enerzijds didactische opstellingen 

en anderzijds moderne apparatuur, die ook in de onderzoeksinstituten 

wordt gebruikt. De laboruimten zijn uitgerust met actuele practica- en 

demonstratieopstellingen, samengebracht in een centraal didactisch na-

tuurkunde labo. De commissie is eveneens tevreden met de invulling en 

vormgeving van de practica. De student leert er zelfstandig werken.

Ook aan de computationele en numerieke vaardigheden van de studen-
ten wordt veel aandacht geschonken. De opleiding beschikt over moderne 

meetapparatuur en over voldoende computerfaciliteiten. Ook de softwa-

repakketten worden eenvoudig ter beschikking gesteld van de studenten.

Het programma is op 15 studiepunten na verplicht. Dit is een keuze die 

de opleidingsverantwoordelijken hebben gemaakt omdat ze, zoals al ge-

zegd een programma willen aanbieden dat zo goed mogelijk aansluit bij 

de verschillende Vlaamse en buitenlandse opleidingen in het domein van 

de natuur- en sterrenkunde. Ze argumenteren dat de studenten daarom 

een heel breed programma moeten doorlopen waarin alle aspecten van de 

natuurkunde verplicht aan bod komen.

De commissie onderschrijft de keuze voor een breed programma maar 

heeft een andere mening over de invulling ervan. Ze vindt de keuzeruimte 

namelijk te beperkt waardoor het programma rigide wordt. Ze suggereert 

daarom, na gesprekken met studenten en alumni, om enkele verplichte op-

leidingsonderdelen te schrappen om zo meer keuzeruimte te creëren. Door 
een deel van het programma flexibeler in te vullen en bijvoorbeeld te wer-
ken met ‘profielkeuzes’ (geclusterde opleidingsonderdelen ter waarde van 
20 tot 30 studiepunten) kunnen studenten zelf bepalen welke richting ze 
uitgaan en welke master ze later willen volgen. De profielkeuzes kunnen 

opgevuld worden met eigen aangeboden opleidingsonderdelen of met ge-

specialiseerde opleidingsonderdelen uit andere Vlaamse instellingen, al dan 

niet door middel van teleclassing. Een dergelijke profielkeuze bestaat nu al 

voor studenten die de master Applied Physics of Electrical Engineering aan 

de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) willen volgen.

Verder meent de commissie dat het programma doorheen heel de ba-
chelor sterk onderzoeksgericht is ingevuld. De studenten komen in aanra-
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meent niettemin dat deze nog niet effectief zijn gebleken. Op basis van 

gesprekken met docenten, studenten en alumni haalt de commissie twee 

redenen hiervoor aan. Enerzijds blijkt het imago van Bètawetenschappen 

weinig aantrekkelijk en anderzijds vinden leerlingen met een sterke wis-

kundige kennis sneller hun weg naar de ingenieursstudies.

Daarom raadt de commissie aan om de geleverde inspanningen te bunde-

len om zo met alle Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde) een ge-

zamenlijk actieplan ter promotie van de natuurkunde uit te werken. Best 

practices uit het buitenland moeten hierbij als inspiratie dienen. Een be-

langrijk onderdeel van dit plan zal er in bestaan om het beroepsbeeld van 

de fysicus te verduidelijken. Want de arbeidsmarkt noch de bredere maat-

schappij hebben een duidelijk beeld van de mogelijkheden van een fysicus. 

Het is volgens de commissie de taak van de faculteiten hier verandering 

in te brengen en van de fysicus een beeld te geven dat complementair 

is met dat van de ingenieur. Deze strategie zal zich, volgens de commis-

sie, moeten richten op het beeld dat momenteel heerst bij leraren, ouders 

en bedrijfsleiders. Ook kan de opleiding zelf enkele initiatieven uitwerken. 

De versterking van het niet-academische beroepenveld in het programma 

en de promotie van een aantrekkelijk eerste jaar met moderne fysica en 

veel experimenteervaardigheden kunnen volgens de commissie bijdragen 

tot een verhoogde instroom. Verder denkt de commissie onder andere aan 

het opbouwen van een duurzame band met leraren natuurkunde (en wis-

kunde) in de regio. De contacten die voorkomen uit het project UHasselt@

school zijn hierbij belangrijk.

De commissie erkent dat de lage instroom aan de Hasseltse universiteit 

ook samenhangt met het ontbreken van een master fysica. Conform de 

Vlaamse Codex hoger onderwijs (hoofdstuk IIII - artikel 28) heeft de UHas-

selt niet de bevoegdheid diploma’s uit te reiken met de graad van master 

in het studiegebied wetenschappen, en dus ook niet op het vlak van de na-

tuurkunde. De commissie erkent dat er in Vlaanderen op dit moment geen 

ruimte is voor nog een algemene masteropleiding in de fysica. Voor de 
inrichting van een interdisciplinaire master in Hasselt in samenwerking 
met het Instituut voor Materiaal Onderzoek (IMO) en eventueel andere 
partners, ziet zij echter mogelijkheden. Een dergelijke master op het vlak 

van material sciences zou een uithangbord van de UHasselt kunnen zijn.

Enerzijds het opleidingsconcept, anderzijds de strakke studiebegeleiding in 
het eerste jaar zijn volgens de commissie sterkte punten. De studiebegelei-

ding voor wiskunde vat aan met een vierdaagse septembercursus wiskunde. 

(1 VTE) die samen 38 studiepunten in de opleiding verzorgen. Zij worden 

ondersteund door 5 mandaatassistenten, 3 doctorassistenten, 3 doctor-

navorsers en 10 doctoraatbursalen. Een aantal docenten heeft volgens de 

commissie een (te) grote onderwijsbelasting. Volgens de commissie ma-

nifesteert het probleem zich vooral bij de theoretische fysica. Hier moet 

werk gemaakt worden van een ontwikkelingsplan. Ook moeten meer 

vrouwelijke stafleden worden aangesteld, die als rolmodel dienen voor de 

studenten. Als mogelijke deeloplossing ziet de commissie ruimte om ook 

de niet-Nederlandstalige doctorandi en postdocs een minimale onderwijs-

aanstelling te geven. Bovendien beveelt de commissie aan om regelmatig, 

bijvoorbeeld vijfjaarlijks, te roteren in vakaanstellingen. 

Verder meent de commissie dat ook het leermateriaal en de werkvormen 

in voldoende mate aansluiten bij de vooropgestelde leerresultaten. Het 
leermateriaal is verzorgd uitgewerkt en omvat zowel dictaten van de 

docenten als standaardwerken. De werkvormen in het eerste en twee-
de jaar sluiten aan bij het gehanteerde onderwijsconcept en er wordt 
gebruik gemaakt van hoorcolleges, zelfstudie en responscolleges. Het 

derde jaar bouwt hierop voort. De commissie acht het noodzakelijk dat er 

op het gebied van de werkvormen voldoende innovatie uitgaat van de do-

centen. Dit bleek nu nog niet altijd het geval. Onderwijskundige professio-

nalisering van de docenten is ook hierbij een noodzaak. Dit geldt eveneens 

voor de elektronische leeromgeving, die weliswaar goed ontwikkeld is en 

beschikbaar op het vlak van informatie over de OPO’s en de leerstof, maar 

niet op een interactieve manier wordt gebruikt.

Met betrekking tot de werkvormen stipuleert de commissie eveneens een 

gevaar om les te geven aan zeer kleine studentengroepen. Om een klas-

groep met voldoende kritische massa over te houden, gaat de commissie 

uit van een 20-tal generatiestudenten. Gezien de lage instroom in de oplei-

ding, gecombineerd met de uitval in het eerste jaar, is dit een aspect waar 

de commissie aandacht voor vraagt.

Een lage instroom en grote uitval in het eerste jaar zijn twee problemen 

van de bachelor fysica aan de UHasselt en bij uitbreiding van alle Vlaam-

se opleidingen fysica (en sterrenkunde). De instroom is per hoofd van 

de bevolking zeer laag ten opzichte van de natuurkunde-opleidingen in 

onze buurlanden. Vanuit de UHasselt, de faculteit wetenschappen en de 

opleiding worden verschillende outreach-initiatieven opgezet om de in-

stroom te verhogen, zoals verscheidene infomomenten, UHasselt@school, 

‘prof voor de klas’… De commissie waardeert al deze inspanningen, maar 
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excursies, zoals naar Tromso of CERN, om ook de studenten die niet deel-

nemen aan een uitwisselingsproject in contact te laten komen met de in-

ternationale dimensie van de natuurkunde. De commissie is tevreden over 

deze initiatieven.

De commissie meent verder dat de studenten terecht komen in een uit-

dagende, maar tegelijk ook zeer veilige, leeromgeving. Voornamelijk het 

onderwijsconcept ‘van begeleide zelfstudie naar autonoom leren’, gecom-

bineerd met effectieve studiebegeleiding, acht de commissie zinvol. De 

commissie ziet de studeerbaarheid en het doorstroomrendement als een 

indicator van de samenhangende leeromgeving. De studenten vertelden 

de commissie dat het programma, voornamelijk het eerste jaar, zwaar 

is, maar haalbaar mits voldoende inspanning. De hoge abstractie van de 

wiskunde in het eerste jaar is voor veel studenten een struikelblok. Het 

doorstroomrendement van de eerste bachelor naar het tweede jaar ligt 

dan ook redelijk laag, daarna herstelt zich dit. Evenwel scoort de UHasselt 

in vergelijking met de andere bezochte instellingen op dit vlak behoorlijk.

De commissie concludeert dat het onderwijsproces bijdraagt tot de realisa-

tie van de beoogde leerresultaten. Het didactisch concept, de opbouw van 

het programma, met ruime aandacht voor experimenteervaardigheden, en 

de sterke studiebegeleiding dragen hier toe bij. Niettemin heeft de com-

missie ook een aantal werkpunten gestipuleerd, zoals de versterking van 

de aandacht voor het niet academisch beroepenveld, de beperkte keuze-

mogelijkheden, het doorvoeren van onderwijsinnovaties en de lage studen-

teninstroom. Hierdoor besluit zij dat het onderwijsproces niet systematisch 

uitstijgt boven de basiskwaliteit en kent zij de score ‘voldoende’ toe.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de Bachelor 
of Science in de fysica als voldoende. 

De universiteit Hasselt heeft een kader voor kwalitatieve toetsing opge-
steld dat in de toekomst zal worden geconcretiseerd in de opleidingen 
via workshops. Op dit moment heeft de opleiding op nog geen expliciet 
toetsbeleid opgesteld. Ook een uitgeschreven toetsplan ontbreekt nog. 
De commissie raadt de opleiding aan hier werk van te maken. Wel heeft 

zij tijdens de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken en de do-

centen een impliciet gedragen visie op toetsen en beoordelen vastgesteld. 

Zo wenst de opleiding met het toetsen in eerste instantie na te gaan of 

Aan het begin van het eerste jaar volgen de opleidingsonderdelen ‘redene-

ren en structureren’ en ‘calculus’, die de aansluiting tussen secundair en 

hoger onderwijs moeten waarborgen. Ook de studie- en trajectbegeleiders 

zorgen voor de verdere opvolging van de studenten. De commissie is tevre-

den over de studiebegeleiding maar ze acht het zinvol om verplichte (brug)

opleidingsonderdelen aan te bieden voor de minder goede studenten. Daar-

naast suggereert de commissie om ook de sterkste studenten niet uit het 

oog te verliezen en hen blijvend uit te dagen door bijvoorbeeld een excel-

lentieprogramma of een dubbele bachelor fysica-wiskunde.

Het kleinschalige karakter van de opleiding heeft uiteraard ook voordelen. 

Eén daarvan is dat de interne kwaliteitszorg vlot verloopt, mede dankzij de 
vele informele contacten binnen de opleiding. Hierdoor worden (mogelijke) 

problemen vroeg gedetecteerd en veelal snel opgelost. Maar ook via meer 

formele kanalen loopt de kwaliteitszorg. Zo is het onderwijsmanagement-

team (OMT), met daarin vertegenwoordigers van de docenten, het kloppend 

hart van de opleiding. De commissie raadt wel aan om ook studenten er als 

volwaardige niet slechts adviserende leden in te betrekken. Op regelmatige 

basis worden evaluaties gehouden en worden de resultaten ervan bespro-

ken op het OMT. Met betrekking tot de gebruikte vragenlijsten stipuleert de 

commissie drie punten die explicieter bevraagd moeten worden. Een eerste 

aspect betreft de afstemming tussen de docenten onderling. Tijdens de ge-

sprekken met studenten heeft de commissie vastgesteld dat er hier en daar 

overlap in de leerinhouden optreedt. De afstemming tussen de docenten en 

de assistenten verloopt wel vlot. Het tweede punt betreft de kwaliteitscon-

trole van de bachelorpoef. Tijdens de gesprekken met studenten en alumni 

bleek de kwaliteit van de begeleiding van de bachelorproef zeer wisselend 

en docentafhankelijk. Een uniform beleid is hier wenselijk. Als laatste haalt 

de commissie aan dat de studentenbevraging geen expliciete vragen bevatte 

over de onderwijskwaliteit van de docent.

Een laatste punt dat de commissie wenst aan te halen betreft de aandacht 

voor internationalisering en studentenmobiliteit binnen de opleiding. De 

opleiding heeft een aantal Erasmus-overeenkomsten met buitenlandse 

universiteiten (o.a. Groningen, Montpellier, Münster en Vilnius). Daarnaast 

heeft de opleiding ook een zeer specifieke samenwerking met de Techni-

sche Universiteit Eindhoven (TU/e) door de gezamenlijke inrichting van 

het opleidingsonderdeel geavanceerde meetmethodes. Studenten die de 

vervolgmaster Applied Physics of Electrical Engineering (aangeboden door 

TU/e) ambiëren, verblijven het volledige tweede semester van de derde 

bachelor in Eindhoven. Bovendien organiseert de opleiding verschillende 
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Problemen op het gebied van toetsing worden gesignaleerd door de exa-

mencommissie of komen aan het licht door de studentenbevragingen. Het 

Onderwijs Management Team bewaakt de opvolging van gesignaleerde 

problemen en zorgt er voor dat het curriculum, de onderwijsvormen en 

examenvormen aansluiten op de leerresultaten. In geval van twist tussen 

een docent en een student aangaande de toetsing bemiddelt de ombuds.

Aan het einde van het derde bachelorjaar maken de studenten een eind-

project (6stp). De commissie heeft voorafgaand en tijdens het visitatiebe-

zoek enkele eindprojecten ingekeken. Over het algemeen vond de com-
missie de eindprojecten degelijk uitgewerkt en van prima niveau. De 

studenten geven in het eindproject blijk te beschikken over de nodige 

onderzoeksvaardigheden op het niveau van een bachelorstudent. Toch 
heeft de commissie enkele suggesties om de finaliteit van het eind-
project te versterken. Naar het idee van de commissie is een eindproject 

(of bachelorproef) een afsluitend werk van de bachelorstudie, waarbij de 

student een eerste maal in direct contact komt met en participeert aan 

actueel natuurkundig onderzoek. Zo raadt ze aan om de studenten mini-

maal gedurende een zestal weken te betrekken bij de onderzoeksgroepen 

en hen aan onderzoek te laten meewerken. De opleiding zal hiervoor wel 

een aantal faciliterende stappen moeten nemen. Zo denkt de commissie 

dat het huidige aantal studiepunten voor het eindproject niet volstaat en 

moet worden opgetrokken naar 9 studiepunten. Ook zal het aantal aange-

boden onderzoeksonderwerpen moeten worden vermeerderd. Een sterke 

samenwerking met IMO of met de andere Vlaamse instellingen is hierbij 

een mogelijkheid.

Daarnaast heeft de commissie vastgesteld dat een klein aantal van de door-

genomen eindprojecten de vorm aannamen van een literatuurstudie, waar-

bij de student zelfstandig een artikel en/of een deel van een boek doorneemt 

over een onderwerp dat binnen de opleiding niet aan bod komt. Dit betrof 

theoretische onderwerpen. In het licht van de visie van de commissie op het 

eindproject acht zij dit een te weinig uitdagende opdracht. De opleidingsver-

antwoordelijken gaven aan dat de oorzaak hiervan ligt bij enerzijds de grote 

vraag van studenten naar theoretische onderwerpen en anderzijds het be-

perkte aanbod theoretisch onderzoek binnen de Hasseltse vakgroepen. Om 

hiervoor een duurzame oplossing uit te werken zal het volgens de commis-

sie nodig zijn om de vakgroep ‘theoretische fysica’ uit te breiden met 1 VTE. 

Deze persoon moet dan ingeschakeld worden als eindproject-promotor, wat 

de studenten met een interesse in theoretische fysica in staat zal stellen een 

volwaardig onderzoeksonderwerp te kiezen in dit domein. 

de studenten de vooropgestelde leerresultaten bereiken op het gewenste 

cognitieve niveau. Daarnaast acht de opleiding het ook belangrijk dat de 

toetsing een leermoment wordt waarbij formatieve toetsen en feedback 

een belangrijke plaats innemen. 

In het eerste en tweede jaar hanteert de opleiding, zoals al gezegd, het 

opleidingsconcept ‘van begeleide zelfstudie naar autonoom leren’ en het 

trimestersysteem. De opleiding zet tijdens de onderwijsperioden in op be-

geleiding en het geven van directe en snelle feedback aan de studenten. 

De commissie waardeert dit ten zeerste. De examenperioden in het eerste 
en tweede jaar zijn volgens de commissie zeer klassiek opgezet en er 
wordt voornamelijk summatief getoetst door bijna uitsluitend schrifte-
lijke examens. De commissie raadt op dit vlak aan om meer variatie en 

innovatie aan de dag te leggen. Het gehanteerde onderwijsconcept nodigt 

eveneens uit om meer formatief te toetsen. Naarmate de studenten hun 

studie verderzetten, verschuift het zwaartepunt van schriftelijke examens 

naar mondeling. Ook projectwerk, het schrijven van laboverslagen en per-

manenten evaluatie krijgen dan steeds meer hun plaats in het program-

ma. De commissie vindt het positief dat op dit vlak wel aansluiting wordt 

verzekerd met de filosofie van het opleidingsconcept. 

De commissie heeft verder een staal van examenopgaven ingekeken. Op 

basis hiervan oordeelt de commissie dat de toetsing qua inhoud en niveau 

aansluit bij de vooropgestelde leerresultaten. Bij een aantal examens vond 

de commissie het niveau zelfs behoorlijk uitdagend. Anderzijds gaven de 

studenten en alumni aan dat het niveau van de toetsing van het oplei-

dingsonderdeel ‘studium generale’ niet voldeed aan de verwachtingen. De 

commissie beveelt de opleiding (en de universiteit) aan het niveau hiervan 

op te krikken.

De studenten met wie de commissie sprak gaven aan dat de toetsing 

transparant verloopt. Zo kunnen studenten de studiefiches raadplegen, 

geven de docenten tijdens de eerste les informatie over de toetsing en wor-

den voorbeeldexamens opgesteld. De studenten gaven dan ook aan dat de 

manier van toetsing niet echt een verrassing was en de feedback achteraf 

naar behoren was. De transparantie van de toetsing wordt vergroot door-

dat enkele docenten gebruik maken van geëxpliciteerde verbetersleutels 

en verbetercriteria. De commissie vindt dit een goede evolutie en hoopt 

dat op termijn alle docenten hiervan gebruik maken. Ook het feit dat de 

coördinator en het onderwijsteam gezamenlijk de examenopgaven opstel-

len leidt tot grotere transparantie.
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scoort. Deze stijgt volgens de commissie niet systematisch uit boven de 

basiskwaliteit. Dat enkele eindprojecten de vorm aannemen van een lite-

ratuurstudie en daardoor te weinig linken leggen met het moderne onder-

zoek, is voor de commissie hiervoor een indicatie.

De commissie is tevreden over de beoordeling van het eindproject. Deze 

gebeurt door de promotor en door een tweede staflid als bijkomend be-

oordelaar. Ten behoeve hiervan werd een uniform beoordelingsformulier 

opgesteld.

In de periode 2006-2008 waren er 63 trajectstarters aan de opleiding. Het 

diplomarendement van deze cohorte bedraagt gemiddeld 60%. In de pe-

riode 2006-2011 kende de opleiding een drop-out van 42%. In de periode 

2006-2011 reikte de opleiding 62 diploma’s uit. Een meerderheid van de 

studenten (68%) behaalde het diploma in drie jaar. 27% van de studenten 

verlengt de studie met een vierde jaar. Deze cijfers, zowel met betrekking 
tot het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, geven aan dat 
de Hasseltse opleiding iets beter scoort dan de andere Vlaamse fysica 
(en sterrenkunde) opleidingen. Niettemin vindt de commissie de drop-
outcijfers, in vergelijking met natuurkunde opleidingen in de buurlan-
den, te hoog. Het centrale niveau van de instelling voert exitgesprekken 

en heeft een analyse van de drop-out gemaakt, maar de opleidingsverant-

woordelijken ervaren dit duidelijk niet als een prioritair beleidspunt. De 

commissie betreurt dit.

Van de 62 afgestudeerden in de periode 2006-2012 opteerden 28 studenten 

voor een masteropleiding fysica (voornamelijk in Leuven). 22 studenten 

kozen een vervolgopleiding in het domein van de ingenieurswetenschap-

pen, waaronder 9 studenten die overstapten naar de TU/e. Zes studenten 

kozen voor de master sterrenkunde aan de KU Leuven en enkele studenten 

volgden de optie bio-elektronica en nanotechnologie binnen de opleiding 

biomedische wetenschappen van de UHasselt of een master nanotech-

nologie elders. De alumni met wie de commissie sprak gaven aan dat de 

overstap meestal vlot verliep. De studenten die een master sterrenkunde 

gingen volgen of wilden specialiseren in astrodeeltjesfysica kloegen over 

een minder vlotte overstap. Het werken met profielkeuzes in de bachelor 

kan hiervoor een oplossing zijn. 

De commissie concludeert dat, ondanks het ontbreken van een uitge-

schreven toetsbeleid, de opleiding werkt met een impliciet gedragen visie 

op toetsen. Veel elementen van de huidige toetsmethodiek hebben in het 

verleden al hun nut bewezen. Daarnaast stemt het niveau van de afgestu-

deerden de commissie tevreden. De rendementen en drop-outcijfers ver-

dienen echter blijvende aandacht. Ook meent de commissie dat het niveau 

van het eindproject over het algemeen degelijk is. De commissie besluit 

dat de generieke kwaliteitswaarborg 3 gerealiseerd eindniveau ‘voldoende’ 
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Samenvatting van de aanbevelingen  
in het kader van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Toon meer aandacht voor wetenschappelijke integriteit en het niet-

academische beroepenveld in de leerresultaten.

 – Rust niet op de lauweren in zake de ontwikkeling van een onderwijs-

kundige visie.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Toon ruime aandacht voor het niet-academische beroepenveld.

 – Creëer keuzeprofielen in de bachelor. 

 – Zet een structurele samenwerking met de sterrenkundige afdeling in 

Leuven op.

 – Zet in op onderwijsvernieuwing en innoveer de onderwijsvormen.

 – Professionaliseer de docenten en assistenten systematisch. Dit komt de 

onderwijsvernieuwingen in het programma ten goede.

 – Verhoog de instroom met daarbij speciale aandacht voor meisjes. Werk 

hiervoor samen met de andere Vlaamse fysica en sterrenkunde oplei-

dingen.

 – Versterk de rol van de studenten in de opleidingscommissie.

 – Onderzoek de mogelijkheden tot het implementeren van een master-

opleiding, die complementair is aan de al bestaande Vlaamse natuur-

kunde masteropleidingen.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Draag er zorg voor dat ieder eindproject een link legt naar modern on-

derzoek. Een eindproject mag niet louter een literatuurstudie zijn.

 – Finaliseer het opleidingsspecifieke toetsbeleid, met aandacht voor vari-

atie in toetsen.

 – Verhoog het studierendement en verlaag de drop-out in het eerste jaar 

van de bachelor.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen 

voor aanpassingen in lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De 

commissie meent dat dergelijke initiatieven een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten

Integraal eindoordeel van de commissie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, gene-

rieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Science in 

de fysica, conform de beslisregels, voldoende.
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SAMENVATTING Bachelor of Science  
in de fysica en de sterrenkunde  
Universiteit Gent

Op 5 en 6 december werd de Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde van 

de UGent, in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd 

door een commissie van onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een 

momentopname weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de commissie 

opgelijst.

Profilering

De bacheloropleiding wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen. 

De bacheloropleiding erop is gericht bij de studenten een goede beheersing 

te realiseren van de relevante basisvakken en de ermee geassocieerde vaar-

digheden en attitudes. De nadruk ligt op het aanleren van de algemene fy-

sische principes en methodes, en de toepassingen ervan bij het analyseren 

van concrete fysische en sterrenkundige problemen. Belangrijk daarbij is 

het ontwikkelen van de capaciteit tot abstraheren en van de bekwaamheid 

om mathematisch fysische modellen op te stellen voor geobserveerde fe-

nomenen. De student leert nauwkeurig experimenteren en maakt kennis 

met de technieken en vaardigheden gebruikt in het wetenschappelijk on-

derzoek. Ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden wordt ge-

stimuleerd. De opleiding legt bovendien bijzondere nadruk op sterrenkunde.
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en worden omwille van de invulling en de gehanteerde methode van de 

assistenten door de studenten niet altijd als een meerwaarde ervaren. Het 

cursusmateriaal is degelijk uitgewerkt.

De opleiding zet in op internationalisation@home door de studenten ge-

bruik te laten maken van Engelstalige literatuur en hen op te nemen in 

de onderzoeksgroepen, waar ze in contact komen met buitenlandse on-

derzoekers. Daarnaast hebben de studenten de mogelijkheid om naar het 

buitenland te gaan via een Erasmusprogramma.

De bachelorproeven zijn experimenteel georiënteerd. De studenten wer-

ken gedurende 12 weken 1 dag in de week aan het bachelorproject. Het 

niveau van de bachelorprojecten is prima, maar de betrokkenheid van de 

studenten bij het lopend onderzoek kan worden vergroot. De begeleiding 

tijdens de bachelorproef is op orde.

Beoordeling en toetsing

De opleiding hanteert verschillende evaluatievormen. Voor de meeste oplei-

dingsonderdelen bestaat de evaluatie uit een theorie-examen, meestal schrif-

telijk met gesloten boek, eventueel aangevuld met een mondelinge ondervra-

ging. In een tweede deel, het oefeningenexamen, dat schriftelijk is met open 

boek of met een formularium ter beschikking, wordt getoetst of de student de 

kennis kan toepassen op open problemen. Daarnaast kennen ook niet-perio-

degebonden evaluatievormen een plaats in de opleiding. Het gaat onder meer 

over oefeningen, practica, projecten, mondelinge presentaties, en dergelijke. 

Het aandeel schriftelijke toetsing aan het begin van de bachelor is te hoog.

De examenroosters worden ieder jaar vroegtijdig vastgelegd. Verder kun-

nen de studenten in de ECTS-fiches de toetsvormen van de opleidings-

onderdelen raadplegen. Sommige docenten stellen ook voorbeeldexamen-

vragen ter beschikking. Mooi initiatief is ook feedbackbeurs.

Begeleiding en ondersteuning

De practica bestaan enerzijds uit didactische opstellingen. De laatste jaren 

is e opleiding aan de slag gegaan met de vernieuwing van deze practica, 

maar toch worden de practica te ‘kookboekachtig’ ingevuld met daarbij te 

weinig aandacht voor het eigen initiatief van de student. 

De begeleidende diensten aan de UGent zijn aanwezig en degelijk uitge-

bouwd, maar een grote groep studenten slaat deze weg niet in. De oplei-

De laatste drie academiejaren telt de bachelor gemiddeld 147 ingeschre-

ven studenten, waarvan gemiddeld 52 generatiestudenten. Het aantal 

meisjes in die periode bedraagt gemiddeld 28 voor de hele bachelor.

Programma

Het programma telt 180 studiepunten. Het bachelorprogramma bestaat 

uit 120 studiepunten basiswetenschappen en experimenteer-opleidings-

onderdelen, verder uit 36 studiepunten wiskundige en ICT opleidingson-

derdelen, 6 studiepunten verwante wetenschappen en 18 studiepunten 

keuzeopleidingsonderdelen.

Een eerste leerlijn betreft de algemene natuurkunde. In het eerste jaar 

leren de studenten de basiswetten en -theorieën van de fysica en sterren-

kunde. Om de algemene natuurkunde grondig aan te leren en toe te pas-

sen in concrete situaties, krijgen de eerstejaars studenten vooreerst een 

grondige wiskundige basis. Het aandeel moderne fysica in het eerste jaar 

is aan de lage kant. Verder is er in de bachelor voldoende ruimte voor het 

bijbrengen van experimenteervaardigheden. In verschillende opleidings-

onderdelen, voornamelijk tijdens de algemene natuurkundevakken, ko-

men inspirerende demo-proeven aan bod. Het programma toont eveneens 

aandacht voor numerieke en computationele vaardigheden. De studenten 

worden een vrij groot aantal programmeertalen aangeleerd.

In de bachelor hebben de studenten 18 studiepunten vrije keuzeruimte 

die hen de mogelijkheid biedt om verbredende of verdiepende keuzeoplei-

dingsonderdelen te kiezen uit alle opleidingsonderdelen van de faculteit 

wetenschappen en/of ingenieurswetenschappen. 

De opleiding is sterk onderzoeksgericht. Reeds in de bachelor leren de stu-

denten wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aan. De studenten 

komen al snel in het programma in aanraking met actueel onderzoek, bij-

voorbeeld door het deelnemen aan colloquia en het bezoeken van onder-

zoeksinstellingen. Maar ook het niet-academische beroepenveld heeft nood 

aan goed opgeleide fysici. De aandacht hiervoor moet versterkt worden.

In de bacheloropleiding wordt gedoceerd aan de hand van hoorcolleges, 

practica en oefeningsessies. Over het algemeen zijn de werkvormen in de 

bachelor zeer klassiek, met een groot aandeel aan hoorcolleges. Slechts 

enkele, meestal jongere, docenten vormen hier de voortrekkers en gaan 

tijdens de lessen interactief te werk. De oefenzittingen zijn zeer klassiek 
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dingsverantwoordelijken, de docenten en de assistenten zien studiebege-

leiding en tussentijdse opvolging niet als prioritair. Ze gaven aan dat de 

studenten zelfstandig moeten worden en op eigen initiatief de studie- en/

of trajectbegeleiders moeten opzoeken. 

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde). 

Niettemin is de drop-out in het eerste bachelorjaar, in vergelijking met na-

tuurkunde opleidingen in de buurlanden, hoog. De gemiddelde studieduur 

ligt tussen de drie en de vier jaar.

De afgestudeerden van de bachelor opteren in de meeste gevallen om door 

te stromen naar de masteropleiding. 
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SAMENVATTING Master of Science  
in de fysica en de sterrenkunde  
Universiteit Gent

Op 5 en 6 december werd de Master of Science in de fysica en de sterrenkunde van 

de UGent, in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door 

een commissie van onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een moment-

opname weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De masteropleiding wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen. 

De masteropleiding is gericht op de gevorderde en gespecialiseerde studie 

van de fundamentele aspecten van de fysica en sterrenkunde. In de oplei-

ding wordt de student vertrouwd gemaakt met de analyse, het ontwerp en 

de optimalisatie van bestaande en nieuwe conceptuele modellen. Daarbij 

is het essentieel dat de student in staat is om verantwoorde vereenvoudi-

gingen door te voeren in fysische en sterrenkundige problemen. De oplei-

ding legt bovendien bijzondere nadruk op sterrenkunde.

In de master waren de voorbije drie jaar gemiddeld 66 studenten inge-

schreven, waarvan 11 meisjes.
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dent sturen bij de literatuurstudie, het opzetten en uitvoeren van experi-

menten, of wegwijs maken in het computationele werk.

Beoordeling en toetsing

De opleiding hanteert verschillende evaluatievormen. Voor de meeste op-

leidingsonderdelen bestaat de evaluatie uit een theorie-examen, meestal 

schriftelijk met gesloten boek, eventueel aangevuld met een mondelinge 

ondervraging. In een tweede deel, het oefeningenexamen, dat schriftelijk is 

met open boek of met een formularium ter beschikking, wordt getoetst of 

de student de kennis kan toepassen op open problemen. Daarnaast kennen 

ook niet-periodegebonden evaluatievormen een plaats in de opleiding. Het 

gaat onder meer over oefeningen, practica, projecten, mondelinge presenta-

ties, en dergelijke. In de master wordt er meer en meer mondeling getoetst.

De examenroosters worden ieder jaar vroegtijdig vastgelegd. Verder kun-

nen de studenten in de ECTS-fiches de toetsvormen van de opleidings-

onderdelen raadplegen. Sommige docenten stellen ook voorbeeldexamen-

vragen ter beschikking. Mooi initiatief is ook feedbackbeurs.

Begeleiding en ondersteuning

Voor het schrijven van de masterproef maken de studenten gebruik van 

de labo-opstellingen die zich in de onderzoeksgroepen bevinden. Het gaat 

dan onder andere om de CT-scanopstelling bij de onderzoeksgroep X-stra-

lentomografie. Deze zijn zeer aansprekend. Voor de masterproeven ster-

renkunde wordt gebruik gemaakt van twee telescopen. 

De begeleidende diensten aan de UGent zijn aanwezig en degelijk uitge-

bouwd, maar een grote groep studenten slaat deze weg niet in. De oplei-

dingsverantwoordelijken, de docenten en de assistenten zien studiebege-

leiding en tussentijdse opvolging niet als prioritair. Ze gaven aan dat de 

studenten zelfstandig moeten worden en op eigen initiatief de studie- en/

of trajectbegeleiders moeten opzoeken.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde). 

De rendementen van de masteropleiding zijn hoog.

Programma

Het programma telt 120 studiepunten. In de master volgen de studenten 

verplicht vijf opleidingsonderdelen (30 studiepunten). Vier opleidingson-

derdelen worden zowel aan de VUB als aan de UGent ingericht, twee op-

leidingsonderdelen worden alternerend ingericht. Deze opleidingsonder-

delen reflecteren de onderzoeksspecialisatie van beide instellingen. Verder 

kiezen de studenten uit één van de drie minoren: onderzoek, onderwijs 

of economie en bedrijfskunde. Deze omvatten telkens 30 studiepunten.  

De afstudeerrichting onderzoek wordt georganiseerd in samenwerking 

met de Universiteit Gent. Deze samenwerking situeert zich op het vlak 

van hoge-energiefysica en astrodeeltjesfysica. Het gaat niet om een geza-

menlijke opleiding, maar om het uitwisselen van opleidingsonderdelen. 

Daarnaast kiezen de studenten voor 30 studiepunten verbredende en/of 

verdiepende opleidingsonderdelen. De laatste 30 studiepunten betreffen 

de masterproef. Het aandeel keuzeopleidingsonderdelen in de master be-

draagt 30 studiepunten.

De studenten uit de minor onderzoek volgen verplicht een mobiliteitscom-

ponent. Dat wil zeggen dat ze verplicht zijn om 12 studiepunten buiten 

de thuisuniversiteit op te nemen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door 

een (bedrijfs)stage te volgen, door keuzeopleidingsonderelen op te nemen 

van een andere Vlaamse universiteit, of in het kader van een internatio-

nale uitwisseling. De opleiding zet verder in op internationalisation@home 

door de studenten gebruik te laten maken van Engelstalige literatuur en 

hen op te nemen in de onderzoeksgroepen, waar ze in contact komen met 

buitenlandse onderzoekers. De buitenlandmobiliteit in de master, onder 

de vorm van Erasmusuitwisselingsprogramma’s, bedraagt 20% tot 25%.

In de master wordt er gestreefd naar meer zelfstandig werk door middel 

van projecten en peer-instructie. In het kader van de samenwerking met 

de VUB wordt ook een aantal vakken via teleclassing gegeven. Dit maakt 

het mogelijk dat studenten de lessen van een andere instelling in Gent 

kunnen bijwonen. Het cursusmateriaal en het elektronisch leerplatform 

zijn degelijk uitgewerkt.

De masterproeven zijn van een zeer hoog wetenschappelijk niveau zijn. 

Een aantal masterproeven leidt dan ook tot een wetenschappelijke publi-

catie. Een student wordt bij het werk aan zijn masterproef steeds van nabij 

opgevolgd door één of meerdere begeleiders. Naast de promotor van de 

scriptie zijn dit vaak doctorale of postdoctorale onderzoekers, die de stu-
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De afgestudeerden zijn na hun studies breed inzetbaar en worden zeer ge-

waardeerd op de arbeidsmarkt. Een aanzienlijk deel van de alumni start 

met een doctoraat, anderen gaan aan de slag in het private bedrijfsleven of 

gaan lesgeven. De uitstroom naar de laatste sector is, net zoals aan de an-

dere Vlaamse fysica opleidingen, laag. Een werkpunt voor de opleiding is dat 

de studenten aangaven tijdens de opleiding geen duidelijk beeld te hebben 

gekregen op het beroepsbeeld van de fysicus, waardoor ze in eerste instantie 

moeilijk hun weg vonden op de arbeidsmarkt. De opleiding heeft de laatste 

jaren hieromtrent enkele verbetermaatregelen genomen. Zo worden info-

momenten georganiseerd en is een alumni-databank ingevoerd.

OPLEIDINGSRAPPORT Bachelor en Master of Science  
in de fysica en de sterrenkunde  
Universiteit Gent

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de Bachelor en Master of Science fysica en de ster-

renkunde aan de Universiteit Gent. De visitatiecommissie bezocht deze 

opleidingen op 5 en 6 december 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvari-

ant – voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijker-

wijs mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het 

hoger onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet 

aan de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze sys-

tematisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwali-

teitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, de assistenten en de verantwoorde-

lijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteitszorg, internationalisering 
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Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de Bachelor en 
Master of Science in de fysica en sterrenkunde als voldoende.

De commissie leert uit het ZER dat de bacheloropleiding erop is gericht bij 

de studenten een goede beheersing te realiseren van de relevante basis-

vakken en de ermee geassocieerde vaardigheden en attitudes. De nadruk 

ligt op het aanleren van de algemene fysische principes en methodes, en 

de toepassingen ervan bij het analyseren van concrete fysische en ster-

renkundige problemen. Belangrijk daarbij is het ontwikkelen van de capa-

citeit tot abstraheren en van de bekwaamheid om mathematisch fysische 

modellen op te stellen voor geobserveerde fenomenen. De student leert 

nauwkeurig experimenteren en maakt kennis met de technieken en vaar-

digheden gebruikt in het wetenschappelijk onderzoek. Ook het ontwikke-

len van communicatieve vaardigheden wordt gestimuleerd. Met het oog 

op de mogelijke finaliteit van de bacheloropleiding wordt voor een brede 

oriëntatie geopteerd.

Ten behoeve hiervan werden voor de bachelor 5 competentiegebieden afge-

bakend met daar 22 leerresultaten. Het gaat om volgende competentiege-

bieden: 1) competentie in het vakgebied en aanverwante wetenschappen, 2) 

wetenschappelijke competentie, 3) intellectuele competentie, 4) competen-

tie in samenwerken en communiceren en 5) maatschappelijke competentie.

De masteropleiding is gericht op de gevorderde en gespecialiseerde studie 

van de fundamentele aspecten van de fysica en sterrenkunde. In de oplei-

ding wordt de student vertrouwd gemaakt met de analyse, het ontwerp en 

de optimalisatie van bestaande en nieuwe conceptuele modellen. Daarbij 

is het essentieel dat de student in staat is om verantwoorde vereenvoudi-

gingen door te voeren in fysische en sterrenkundige problemen.

Voor de master werd 1 bijkomend competentiegebied, namelijk de be-

roepsspecifieke competentie, bepaald. Alle competentiegebieden samen 

omvatten 21 leerresultaten, waarbij de minor onderzoek, onderwijs en 

economie en bedrijfskunde telkens twee bijkomende leerresultaten toe-

gewezen kregen.

De commissie stelt dat de opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) 
nauwkeurig zijn uitgeschreven. De OLR voldoen qua niveau en oriënta-
tie aan het Vlaams Kwalificatieraamwerk. De OLR voldoen eveneens aan 

en studiebegeleiding. De commissie heeft ook het studiemateriaal, en een 

selectie van de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. Tevens 

is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspecifieke fa-

ciliteiten, zoals de practica.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

De bachelor (180 studiepunten) en master fysica en sterrenkunde (120 stu-

diepunten) vallen onder de bevoegdheid van de faculteit wetenschappen. 

De opleidingscommissie fysica en sterrenkunde (OCFS) is verantwoorde-

lijk voor de organisatie van het onderwijs binnen de opleiding. In de OCFS 

zetelen ZAP-leden uit de vakgroepen, vertegenwoordigers uit de zusterop-

leiding Toegepaste Natuurkunde, AAP-leden en studenten. De OCFS wordt 

aangestuurd door de Kwaliteitscel Onderwijs (KCO) met aan het hoofd de 

onderwijsdirecteur. 

De masteropleiding bestaat uit vier blokken van 30 studiepunten: het eer-

ste pakket bestaat uit verplichte opleidingsonderdelen, het tweede pakket 

omvat de minor (onderzoek, economie en bedrijfskunde en onderwijs), de 

derde is de masterproef en ten slotte is er nog een pakket met keuzeop-

leidingsonderdelen. Voor wat de masteropleiding betreft wordt sinds 2009 

nauw samengewerkt met de Vrije Universiteit Brussel. Deze samenwer-

king situeert zich op het vlak van onderzoek in de hoge-energiefysica en 

astrodeeltjesfysica. Het gaat niet om een gezamenlijke opleiding, maar om 

het uitwisselen van opleidingsonderdelen. 

De laatste drie academiejaren telt de bachelor gemiddeld 147 ingeschre-

ven studenten, waarvan gemiddeld 52 generatiestudenten. Het aantal 

meisjes in die periode bedraagt gemiddeld 28 voor de hele bachelor. In de 

master waren de voorbije drie jaar gemiddeld 66 studenten ingeschreven, 

waarvan 11 meisjes.

De opleiding werd het laatst gevisiteerd in 2005.
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Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Bachelor en Mas-
ter of Science in de fysica en de sterrenkunde als voldoende. 

Het bachelorprogramma bestaat uit 120 studiepunten basiswetenschappen 

en experimenteer-opleidingsonderdelen, verder uit 36 studiepunten wiskun-

dige en ICT opleidingsonderdelen, 6 studiepunten verwante wetenschappen 

en 18 studiepunten keuzeopleidingsonderdelen. In de master volgen de stu-

denten verplicht vijf opleidingsonderdelen (30 studiepunten). Vier opleidings-

onderdelen worden zowel aan de VUB als aan de UGent ingericht, twee op-

leidingsonderdelen worden alternerend ingericht. Deze opleidingsonderdelen 

reflecteren de onderzoeksspecialisatie van beide instellingen. Verder kiezen 

de studenten uit één van de drie minoren: onderzoek, onderwijs of econo-

mie en bedrijfskunde. Deze omvatten telkens 30 studiepunten. Daarnaast 

kiezen de studenten voor 30 studiepunten verbredende en/of verdiepende 

opleidingsonderdelen. De laatste 30 studiepunten betreffen de masterproef. 

De studenten uit de minor onderzoek volgen verplicht een mobiliteitscompo-

nent. Dat wil zeggen dat ze verplicht zijn om 12 studiepunten buiten de thuis-

universiteit op te nemen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door een (bedrijfs)

stage te volgen, door keuzeopleidingsonderelen op te nemen van een andere 

Vlaamse universiteit, of in het kader van een internationale uitwisseling. 

De commissie stelt op basis van het ingekeken leermateriaal, de informa-

tie op het elektronisch leerplatform en de gesprekken met vertegenwoordi-

gers van de opleiding dat de inhoud en vormgeving van het bachelor- en 
masterprogramma de studenten in staat stelt de beoogde leerresultaten 
te bereiken. De programma’s zijn evenwichtig opgebouwd en de leerin-

houden zijn van prima niveau. Verder bevatten beide programma’s leerlij-

nen. De commissie licht deze hieronder toe. 

Een eerste leerlijn betreft de algemene natuurkunde. In het eerste jaar 

leren de studenten de basiswetten en -theorieën van de fysica en ster-

renkunde. Het gaat onder meer om de opleidingsonderdelen ‘Mechanica’, 

‘Golven en Optica’ en ‘Inleiding tot de Theoretische Fysica’. In de latere 

fases krijgen de studenten meer verdiepende fysica, waarbij een hoger ab-

stractieniveau is vereist. Het betreft onder andere ‘Kwantummechanica 1 

en 2’, ‘Relativiteitstheorie’ en ‘Vastestoffysica’. In de master wordt deze 

leerlijn doorgetrokken en uitgediept. De commissie meent dat de studen-

ten een zeer gedegen kennis van de algemene natuurkunde opdoen, die 

aansluit bij de beoogde leerresultaten.

het domeinspecifiek leerresultatenkader. Hierbij vindt de commissie het 

positief dat de opleiding veel aandacht schenkt voor het niet-academische 

beroepenveld en computationele en numerieke vaardigheden. Thema’s zo-

als ethiek en wetenschappelijke integriteit zouden nadrukkelijker moeten 

worden neergeschreven.

De opleiding heeft de leerresultaten afgestemd met collega’s vanuit het 
vakgebied en vergeleken met externe criteria, zoals de richtlijnen van de 

European Physical Society. Deze richtlijnen zijn een internationale con-

sensus over de minimumeisen waaraan een bachelor- en masteropleiding 

in de natuurkunde dient te voldoen. Ook de resultaten van het TUNING-

project werden meegenomen in het uitschrijven van de leerresultaten. 

De commissie stelde vast dat de docenten goed op de hoogte waren van de 

leerresultaten van de opleiding, de studenten waren dat minder.

De opleiding heeft er voor gekozen om sterrenkunde een zichtbare 
plaats te geven in de leerresultaten en in de naam van het programma 
van de bachelor en de master. Dit vindt de commissie zeer positief. Verder 

vindt de commissie de al aangehaalde profilering op het vlak van het niet-

academische beroepenveld en computationele en numerieke vaardighe-

den mooi uitgewerkt. Verder profileert de opleiding zich ten opzichte van 

haar zusteropleiding ‘toegepaste natuurkunde’ bij de faculteit ingenieurs-

wetenschappen en architectuur.

Zowel met betrekking tot de bacheloropleiding als tot de masteroplei-
ding mist de commissie een overschouwende onderwijskundige visie. 
Een onderwijskundige visie, zo meent de commissie, zal in de toekomst 

zichtbaar bijdragen aan de ontwikkeling van verschillende onderwijs-

vernieuwingsprocessen. Bovendien moeten beide opleidingen nadenken 

welke rol ze in de maatschappij willen vervullen, gaande van het opleiden 

voor een vervolgopleiding of een graduate school, tot de studenten klaar te 

maken voor het onderzoek of het brede beroepenveld.

De commissie concludeert dat de leerresultaten van de bachelor- en mas-

teropleiding helder zijn neergeschreven en voldoen aan het DLR en het 

Vlaams Kwalificatieraamwerk. Zowel de bacheloropleiding, als de master-

opleiding heeft zich zichtbaar geprofileerd, en heeft zich afgestemd met 

het werkveld en het vakgebied. Evenwel overstijgt de generieke kwaliteits-

waarborg 1, het beoogd eindniveau, niet systematisch de basiskwaliteit. 

Dit doet de commissie besluiten de score ‘voldoende’ toe te kennen.
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zelfevaluatierapport leest de commissie dan ook dat de studenten geen 

zicht hebben op het aanwezige grote keuzeaanbod en dit als een gebrek 

aan samenhang beschouwen. Daarom adviseert de commissie om de keu-

zeopleidingsonderdelen te groeperen per subdiscipline zodat op die ma-

nier een aantal keuzeopleidingsonderdelen, zoals biofysica, een zichtbare 

plaats in het programma krijgen.

De commissie wil hierbij aansluitend iets zeggen over het aandeel keuze-
opleidingsonderdelen in de master. Dit bedraagt 30 studiepunten. Hoewel 

de commissie er niet voor pleit om de keuzevrijheid in te perken, meent ze 

dat de grote keuzevrijheid een potentieel gevaar inhoudt voor de samen-

hang van het programma. De commissie meent dat de opleiding hierop 

kan anticiperen door studenten goed te informeren en te begeleiden bij de 

inhoudelijke selectie van keuzeopleidingsonderdelen, bijvoorbeeld door de 

studietrajectbegeleiders of door de promotor van de masterproef.

Verder is er in de bachelor voldoende ruimte voor het bijbrengen van ex-
perimenteervaardigheden. In verschillende opleidingsonderdelen, voor-

namelijk tijdens de algemene natuurkundevakken, komen inspirerende 

demo-proeven aan bod. De opleidingsonderdelen ‘Experimenteren in de 

fysica 1 en 2’ bestaan volledig uit labo waarin de studenten zelf de expe-

rimenten uitvoeren. 

Het programma toont eveneens aandacht voor numerieke en computa-
tionele vaardigheden. In het eerste jaar van de bachelor volgen de studen-

ten het opleidingsonderdeel “Programmeren I”, waarin de basisinforma-

tica, de programmeerlogica en het modulaire programmeren aangeleerd 

worden. Op basis van het ingekeken leermateriaal en op basis van gesprek-

ken met studenten en alumni leerde de commissie dat de studenten een 

vrij groot aantal programmeertalen wordt aangeleerd. In het eerste jaar 

wordt gewerkt met de programmeertaal JAVA, terwijl er in het vervolg van 

de opleiding met andere talen wordt gewerkt. De studenten gaven dan ook 

aan dat de leerinhoud van JAVA geen meerwaarde kende in het vervolg van 

de opleiding en door een andere keuze beter zou kunnen aansluiten op 

latere colleges numerieke vaardigheden. 

Voor het aanleren van zowel de experimenteer- als de numerieke en com-

putationele vaardigheden kan de opleiding rekenen op voldoende en de-
gelijk uitgewerkte faciliteiten. De practica bestaan enerzijds uit didac-

tische opstellingen. De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding de 

laatste jaren aan de slag is gegaan met de vernieuwing van deze practica, 

Om de algemene natuurkunde grondig aan te leren en toe te passen in 

concrete situaties, krijgen de eerstejaars studenten vooreerst een grondige 
wiskundige basis. Dit verklaart de aanwezigheid van de opleidingsonder-

delen ‘Wiskundige Analyse I en II’, ‘Lineaire Algebra en Analytische Meet-

kunde I’. In het tweede jaar wordt de leerlijn wiskunde verdergezet met 

de opleidingsonderdelen ‘Statistiek en Gegevensverwerking’ en ‘Wiskun-

dige Methoden in de fysica’. De commissie meent dat de leerlijn wiskunde, 

voornamelijk in het eerste jaar, zeer diepgaand en hierdoor mogelijk zelfs 

te zwaar is uitgebouwd. De studeerbaarheid van deze opleidingsonderde-

len wordt door de studenten als zwaar ervaren en dit is bijgevolg een mo-

gelijke oorzaak van de grote drop-out in het eerste jaar (zie GKW 3). 

Ook moderne fysica komt aan bod in het programma, voornamelijk van 

het tweede jaar. De invulling van deze opleidingsonderdelen is prima. Toch 

meent de commissie dat moderne fysische concepten en toepassingen 

reeds in het eerste jaar van de bachelor een plaats moeten kennen. Nu 

bevat het programma in het eerste jaar slechts een beperkt aandeel spe-

ciale relativiteitstheorie. Meer moderne (astro-)fysica in het begin van de 

bachelor en opleidingsonderdelen die als smaakmaker fungeren, verhogen 

niet alleen de motivatie van de studenten, maar maken ook het program-

ma aantrekkelijker. Met het oog op de instroom en de doorstroom acht de 

commissie het zinvol deze piste te onderzoeken.

In het bijzonder suggereert de commissie om inleidende aspecten omtrent 

sterrenkunde in het eerste jaar van de bachelor een plaats te geven. Een 

opleiding die zich profileert met een sterke sterrenkunde component, zou 

hieraan tegemoet moeten komen vanaf het eerste bachelorjaar. Ze beveelt 

de opleiding aan speciale aandacht tonen voor het caleidoscopisch pro-

gramma in het eerste jaar. Dit laatste is trouwens al aanbevolen door de 

vorige visitatiecommissie. 

De invulling van de sterrenkundige component in bachelor twee en drie is 

naar het oordeel van de commissie mooi uitgewerkt. De studenten worden 

vertrouwd gemaakt met galactisch en extragalactisch onderzoek en heb-

ben de mogelijkheid tot lenzenslijpen. De moderne fysica komt verder aan 

bod in verschillende keuzeopleidingsonderdelen. Zo hebben de studenten 

in de bachelor 18 studiepunten vrije keuzeruimte die hen de mogelijkheid 

biedt om verbredende of verdiepende keuzeopleidingsonderdelen te kie-

zen uit alle opleidingsonderdelen van de faculteit wetenschappen en/of 

ingenieurswetenschappen. Er wordt voor de bachelor evenwel geen uitge-

breide lijst met mogelijke keuzeopleidingsonderdelen aangeboden. In het 
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In het kader van de onderzoeksgerichtheid van het masterprogramma is de 

commissie uiterst tevreden over de samenwerking met de Vrije Universiteit 

Brussel. Niet alleen leidde de samenwerking tot een rationalisatie van de 

onderwijsmiddelen, maar tegelijk tot een verrijking van het aanbod oplei-

dingsonderdelen. Het betreft enerzijds onderzoekscontacten op het gebied 

van de hoge-energiefysica en het gebied van de astrodeeltjesfysica. Som-

mige van deze samenwerkingen zijn versterkend, andere complementair. 

Anderzijds richt deze samenwerking zich op de opzet van het curriculum . 

De programma’s leggen een grote nadruk op onderzoek en een aanzienlijk 

deel van de afgestudeerden gaan hierin verder. Maar ook het niet-acade-

mische beroepenveld heeft nood aan goed opgeleide fysici, zo meent de 

commissie. De opleiding is zich hiervan bewust en biedt daarom een stage 

en de minor economie en bedrijfskunde aan. Toch ziet de commissie nog 
mogelijkheden om de aandacht voor het niet-academische werkveld te 
versterken in het reguliere programma. Dit kan bijvoorbeeld doordat de 

docenten tijdens de colleges fysische en wiskundige toepassingen uit de 

industrie aanhalen. Verder denkt de commissie aan het organiseren van 

bedrijfsbezoeken en het structureel betrekken van de fellows uit het be-

drijfsleven, zoals nu al gebeurt in de vakgroep vastestofwetenschappen. 

Het aanstellen van een R&D manager als deeltijds hoogleraar creëert voor 

de opleiding en het bedrijf een win-winsituatie. Het geeft de kans om aan 

kennisuitwisseling te doen rond onderzoek, nieuwe publiek-private sa-

menwerkingen op te zetten en het bevordert de mobiliteit van medewer-

kers en studenten. Daarnaast is versterking van de minor economie en 
bedrijfskunde in de master noodzakelijk. Deze minor is nu zeer econo-

misch ingevuld. Een optie die enerzijds gericht is op technologie, met inbe-

grip van computational sciences en numeriek modeleren, en anderzijds op 

ondernemerschap biedt volgens de commissie een bijzondere meerwaar-

de. Een samenwerking met de ingenieursopleiding lijkt hierbij wenselijk. 

De commissie wenst nog een opmerking over de minor onderwijs te ma-

ken. De commissie stelt vast dat de belangstelling van de studenten voor 
deze optie laag is, ondanks de grote nood aan leraren fysica (en wis-

kunde). De commissie betreurt dit en meent dat de optie onderwijs sterker 

moet worden gepromoot. Het aanbieden van een pakket opleidingsonder-

delen van de lerarenopleiding in de bachelor zou volgens de commissie 

hierbij een goede zaak zijn. Verder beveelt de commissie aan om studenten 

uit de minor onderwijs een masterproef te laten maken die een natuur-

kundig of sterrenkundig onderwerp behandelt op een hoog academisch 

niveau, maar tegelijk een link legt naar de schoolpraktijk. De geconsta-

maar ze meent dat er toch nog ruimte is om de invulling ervan sterker 

activerend te maken. Ze meent immers dat de labo’s te ‘kookboekachtig’ 

worden ingevuld met daarbij te weinig aandacht voor het eigen initiatief 

van de student. De commissie vindt het belangrijk om vanaf het eerste 

semester van de bachelor de studenten al zelfstandiger te laten experi-

menteren. Onderwijskundige professionalisering van de docenten en as-

sistenten, als ook investeringen in de didactische labo’s voor het eerste 

en tweede jaar, zowel op het vlak van infrastructuur als van inhoud, zijn 

daarom noodzakelijk.

Anderzijds maken de studenten tijdens de bachelor- en masterproef ge-

bruik van de labo-opstellingen die zich in de onderzoeksgroepen bevinden. 

Het gaat dan onder andere om de CT-scanopstelling bij de onderzoeks-

groep X-stralentomografie. Deze zijn zeer aansprekend. Voor de praktische 

oefeningen, bachelorprojecten en masterproeven sterrenkunde wordt ge-

bruik gemaakt van twee telescopen. Beide zijn uitgerust met een CCD-

camera die toelaat om, zelfs vanuit het lichtvervuilde Gent, zinvolle waar-

nemingen te doen. De studenten leren eveneens telescooplenzen slijpen. 

Maar ook hier ziet de commissie ruimte om de studenten zelfstandiger te 

laten werken. Ten slotte zijn er voldoende computerfaciliteiten en zijn de 

softwarepakketen eenvoudig toegankelijk voor de studenten.

Over de aandacht voor communicatievaardigheden is de commissie po-
sitief. De opleiding levert duidelijk inspanningen om de studenten hierin 

te trainen, zodat de studenten in staat zijn te communiceren met vakge-

noten en het brede publiek. De studenten geven regelmatig mondelinge 

presentaties en/of verdedigen mondeling de bachelor- en masterproef.

Verder is het programma sterk onderzoeksgericht. Reeds in de bachelor 
leren de studenten wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aan.  
De studenten komen al snel in het programma in aanraking met actueel 

onderzoek, bijvoorbeeld door het deelnemen aan colloquia en het bezoe-

ken van onderzoeksinstellingen (o.a. CERN). De studenten nemen tijdens 

het werken aan de bachelorproef, wanneer ze een eerste maal onderge-

dompeld zijn in de onderzoeksgroepen, een zeer onderzoekende houding 

aan. De onderzoeksgerichtheid van de opleiding kent een hoogtepunt tij-

dens het werken aan de masterproef (zie GKW 3). Wel beveelt de commis-

sie aan om tijdens verschillende opleidingsonderdelen aandacht te beste-

den aan ethiek en wetenschappelijk integriteit. Deze komen nu te weinig 

aan bod. 
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De commissie heeft de publicatielijsten van de docenten uit beide vakgroe-

pen ingekeken. Deze tonen dat de vakinhoudelijke kwaliteit van de docen-
ten goed is. De docenten voeren modern en internationaal toonaangevend 

onderzoek en introduceren dit in het onderwijsprogramma. Evenwel ge-

beurt dit vooral in de master en meent de commissie dat ook al vroeg in de 

bachelor de resultaten van het eigen onderzoek zichtbaar moeten zijn. De 

onderwijskundige kwaliteit van een aantal docenten en assistenten kan be-

ter. De commissie meent dat de opleiding een structureel beleid moet voe-

ren op het vlak van onderwijskundige professionalisering. De UGent biedt 

een groot aanbod onderwijskundige professionaliseringsactiviteiten, maar 

op basis van gesprekken besluit de commissie dat alleen de jonge docenten 

(tenure-track) hieraan actief deelnemen. De oudere en zittende docenten lo-

pen hier niet warm voor. Anderzijds is het honoreren van onderwijstaken en 

–vernieuwingen bij het toekennen van promotie of door middel van onder-

wijsprijzen, noodzakelijk. Een persoonlijk onderwijsdossier voor elke docent 

is hier bijvoorbeeld een goed werktuig. Over de kwantiteit van het personeel 

is de commissie tevreden. Uit de personeelstabellen blijkt dat 21 ZAP-leden 

instaan voor de bacheloropleiding. In de master kan de opleiding rekenen 

op 40 ZAP-leden voor de plicht- en keuzevakken. Een aantal ZAP-leden heeft 

volgens de commissie een (te) zware onderwijsopdracht. Ten slotte beveelt 

de commissie aan om ook de niet-Nederlandstalige assistenten in te zetten 

en om de vijf jaar te roteren met de vakaanstellingen.

De kwantiteit van de docenten en assistenten is mede in orde te noemen 

door de – naar Europese normen en per hoofd van de bevolking – lage stu-
denteninstroom. De commissie deed deze vaststelling aan alle bezochte 

opleidingen, al kent Gent de jongste jaren een relatief grote instroom ge-

neratiestudenten. De opleiding werft studenten via een heleboel outreach-
activiteiten, zoals openlesdagen en informatiedagen (SID-in’s) voor leerlin-

gen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs. Daarnaast organiseert 

de opleiding een zomerschool sterrenkunde en het project cursuscruisers, 

waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben om vakken aan de UGent te 

volgen. De commissie waardeert al deze inspanningen.

Toch raadt de commissie aan om samen met alle Vlaamse opleidingen 

fysica (en sterrenkunde) een gezamenlijk actieplan ter promotie van de 

natuurkunde uit te werken. Best practices uit het buitenland moeten hier-

bij als inspiratie dienen. Een belangrijk onderdeel van dit plan zal er in 

bestaan om het beroepsbeeld van de fysicus te verduidelijken. Want de 

arbeidsmarkt noch de bredere maatschappij hebben een duidelijk beeld 

van de mogelijkheden van een natuurkundige. Het is volgens de commis-

teerde sterke betrokkenheid van de vakdidactici bij de opleiding fysica en 

sterrenkunde vormt hierbij een gunstig uitgangspunt.

In de bacheloropleiding wordt gedoceerd aan de hand van hoorcolleges, 

practica en oefeningsessies. In de master wordt er gestreefd naar meer zelf-

standig werk door middel van projecten en peer-instructie. In het kader van 

de samenwerking met de VUB wordt ook een aantal vakken via teleclassing 

gegeven. Dit maakt het mogelijk dat studenten de lessen van een andere 

instelling in Gent kunnen bijwonen. Dit vindt de commissie een uitstekend 

initiatief. Dit laatste blijkt echter een uitzondering en over het algemeen 
zijn de werkvormen in de bachelor zeer klassiek, met een groot aandeel 
aan hoorcolleges. Slechts enkele, meestal jongere, docenten vormen hier 

de voortrekkers en gaan tijdens de lessen interactief te werk. De commissie 

raadt dan ook aan meer te werken met activerende werkvormen. De oe-

fenzittingen zijn zeer klassiek en worden omwille van de invulling en de 

gehanteerde methode van de assistenten door de studenten niet altijd als 

een meerwaarde ervaren. De commissie meent dat een gebrek aan onder-

wijskundige professionalisering van docenten en assistenten hiervan aan de 

basis ligt. Ze beveelt aan de onderwijskundige methodes aan te scherpen en 

de oefeningensessies meer activerend in te vullen met meer ruimte voor in-

dividuele terugkoppeling. Het elektronisch platform Minerva is inhoudelijk 

goed en transparant ingericht, en bevat de mogelijkheid voor zelftoetsing 

via de applicatie Curios. Ook het cursusmateriaal is naar de mening van 
de commissie degelijk uitgewerkt, al suggereert de commissie om meer 

gebruik te maken van standaard handboeken.

De samenhang van het programma is voor de commissie een kwetsbaar 
punt van het programma. Hoewel het programma inhoudelijk evenwichtig 

is opgebouwd en de opleidingsonderdelen zich in vergelijkend perspectief 

prima tot elkaar verhouden, is de integratie van de verschillende opleidings-

onderdelen in het geheel beperkt. Regelmatiger overleg tussen de docenten 

kan dit verhelpen. Daarnaast gaven de studenten aan dat ze het globale 

overzicht over het programma niet hebben (zie ook GKW 1). Ook met be-

trekking tot de keuzeopleidingsonderdelen ziet de commissie nog ruimte 

tot verbetering. Meer clustering op dit vlak kan bijdragen tot grotere samen-

hang. Een ander punt is het naast elkaar bestaan van enerzijds een vakgroep 

‘fysica en sterrenkunde’ en anderzijds een vakgroep ‘vastestofwetenschap-

pen’. Het naast elkaar werken van deze twee vakgroepen leidt er toe dat de 

masterstudenten, afhankelijk van de richting die ze uitgaan, verschillend 

worden benaderd in het programma. De commissie vindt deze situatie niet 

bevorderlijk voor de samenhangende leeromgeving.



176 Universiteit Gent – Opleidingsrapport Universiteit Gent – Opleidingsrapport 177

Centraal orgaan in de interne kwaliteitszorg is de opleidingscommissie 

fysica en sterrenkunde (OCFS), met daarin vertegenwoordigers van de do-

centen, studenten, assistenten en werkveld. De commissie meent dat alle 
geledingen via de OCFS voldoende inspraak hebben en betrokken wor-
den bij de interne kwaliteitszorgcyclus. Toch zouden de verbetermaatre-
gelen proactiever en sneller moeten worden geïmplementeerd. Zo wijst 

de commissie op de aanbevelingen en adviezen van de vorige visitatie-

commissie die niet allemaal werden geïmplementeerd. Het zelfevaluatie-

rapport was niet altijd verhelderend en toonde volgens de commissie te 

weinig visie en trots.

Zowel in het bachelor- als in het masterprogramma wordt aandacht gege-

ven aan internationalisering. De opleidingen zetten in op internationali-
sation@home door de studenten gebruik te laten maken van Engelstalige 

literatuur en hen op te nemen in de onderzoeksgroepen, waar ze in con-

tact komen met buitenlandse onderzoekers. Positief vindt de commissie 
de mobiliteitsverplichting die studenten verplicht om 10 studiepunten 
op te nemen buiten de eigen instelling. Dit kan bijvoorbeeld door het vol-

gen van een (bedrijfs)stage, door keuzeopleidingsonderdelen op te nemen 

van een andere Vlaamse universiteit of deel te nemen aan een internatio-

nale uitwisseling. De buitenlandmobiliteit in de master, onder de vorm van 

Erasmusuitwisselingsprogramma’s, bedraagt 20% tot 25%. 

Hierbij aansluitend wil de commissie ingaan op de gehanteerde taal bin-

nen de masteropleiding. De voertaal binnen het internationale onder-

zoekscircuit in de natuurkunde is Engels. Het aanbieden van een uitslui-

tend Engelstalige opleiding stuit momenteel op decretale beperkingen. De 

commissie wil echter een lans breken voor een uitsluitend Engelstalige 

master. Dit versterkt het onderwijs voor toekomstige onderzoekers en pro-

fessionals, maakt het mogelijk om buitenlandse masterstudenten aan te 

trekken en bevordert de Engelse taalvaardigheid van de eigen studenten. 

Wil het Vlaamse natuurkundig en sterrenkundig onderwijs in de toekomst 

tot de internationale top behoren, dan is een versoepeling van de decretale 

taalregeling noodzakelijk.

De commissie stelt dat de studenten terechtkomen in een motiverende 
en uitdagende leeromgeving. De studeerbaarheid van de programma’s 
en het doorstroomrendement ziet de commissie hierbij als een indica-
tor. Zo gaven de studenten aan dat het programma zwaar is maar in de lijn 

ligt met 25 tot 30 studie-uren per studiepunt. Vooral het eerste jaar van de 

bachelor wordt als zwaar ervaren, voornamelijk het aandeel abstracte wis-

sie de taak van de faculteiten hier verandering in te brengen en van de 

fysicus een beeld te geven dat complementair is met dat van de ingenieur. 

Deze strategie zal zich, volgens de commissie, moeten richten op het beeld 

dat momenteel heerst bij leraren, ouders en bedrijfsleiders. Ook kan de 

opleiding zelf enkele initiatieven uitwerken. De versterking van het niet-

academische beroepenveld in het programma en de verhoogde aantrek-

kelijkheid van het eerste jaar (met moderne fysica) kunnen volgens de 

commissie bijdragen tot een verhoogde instroom. Verder denkt de com-

missie onder andere aan het opbouwen van een duurzame band met lera-

ren natuurkunde (en wiskunde) in de regio. De studenten uit de optie SLO 

zijn hierbij een belangrijke schakel. Ten slotte moet ook een specifiek plan 

opgesteld worden om meer meisjes aan te trekken.

Het ZER leert dat instromende studenten worden gestimuleerd een ij-

kingstoets wetenschappen af te leggen waarmee ze hun voorkennis kun-

nen schatten. Er wordt vervolgens een zomercursus aangeboden voor 

studenten die onvoldoende scoren. Verder leert de commissie uit het ZER 

dat de studenten terecht kunnen bij het monitoraat wetenschappen, dat 

instaat voor eerstelijnshulp bij vakinhoudelijke vragen i.v.m. de vakken 

wiskunde, fysica en chemie in het eerste jaar. De studenten kunnen voor 

chemie en de wiskundeopleidingsonderdelen uit bachelor 1 terecht bij de 

studiebegeleiders (e.g. leerkrachten secundair onderwijs die deeltijds aan 

de UGent verbonden zijn als praktijkassistent) voor extra oefeningen, bij-

komende uitleg bij zowel theorie als vraagstukken. De begeleiding gebeurt 

individueel of in kleine groepjes. Daarnaast helpen de tutoren de studen-

ten uit eerste bachelor op weg.

De commissie heeft vastgesteld dat alle begeleidende diensten aan de 
UGent aanwezig zijn en degelijk zijn uitgebouwd, maar dat een grote 
groep studenten de weg naar deze diensten niet inslaat. Voor de oplei-

ding is het belangrijk dat studenten zelfstandig moeten worden en op ei-

gen initiatief de studie- en/of trajectbegeleiders moeten opzoeken. Gelet 

op de moeilijke overgang van het secundair naar het hoger onderwijs, de 

grote drop-out in het eerste jaar en de bijgevolg lage doorstroomcijfers 

betreurt de commissie deze houding van de opleidingsverantwoordelijken, 

de docenten en de assistenten. Ze beveelt aan om de studie- en trajectbe-

geleiding, tenminste in de aanvangsfase, minder vrijblijvend in te vullen, 

en zo de overgang van secundair naar hoger onderwijs wat geleidelijker te 

maken. Bovendien moet de opleiding meer inzetten op tussentijdse bege-

leiding, toetsing en feedback, voornamelijk bij de oefeningen. Met name de 

assistenten zouden hier een rol kunnen spelen.
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leiding. Het gaat onder meer over oefeningen, practica, projecten, mon-

delinge presentaties, en dergelijke. De keuze van de evaluatievorm voor 

elk opleidingsonderdeel wordt bepaald door de bevoegde lesgever, op basis 

van de inhoud en vorm van de leerstof, en de beoogde leerresultaten. De 

opleidingscommissie bespreekt jaarlijks de keuze van de evaluatievormen 

(als onderdeel van de ETCS-fiche), waarbij zij streeft naar een evenwich-

tige verdeling van de verschillende evaluatievormen in de verschillende 

jaren van de opleiding. 

In het eerste jaar is het schriftelijk examen met gesloten boek duidelijk 

de meest gebruikte evaluatievorm. Samen met schriftelijk open-boek exa-

men, meestal voor oefeningen, komt dit neer op 85% van de gebruikte eva-

luatievormen. Naarmate de studenten vorderen in de studie neemt het 

klassieke schriftelijke examen sterk af, tot amper 37% in het eerste mas-

terjaar. Het mondelinge examen als evaluatievorm neemt daarentegen 

sterk toe. Het aandeel schriftelijke toetsing aan het begin van de bachelor 

is te hoog, zo meent de commissie. Bovendien stelt de commissie, op basis 

van een staal ingekeken examenopgaven, dat in de eerste bachelorjaren te 

sterk kennisgericht en te weinig op inzicht wordt getoetst. De commissie 
beveelt aan om al vanaf het eerste jaar van de bachelor meer verschil-
lende examenvormen te integreren. Hierbij raadt ze aan om meer tus-
sentijdse toetsen te integreren, en deze te koppelen aan directe feedback 
en begeleiding, zodat evalueren ook een deel van het leermoment wordt.

De commissie heeft verder een staal van examenopgaven ingekeken. Op 

basis hiervan oordeelt de commissie dat de toetsing qua niveau en inhoud 

aansluit bij de vooropgestelde leerresultaten. 

De opleiding streeft naar transparantie in haar toetsmethoden. Ten be-

hoeve hiervan legt de opleiding jaarlijks de examenroosters vroegtijdig 

vast. Verder kunnen de studenten in de ECTS-fiches de toetsvormen van 

de opleidingsonderdelen raadplegen. Sommige docenten stellen ook voor-

beeldexamenvragen ter beschikking. Verder stelt de commissie de feed-

backbeurs op prijs, die een laatste belangrijke factor vormt om de trans-

parantie te garanderen. 

De docenten streven er naar betrouwbaar en objectief te toetsen. Een aan-

tal docenten gebruikt hiervoor op voorhand vastgelegde verbetercriteria 

en –sleutels. Positief is ook dat standaardantwoorden worden geverifieerd 

door meerdere personen, bijvoorbeeld door de assistenten of de medeles-

gevers. De commissie beveelt aan dat alle docenten worden aangemoedigd 

kunde die de studenten moeten verwerken. De doorstroomcijfers maken 

ook duidelijk dat de drop-out in het eerste jaar hoog ligt. Eens het eerste 

jaar gepasseerd, zijn de uitvalkansen van de studenten minimaal, wat de 

commissie gerust stelt. De leeromgeving wordt nog versterkt door de pro-

minente aanwezigheid van de studentenkring.

De commissie concludeert dat het onderwijsproces, van zowel de ba-

chelor- als de masteropleiding, de studenten in staat stelt de beoogde leer-

resultaten te bereiken. Op een aantal aspecten steekt de opleiding ver uit 

boven de basiskwaliteit. De commissie heeft het dan onder andere over 

het hoge niveau van de leerinhouden en de onderzoeksgerichtheid van het 

programma. Op een aantal vlakken moet de opleiding echter een tandje 

bijsteken. Zo beveelt de commissie aan een meer proactieve houding aan 

te nemen met betrekking tot de onderwijsvernieuwing, de kwaliteitszorg 

en de studiebegeleiding. Dit doet de commissie besluiten dat de opleiding 

niet systematisch de basiskwaliteit overschrijdt. Daarom kent de commis-

sie de score ‘voldoende’ toe.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de Bachelor 
en Master of Science in de fysica en de sterrenkunde als goed.

Op het moment van het visitatiebezoek ontbrak een expliciete globale/

gecentraliseerde visie op toetsen. Wel hanteren de docenten een impliciet 

gedragen visie op toetsen. Zo leert de commissie op basis van gesprekken 

dat de opleiding de rol van de individuele lesgever centraal stelt en dat ze 

de kwaliteit van de toetsing bewaakt via de jaarlijkse studentenbevragin-

gen. Verder streeft de opleiding naar een mix van evaluatievormen om na 

te gaan of de studenten de opleidingsspecifieke leerresultaten bereiken. 

De commissie meent dat de methode van toetsing in het verleden reeds 
haar nut heeft bewezen, maar acht een uitgeschreven visie op toetsen, 
met inbegrip van een toetsplan, noodzakelijk.

De opleiding hanteert verschillende evaluatievormen. Voor de meeste op-

leidingsonderdelen bestaat de evaluatie uit een theorie-examen, meestal 

schriftelijk met gesloten boek, eventueel aangevuld met een mondelinge 

ondervraging. In een tweede deel, het oefeningenexamen, dat schriftelijk 

is met open boek of met een formularium ter beschikking, wordt getoetst 

of de student de kennis kan toepassen op open problemen. Daarnaast 

kennen ook niet-periodegebonden evaluatievormen een plaats in de op-
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van de scriptie zijn dit vaak doctorale of postdoctorale onderzoekers, die 

de student sturen bij de literatuurstudie, het opzetten en uitvoeren van 

experimenten, of wegwijs maken in het computationele werk. In de oplei-

ding is het de gewoonte dat de student gedurende het gehele jaar wordt 

opgenomen in de onderzoeksgroep en gestimuleerd wordt om actief deel 

te nemen aan groepsvergaderingen, aanwezig te zijn bij voordrachten, enz. 

Over het algemeen waren de studenten tevreden over de begeleiding die 

ze krijgen tijdens het werken aan de masterproef. Wel kan de mate van 

begeleiding en feedback afhangen van wie de promotor is. De commissie 

beveelt aan, minimale eisen te formuleren aan de begeleiding, die alle stu-

denten, ongeacht in welke vakgroep of onderzoeksgroep ze terecht komen, 

dienen te krijgen.

De afgestudeerden zijn na hun studies breed inzetbaar en worden zeer 
gewaardeerd op de arbeidsmarkt. Een aanzienlijk deel van de alumni 

start met een doctoraat, anderen gaan aan de slag in het private bedrijfs-

leven of gaan lesgeven. De uitstroom naar de laatste sector is, net zoals 

aan de andere Vlaamse fysica opleidingen, laag. De commissie betreurt dit. 

Een werkpunt voor de opleiding is dat de studenten aangaven tijdens de 

opleiding geen duidelijk beeld te hebben gekregen op het beroepsbeeld van 

de fysicus, waardoor ze in eerste instantie moeilijk hun weg vonden op de 

arbeidsmarkt (zie GKW 2). De opleiding heeft de laatste jaren hieromtrent 

enkele verbetermaatregelen genomen. Zo worden infomomenten georga-

niseerd en is een alumni-databank ingevoerd.

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-
gen naar de mening van de commissie in de lijn met de andere Vlaamse 
opleidingen fysica (en sterrenkunde). Niettemin vindt de commissie dat 
voornamelijk de drop-out, in vergelijking met natuurkunde opleidin-
gen in de buurlanden, hoog is. Op basis van het cijfermateriaal van de 

UGent stelt de commissie vast dat in 2010-2011 de drop-out in het eerste 

bachelorjaar op 48% ligt. In academiejaar 2011-2012 bedraagt de drop-out 

in de eerste bachelor 56%.

De hoge studie-uitval in het eerste bachelorjaar baart de commissie zorgen, 

temeer omdat ze op basis van gesprekken met opleidingsverantwoordelij-

ken en ondersteuners niet het idee had dat dit thema prioriteit zal krijgen. 

Ze beveelt de opleiding aan een actief beleid te voeren om de uitval tegen 

te gaan. In eerste instantie moet de opleiding de oorzaken van de studie-

uitval grondig in kaart brengen. Een drop-out-analyse, gecombineerd met 

exitgesprekken, is hierbij noodzakelijk. Bovendien zal een versterking van de 

deze werkwijze te hanteren. Na de examens kunnen de studenten feed-

back krijgen. De feedbackbeurs na elk van de drie examenperiodes vindt 

de commissie een uitstekend initiatief.

Voor de beoordeling van de bachelor- en masterproef is recent een uni-
form beoordelingsformulier opgesteld. De beoordeling van de master-

proef gebeurt door een evaluatiecommissie die uit minstens drie personen 

bestaat. De helft van de punten wordt gegeven op basis van de weten-

schappelijke en vormtechnische kwaliteit van de scriptie, een kwart wordt 

toegekend op basis van de activiteiten tijdens het onderzoek en een kwart 

op basis van de mondelinge verdediging. De commissie vindt deze werk-

wijze positief.

De bachelorproeven zijn experimenteel georiënteerd. De studenten wer-

ken gedurende 12 weken 1 dag in de week aan het bachelorproject. De 

commissie heeft tijdens het visitatiebezoek enkele bachelorproeven (6stp) 

ingekeken. Ze meent dat de bachelorproeven van degelijke kwaliteit zijn 

en dat de studenten blijkgeven te beschikken over de nodige onderzoeks-

vaardigheden op het niveau van een bachelorstudent. Hoewel zij tevreden 

is over het niveau van het bachelorproject, stelt ze dat de studenten helaas 

niet zeer sterk betrokken worden bij het lopend onderzoek. Daarom acht 

zij het zinvol de mogelijkheid na te gaan om de studenten gedurende een 

zestal weken intensief te betrekken binnen de onderzoeksgroepen en hen 

aan een volwaardig onderzoek te laten deelnemen. Het huidige aantal stu-

diepunten voor het eindproject zal dan evenwel niet langer volstaan en zal 

moeten worden opgetrokken naar 9 studiepunten.

De commissie heeft tevens een selectie masterproeven ingekeken en 
stelt dat deze van een zeer hoog wetenschappelijk niveau zijn. Een aan-

tal masterproeven leidt dan ook tot een wetenschappelijke publicatie. In 

de masterproeven geven de studenten blijk te bezitten over de nodige aca-

demische vaardigheden op het niveau van een beginnend vorser. 

De opleiding stelt voldoende masterproefonderwerpen ter beschikking, die 

worden goedgekeurd door de opleidingscommissie. De goedgekeurde on-

derwerpen worden door de OCFS via de master-infosite aan de studenten 

bekendgemaakt. In het kader van de keuze van het masterproefonderwerp, 

herhaalt de commissie dat het voor studenten belangrijk is om al vroeg in 

de bachelor een zicht te hebben op het lopend actueel onderzoek binnen 

de vakgroepen. Een student wordt bij het werk aan zijn masterproef steeds 

van nabij opgevolgd door één of meerdere begeleiders. Naast de promotor 
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Integraal eindoordeel van de commissie

Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als goed, is het eindoordeel van de Bachelor of Science in de fysica 

en de sterrenkunde, conform de beslisregels, voldoende.

Master of Science in de fysica en de sterrenkunde

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als goed, is het eindoordeel van de Master of Science in de fysica en 

de sterrenkunde, conform de beslisregels, voldoende.

studiebegeleiding, eventuele verplichting van oefensessies, en het inzetten 

op formatieve toetsing en directe feedback het leerproces van de studenten 

versterken waardoor de uitval afneemt. Eens de studenten naar het tweede 

jaar gaan, neemt de drop-out sterk af. De uitval in de master is eveneens 

zeer klein. Het rendement van de masteropleiding is naar de mening van de 

commissie dan ook op orde. De gemiddelde studieduur voor de bachelor ligt 

tussen de 3 en 4 jaar. Voor de master ligt deze op 2 jaar.

Het rendement van de masteropleiding is naar de mening van de commis-

sie op orde. Wel ondervindt de masteropleiding de laatste tijd negatieve 

effecten van studenten die zich inschrijven in de master, zonder dat zij 

hun bacheloropleiding hebben afgerond. Dit leidt tot een feitelijke verlen-

ging van de masterstudies en stelt problemen rond de volgtijdelijkheid van 

sommige opleidingsonderdelen. De commissie raadt de opleiding en bij 

uitbreiding het faculteitsbestuur aan om een harde knip te hanteren en 

volgtijdelijkheidsregels in te lassen. 

De commissie concludeert dat het niveau van de afgestudeerden hoog is 

en de alumni de leerresultaten in ruime mate bereiken. Het niveau van de 

bachelor- en masterproeven illustreert dit, evenals de inzetbaarheid van de 

alumni. Het toetsbeleid in de opleiding is in ontwikkeling, maar de huidige 

toetsmethodiek, op enkele details na, is volgens de commissie op orde. Het 

studierendement is prima, al blijft de drop-out in eerste bachelor een aan-

dachtspunt. De commissie besluit dat de basiskwaliteit inzake het gereali-

seerd eindniveau van zowel de bachelor- en masteropleiding systematisch 

wordt overschreden. Daarom kent zij beide opleidingen de score ‘goed’ toe.
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Samenvatting van de aanbevelingen  
in het kader van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Toon meer aandacht voor wetenschappelijke integriteit in de leerresul-

taten.

 – Ontwikkel een doorgedreven onderwijskundige visie voor zowel de 

master als de bachelor.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Toon voldoende aandacht voor moderne fysica aan het begin van de 

bacheloropleiding.

 – Moderniseer de practica, zowel inhoudelijk als vormelijk. 

 – Professionaliseer de docenten en assistenten systematisch. Dit komt de 

onderwijsvernieuwingen in het programma ten goede.

 – Versterk de studiebegeleiding in de aanvangsfase van de bachelor. Zet 

in op verplichte begeleiding en tussentijdse feedback.

 – Toon aandacht voor onderwijsvernieuwingen en activerende werkvormen.

 – Versterk de beroepsoriëntatie in het programma en ontwikkel een pro-

fessionele optie in de master, die enerzijds gericht is op ondernemer-

schap en anderzijds op technologie.

 – Werk aan een proactieve interne kwaliteitscyclus.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau

 – Finaliseer het opleidingsspecifieke toetsbeleid- en plan, toon daarbij 

meer aandacht voor formatieve toetsing

 – Verhoog het studierendement en verlaag de drop-out in het eerste ba-

chelorjaar. Organiseer exit-interviews.

De commissie heeft vernomen dat sinds haar bezoek een aantal plannen 

voor aanpassingen in lijn met de genoemde suggesties zijn opgesteld. De 

commissie meent dat dergelijke initiatieven een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan de gesignaleerde aandachtspunten.
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SAMENVATTING Bachelor of Science in de fysica  
Universiteit Antwerpen

Op 9 en 10 december werd de Bachelor of Science in de fysica van de UAntwerpen, 

in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een 

commissie van onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een momentop-

name weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De academische gerichte bacheloropleiding wordt ingericht door de facul-

teit Wetenschappen. 

De opleiding stelt een sterke nexus onderwijs-onderzoek naar voor. Ook 

internationalisering is één van de vier doelstellingen in de visie van de 

Universiteit Antwerpen op onderwijs. Daarnaast profileert de opleiding 

zich met een leerlijn informatietechnologie, internationalisering en ver-

breding in het programma. Ook het aanleren van experimentele vaardig-

heden is een sterk punt.

In de bacheloropleiding is een sterke onderwijskundige visie op het lesge-

ven aanwezig. Deze visie kwam tot stand na de vorige visitatie en gaf een 

nieuwe dynamiek aan het geleverde onderwijs. Hierdoor worden verschil-

lende onderwijsvernieuwingsprocessen zichtbaar gestimuleerd. Boven-

dien wordt deze visie gedragen door het gehele docententeam.
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derzoekers. Daarnaast hebben de studenten de mogelijkheid om naar het 

buitenland te gaan via een Erasmusprogramma.

Het cursusmateriaal is netjes uitgewerkt en bestaat uit door de docen-

ten ontwikkeld materiaal en internationaal erkende standaardwerken. De 

werkvormen zijn activerend, soms zelfs innoverend, en leggen voldoende 

nadruk op competenties. 

De bachelorproef bestaat uit twee delen: een deel experimentele en een 

deel theoretische fysica, telkens ter waarde van zes studiepunten. Het ni-

veau van de bachelorproeven is prima, maar de inbedding van de studen-

ten in de onderzoeksgroep moet worden versterkt. 

Beoordeling en toetsing

In de opleiding wordt zowel schriftelijk, als mondeling (met schriftelijke 

voorbereiding) getoetst. Ook het geven van presentaties, deelnemen aan 

projectwerk en het schrijven van verslagen kennen hun plaats in de 

toetsmethoden. Bovendien wordt er veel tussentijds getoetst. Sterk punt 

zijn de studieopdrachten met directe feedback. Ook na de examens krijgen 

de studenten voldoende feedback.

Begeleiding en ondersteuning

Voor het aanleren van experimentele en numerieke vaardigheden gebrui-

ken de studenten moderne infrastructuur. Enerzijds stelt de opleiding 

didactische (proef)opstellingen ter beschikking, anderzijds werken de ou-

derejaars studenten met moderne apparatuur die door docenten en docto-

randi wordt gebruikt. Vooral de laboruimten voor nanofysica en vastestof-

fysica zijn van hoge kwaliteit.

Nog voor de start van het academiejaar leggen de studenten een ijkings-

toets af die naar hun voorkennis peilt op het vlak van wiskunde en we-

tenschappen. Daarnaast wordt vanuit de faculteit overbruggingsonderwijs 

voorzien voor studenten die hun wiskundige basis willen versterken. De 

wiskundige begeleiding zet zich voort gedurende het hele eerste jaar. Daar-

naast kunnen de studenten terecht bij het monitoraat, bij hun meter/peter 

of bij hun mentor. 

In 2012-2013 waren 117 studenten ingeschreven voor de bachelor, waarvan 

22 vrouwelijke studenten. 

Programma

Het programma telt 180 studiepunten. Het verplichte deel van het pro-

gramma legt de nadruk op de conceptuele inhoud zoals het aanleren van 

rekentechnische methoden voor het behandelen van fysische problemen, 

het verwerven van inzicht in fysische processen, het leren analyseren van 

fysische problemen en het leren experimenteren. De keuzeopleidingson-

derdelen laten de studenten toe om zich te verdiepen en te specialiseren. 

Dit laatste gebeurt onder andere door opleidingsonderdelen uit andere op-

leidingen op te nemen en via de keuzemodules in het derde bachelorjaar.

In het eerste jaar krijgen de studenten een grondige wiskundige basis. 

Daarnaast krijgen de studenten een grondige natuurkundige basis aan-

geleerd. De elementen uit de moderne fysica komen het sterkst aan bod 

vanaf het tweede en derde jaar, al zijn deze zeker ook in het eerste jaar 

aanwezig. De aandacht voor experimenteren in de opleiding is hoog. De 

practicumproeven in de bachelor zijn uitdagend en modern en vertonen 

een evenwichtige ontwikkeling naar zelfstandigheid. Verder is het positief 

dat de studenten tijdens het experimenteren aandacht moeten tonen voor 

wetenschappelijke integriteit. De computationele vaardigheden kunnen 

worden versterkt.

In de bachelor hebben de studenten 23 studiepunten vrije keuzeruimte 

die hen de mogelijkheid biedt om verbredende of verdiepende keuzeoplei-

dingsonderdelen te kiezen uit alle opleidingsonderdelen van de faculteit 

wetenschappen en/of ingenieurswetenschappen.

De opleiding is sterk onderzoeksgericht. Reeds in de bachelor leren de 

studenten wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aan. De studen-

ten komen al snel in het programma in aanraking met actueel onder-

zoek, bijvoorbeeld door het deelnemen aan colloquia en het bezoeken van  

onderzoeksinstellingen. Maar ook het niet-academische beroepenveld 

heeft nood aan goed opgeleide fysici. De aandacht hiervoor moet versterkt 

worden.

De opleiding zet in op internationalisation@home door de studenten ge-

bruik te laten maken van Engelstalige literatuur en hen op te nemen in 

de onderzoeksgroepen, waar ze in contact komen met buitenlandse on-
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Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde). 

Niettemin is de drop-out in het eerste bachelorjaar, in vergelijking met 

natuurkunde opleidingen in de buurlanden, hoog.

De afgestudeerden van de bachelor opteren in de meeste gevallen om door 

te stromen naar de masteropleiding fysica. 
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SAMENVATTING Master of Science in de fysica  
Universiteit Antwerpen

Op 9 en 10 december werd de Master of Science in de fysica van de UAntwerpen, in 

het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een com-

missie van onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een momentopname 

weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De masteropleiding wordt ingericht door de faculteit Wetenschappen. 

De masteropleiding legt de nadruk op een sterke leerlijn informatietech-

nologie, internationalisering en verbreding in het programma. Bovendien 

wil men in de master het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel van de 

student trainen, alsook zijn taalvaardigheid en professionele vaardigheden.

In 2012-2013 waren 45 studenten ingeschreven, waarvan 9 vrouwelijke 

studenten. 

Programma

De master fysica bestaat uit drie opties: onderzoek, onderwijs en onder-

nemerschap. Naargelang de gekozen optie wordt het programma anders 

ingevuld. Alle studenten volgen minimaal 18 studiepunten verplichte op-
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Begeleiding en ondersteuning

Voor het aanleren van experimentele en numerieke vaardigheden gebrui-

ken de studenten moderne infrastructuur. Enerzijds stelt de opleiding 

didactische (proef)opstellingen ter beschikking, anderzijds werken de ou-

derejaars studenten met moderne apparatuur die door docenten en docto-

randi wordt gebruikt. Vooral de laboruimten voor nanofysica en vastestof-

fysica waren volgens de commissie van hoge kwaliteit.

De begeleidende diensten zijn degelijk uitgebouwd. De studenten uit de 

master gaan met vragen en problemen rechtstreeks aankloppen bij de do-

centen en assistenten.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, lig-

gen in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde). 

De studie-uitval in de master is bijna onbestaande. Ook de studievertra-

ging is beperkt.

De inzetbaarheid van de alumni is breed. Een meerderheid van de afgestu-

deerden stroomt door naar een doctoraat. Verder is er een uitstroom naar 

de industrie, consultancy, financiële sector of onderwijs. De uitstroom naar 

de laatste sector is, net zoals aan de andere Vlaamse fysica opleidingen, 

laag. Een meerderheid van de alumni geeft aan snel werk te vinden. Enkele 

alumni hadden evenwel geen duidelijk zicht gekregen op het beroepsbeeld 

van de fysicus. 

leidingsonderdelen. In functie van de gekozen optie worden de verplichte 

opleidingsonderdelen uitgebreid. Alle studenten kiezen bijkomende oplei-

dingsonderdelen uit vier onderzoeksmodules (nanofysica, subatomaire fy-

sica, biofysica en theoretische fysica). Daarnaast hebben de studenten nog 

vrije keuze en maken ze een masterproef. De UA biedt eveneens een Engels-

talige taalvariant van de masteropleiding aan. Deze opleiding is een variant 

van de Nederlandstalige optie onderzoek met specialisatie nanofysica. 

In de masteropleiding is een mobiliteitsverplichting (optie onderzoek) in-

gebouwd. Dit wil zeggen dat de studenten verplicht zijn om 12 studiepun-

ten elders te verwerven. Dit kan door het volgen van opleidingsonderdelen 

aan een Vlaamse instelling of via een uitwisselingsprogramma, maar ook 

door het uitvoeren van een stage. De stage kan door gaan in een (buiten-

landse) onderzoeksinstelling of een bedrijf. Los hiervan kunnen studenten 

in de Engelstalige master participeren in het NANOMAT-programma en op 

die manier een bi-diploma halen met de Université Pierre et Marie Curie, 

Parijs of met de University Uppsala, Uppsala.

De werkvormen zijn activerend, soms zelfs innoverend, en leggen vol-

doende nadruk op competenties. Het cursusmateriaal is netjes uitgewerkt 

en bestaat uit door de docenten ontwikkeld materiaal en internationaal 

erkende standaardwerken.

De masterproeven zijn van een hoog wetenschappelijk niveau. Een aantal 

masterproeven leidt dan ook tot een wetenschappelijke publicatie. Wanneer 

het onderzoek start, worden de studenten letterlijk opgenomen in de onder-

zoeksgroep. Alle studenten krijgen een eigen bureau in het departement en 

hebben hierdoor veel de mogelijkheid om in overleg te gaan met de promo-

tor en met de masterproefbegeleiders. Ook de feedback verloopt vlot.

Beoordeling en toetsing

In de opleiding wordt zowel schriftelijk, als mondeling (met schriftelijke 

voorbereiding) getoetst. Ook het geven van presentaties, deelnemen aan 

projectwerk en het schrijven van verslagen kennen hun plaats in de 

toetsmethoden. Bovendien wordt er veel tussentijds getoetst. Sterk punt 

zijn de studieopdrachten met directe feedback. Ook na de examens krijgen 

de studenten voldoende feedback.
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en studiebegeleiding. De commissie heeft ook het studiemateriaal, en een 

selectie van de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. Tevens 

is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspecifieke fa-

ciliteiten, zoals de practica.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

De bachelor- en masteropleiding fysica/physics worden ingericht door de 

faculteit wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. De opleidings-

commissie fysica is bevoegd voor het geleverde onderwijs in de bachelor- 

en masteropleiding, als ook in de taalvariant. Dit betekent concreet dat de 

opleidingscommissie beslissingsrecht heeft over de inhoud, de onderwijs-

vormen en de evaluatiemethoden en adviesrecht heeft over de uitwerking 

van de opleidingsonderdelen.

Het bachelorprogramma is opgebouwd uit een verplichte kern van 157 stu-

diepunten, vier keuzemodules (vaste stoffysica, astro- en deeltjesfysica, 

biofysica en theoretische fysica) en een lijst met keuzeopleidingsonderde-

len. De master fysica bestaat uit drie opties: onderzoek, onderwijs en on-

dernemerschap. Naargelang de gekozen optie wordt het programma anders 

ingevuld. Alle studenten volgen minimaal 18 studiepunten verplichte op-

leidingsonderdelen. In functie van de gekozen optie worden de verplichte 

opleidingsonderdelen uitgebreid. Alle studenten kiezen bijkomende oplei-

dingsonderdelen uit vier onderzoeksmodules (nanofysica, subatomaire fy-

sica, biofysica en theoretische fysica). Daarnaast hebben de studenten nog 

vrije keuze en maken ze een masterproef. De UA biedt eveneens een Engels-

talige taalvariant van de masteropleiding aan. Deze opleiding is een variant 

van de Nederlandstalige optie onderzoek met specialisatie nanofysica. Ook 

wordt er in de optie onderzoek van de master physics een bi-diploma met 

de Université Pierre et Marie Curie of de Universiteit Uppsala aangeboden.

De bachelor- en masteropleiding werden gevisiteerd in 2005. De bachelo-

ropleiding werd gehervisiteerd in 2010. 

In 2012-2013 waren 117 studenten ingeschreven voor de bachelor, waarvan 

22 vrouwelijke studenten. Dat zelfde jaar startten 33 generatiestudenten 

OPLEIDINGSRAPPORT Bachelor en Master of Science  
fysica/physics  
Universiteit Antwerpen

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de Bachelor en Master of Science in de fysica/phy-

sics aan de Universiteit Antwerpen. De visitatiecommissie bezocht deze 

opleidingen op 9 en 10 december 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteit gewaarborgd is en de opleiding – of een opleidingsvariant – vol-

doet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs mag 

worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger onder-

wijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan de basis-

kwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke kwaliteits-

waarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze systematisch 

de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een score excel-

lent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de generieke 

kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal voorbeeld. 

De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwaliteitswaar-

borg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, de assistenten en de verantwoorde-

lijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteitszorg, internationalisering 
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alle masteropleidingen aan de bezochte instellingen. De masteropleiding 

moet nadenken welke rol ze in de maatschappij willen vervullen, gaande 

van het opleiden voor een vervolgopleiding of een graduate school, tot de 

studenten klaar te maken voor het onderzoek of het brede beroepenveld.

Voor de bacheloropleiding werd een set van 15 kerncompetenties uitge-

schreven. Voor de master, ook de Engelstalige variant, gaat het om 20 kern-

competenties. Voor de optie ondernemerschap onderschrijft de opleiding 

de faculteitsbreed uitgeschreven leerresultaten. De leerresultaten voor de 

optie onderwijs zijn de functionele gehelen uit het Vlaams decreet op het 

beroepsprofiel van de leraar (5 oktober 2007). De commissie meent dat 

deze leerresultaten, ook deze van de opties onderwijs en ondernemer-

schap gedragen zijn door alle opleidingsverantwoordelijken en docenten. 

Inhoudelijk concludeert de commissie dat de leerresultaten mooi aan-
sluiten bij het domeinspecifiek leerresultatenkader en qua niveau en 
oriëntatie voldoen aan het Vlaams Kwalificatieraamwerk.

Verder leert het ZER dat de opleiding de nexus onderwijs-onderzoek wenst 

te integreren door zeer specifieke aandacht te schenken aan onderzoeks-

vaardigheden en academisch denken. Ook internationalisering, één van de 

vier doelstellingen in de visie van de Universiteit Antwerpen op onderwijs, 

wil de opleiding laten terugkomen in de leerresultaten. De opleiding be-

oogt dit door meer buitenlandse studenten aan te trekken, het creëren van 

meer mogelijkheden voor uitwisselingsstudenten en door het inzetten op 

internationalisation@home.

Het zelfevaluatierapport vermeldt tevens dat de bacheloropleiding zich 

profileert door een sterke leerlijn informatietechnologie, internationa-

lisering en verbreding in het programma. De profilering van de master 

bouwt voort op die van de bachelor, maar legt daarnaast nadruk op het 

persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel van de student, taalvaardigheid 

en professionele vaardigheden. Naar het oordeel van de commissie is de 

nagestreefde profilering gerealiseerd, maar niet in het oog springend op 

de overige aspecten wanneer men het Vlaamse universitaire landschap 

overziet. De profilering op het vlak van de hierboven niet genoemde expe-

rimentele vaardigheden is volgens de commissie wel sterk. 

De commissie concludeert dat de leerresultaten helder zijn neergeschre-

ven en voldoen aan het DLR en het Vlaams Kwalificatieraamwerk. Zowel 

de bacheloropleiding, als de masteropleiding heeft zich zichtbaar gepro-

fileerd, en heeft afgestemd met het werkveld en het vakgebied. De com-

met de opleiding. Voor de master waren 45 studenten ingeschreven, waar-

van 9 vrouwelijke studenten. 

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de Bachelor of  
Science in de fysica als goed en dat van de Master of Science in de fysica/
physics als voldoende 

In 2008 heeft de opleiding, uitgaande van een aantal maatschappelijke 
vaststellingen, de opleidingsspecifieke leerresultaten van de bachelor 
geherformuleerd. Zo stelden de opleidingsverantwoordelijken vast dat de 

maatschappij een grote nood heeft aan 1) wetenschappers, 2) hoog opge-

leide fysici in het bedrijfsleven, 3) goed opgeleide leraren natuurkunde en 

4) dat de kloof tussen secundair en hoger onderwijs zich vergroot. Het ligt 

in de bedoeling van de opleiding dat de geformuleerde leerresultaten, aan 

de UAntwerpen kerncompetenties genoemd, voor bachelor hieraan tege-

moet komen. Het herschrijven van de leerresultaten ging gepaard met een 

grondige curriculumwijziging (zie GKW 2). In het voorjaar van 2012 werden 

naar aanleiding van de voorbereiding van de visitatie de kerncompetenties 

van de masteropleiding geactualiseerd.

Uit het ZER leert de commissie dat de opleiding de actuele ontwikkelingen 

in het vakgebied op de voet opvolgt door actieve deelname aan het STEPS- 

en TUNING-project. Verder vond ook afstemming plaats via de klank-

bordgroep met vertegenwoordigers van de studenten, het werkveld en de 

alumni plaats alvorens de leerresultaten op te stellen. Door een voorbe-
reidende analyse van enkele knelpunten in de maatschappij, benchmar-
king via internationale en Europese projecten en af te stemmen met de 
stakeholders, heeft de opleiding een eigen competentiegerichte visie op 
fysica-onderwijs ontwikkeld. De commissie heeft grote waardering voor 

de aanpak en werkwijze bij het opstellen van de leerresultaten. Dit uit zich 

vooral in de leerresultaten van de bachelor.

Nog positief aan de bacheloropleiding is de aanwezige onderwijskundige 

visie op het lesgeven in een bacheloropleiding Deze visie kwam tot stand 

na de vorige visitatie en gaf een nieuwe dynamiek aan het geleverde on-

derwijs. Hierdoor worden verschillende onderwijsvernieuwingsprocessen 

zichtbaar gestimuleerd. Bovendien wordt deze visie gedragen door het 

gehele docententeam. Een even sterke visie met betrekking tot de mas-

teropleiding ontbreekt. Deze vaststelling deed de commissie overigens bij 
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de keuzemodules. Studenten in de Engelstalige opleiding zijn beperkt tot 

het volgen van de optie onderzoek en de module nanofysica.

De keuzeruimte van de studenten neemt progressief toe. De commis-

sie vindt dit positief, zolang de studenten degelijk begeleid worden bij het 

maken van hun keuzes. Dit laatste is voornamelijk een punt van zorg voor 

de masteropleiding. De commissie beveelt aan dat de studenten een ge-

sprek voeren met hun (co-)promotor alvorens een keuze te maken zodat 

de opleidingsonderdelen die ze kiezen aansluiten bij het onderwerp van 

de masterproef. Sommige docenten doen dit nu al wel, maar het gebeurt 

niet systematisch.

Zoals al aangehaald bestaat het programma uit leerlijnen die bijdragen 

aan de samenhang binnen de leeromgeving. Een eerste leerlijn betreft de 

wiskunde. In het eerste jaar krijgen de studenten een grondige wiskun-
dige basis in ‘wiskundige methoden voor de fysica I, II en III’. Dit laatste 

vak wordt ingevoerd in de vaste kern in het academiejaar 2013-2014 in 

samenspraak met de studenten. Het bleek dat als gevolg van de bachelor-

programmahervormingen van 2008 met o.a. het optioneel maken van het 

vak Metrische ruimten en differentiaalrekenen sommige studenten een 

aantal belangrijke wiskundige concepten niet kenden. Vermits deze con-

cepten vooral belangrijk zijn voor de verplichte kern van de masterjaren, 

is dit tekort pas vanaf het academiejaar 2011-2012 duidelijk geworden. De 

vakken Kansrekening en statistiek (6sp) en Inleiding groepentheorie (3sp) 

in het tweede bachelorjaar vervolledigen het basis-wiskundepakket van 

de opleiding. De commissie vindt het positief dat de opleiding inspeelt op 

de bedenkingen van de studenten, maar ze raadt aan waakzaam te blij-

ven dat de leerlijn wiskunde niet (opnieuw) te zwaar wordt. Studenten die 

meer wiskundige uitdaging willen, zouden moeten opteren voor keuzeop-

leidingsonderdelen of het volgen van een twinbachelor fysica-wiskunde, 

zo stelt de commissie voor. 

Een tweede leerlijn betreft de natuurkundige basis die wordt aangeleerd 

in ‘Algemene fysica I, II en III’. De commissie acht het zeer waardevol dat 

de opleiding inspanningen levert om de studenten al in het eerste jaar in 

contact te brengen met elementen uit de moderne fysica. Daarnaast is 

‘fysica van het dagelijkse leven’ volgens de commissie een mooi voorbeeld 

van een opleidingsonderdeel dat het belang van fysica in een bredere con-

text weet aan te tonen. De commissie vindt het echter jammer dat dit 

opleidingsonderdeel sinds academiejaar 2013-2014, na negatieve feedback 

van de studenten, niet langer als verplicht onderdeel in het programma is 

missie beoordeelt de bacheloropleiding met de score ‘goed’ omwille van 

de aanwezige visie op bacheloronderwijs. De masteropleiding beoordeelt 

ze ‘voldoende’.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de Bachelor of  
Science in de fysica en dat van de Master of Science in de fysica/physics 
als goed.

Bij de vorige visitatie in 2005 kreeg de bacheloropleiding fysica aan de Uni-

versiteit Antwerpen de opmerking van de commissie een te zwaar wis-

kundig en theoretisch programma aan te bieden. De drop-out lag hoog 

en het studierendement was laag. In de aanloop naar de hervisitatie van 
de opleiding in 2008 en de huidige visitatieronde zijn de opleidings-
verantwoordelijken aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de 
vorige commissie; dit leidde tot een grondige curriculumwijziging. De 

visitatiecommissie meent dan ook, op basis van het ZER, het ingekeken 

materiaal ter plaatse en de gesprekken met vertegenwoordigers van de 

opleiding, dat de huidige inhoud van het programma mooi aansluit bij de 

opleidingsvisie en bij de beoogde leerresultaten. Het programma is even-

wichtig opgebouwd en de opleiding werkte verschillende leerlijnen uit die 

de samenhang van het programma verhelderen. De commissie is hiermee 

zeer tevreden.

De curriculumwijziging van de bachelor heeft geleid tot een essentiële ver-

breding van het programma met een modulaire opbouw. Het verplichte 

deel van het programma legt de nadruk op de conceptuele inhoud zoals 

het aanleren van rekentechnische methoden voor het behandelen van fy-

sische problemen, het verwerven van inzicht in fysische processen, het 

leren analyseren van fysische problemen en het leren experimenteren. De 

keuzeopleidingsonderdelen laten de studenten toe om zich te verdiepen 

en te specialiseren. Dit laatste gebeurt onder andere door opleidingsonder-

delen uit andere opleidingen op te nemen en via de keuzemodules (vaste 

stoffysica, astro- en deeltjesfysica, biofysica en theoretische fysica) in het 

derde bachelorjaar.

In de masteropleiding kiest de student uit drie opties: onderzoek, onderwijs 

of ondernemerschap. Verder volgt de student een verplichte kern, schrijft 

hij de masterproef en neemt opleidingsonderdelen op uit de onderzoek-

module (biofysica, theoretische fysica, subatomaire fysica, nanofysica) en 
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bereiken. Leerresultaat 8 ‘diepgaande kennis van de fundamenten van de 

moderne fysica’ kan volgens de commissie nog worden versterkt door de 

grondbeginselen van de algemene relativiteitstheorie (nu een keuzeoplei-

dingsonderdeel in de master) verplicht te stellen voor alle studenten, ten-

minste in de optie onderzoek.

Zeer goed aan de masteropleiding vindt de commissie dat studenten 
uit de optie onderzoek of ondernemerschap een mobiliteitsverplichting 
kennen. Dit wil zeggen dat de studenten verplicht zijn om 12 studiepunten 

elders te verwerven. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van opleidings-

onderdelen aan een Vlaamse instelling of via een uitwisselingsprogram-

ma, maar ook door het uitvoeren van een stage. De stage kan door gaan in 

een (buitenlandse) onderzoeksinstelling of een bedrijf. Los hiervan kunnen 

studenten in de Engelstalige master participeren in het NANOMAT-pro-

gramma en op die manier een bi-diploma halen met de Université Pierre 

et Marie Curie, Parijs of met de University Uppsala, Uppsala. 

Uit cijfers die de opleidingsverantwoordelijken aan de commissie bezorg-

den blijkt dat in academiejaar 2011-2012 9 (75%) studenten een (inter)na-

tionale stage volgden. In 2012-2013 waren dat 5 (42%) studenten. In dat 

zelfde jaar namen twee studenten (16%) deel aan een internationale uit-

wisseling in het kader van Erasmus. Vier studenten volgden toen het bi-

diplomeringstraject. De commissie complimenteert de opleiding met deze 

goede cijfers, al is er voor de Erasmusuitstroom nog een grote winst te 

boeken. Voor de studenten die niet naar het buitenland trekken, vindt de 

commissie het belangrijk dat zij een internationalisation@home ervaring 

opdoen. Dit kan door niet-Nederlandstalige gastdocenten en onderzoekers 

aan te trekken, maar ook door de studenten te laten samen werken met de 

niet-Nederlandstalige studenten uit de Engelstalige master. Hiervoor moet 

de instroom in deze master wel vergroot worden.

De commissie is verder tevreden over de onderzoeksgerichtheid van het 
programma, zowel voor de bachelor als voor de master. De studenten 
komen al vroeg in het programma in contact met actueel lopend onder-
zoek van de docenten en nemen hierdoor een onderzoekende houding 

aan, die uitmondt in het schrijven van de bachelor- en masterproef. De 

studentenseminaries tijdens de middag dragen hier toe bij. 

Het programma toont ook aandacht voor de beroepsoriëntatie. Al in de 

bachelor krijgen de studenten een opleidingsonderdeel ‘bedrijfseconomie’. 

De opleiding nodigt op regelmatige basis gastdocenten uit (bijvoorbeeld 

opgenomen. De commissie raadt de opleiding aan het opleidingsonderdeel 

om te vormen, rekening houdend met de commentaren van de studen-

ten, en opnieuw als plichtonderdeel te programmeren. Want de commissie 

meent dat met enkele aanpassingen, zoals het invoeren van wiskundige 

en conceptuele naast meer beschrijvende en kwalitatieve benaderingen 

van de fysica, dit opleidingsonderdeel een zeer uitdagende en moderne 

invulling kan krijgen. 

De commissie is positief over de goed ontwikkelde leerlijn experimentele 
vaardigheden. De opleidingsonderdelen ‘experimentele fysica I & II’, ‘pro-

jectpracticum’ en ‘experimentele technieken’ brengen de studenten gra-

dueel de nodige experimenteervaardigheden bij. Deze leerlijn wordt vol-

gens de commissie fraai voltooid tijdens het werken aan de bachelorproef 

(zie GKW 3). De practicumproeven in de bachelor zijn uitdagend en modern 

en vertonen een evenwichtige ontwikkeling naar zelfstandigheid. Verder 

vindt de commissie het positief dat de studenten tijdens het experimente-

ren aandacht moeten tonen voor wetenschappelijke integriteit. 

De leerlijn computationele vaardigheden moet naar de mening van de 
commissie sterker worden vormgegeven. Voornamelijk de afstemming 

tussen de docenten is hier een werkpunt. De commissie stelt voor dat de 

opleiding de studenten en alumni op dit punt om input vraagt, om al zo een 

samenhangende leerlijn te verkrijgen die start in de eerste bachelor en ein-

digt in het laatste masterjaar. Als aanbeveling suggereert de commissie dat 

de studenten meer in aanraking moeten komen met het opzetten en uitvoe-

ren van simulaties, aangezien dit een sterk onderzoeksdomein is van meer-

dere docenten en van groot belang is voor het (niet-academische) werkveld. 

De commissie meent ten slotte dat de studenten voor het aanleren van 

experimentele en numerieke vaardigheden gebruik maken van moderne 
infrastructuur. Enerzijds stelt de opleiding didactische (proef)opstellingen 

ter beschikking, anderzijds werken de ouderejaars studenten met moder-

ne apparatuur die door docenten en doctorandi wordt gebruikt. Vooral de 

laboruimten voor nanofysica en vastestoffysica waren volgens de commis-

sie van hoge kwaliteit. De opleiding investeert hier dan ook veel in. Verder 

meent de commissie dat ook de computerfaciliteiten up-to-date waren en 

dat de opleiding goede softwarepakketten ter beschikking stelt.

In de masteropleiding worden de verschillende leerlijnen doorgetrokken, 

maar dan op een diepgaander niveau. Het verplichte deel van het mas-

terprogramma maakt het de studenten mogelijk om de leerresultaten te 
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Dit komt mogelijk doordat het vakkenpakket voor de optie onderwijs in de 

master grotendeels activerend en voor de klas is ingevuld. Toch meent de 

commissie dat de interesse van de studenten nog kan toenemen indien zij 

reeds in de bachelor in aanraking komen met het leraarsberoep. Verder be-

veelt de commissie aan om studenten uit de optie onderwijs een master-

proef te laten maken die een natuurkundig onderwerp behandelt op een 

hoog academisch niveau, maar tegelijk een link legt naar de schoolpraktijk.

De commissie meent dat de inspanningen om de optie ondernemerschap 

en de optie onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk op te bouwen, een posi-

tieve invloed kunnen hebben op de aantrekking van studenten die anders 

niet voor de opleiding fysica zouden kiezen. Bijgevolg kan de opleiding de 
studentenaantallen optrekken. Deze zijn op dit moment, naar Europese 
normen en per hoofd van de bevolking eerder laag. De commissie deed 

deze vaststelling aan alle bezochte opleidingen. Omwille van de grote nood 

aan fysici in het bedrijfsleven en het secundair onderwijs vindt ze dit des te 

problematischer. De opleiding is zich hiervan bewust en organiseert samen 

met de faculteit een heleboel outreach-activiteiten, zoals informatiedagen, 

wetenschapsweek, een kinderuniversiteit, activiteiten voor meisjes en hun 

moeders, de fusieshow… Bovendien heeft de opleiding sterk ingezet op een 

netwerk van secundaire scholen. De commissie waardeert al deze inspan-

ningen, maar stelt niettemin vast dat deze tot nu toe weinig effectief zijn 

gebleken. Op basis van gesprekken met docenten, studenten en alumni 

haalt de commissie twee redenen aan. Enerzijds blijkt het imago van Bèta-

wetenschappen weinig aantrekkelijk en anderzijds vinden leerlingen met 

een sterke wiskundige kennis sneller hun weg naar de ingenieursstudies.

Daarom raadt de commissie aan om de geleverde inspanningen te bunde-

len teneinde met alle Vlaamse opleidingen fysica (en sterrenkunde) een 

gezamenlijk actieplan ter promotie van de natuurkunde uit te werken. 

Best practices uit het buitenland moeten hierbij als inspiratie dienen. Een 

belangrijk onderdeel van dit plan zal er in bestaan om het beroepsbeeld 

van de fysicus te verduidelijken. Want de arbeidsmarkt noch de bredere 

maatschappij hebben een duidelijk beeld van de mogelijkheden van een 

fysicus. Het is volgens de commissie de taak van de faculteiten hier ver-

andering in te brengen en van de fysicus een beeld te geven dat comple-

mentair is met dat van de ingenieur. Deze strategie zal zich, volgens de 

commissie, moeten richten op het beeld dat momenteel heerst bij lera-

ren, ouders en bedrijfsleiders. Ook kan de opleiding zelf enkele initiatieven 

uitwerken. De versterking van het niet-academische beroepenveld in het 

programma en de verhoogde aantrekkelijkheid van het eerste jaar (met 

van Umicore en Atlas Copco) en stelt stageplaatsen in het bedrijfsleven 

ter beschikking. Het ter beschikking stellen van een lijst met mogelijke 

‘goede’ stageplaatsen, zou de commissie toejuichen. Ook kunnen studen-

ten hun masterproef schrijven onder begeleiding van een copromotor uit 

de bedrijfswereld. Daarnaast biedt de opleiding, zoals al gezegd, een optie 

ondernemerschap aan. De commissie staat alvast positief tegenover de 

naamgeving van de optie die bovendien de nodige uitstraling biedt. Ook 

de invulling van deze optie stemt de commissie tevreden. De optie (30 stp), 

die wordt ingericht voor studenten uit de faculteit wetenschappen, bestaat 

uit aansprekende opleidingsonderdelen zoals ‘innovatie en entrepreneur-

ship’. De opleidingsonderdelen worden gedoceerd door enerzijds weten-

schappers en anderzijds ingenieurs. Dit acht de commissie zeer waardevol 

omdat zo de link tussen de theorie en de praktijk sneller zichtbaar wordt; 

de Antwerpse invulling van de professionele optie kan als voorbeeld 
voor de andere Vlaamse opleidingen dienen. Jammer genoeg stelt de 

commissie vast dat maar weinig studenten deze optie volgen.

Net zoals aan de andere Vlaamse fysica en sterrenkunde opleidingen ligt 

de nadruk van het programma in eerste instantie op het academisch on-

derzoek en de doorstroom naar een doctoraat. De commissie vindt dit ech-

ter te beperkend, gezien de grote maatschappelijke nood aan fysici (in het 

onderwijs en de industrie). Daarom vindt de commissie het belangrijk dat 

de aandacht voor beroepsoriëntatie in het reguliere bachelor- en master-

programma en de optie verder wordt uitgebouwd. De commissie beveelt 

aan om de bedrijfseconomische opleidingsonderdelen (vanaf de bachelor) 

steeds zo uitdagend mogelijk in te vullen. Nog in de bachelor moeten de 

docenten regelmatig verwijzen naar de toepasbaarheid van fysische con-

cepten en modellen of linken leggen naar de dagelijkse realiteit waarmee 

een fysicus (of een wetenschapper in het algemeen) in aanraking komt. 

Ook het organiseren van bedrijfsbezoeken en het veelvuldig aantrekken 

van gastdocenten zouden volgens de commissie goede initiatieven zijn. 

Het structureel betrekken van fellows uit het bedrijfsleven, bijvoorbeeld 

door het aanstellen van een R&D-manager als deeltijds hoogleraar, creëert 

voor de opleiding en het bedrijf een win-winsituatie. Het geeft de kans om 

aan kennisuitwisseling te doen rond onderzoek, nieuwe publiek-private 

samenwerkingen op te zetten en het bevordert de mobiliteit van mede-

werkers en studenten. 

De commissie wenst daarnaast stil te staan bij de optie lerarenopleiding 
(30 stp). De commissie stelt vast dat de belangstelling van de studenten voor 

deze optie groter is dan bij de andere Vlaamse natuurkunde-opleidingen. 
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gevers zijn. Dit blijkt ook het uit feit dat de commissie veel aanzetten tot 

onderwijsvernieuwing heeft waargenomen. Wel zouden deze meer geho-

noreerd moeten worden in het bevorderingsbeleid binnen de faculteit. Ook 

docentenprijzen, die door de studenten worden uitgereikt, kunnen hier toe 

bijdragen. Verder stelt de commissie vast dat het professionaliseringsaan-

bod aan de UA zeer uitgebreid is, maar dat slechts een beperkte groep do-

centen en assistenten hieraan systematisch deelneemt. De commissie be-

veelt een meer structureel beleid op dit vlak aan. Een laatste aanbeveling 

betreft de rotatie van vakaanstellingen. De commissie vindt het zinvol dat 

de docenten niet langer dan 5 jaar na elkaar hetzelfde opleidingsonderdeel 

doceren. Dit bevordert de innovatie van de leervormen en -inhouden. 

Ook de kwantiteit van de docenten en assistenten volstaat. De opleiding 

kan rekenen op 18.3 VTE ZAP, 5 VTE ZAP/BOF en 2.5 AAP. Positief vindt 

de commissie dat er onder het ZAP ook vrouwelijke stafleden zijn, die als 

rolmodel dienen voor studenten. De opleiding kan verder rekenen op 208.3 

VTE BAP. Deze grote groep doctorandi en postdocs voert onderzoek en 

krijgt soms een kleine onderwijsaanstelling. De commissie zou het zinvol 

vinden als ook de niet-Nederlandstalige doctorandi en postdocs worden 

ingezet in het onderwijs. Dit zou een verrijking zijn van de leervormen en 

bijdragen aan de verdere internationalisering van het onderwijs. 

Verder heeft de commissie vastgesteld dat de docenten heel begaan zijn 
met de interne kwaliteitszorg van de opleiding. De docenten vergaderen 

regelmatig in de schoot van de opleidingscommissie (OC). Op deze vergade-

ring is ook een delegatie van de studenten en assistenten aanwezig. De oplei-

dingscommissie draagt de verantwoordelijkheid over het geleverde onderwijs 

in de opleidingen. Dit betekent concreet dat de opleidingscommissie beslis-

singsrecht heeft over de inhoud, de onderwijsvormen en de evaluatiemetho-

den en adviesrecht heeft over de uitwerking van de opleidingsonderdelen. 

De opleidingscommissie gaat aan de slag met de resultaten die voortko-

men uit de bevragingen van de studenten. Deze bevragingen worden twee-

jaarlijks gehouden over de bacheloropleiding en vierjaarlijks over de mas-

teropleiding. De commissie vindt dit laatste relatief weinig en raadt aan 

de frequentie van de schriftelijke bevragingen te verhogen. De focusgroep-

gesprekken met studenten uit de verschillende jaren vindt de commis-

sie dan weer zeer positief. Volgens de commissie is dit een zeer effectieve 

manier om de vinger aan de pols te houden. De opleiding dient er wel over 

te waken dat er tijdens de gesprekken ook gepeild wordt naar de kwaliteit 

van de bachelor- en masterproef. Op basis van de gesprekken tijdens het 

moderne fysica) kunnen volgens de commissie bijdragen tot een verhoog-

de instroom. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van het hierboven 

vermelde netwerk van scholen, opgebouwd door het Centrum Nascholing 

Onderwijs. De studenten uit de optie SLO kunnen hierbij een belangrijke 

schakel zijn. Ten slotte moet ook de Engelstalige master meer buitenland-

se studenten aantrekken en moet er een specifiek plan opgesteld worden 

om meer meisjes aan te trekken.

Studenten in het eerste jaar van de bachelor worden volgens de com-
missie op een adequate wijze begeleid. De begeleiding richt zich voor-
namelijk op studenten die met problemen kampen op het vlak van wis-
kunde. Nog voor de start van het academiejaar leggen de studenten een 

ijkingstoets af die naar hun voorkennis peilt op het vlak van wiskunde en 

wetenschappen. Daarnaast wordt vanuit de faculteit overbruggingsonder-

wijs voorzien voor studenten die hun wiskundige basis willen versterken. 

De wiskundige begeleiding zet zich voort gedurende het hele eerste jaar. 

In de eerste week van het academiejaar leggen alle studenten een ver-

plichte begintoets wiskunde af, waarna de studenten individuele feedback 

ontvangen. Ook tussentijdse toetsen komen in het eerste jaar regelmatig 

aanbod. Vermeldenswaardig vindt de commissie het project ‘Mastering 

Physics’, dat studenten in staat stelt om via een online toepassing oefenin-

gen te maken die aansluiten bij de opleidingsonderdelen Algemene Fysica 

I, II, III en IV. Daarnaast kunnen de studenten terecht bij het monitoraat, 

bij hun meter/peter of bij hun mentor. Ter versterking van de begeleiding 

acht de commissie het zinvol de studenten uit de optie onderwijs in te 

schakelen in de studiebegeleiding van eerstejaars.

De commissie is verder zeer tevreden over het cursusmateriaal en de 
gehanteerde werkvormen. Het cursusmateriaal is netjes uitgewerkt en 

bestaat uit door de docenten ontwikkeld materiaal en internationaal er-

kende standaardwerken. De elektronische leeromgeving, die weliswaar 

goed ontwikkeld is en beschikbaar met van informatie over de OPO’s en de 

leerstof, wordt te weinig op een interactieve manier gebruikt. De werkvor-

men zijn activerend, soms zelfs innoverend, en leggen voldoende nadruk 

op competenties. De leer- en werkvormen sluiten dan ook mooi aan bij de 

vooropgestelde leerresultaten. De commissie waardeert dat de docenten 

en assistenten hiervoor grote inspanningen leveren. 

De commissie heeft de cv’s en de publicatielijsen van de docenten kun-
nen inkijken. Deze tonen aan dat de docenten experts zijn in hun vak-
gebied. Daarnaast vertelden de studenten dat de docenten bekwame les-
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Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de Bachelor 
of Science in de fysica en dat van de Master of Science in de fysica/phy-
sics als goed.

Voor haar toetsing en beoordeling onderschrijft de opleiding de univer-
siteitsbrede en facultaire visies op toetsen. Deze stellen dat de toetsing 
aan de UA competentiegericht, studentgecentreerd en activerend moet 
zijn. De opleiding heeft deze visies geconcretiseerd in een eigen toets-
plan. Het toetsplan start vanuit enkele principes. Zo streeft de opleiding in 

eerste instantie een mix van evaluatievormen na en heeft een congruen-

tietabel opgesteld om hierover te waken. Verder brengt de onderwijscom-

missie de grote studieopdrachten in kaart om zicht te krijgen op de ont-

wikkeling van competenties in het programma en om deze te verbeteren. 

De onderwijscommissie waakt over de studeerbaarheid en stimuleert het 

geven van feedback bij de opdrachten. Ten derde bewaakt de onderwijs-

commissie de in-, door- en uitstroom. Als vierde principe hanteert de on-

derwijscommissie dat de docenten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit 

van de toetsing op het niveau van het opleidingsonderdeel. Het laatste 

principe, ten slotte, legt de eindverantwoordelijkheid van de kwaliteit van 

de masterproef bij de onderwijscommissie.

De commissie is bijzonder tevreden over het toetsplan en ze stelt dat dit 

ook daadwerkelijk in praktijk wordt omgezet. In de opleiding wordt zowel 

schriftelijk, als mondeling (met schriftelijke voorbereiding) getoetst. Ook 

het geven van presentaties, deelnemen aan projectwerk en het schrijven 

van verslagen kennen hun plaats in de toetsmethoden. Om de studeer-

baarheid van de studieopdrachten en een evenwichtige spreiding van de 

evaluatieactiviteiten te garanderen heeft de opleiding een gezamenlijke 

kalander ontwikkeld. De commissie vindt dit een uitstekend initiatief. 

Op basis van gesprekken met studenten stelt ze vast dat de opleiding zowel 

summatief als formatief te werk gaat bij het toetsen. De commissie heeft 

vastgesteld dat het geven van studieopdrachten met directe feedback sterk 

gewaardeerd wordt door de studenten. De commissie heeft verder een staal 

van examenopgaven ingekeken. Op basis hiervan oordeelt de commissie dat 

de toetsing aansluit bij de vooropgestelde leerresultaten. Bij een aantal exa-

mens vond de commissie het niveau zelfs behoorlijk uitdagend. 

visitatiebezoek en aan de hand van het ingekeken materiaal bemerkt de 

commissie dat de opleidingsverantwoordelijken de laatste jaren veel werk 

hebben verricht om de resultaten uit verschillende bevragingen om te zet-

ten in verbeteracties. Ook, zoals reeds aangehaald zijn de opleidingsver-

antwoordelijken aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de vorige 

visitatiecommissie. Ten slotte geeft de commissie haar complimenten over 

de volledigheid en leesbaarheid van het ZER.

De commissie meent dat de opbouw van het programma, het gebruik van 

adequate werkvormen en de inspanningen van de docenten, bijdragen 

tot een uitdagende en samenhangende leeromgeving. De leeromgeving 

wordt nog versterkt door de inspanningen die de studentenkring WINAK 

levert. WINAK voorziet de studenten in voorbeeldexamenopgaven en orga-

niseert jaarlijks een excursie en seminar. Wel kan de communicatie van-

uit WINAK met Engelstalige studenten worden verbeterd. De commissie 
ziet de studeerbaarheid en het doorstroomrendement als een indicator 
van de samenhangende leeromgeving. De bachelorstudenten vertelden 

de commissie dat het programma, voornamelijk het eerste jaar, zwaar is, 

maar haalbaar mits voldoende inspanning wordt geleverd. De doorstroom-

cijfers lijken dit te bevestigen. De uitval in het eerste jaar ligt behoorlijk 

hoog, maar vlakt daarna sterk af. Eens de studenten het eerste jaar zijn 

doorgekomen, zijn de kansen op uitval te verwaarlozen. Het doorstroom-

rendement en de studeerbaarheid in de master zijn op orde, al denkt de 

commissie wel dat de studenten meer tijd dan begroot investeren in het 

uitschrijven en uitwerken van de masterproef. 

De commissie concludeert dat het onderwijsproces van de Antwerpse ba-

chelor en master fysica systematisch de basiskwaliteit overschrijdt. De 

ruime aandacht voor experimenteervaardigheden en de aanwezigheid van 

moderne fysica vroeg in het programma zijn zeer sterke aspecten van de 

Antwerpse bachelor. De master in Antwerpen wordt sterk vormgegeven 

door de invulling van de professionele optie en de lerarenoptie alsook de 

aanwezigheid van het bi-diploma. Verder zijn ook de leervormen van beide 

programma’s modern en uitdagend. Dit doet de commissie besluiten de 

score ‘goed’ toe te kennen aan de bachelor- en masteropleiding.
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Ook over de masterproeven is de commissie zeer tevreden. De commissie 
heeft een selectie masterproeven ingekeken en stelt dat deze van hoog 
wetenschappelijk niveau zijn. Een aantal masterproeven leidt dan ook 

tot een wetenschappelijke publicatie. In de masterproeven geven de stu-

denten blijk te beschikken over de nodige academische vaardigheden op 

het niveau van een beginnend vorser. Ook is de commissie tevreden over 

de begeleiding die de studenten krijgen tijdens het werken aan de mas-

terproef. Zo acht de commissie het positief dat de studenten reeds vroeg 

in het eerste semester van de master hun onderwerp kiezen en aanvan-

gen met inlezen in het onderwerp. Wanneer het onderzoek start, worden 

de studenten letterlijk opgenomen in de onderzoeksgroep. Alle studenten 

krijgen een eigen bureau in het departement en hebben hierdoor veel de 

mogelijkheid om in overleg te gaan met de promotor en met de master-

proefbegeleiders. Ook de feedback verloopt vlot.

De inzetbaarheid van de alumni is breed. Een meerderheid van de afge-

studeerden stroomt door naar een doctoraat. Verder is er een uitstroom 

naar de industrie, consultancy, financiële sector of onderwijs. De uitstroom 

naar de laatste sector is, net zoals aan de andere Vlaamse fysica opleidin-

gen, laag. De commissie betreurt dit. Een meerderheid van de alumni geeft 

aan snel werk te vinden. In de gesprekken met de commissie stelde enkele 

alumni evenwel dat ze tijdens de opleiding geen duidelijk zicht hebben 

gekregen op het beroepsbeeld van de fysicus. Zij zegden ook geen infor-

matie te hebben verkregen over hoe ze een baan konden vinden. Dit zijn 

werkpunten voor de opleiding.

De cijfers over het diplomarendement, de drop-out en de studieduur, op 
basis van de door DHO aangeleverde cijfers, liggen naar de mening van 
de commissie in de lijn met de andere Vlaamse opleidingen fysica. De 

opleiding heeft naar aanleiding van de vorige visitatiecommissie een aan-

tal aanbevelingen gekregen om het rendement op te krikken en de drop-

out terug te dringen. De commissie merkt dat dit effect heeft gehad, maar 

toch blijven de cijfers rond drop-out, in vergelijking met natuurkunde op-

leidingen in de buurlanden, aan de hoge kant. In 2008 en 2009 lag het 

rendement respectievelijk op 68% en 73%, en lag de drop-out in het eerste 

jaar respectievelijk op 28% en 42%. 

Vooral de studie-uitval in het eerste bachelorjaar blijft dus hoog. Het 

centrale niveau van de instelling voert exitgesprekken met de uitvallers 

en heeft een analyse van de drop-out gemaakt, maar de opleidingsverant-

woordelijken ervaren dit duidelijk niet als een prioritair beleidspunt. Het 

Om de transparantie van de toetsing te verhogen maken veel docenten 
binnen de opleiding gebruik van verbetersleutels en criteria. Ook werden 

toetsmatrijzen opgesteld. De studenten gaven de commissie mee dat zij 

op voorhand op de hoogte waren van de verwachtingen op het examen. Zij 

waren hierover geïnformeerd door de docent en de studiegids. De studen-

ten gaven ook aan voldoende feedback te krijgen, zowel in de loop van het 

academiejaar als na afloop van de examens.

De commissie concludeert dat de opleiding een betrouwbare, valide en 
transparante wijze van toetsing hanteert en is bovendien zeer tevreden 

over de uitwerking van het toetsbeleid. 

Zoals reeds gezegd streeft de opleiding naar een uniforme beoordeling 
van de bachelor- en masterproeven. Hiervoor heeft de opleiding een be-
oordelingsformulier ontwikkeld. De masterproef wordt beoordeeld door 

de promotor en twee lectoren uit het departement. Een deel van de beoor-

deling omvat het geven van een presentatie. Voor dit doel organiseert de 

opleiding het ‘colloquium master fysica’ waar zowel het ZAP en alle leden 

van het departement zijn uitgenodigd. De beoordeling van de presentatie 

tijdens dit colloquium gebeurt door alle aanwezige ZAP-leden. 

Bovendien heeft de opleiding een externe benchmarking van de scores 
van de masterproeven laten uitvoeren. Bij wijze van steekproef werden 

enkele masterproeven voorgelegd aan externe beoordelaars. De externe 

beoordelaars zijn ZAP-leden of postdocs werkzaam aan een andere uni-

versiteit dan de UAntwerpen. Uit de externe benchmarking bleek dat de 

scores van de externe beoordelaars dicht aansluiten bij de gegeven sco-

res van de promotor. De commissie acht de benchmarking een bijzonder 

waardevol initiatief.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek enkele bachelorproeven 

ingekeken en meent dat deze van prima kwaliteit zijn. De bachelorproef 

bestaat uit twee delen: een deel experimentele en een deel theoretische fy-

sica, telkens ter waarde van zes studiepunten. De commissie vindt het zeer 

goed dat de studenten op deze manier in contact komen met het brede 

spectrum van de fysica. Als aanbeveling ziet de commissie ruimte om de 

inbedding van de studenten tijdens het schrijven van de bachelorproef in 

de onderzoeksgroep te versterken. De commissie vindt dat de studenten 

minimaal gedurende een zestal weken actief moeten zijn binnen de on-

derzoeksgroepen om zo intensief kennis te maken met de gang van zaken 

in een onderzoeksgroep.
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Integraal eindoordeel van de commissie

Bachelor of Science in de fysica

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau G

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als goed wordt beoordeeld, gene-

rieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 3 als 

goed, is het eindoordeel van de opleiding Bachelor of Science in de fysica, 

conform de beslisregels, goed.

Master of Science in de fysica/physics

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau G

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 3 

als goed, is het eindoordeel van de opleiding Master of Science in de fysica/

physics, conform de beslisregels, goed.

rendement van de masteropleidingen is naar de mening van de commissie 

op orde. De gemiddelde studieduur voor de bachelor ligt tussen de 3 en 4 

jaar. Voor de master ligt deze op 2 jaar.

De masteropleiding ondervindt de laatste tijd negatieve effecten van 

studenten die zich inschrijven in de master, zonder dat zij hun bachelo-

ropleiding hebben afgerond. Dit leidt tot een feitelijke verlenging van de 

masterstudies en stelt problemen rond de volgtijdelijkheid van sommige 

opleidingsonderdelen. De commissie raadt de opleiding en bij uitbreiding 

het faculteitsbestuur aan om een harde knip te hanteren en volgtijdelijk-

heidsregels in te lassen. 

De commissie concludeert dat de opleiding een valide, betrouwbare en 

transparante wijze van toetsing hanteert. Positief vindt de commissie dat 

de opleidingen in Antwerpen hun toetsbeleid hebben geformaliseerd. Ook 

het niveau van de afstudeerwerken en de inzetbaarheid van de afgestu-

deerden stemmen de commissie tevreden. Het diplomarendement en de 

drop-out in het eerste jaar blijven aandachtspunten. De commissie besluit 

dat de opleidingen de basiskwaliteit systematisch overschrijden en kent 

daarom de score ‘goed’ toe.
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Samenvatting van de aanbevelingen  
in het kader van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Ontwikkel een doorgedreven onderwijskundige visie voor de master.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Bekijk de invulling en de plaats in het curriculum van het opleidingson-

derdeel Fysica van het dagelijkse leven.

 – Introduceer de grondbeginselen van de algemene relativiteitstheorie in 

één of meerdere verplichte mastercolleges.

 – Versterk de leerlijn informatica en trek ze door naar de master. Stem 

hiervoor af met studenten en alumni.

 – Professionaliseer de docenten en assistenten systematisch. Dit komt de 

onderwijsvernieuwingen in het programma ten goede.

 – Verhoog de instroom en heb speciale aandacht voor meisjes. Werk hier-

voor samen met de andere Vlaamse fysica en sterrenkunde opleidin-

gen.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Verhoog het studierendement en verlaag de drop-out in het eerste jaar 

van de bachelor.

 – Versterk de inbedding van de bachelorproefstudenten in de onder-

zoeksgroepen.



Personalia van de leden 
van de visitatiecommissie

BIJLAGE I
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Urbaan M. Titulaer (1941) studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht, waar hij, na een researchjaar aan Harvard University, ook pro-

moveerde. Aansluitend was hij postdoctoral fellow aan het Massachusetts  

Institute of Technology en wetenschappelijk medewerker aan de  

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule te Aken, waar hij zijn  

Habilitation (venia docendi) in natuurkunde behaalde. In 1984 werd hij 

benoemd tot gewoon hoogleraar in de theoretische natuurkunde en hoofd 

van de afdeling theorie van de gecondenseerde materie aan de Johannes 

Kepler Universität in Linz, Oostenrijk. Vanaf 2009 is hij emeritus. Zijn voor-

naamste werkgebied is de statistische fysica. Van 1990 tot 2008 was hij 

voorzitter van de opleidingscommissie technische natuurkunde. In 1991 

en 1992 was hij voorzitter van de Oostenrijkse Natuurkundige Vereniging 

en van 1993 tot 1996 decaan van de technisch-natuurwetenschappelijke 

faculteit. Hij was voorzitter van de groep van experts voor het Cross Bor-

der Quality Assesment in Physics (Duitsland, Nederland en Vlaanderen,  

2000-2001) en voor de reaccreditatie van de Debye Graduate School in 

Utrecht (2003); hij werkte mee aan visitaties Natuur- en Sterrenkunde en 

Mathematics and Science Education in Nederland. Hij is bestuurslid van 

de Physics Education Division van de European Physical Society (porte-

feuille hoger onderwijs) en voorzitter van de commissie voor de accredita-

tie van opleidingen van het Accreditatieagentschap AQAS in Keulen.

Petra Rudolf (1957) werd geboren in München, Duitsland. Zij studeerde 

natuurkunde aan de La Sapienza Universiteit van Rome, waar zij zich spe-

cialiseerde in Vaste Stof Natuurkunde. In 1987 trad zij toe tot het National 

Surface Science laboratory TASC INFM in Triëste, Italië voor vijf achter-

eenvolgende jaren, onderbroken door twee langere periodes in 1989 en 

in 1990/1991 in de Bell Labs in de Verenigde Staten, waar zij onderzoek 

startte met de recentelijk ontdekte fullerenen. In 1993 verhuisde zij naar 

de Universiteit van Namen, België, waar zij in 1995 haar doctoraat behaal-

de en snel opklom van postdoctoraal onderzoeker tot universitair docent 

en vervolgens tot universitair hoofddocent, alvorens zij een aantrad als 

hoogleraar in de Experimentele Vaste Stof Fysica aan de Universiteit van 

Groningen in 2003. Haar voornaamste onderzoeksinteresses bevinden zich 

op het gebied van gecondenseerde materie en oppervlakte natuurkunde, 

in het bijzonder moleculaire motoren, grafeen, organische dunne films en 

inorganische-organische hybriden. Zij heeft 191 wetenschappelijke artike-

len en 26 boekhoofdstukken geschreven, en heeft op uitnodiging 70 pre-

sentaties op internationale en nationale conferenties gegeven. In de loop 

van haar carrière leidde zij het afstudeerwerk van 22 master studenten en 

23 doctoraatsonderzoeken. 

Dr. Rudolf is lid van de redactie van het New Journal of Physics en van EPL. Zij 

was voorzitster van de Belgische Natuurkundige Vereniging (BPS) in 2000-2001 

en is lid van de Raad van Bestuur van de Stichting voor Fundamenteel Onder-

zoek der Materie (FOM). Zij werd verkozen tot Fellow van de American Physi-

cal Society (2010), Fellow Fellow of the Institute of Physics (2001) en Lid van 

verdienste van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (2006). Voor haar 

werk op het gebied van moleculaire motoren ontving zij in 2007 de Descartes 

Prijs van de Europese Commissie. Zij speelde een belangrijke rol bij de vernieu-

wing van het bachelor- en mastercurriculum (resp. 2009-2010 en 2012-2013) 

aan de Rijksuniversiteit Groningen in verband met het Sectorplan Natuur- en 

Scheikunde. Sinds het voorjaar van 2014 is Dr. Rudolf tevens directeur van de 

Groningen Graduate School of Science. In 2013 werd zij benoemd tot Officier 

in de Orde van Oranje Nassau door H.M. Beatrix, Koningin der Nederlanden. 

Gerard van der Steenhoven (1959) is hoofddirecteur van het Koninklijk  

Meteorologisch Instituut (KNMI) sinds begin 2014. Daarvoor was hij decaan 

van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit 

Twente. Hij is daar in 2008 benoemd, en werd in 2009 tevens belast met het 

opbouw en leiding van de Twente Graduate School, een universiteitsbreed in-

stituut voor de opleiding van onderzoekers in opleiding. Van der Steenhoven  

was van 1989 tot 2008 verbonden aan het Nationaal Instituut voor Subato-

maire Fysica, Nikhef, in Amsterdam, van waar uit hij betrokken is geweest 

bij grote internationale projecten in Lund, Hamburg en Marseille. Hij werd 

in het jaar 2000 benoemd als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit  

Groningen. Na zijn opleiding aan de VU (promotie in 1987) heeft hij tot 

1989 als postdoc aan het M.I.T. (Cambridge, Massachusetts) gewerkt. Van 

der Steenhoven is op verschillende manieren als bestuurder en beleidsma-

ker betrokken bij de Nederlandse (natuur)wetenschappen. Zo heeft hij in 

2004 de Commissie voor de Astrodeeltjesfysica in Nederland opgericht, was 

hij voorzitter van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (2007-2013), 

voorzitter van de Onderzoeksschool voor de Procestechnologie (2008-2011) 

en voorzitter van de Scientific Advisory Committee van het FOM-instituut 

voor energieonderzoek DIFFER (2009-heden). In de jaren 2012-2013 was hij 

ook betrokken bij het Topsectorenbeleid van Economische Zaken als vice-

voorzitter van het bestuur van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie 

(TKI) voor energiebesparing in de industrie en bestuurslid van de stichting 

LNG TRD voor onderzoek en ontwikkeling van vloeibaar aardgas. In 2012 

is hij benoemd als lid van de beurzencommissie van het Prins Bernhard  

Cultuurfonds en de tripartite KNAW - NWO - VSNU evaluatiecommissie die 

het nieuwe SEP-protocol voor onderzoeksevaluaties heeft opgesteld. 

Van der Steenhoven is getrouwd en heeft twee studerende kinderen.
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Dirk Verellen (1964) is hoofd medische fysica radiotherapie in het UZ Brus-

sel en hoofddocent biomedische fysica aan de VUB. Hij heeft een opleiding  

genoten in natuurkunde aan de Universiteit Antwerpen met een proef-

schrift over “Study of Y-Ba-Cu-O and Bi-Sr-Ca-Cu-O Superconductors by 

Means of Electron Microscopy” en promoveerde in de medische weten-

schappen aan de Vrije Universiteit Brussel, “Practical Aspects of Medical  

Physics Associated with the Clinical Implementation of Conformal  

Radiation Therapy”. Zijn huidig onderzoek situeert zich voornamelijk in 

medische fysica (meer specifiek hoge precisie en beeldgestuurde radiothe-

rapie en medische dosimetrie), met bijzondere interesse voor kwaliteit en 

veiligheid. Dirk Verellen is auteur van meer dan 100 wetenschappelijke 

artikels met peer review (Hirsch-index, 2013: 28) en editor/author van 

verschillende monografieën. Hij was lid van de board of editors voor het 

wetenschappelijk tijdschrift “Medical Physics” waarvoor hij nog steeds de 

functie van associate editor waarneemt. Op academisch gebied is Dirk 

Verellen naast hoofddocent biomedische fysica (faculteit Geneeskunde en 

Farmacie), ook cursusdirecteur en docent voor verscheidene opleidingson-

derdelen van de ESTRO school of radiotherapy and oncology en gastprofes-

sor bij verscheidene internationale initiatieven voor permanente vorming 

(o.a. Corso Resindenziale di Aggiornaamento, con il patrocinio dell’Asso-

ciazione Italiana di Radioterapia Oncologica, Universita Cattolica S. Cu-

ore, Facolta di Medicina e Chirurgia, Roma, en European School of Medical 

Physics, European Scientific Institute and European Federation of Orga-

nisations for Medical Physics). Onder zijn begeleiding werden reeds meer 

dan 30 proefwerken gerealiseerd waarvan 7 doctoraatsonderzoeken. Dirk 

Verellen is op verschillende manieren als beleidsmaker betrokken bij de 

ontwikkeling van radiotherapy in België en Europa. Zo is hij momenteel als 

penningmeester lid van executive council en raad van bestuur van de Eu-

ropean Society for Radiotherapy and Oncology, en lid van meerdere com-

missies en werkgroepen in binnen- en buitenland (o.a. het Federaal Agent-

schap voor Nucleaire Controle, het International Atomic Energy Agency 

(IAEA) en International Committee of Clinical Cancer Research (CIR2C) 

Institut National du Cancer (INCa)). Hij ontving in 2009 de Spinoza leer-

stoel aan de Universiteit van Amsterdam (“In recognition for outstanding  

contributions to medicine and healthcare”) en de ESTRO Klaas Breur 

Award Lecture in 2015 (“ESTRO Gold Medal in recognition of the major 

contribution to European Radiotherapy”).

Jan Kuijpers is hoogleraar emeritus Theoretische Sterrenkunde en oud-

decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Infor-

matica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde Theoretische 

Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde een doctoraat in de 

Wiskunde en Natuurwetenschappen in 1975. In de periode 1975-1976 werd 

hem een NWO-stipendium toegekend voor een verblijf aan het Institute 

of Astronomy, Cambridge, England. Van 1976 tot 2001 was hij Universitair 

Docent en later Universitair Hoofddocent aan het Sterrenkundig Instituut 

van de Universiteit Utrecht. Vanaf 1991 was hij deeltijdhoogleraar aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. In 2001 werd hij daar gewoon hoogleraar 

Sterrenkunde met de opdracht een volwaardig bachelor- en master cur-

riculum sterrenkunde op te zetten. In de periode 2001-2006 was hij hoofd 

van de Afdeling Sterrenkunde. Van 2006-2010 was hij decaan van FNWI, 

vanaf 2006 hoogleraar Theoretische Sterrenkunde en vanaf 2011 emeritus.

Kuijpers heeft zich intensief met onderwijsvernieuwing bezig gehouden 

in Utrecht en in Nijmegen. In 1999 ontving hij zijn Onderwijskwalificatie 

Senior Docent aan de Universiteit Utrecht, Van 2000-2001 nam hij deel aan 

de eerste leergang van het Center of Excellence in University Teaching, 

Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksgebied is de plasma- en hoge-ener-

gie astrofysica, in het bijzonder magnetische verschijnselen op de zon, 

bij vlamsterren, de magnetosferen van radiopulsars en de werking van 

zwaartekrachtsgolven op magneetvelden. Hij is (co)-auteur van ruim 150 

wetenschappelijke artikelen en leidde 15 doctoraatsonderzoeken. Als decaan 

was hij verantwoordelijk voor de onderwijsvisitaties van de vijf exacte  

disciplines binnen zijn faculteit en voor de Nijmeegse Sectorplannen  

Natuur- en Scheikunde. Op gebied van onderwijs was hij lid en voorzitter 

van het bestuur van het Julius Instituut van de UU, lid en voorzitter van 

de NOVA Onderwijs Commissie en de Landelijke Onderwijs Commissie 

van NOVA, voorzitter van de Kamer Sterrenkunde van de VSNU, lid van de  

adviesraad voor het Honours Programma/Sirius Programma, lid van de 
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Master in de Wetenschappen, Fysica en Sterrenkunde afstudeerrichting 
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melijk uit naar fotonica, de wetenschap van het licht, maar ook naar de 

gecondenseerde materie en de algemene relativiteitstheorie van Albert 

Einstein. Deze takken van de fysica zijn cruciaal voor het ontwerpen van 

geavanceerde, artificiële materialen – beter bekend als metamaterialen –  

die hun nut hebben bewezen in tal van revolutionaire toepassingen zoals 

perfect beeldvormende systemen (lenzen voor microscopen), optimalisa-

ties van antennes (efficiënt uitzenden van radiogolven) en zelfs het perfect 

onzichtbaar maken van voorwerpen. Als Aspirant van het Fonds voor We-

tenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen start Sophie Viaene een doctoraat 

aan de Vrije Universiteit Brussel dat aan dit metamateriaalonderzoek zal 

bijdragen.
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als Master in de Wetenschappen, Fysica en Sterrenkunde. In de afstudeer-

richting onderzoek specialiseerde zij zich in het gebied van de deeltjes-

fysica. Medische fysica, stralingsdosimetrie en radioactiviteit behoorden 

eveneens tot haar interesses. Ze maakte een thesis in het kader van het 

SoLid experiment, waarin onderzoek verricht wordt naar de reactor anti-

neutrino anomalie bij de BR2 kernreactor in het SCK-CEN. Dit onderzoek 

kan het bestaan van een steriel neutrino aantonen of ontkrachten. Céline 

zal verder werken aan dit onderzoek als SCK-CEN-beurs Aspirant van het 

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.
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Bijlage VBB-1.1-1: Matrix bacheloropleiding  

Analyse van de opleidingsleerdoelen, de werkvormen en 
evaluatievormen  

Bachelor Fysica en Sterrenkunde 

Inhoud 

A. Domeinspecifieke leerdoelen (DLRs) 
B. Opleidingspecifieke leerdoelen (OLRs) 
C. Matrix met de DLR-OLR vergelijking 
D. Lijst onderzochte opleidingsonderdelen (OOs) 
E. Matrix met de OO-O/DLR vergelijking 
F. Matrix met de gebruikte werkvormen per OO 
G. Matrix met de gebruikte evaluatievormen per OO 

 

A. Domeinspecifieke leerdoelen, DLRs 

DRL1. Een diepgaande kennis hebben van de basiswetten en de belangrijkste 
theorieën van de fysica (waaronder de klassieke en kwantummechanica, 
elektromagnetisme, statistische fysica en de speciale relativiteitstheorie) en van de 
wijze van toepassing hiervan in een aantal belangrijke domeinen uit de fysica.  

DRL2. Kennis hebben van een aantal hoofddomeinen van de fysica zoals de 
astrofysica, de astronomie, de atomaire fysica, de nucleaire en deeltjesfysica en de 
vastestoffysica.  

DRL3. Een goede kennis hebben van vereiste wiskundige methodes.  Zelfstandig 
berekeningen kunnen uitvoeren, eventueel met behulp van een zelfgeschreven 
eenvoudig computerprogramma. 

DRL4. Kennis hebben van de belangrijkste experimentele methodes.    

DRL5. Onder beperkte begeleiding experimenten voorbereiden, uitvoeren, de 
resultaten structureren, analyseren, kritisch aftoetsen aan een (bestaand) theoretisch 
kader en hierover rapporteren.    

DRL6. Fysische en technische informatiebronnen, ook Engelstalige, kritisch 
raadplegen. 

DRL7. Een basiskennis bezitten over de toepasbaarheid van de fysica in andere 
domeinen.  Een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstellingen binnen een 
academische en/of industriële context. 

DRL8. De resultaten van literatuuronderzoek en eigen onderzoek rapporteren aan 
vakgenoten, zowel mondeling als schriftelijk.    

DRL9. De essentie van een probleem (proces of situatie) identificeren, hiervoor 
onder beperkte begeleiding een werkend model formuleren en de nodige 
benaderingen maken.  Kritisch reflecteren over de constructie van eenvoudige 
fysische modellen en de gevonden oplossingen. 

DRL10. Zich onder beperkte begeleiding inwerken in nieuwe domeinen. 

DRL11. Zowel zelfstandig als in team werken.    

DRL12. Inzicht hebben in de maatschappelijke en historische context van de fysica.  
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DRL13. Kennis gemaakt hebben met wetenschappelijk onderzoek. 

B. Opleidingsspecifieke leerdoelen, OLRs 

OLR1.  Heeft een diepgaande kennis van de basiswetten en de belangrijkste 
theoriën van de fysica en sterrenkunde en kan dit toepassen in gerelateerde 
domeinen. 

OLR2.  Heeft inzicht in de ontwikkeling, de samenhang en de draagwijdte van de 
verschillende subdisciplines van de fysica, waaronder sterrenkunde, in hun 
toepassingen, en in hun impact op mens en maatschappij. 

OLR3. Beschikt over meet- en rekenvaardigheden en kan deze aanwenden voor 
het zelfstandig en in teamverband uitvoeren van experimenten, het verwerken van 
resultaten, het uitwerken en integreren van theoretische formalismen. 

OLR4. Heeft kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek. 

ORL5. Kan zich vertrouwd maken met op Bachelor niveau toegankelijke 
wetenschappelijke literatuur, ook Engelstalige, en kritisch omgaan met 
wetenschappelijke informatie (in het algemeen, en in het bijzonder, in de fysica); en 
dit toepassen in voor haar/hem nieuwe situaties. 

ORL6. Kan gebruik maken van actuele computertechnieken voor het verzamelen 
en verwerken van zowel theoretische als proefondervindelijke gegevens. 

ORL7. Beschikt over analytische vaardigheden om een eenvoudig probleem te 
identificeren, kritisch te analyseren en via modellering hiervoor een 
oplossingsstrategie te bedenken. 

ORL8. Beschikt over communicatievaardigheden, en kan zowel mondeling als 
schriftelijk rapporteren over onderwerpen uit het vakgebied en eigen werk. 
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C. Vergelijking tussen DLR’s en OLR’s 

DLR          

1 
X        

2 
 X       

3 
  X   X X  

4 
  X X  X X  

5 
  X    X X 

6 
    X    

7 
X X     X  

8 
       X 

9 
      X  

10 
  X  X    

11 
  X      

12 
 X       

13 
   X     

         

 O
LR

1
 

O
LR

2
 

O
LR

3
 

O
LR

4
 

O
LR

5
 

O
LR

6
 

O
LR

7
 

O
LR

8
 

 

 

50 of 140



Analyse van de opleidingsleerdoelen, de werkvormen en evaluatievormen  

Master Fysica en Sterrenkunde 

Inhoud 

A. Domeinspecifieke leerdoelen (DLRs) 
B. Opleidingspecifieke leerdoelen (OLRs) 
C. Matrix met de DLR-OLR vergelijking 
D. Lijst onderzochte opleidingsonderdelen (OOs) 
E. Matrix met de OO-O/DLR vergelijking 
F. Matrix met de gebruikte werkvormen per OO 
G. Matrix met de gebruikte evaluatievormen per OO 

 

A. Domeinspecifieke leerdoelen, DLRs 

DLR1. Een gevorderde kennis van en inzicht hebben in de nieuwste wetenschappelijke 

ontwikkelingen in minstens één actief deelaspect van de fysica en sterrenkunde.    

DLR2. Een diepgaand begrip hebben van de belangrijkste fysische theorieën (logische en 

wiskundige structuur, experimentele ondersteuning, beschreven fysische fenomenen en 

toepassingen).   

DLR3. Een goede kennis hebben van de belangrijkste wiskundige, numerieke en 

computationele methodes vereist om zelfstandig de fysische wereld kwantitatief te kunnen 

modelleren. 

DLR4. Een diepgaande kennis hebben van de belangrijke experimentele en/of theoretische 

methodes in de gekozen specialisatie.    

DLR5. Vertrekkend van een afgebakende vraagstelling, zelfstandig onderzoek uitvoeren, 

resultaten beschrijven, structureren en kritisch evalueren.  

DLR6. De verworven kennis en vaardigheden kunnen toepassen buiten de eigen specialisatie.  

DLR7. De essentie van een situatie identificeren en hiervoor zelfstandig een werkend model 

opstellen, kritisch nadenken over de constructie van modellen en bekende oplossingen 

hergebruiken of aanpassen voor het oplossen van nieuwe vraagstukken en problemen. 

DLR8. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en 

ontwikkeling. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen verkennen.   Op de hoogte blijven van 

nieuwe internationale ontwikkelingen en methodes.    

DLR9. Functioneren in een onderzoeksteam.   Verantwoordelijkheid opnemen voor de 

projectplanning en de genomen beslissingen en resultaten 

DLR10. Bewust zijn van het belang van de ethische dimensie van het onderzoek in de fysica.   

DLR11. De resultaten van eigen onderzoek op een professioneel niveau zowel schriftelijk als 

mondeling kunnen presenteren aan vakgenoten en aan een breder publiek, zowel in het  

71 of 140

secretariaat
Typewritten Text
Bijlage VBM-5.1-1: Matrix masteropleiding

secretariaat
Typewritten Text

secretariaat
Typewritten Text

secretariaat
Typewritten Text

secretariaat
Typewritten Text

secretariaat
Typewritten Text



DLR12. Vertrouwd zijn met de cultuur van het fysica/sterrenkunde-onderzoek via de 

masterproef.   Een gevoel ontwikkeld hebben voor de hoogste wetenschappelijke standaarden.   

B. Opleidingsleerdoelen, OLRs 

Competentiegebied 1: competentie in het vakgebied en aanverwante wetenschappen 

OLR1 [M.1.1] Geavanceerde kennis van theorieën, modellen, grenzen, methoden, technieken, 

processen en toepassingen binnen de fysica en sterrenkunde aanwenden om nieuwe of complexe 

theoretische of experimentele probleemstellingen te analyseren en op te lossen. 

OLR2 [M.1.2] De houding hebben om ondersteunende wetenschappen bij de professionele activiteiten 

en/of onderzoek zelfstandig en constructief te gebruiken. 

OLR3 [M.1.3] Samenhang met andere relevante wetenschapsdomeinen onderzoeken en begrijpen en 

deze kunnen betrekken in de context van meer geavanceerde ideeën of toepassingen. 

OLR4 [M.1.4] Grondig inzicht demonstreren in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen van 

minstens één deelaspect van de fysica en sterrenkunde aanwezig in de opleiding. 

Competentiegebied 2: wetenschappelijke competentie 

OLR5 [M.2.1] Probleemgestuurd onderzoek ontwerpen en uitvoeren en een oordeel vormen over de 

kwaliteit van beide fases. 

OLR6 [M.2.2] Kritisch beschouwen van en reflecteren op bestaande en nieuwe theorieën, modellen of 

interpretaties binnen de fysica en sterrenkunde. 

OLR7 [M.2.3] Creativiteit vertonen om hypothesen te formuleren en nieuwe verbanden te ontdekken 

en een oordeel te vormen op basis gegevens en informatie 

OLR8 [M.2.4] Doelgericht experimenten of simulaties ontwerpen, uitvoeren en de verzamelde 

gegevens kritisch evalueren. 

OLR9 [M.2.5] Op kwaliteitsvolle en gestructureerde manier gegevens verzamelen, registreren, 

verwerken, analyseren en evalueren binnen een onderzoeksgebonden of probleemoplossende context. 

OLR10 [M.2.6] Informatie uit internationaal gepubliceerde wetenschappelijke literatuur en complexe 

informatiebronnen verwerken, analyseren, kritisch evalueren en synthetiseren op een gestructureerde 

manier. 

OLR11 [M.2.7] Veranderingen in de omstandigheden of planning van een onderzoeksproces kunnen 

opvangen en/of sturen. 

Competentiegebied 3: intellectuele competentie 

OLR12 [M.3.1] Zelfstandig systematisch en kritisch reflecteren over het eigen denken en handelen en 

dit vertalen naar doordachte conclusies en meer adequate oplossingen. 

OLR13 [M.3.2] Een professionele houding vertonen die getuigt van openheid voor nieuwe 

wetenschappelijke ontwikkelingen en hun toepassingen in een brede wetenschappelijke, economische 

of maatschappelijke context. 

OLR14 [M.3.3] Getuigen van een actieve houding tegenover permanente kennisontwikkeling, 

levenslang leren en zelfstandig het eigen leerproces kunnen sturen. 

72 of 140



OLR15 [M.3.4] Zelfstandig logische en analytische redeneringen opbouwen binnen het vakgebied en 

daarbuiten, complexe redeneringen doorgronden en kritisch 

OLR16 [M.3.5] Probleemvoorkomend en probleemoplossend denken en handelen in een 

verscheidenheid aan situaties of in een niet-vertrouwde context. 

OLR17 [M.3.6] Probleemstellingen veralgemenen en op het gepaste abstractieniveau benaderen. 

Competentiegebied 4: competentie in samenwerken en communiceren 

OLR18 [M.4.1] Eigen onderzoek, gedachten, ideeën, meningen of voorstellen binnen professionele 

activiteiten op gepaste wijze schriftelijk en mondeling presenteren. 

OLR19 [M.4.2] Communiceren over nieuwe ontwikkelingen, onderliggende grondgedachten en 

oordeelsvorming binnen het vakgebied en de randwetenschappen met deskundigen en 

niet¬deskundigen. 

OLR20 [M.4.3] Communiceren over eigen bevindingen en onderzoek met deskundigen en 

niet¬deskundigen in de Nederlandse en Engelse taal. 

OLR21 [M.4.4] Afhankelijk van de situatie gepast ondersteunend, inspirerend en/of gezaghebbend 

kunnen communiceren, samenwerken en handelen. 

Competentiegebied 5: maatschappelijke competentie 

OLR22 [M.5.1] Relaties leggen tussen het eigen wetenschappelijk vakgebied en de maatschappij, met 

oog voor vragen en bezorgdheden, noden en innovatiebehoeften die vanuit de maatschappij ontstaan 

en hierbij openstaan voor een internationale context. 

OLR23 [M.5.2] Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen. 

OLR24 [M.5.3] Maatschappelijke verantwoordelijkheid en engagement integreren in de professionele 

activiteit. 

Competentiegebied 6: beroepsspecifieke competentie 

OLR25 [M.6.1] In een brede verscheidenheid van werksituaties zelfstandig kunnen functioneren en 

bijdragen tot onderzoek, het implementeren van nieuwe technieken en ideeën of het ontwerpen van 

probleemoplossende strategieën 

OLR26 [M.6.2] Professioneel gedrag vertonen, gekenmerkt door gedrevenheid, betrouwbaarheid, 

betrokkenheid, nauwkeurigheid, vasthoudendheid en zelfstandigheid. 

Afstudeerrichting Onderzoek: 

OLR27 [M.O.1] Innovatief onderzoek ontwerpen, uitvoeren en erover rapporteren op een 

wetenschappelijke manier. 

OLR28 [M.O.2]Grondig inzicht demonstreren in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen van ten 

minste één van de deelaspecten van de disciplines 

Afstudeerrichting Economie en Bedrijfskunde: 
 

OLR29 [M.A.2] Relevantie en implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen of toepassingen 

kunnen inschatten in een economische en beleidsmatige context. 
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OLR30 [M.A.1] De vaardigheden vertonen van een beginnend werknemer in een functie op gebied van 

projectmanagement, beleidsontwikkeling, wetenschappelijke en technologische advisering en 

ondernemerschap 

  

74 of 140



C. Vergelijking tussen DLRs en OLRs 
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Structuur van het bachelor programma: modeltraject 

Algemene opbouw van het programma opgesplitst per jaar: 

 

Opbouw van het programma in OO (weergave van semester per rij) : 
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Overzicht van OO: 
 
BA1 
Verplichte OO: 
• Mechanica 
• Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software 
• Chemie: bouw van materie en chemische reacties I 
• Lineaire algebra 
• Inleiding tot de computerwetenschappen 
• Experimentele fysica & fysica: trillingen, golven en thermodynamica 
• Golven en elektromagnetisme 
• Toegepaste statistiek 

 
Keuze-OO: Aanbevolen keuze is het Seminarie Actuele Wetenschappen en 
Samenleving. Een alternatieve keuze moet goedgekeurd worden door 
de examencommissievoorzitter. 
 
BA2 
Verplichte OO: 
• Vaste stof- en stralingsfysica 
• Elektrodynamica en speciale relativiteit 
• Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties 
• Thermodynamica 
• Sterrenkunde 
• Analytische mechanica 
• Inleiding kwantumfysica 
• Experimentele stralings- en kwantumfysica 
 
Keuze-OO: Keuze van 15 studiepunten uit de lijsten van voorbereidende en/of 
opleidingsspecifieke en/of verbredende OO (zie verderop) 
 
 
BA3 
Verplichte OO: 
• Statistische fysica 
• Kwantumfysica 
• Subatomaire fysica I: inleiding tot tot de kern- en deeltjesfysica 
• Fysica van de gecondenseerde materie 
• Bachelorproef wetenschappen 
 
Keuze-OO: Keuze van 30 SP uit de lijsten van voorbereidende en/of 
opleidingsspecifieke en/of verbredende OO 
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Bijlage VBM-6.2-1: Schematisch overzicht masteropleiding 

Algemene opbouw van het programma: drie deeltrajecten. 

 

 

Opbouw van het programma in OO: 

 

Afkorting in diagram    Benaming van het opleidingsonderdeel 
Astrofys Sim Astrofysische simulaties 
Comp Fysica Computationele fysica 
Kwantum-Velden th. Kwantumveldentheorie 
Subatomaire Fysica II Subatomic Physics II 
Alg Rel Theorie  Algemene relativiteitstheorie 
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Ext. Mobil A Externe mobiliteit A 
Ext. Mobil B Externe mobiliteit B 
Masterproef Masterproef Fysica en Sterrenkunde 

 
 

Keuzevakken afstudeerrichting Onderzoek: 
48 of 50 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst (30 studiepunten eerste 
jaar en 20 studiepunten tweede jaar) 
 
004901 Elektrozwakke en sterke kracht 6SP 
004909 Gevorderde veldentheorie 6SP 
004908 Extensions of the Standard Model 6SP 
004928 Niet-lineaire dynamica en chaos 6SP 
006669 Experimental Techniques in Particle Physics 6SP 
006670 Object Oriented Programming (C++) for Physicists 6SP 
004907 Inleiding tot de kosmologie 6SP 
004918 Stersystemen: ontstaan  structuur  evolutie 6SP 
004904 Astro-deeltjesfysica 6SP 
006671 Capita Selecta in Particle Physics 6SP 
006672 Elements of the History of Natural Sciences 6SP 
007136 Simulation of Physics Phenomena and Detectors in Modern Physics 6SP 
006673 Physics and Chemistry of Nanostructures 6SP 
006674 Modelleren en simuleren op de nanoschaal 6SP 
006675 Radioactiviteit en stralingsdosimetrie 6SP 
006676 Symmetriegroepen 6SP 
006677 Statistical Physics II 6SP 
006678 Theoretische mechanica II 6SP 
006679 Kwantumelektrodynamica 6SP 
006680 Nuclear Methods in Material Research 6SP 
006681 Veeldeeltjesfysica 6SP 
006682 Structuuranalytische technieken in de vastestoffysica 6SP 
006683 Nuclear Instrumentation 6SP 
006684 Continuum Mechanics 6SP 
006685 Plasma Physics 6SP 
006686 Plasma Technology and Fusion Technology 6SP 
006687 Nucleaire astrofysica 6SP 
006688 Theoretische subatomaire fysica: kernen en nucleonen 6SP 
006689 Liegroepen en Lie-algebra's 6SP 
006690 Differentiaalmeetkunde II 6SP 
006691 Medical Physics 6SP 
006692 Inleiding tot de dynamica van atmosferen 6SP 
006693 Capita Selecta Solid-state Physics 6SP 
006694 Optical Spectroscopy of Materials 6SP 
006695 Atomic and Molecular Physics 6SP 
006696 Observational Techniques in Astronomy 6SP 
006697 Niet-perturbatieve kwantumchromodynamica 6SP 
006699 Kosmologie en galaxievorming 6SP 
006700 Magnetism: from Fundamentals to Nanoscale Dynamics 6SP 
006701 Radio Astronomy 6SP 

88 of 140



006702 Waves and Patterns in the Biophysics of Complex Systems 6SP 
007276 Vastestof- en nanofysica 6SP 
007762 Quantum Entanglement 6SP 

 
 

 
Verplichte keuzelijst voor de afstudeerrichting Economie en bedrijfsleven waaruit 
24 SP moeten gekozen worden: 
 

002619 Inleiding databases 6SP 
006533 Technological Business Development Project 3SP 
000056 Marketing 6SP 
006396 Operationeel beheer en logistiek 6SP 
000502 Computersystemen 6SP 
006287 Financieel management en investeringsanalyse 6SP 
006799 Global Change 3SP 
007290 Bedrijfsinformatica 6SP 
000635 Elektronica 4SP 
001287 Inleiding tot de elektrotechniek 5SP 
001321 Systeem- en controletheorie 6SP 
001317 Elektronische componenten 1 4SP 
007409 Entrepreneurship 3SP 
004870 Business Aspects of Biotechnology 3SP 
006819 Business Aspects of Innovation in Materials 3SP 
006820 Business Aspects of Micro-electronics and Photonics 3SP 
006818 Business Aspects of Software Industry 3SP 

 
De verplichte opleidingsonderdelen en de keuze-opleidingsonderdelen voor de 
afstudeerrichting onderwijs worden niet opgenomen in deze bijlage, omdat de 
evaluatie er van in een aparte visitatie gebeurt. 
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Ambt1 Naam Faculteit/	  Departement	  /	  Vakgroep	  
(Instelling)2

VTE	  aan	  de	  instelling3 Aantal	  studiepunten	  aan	  de	  opleiding4

Gewoon	  hoogleraar 1 CAENEPEEL	  S. IR,	  WISK,	  VUB 100,00 14
2 CORNELIS	  J. IR,	  ETRO,	  VUB 100,00 4
3 GEERLINGS	  P. WE,	  DSCH,	  VUB 100,00 12
4 JESPERS	  E. WE,	  DWIS,	  VUB 100,00 6
5 JONCKERS	  V. WE,	  DINF,	  VUB 100,00 6
6 LATAIRE	  P. IR,	  ETEC,	  VUB 100,00 5
7 ROLAIN	  Y. IR,	  ELEC,	  VUB 100,00 6
8 SCHOUKENS	  J. IR,	  ELEC,	  VUB 100,00 9
9 SEVRIN	  A. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 6
10 STEYAERT	  J. WE,	  DBIT,	  VUB 100,00 6
11 TERRYN	  H. IR,	  MACH,	  VUB 100,00 4
12 THIENPONT	  H. IR,	  TONA,	  VUB 100,00 4
13 VAN	  EIJNDHOVEN	  N. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 9
14 VAN	  TENDELOO	  G. WE,	  DNTK,	  VUB 10,00 6
15 VOUNCKX	  R. IR,	  ETRO,	  VUB 100,00 4

Hoogleraar 1 DANCKAERT	  J. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 5
2 HUYBRECHTS	  P. WE,	  DGGF,	  VUB 100,00 3

Hoofddocent 1 BERGHMANS	  F. IR,	  TONA,	  VUB 100,00 9
2 BOSSUYT	  F. WE,	  DBIO,	  VUB 100,00 3
3 CRAPS	  B. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 12
4 D'HONDT	  J. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 21
5 DE	  CLERCQ	  C. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 6
6 DENAYER	  J. WE,	  DBIT,	  VUB 100,00 6
7 MUYLDERMANS	  S. WE,	  DBIT,	  VUB 100,00 3
8 SIOEN	  M. WE,	  DWIS,	  VUB 100,00 6
9 VERELST	  H. IR,	  CHIS,	  VUB 100,00 3

Docent 1 BALLET	  S. WE,	  DSCH,	  VUB 100,00 6
2 BLOMMAERT	  J. WE,	  DNTK,	  VUB 10,00 6
3 CARA	  P. WE,	  DWIS,	  VUB 100,00 11
4 DE	  ROOVER	  K. WE,	  DINF,	  VUB 20	  +	  80 9
5 GENTILE	  G. WE,	  DNTK,	  VUB 10,00 3
6 VERNIEST	  G. WE,	  DBIT,	  VUB 100,00 3

Emeritus 1 DAUBECHIES	  I. IR,	  WISK,	  VUB Onbezoldigd	  gastprofessor 3
2 VERETENNICOFF	  I. IR,	  TONA,	  VUB onbezoldigd	  gastprofessor 3

1	  Voor	  geïntegreerde	  opleidingen	  kunnen	  hier	  nog	  andere	  ambten	  worden	  toegevoegd	  indien	  deze	  aanwezig	  zijn.

3	  VTE	  betreg	  het	  %	  aanstelling	  van	  het	  betrokken	  personeelslid	  zoals	  dat	  contractueel	  vastgelegd	  is	  op	  het	  moment	  van	  de	  peiling.

4	  Totaal	  van	  het	  aantal	  studiepunten	  waarvoor	  het	  personeelslid	  verantwoordelijk	  is	  binnen	  de	  opleiding.

5	  Docenten	  niet	  verbonden	  aan	  de	  opleiding	  met	  %	  aanstelling	  ZAP.

2	  De	  naam	  van	  de	  faculteit,	  het	  departement	  of	  de	  vakgroep	  en	  (in	  het	  geval	  van	  een	  interuniversitair	  georganiseerde	  opleiding)	  de	  instelling	  waaraan	  het	  betrokken	  personeelslid	  
primair	  verbonden	  is.

Tabel	  1a:	  omvang	  van	  het	  ingeze6e	  personeel,	  ingedeeld	  naar	  categorie	  van	  aanstelling	  (academische	  opleidingen)

65 of 140

secretariaat
Typewritten Text
Bijlage VBB-2.4.2-1 Ingezet personeel bacheloropleiding



Tabel	  2a:	  omvang	  van	  het	  ingeze2e	  personeel	  naar	  geslacht	  en	  lee7ijd	  (academische	  opleidingen)

M V 20-‐29 30-‐39 40-‐49 50-‐59 60-‐65

31 4 7 8 12 8 35

AAP6
Mandaat-‐
assistent

2 1 1 2

PrakBjk-‐assistent 2 2 2
Doctor-‐assistent 0

7 3 9 1 10

2 1 2 1 3

TOTAAL 44 8 12 9 11 12 8 52

BAP	  buiten	  werkingskredieten

ANDEREN	  (ondersteuning	  en	  

begeleiding)	  7

5	  Aantallen	  van	  de	  personeelsleden	  opgenomen	  in	  tabel	  II.1.a

ZAP5

AANTALLEN
Geslacht LeeWijdscategorie

Totaal

7	  Bij	  de	  categorie	  ANDEREN	  worden	  de	  FWO-‐aspiranten	  opgenomen

6	  Bij	  de	  categorie	  AAP	  worden	  ook	  de	  prakBjk-‐assistenten	  en	  doctor-‐assistenten	  binnen	  de	  eigen	  werkingskredieten	  (BAP-‐statuten)	  
opgenomen.
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Ambt1 Naam Faculteit/	  Departement	  
/	  Vakgroep	  (Instelling)2

VTE	  aan	  de	  instelling3 Aantal	  studiepunten	  
aan	  de	  opleiding4

Gewoon	  hoogleraar CALLENS	  F. WE,	  WE04,	  GENT 100,00 6
CORNELIS	  J. IR,	  ETRO,	  VUB 100,00 4
DEGREVE	  J. WE,	  DNTK,	  VUB 10,00 6
GEERLINGS	  P. WE,	  DSCH,	  VUB 100,00 6
LATAIRE	  P. IR,	  ETEC,	  VUB 100,00 5
RYCKEBUSCH	  J. WE,	  WE05,	  GENT 100,00 12
SCHOUKENS	  J. IR,	  ELEC,	  VUB 100,00 6
SEVRIN	  A. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 12
VAN	  OOST	  G. TW,	  TW17,	  GENT 100,00 6
VOUNCKX	  R. IR,	  ETRO,	  VUB 100,00 4

Hoogleraar DETAVERNIER	  C. WE,	  WE04,	  GENT 100,00 6
HUYBRECHTS	  P. WE,	  DGGF,	  VUB 100,00 3
MACHARIS	  C. ESP,	  MOSI,	  VUB 100,00 6
NOWÉ	  A. WE,	  DINF,	  VUB 100,00 6
PANFILOV	  A. WE,	  WE05,	  GENT 100,00 6
POELMAN	  D. WE,	  WE04,	  GENT 100,00 10
RYCKBOSCH	  D. WE,	  WE04,	  GENT 100,00 3
VAN	  DEN	  BROECK	  C. WE,	  DNTK,	  VUB 10,00 6
VAN	  HOOREBEKE	  L. WE,	  WE05,	  GENT 100,00 12
VAN	  SPEYBROECK	  V. TW,	  TW17,	  GENT 100,00 18

Hoofddocent BACHER	  K. GE,	  GE05,	  GENT 70,00 6
CANTRIJN	  F. WE,	  WE01,	  GENT 100,00 6
CRAPS	  B. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 18
D'HONDT	  J. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 24
DE	  CLERCQ	  C. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 9
ENGELS	  N. PE,	  IDLO,	  VUB 100,00 9
JACHOWICZ	  N. WE,	  WE05,	  GENT 100,00 6
MORENT	  R. TW,	  TW17,	  GENT 10,00 6
ROMBAUTS	  P. IR,	  ETEC,	  VUB 40,00 6
SCHELKENS	  P. IR,	  ETRO,	  VUB 100,00 6
SCHOUPPE	  J. ESP,	  BUSI,	  VUB 10,00 6
VAN	  NECK	  D. WE,	  WE05,	  GENT 100,00 12
ZEGER	  H. WE,	  WE06,	  GENT 100,00 6

Docent BLEKMAN	  F. WE,	  DNTK,	  VUB 100,00 6
D'HAESELEER	  M. WE,	  DBIO,	  VUB 10,00 6
DE	  RIJCKE	  S. WE,	  WE05,	  GENT 100,00 6
GOLDSCHSTEIN	  M. ESP,	  BUSI,	  VUB 50,00 21
SCHEERLINCK	  I. ESP,	  BUSI,	  VUB 90,00 3
SONCK	  G. WE,	  DWIS,	  VUB 20,00 9
VAN	  HAVERBEKE	  L. ESP,	  BUSI,	  VUB 100,00 6
VAN	  WAYENBERGH	  B. WE,	  WE04,	  GENT 100,00 6

Extern	  docent5 TERMONIA	  P. WE,	  WE05,	  GENT	  
(gastprofessor)

10,00 6

VAN	  DONINCK	  W. FWO,	  VUB 100,00 6
DEVROEDE	  O. WE,	  DNTK,	  VUB	  

(gastprofessor)
5,00 6

VANBEVEREN	  D. WE,	  DNTK,	  VUB	  
(gastprofessor)

5,00 6

VANHELLEMONT	  J. WE,	  WE04,	  GENT	  
(gastprofessor)

10,00 6

Emeritus SARLET	  W. WE,	  WE01,	  GENT 20,00 6
STERKEN	  C. WE,	  DNTK,	  VUB 60,00 6

1	  Voor	  geïntegreerde	  opleidingen	  kunnen	  hier	  nog	  andere	  ambten	  worden	  toegevoegd	  indien	  deze	  aanwezig	  zijn.

3	  VTE	  betref	  het	  %	  aanstelling	  van	  het	  betrokken	  personeelslid	  zoals	  dat	  contractueel	  vastgelegd	  is	  op	  het	  moment	  van	  de	  peiling.

4	  Totaal	  van	  het	  aantal	  studiepunten	  waarvoor	  het	  personeelslid	  verantwoordelijk	  is	  binnen	  de	  opleiding.

5	  Docenten	  niet	  verbonden	  aan	  de	  opleiding	  met	  %	  aanstelling	  ZAP.

Tabel	  1a:	  omvang	  van	  het	  ingeze6e	  personeel,	  ingedeeld	  naar	  categorie	  van	  aanstelling	  (academische	  opleidingen)

2	  De	  naam	  van	  de	  faculteit,	  het	  departement	  of	  de	  vakgroep	  en	  (in	  het	  geval	  van	  een	  interuniversitair	  georganiseerde	  opleiding)	  de	  instelling	  waaraan	  het	  
betrokken	  personeelslid	  primair	  verbonden	  is.
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Tabel	  2a:	  omvang	  van	  het	  ingeze2e	  personeel	  naar	  geslacht	  en	  lee7ijd	  (academische	  opleidingen)

M V 20-‐29 30-‐39 40-‐49 50-‐59 60-‐65

39 10 14 10 12 13 49
AAP6 Mandaat-‐assistent 0

Prak7jk-‐assistent 0
Doctor-‐assistent 2 1 1 2

4 1 1 3 1 5

0

TOTAAL 45 11 1 18 11 12 14 56

ZAP5

AANTALLEN
Geslacht LeeFijdscategorie

Totaal

BAP	  buiten	  
ANDEREN	  (ondersteuning	  en	  
begeleiding)

5	  Aantallen	  van	  de	  personeelsleden	  opgenomen	  in	  tabel	  II.1.a

6	  Bij	  de	  categorie	  AAP	  worden	  ook	  de	  prak7jk-‐assistenten	  en	  doctor-‐assistenten	  binnen	  de	  
eigen	  werkingskredieten	  (BAP-‐statuten)	  opgenomen.
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Instelling: V.U.Brussel
Opleiding: fysica en sterrenkunde ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  fysica en sterrenkunde ABA (fysica en sterrenkunde ABA - 0398   180)
Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

UGent 141

V.U.Brussel 31

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen
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Opleiding fysica en sterrenkunde ABA - Instelling V.U.Brussel
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
V.U.Brussel

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2011 - 2012

27 4 24 7 14 5 4 26 1 0 0 4 31

Academiejaar 
2012 - 2013
**

35 10 39 6 21 nvt 0 41 2 0 0 2 45

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2011 - 2012

143 29 133 39 62 31 25 151 8 0 2 11 172

Academiejaar 
2012 - 2013
**

168 42 181 29 77 nvt 0 185 15 1 2 7 210

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

V.U.Brussel

Aantal trajectstarters

2011 34

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2006 61

2007 74

2008 69

2009 65

2010 68

2011 104
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Opleiding fysica en sterrenkunde ABA - Instelling V.U.Brussel

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 4 4

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 1 1 22 3 3 1 31

2007  24 4 3 31

2008 1 19 4 24

2009  1 11 12

2010  1 1

2011 5 5

Percentage afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 11,76% 11,76%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 1,64% 1,64% 36,07% 4,92% 4,92% 1,64% 50,82%

2007  32,43% 5,41% 4,05% 41,89%

2008 1,45% 27,54% 5,80% 34,78%

2009  1,54% 16,92% 18,46%

2010  1,47% 1,47%

2011 4,81% 4,81%

Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 8 van 11 22-mrt-2013
11 of 140



Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van diploma 2011 - 2012 4 4

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 1 1

2007 - 2008 1 1

2008 - 2009 1 22 23

2009 - 2010 24 3 27

2010 - 2011 1 19 4 3 27

2011 - 2012 5 1 11 4 3 1 25

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van diploma 2011 - 2012 100,00% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 4,35% 95,65% 100,00%

2009 - 2010 88,89% 11,11% 100,00%

2010 - 2011 3,70% 70,37% 14,81% 11,11% 100,00%

2011 - 2012 20,00% 4,00% 44,00% 16,00% 12,00% 4,00% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

V.U.Brussel

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 30 30

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 24 4 1 1   30

2007 36 2 1  4 43

2008 30 6 1 8 45

2009 34 5 14 53

2010 29 38 67

2011 99 99

Percentage drop out per academiejaar

V.U.Brussel

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2011 88,24% 88,24%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 39,34% 6,56% 1,64% 1,64%   49,18%

2007 48,65% 2,70% 1,35%  5,41% 58,11%

2008 43,48% 8,70% 1,45% 11,59% 65,22%

2009 52,31% 7,69% 21,54% 81,54%

2010 42,65% 55,88% 98,53%

2011 95,19% 95,19%
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Opleiding fysica en sterrenkunde ABA - Instelling V.U.Brussel
 Vestiging  Pleinlaan, Elsene

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

V.U.Brussel, Pleinlaan, Elsene

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2011 - 
2012

27 4 24 7 14 5 4 26 1 0 0 4 31

Academiejaar 2012 - 
2013**

35 10 39 6 21 0 0 41 2 0 0 2 45

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Instelling: V.U.Brussel
Opleiding: fysica ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2010 - 2011
Laatste update gegevens: 4-mei-13
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurt in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaalt. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  fysica ABA (fysica ABA - 0377   180)
Academiejaar 2010 - 2011

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 163

Universiteit Antwerpen 94

UHasselt 45

V.U.Brussel 31

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen

Instellingen
V.U.Brussel
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Opleiding fysica ABA - Instelling V.U.Brussel
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 4-mei-13
V.U.Brussel

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

16 2 15 3 7 nvt 0 14 0 0 0 4 18

Academiejaar 
2006 - 2007*

16 7 18 5 6 nvt 3 18 0 0 0 5 23

Academiejaar 
2007 - 2008*

16 5 14 7 5 nvt 4 16 2 0 0 3 21

Academiejaar 
2008 - 2009

26 2 18 10 12 5 8 24 2 0 0 2 28

Academiejaar 
2009 - 2010

23 5 19 9 6 7 4 24 3 0 0 1 28

Academiejaar 
2010 - 2011

23 8 24 7 9 7 7 27 0 0 2 2 31

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 4-mei-13

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

171 24 164 31 94 nvt 0 168 11 0 0 16 195

Academiejaar 
2006 - 2007*

225 41 219 47 101 nvt 49 228 17 1 0 20 266

Academiejaar 
2007 - 2008*

218 40 215 43 96 nvt 52 220 21 0 0 17 258

Academiejaar 
2008 - 2009

235 39 228 46 105 52 56 238 21 0 0 15 274

Academiejaar 
2009 - 2010

238 55 243 50 90 59 49 263 18 0 1 11 293

Academiejaar 
2010 - 2011

268 65 286 47 125 77 54 300 17 0 3 13 333

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 4-mei-13

V.U.Brussel

Aantal trajectstarters

2006 9

2007 6

2008 14

2009 11

2010 16

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2006 132

2007 120

2008 131

2009 126

2010 168

2011 152
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Opleiding fysica ABA - Instelling V.U.Brussel

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2006  6 1 7

2007  3 3

2008  6 6

2009   

2010   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 3 43 5 4 4 59

2007 1 37 12 3 53

2008  36 16 52

2009  26 26

2010  3 3

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2006  60,00% 10,00% 70,00%

2007  75,00% 75,00%

2008  40,00% 40,00%

2009   

2010   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2,27% 32,58% 3,79% 3,03% 3,03% 44,70%

2007 0,83% 30,83% 10,00% 2,50% 44,17%

2008  27,48% 12,21% 39,69%

2009  20,63% 20,63%

2010  1,79% 1,79%

2011   
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 6 6

2009 - 2010 3 1 4

2010 - 2011 6 6

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 3 3

2007 - 2008 1 1

2008 - 2009 43 43

2009 - 2010 37 5 42

2010 - 2011 36 12 4 52

2011 - 2012 3 26 16 3 4 52

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 75,00% 25,00% 100,00%

2010 - 2011 100,00% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 88,10% 11,90% 100,00%

2010 - 2011 69,23% 23,08% 7,69% 100,00%

2011 - 2012 5,77% 50,00% 30,77% 5,77% 7,69% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

V.U.Brussel

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 3  3

2007 3  3

2008 2 3 3 8

2009 4 7 11

2010 16 16

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 55 10 3  1 4 73

2007 48 8 5  6 67

2008 35 24 8 12 79

2009 45 25 30 100

2010 69 96 165

2011 152 152

Percentage drop out per academiejaar

V.U.Brussel

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 33,33%  33,33%

2007 50,00%  50,00%

2008 14,29% 21,43% 21,43% 57,14%

2009 36,36% 63,64% 100,00%

2010 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 41,67% 7,58% 2,27%  0,76% 3,03% 55,30%

2007 40,00% 6,67% 4,17%  5,00% 55,83%

2008 26,72% 18,32% 6,11% 9,16% 60,31%

2009 35,71% 19,84% 23,81% 79,37%

2010 41,07% 57,14% 98,21%

2011 100,00% 100,00%
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Opleiding fysica ABA - Instelling V.U.Brussel
 Vestiging  Pleinlaan, Elsene

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

V.U.Brussel, Pleinlaan, Elsene

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2005 - 
2006*

16 2 15 3 7 0 0 14 0 0 0 4 18

Academiejaar 2006 - 
2007*

16 7 18 5 6 0 3 18 0 0 0 5 23

Academiejaar 2007 - 
2008*

16 5 14 7 5 0 4 16 2 0 0 3 21

Academiejaar 2008 - 
2009

26 2 18 10 12 5 8 24 2 0 0 2 28

Academiejaar 2009 - 
2010

23 5 19 9 6 7 4 24 3 0 0 1 28

Academiejaar 2010 - 
2011

23 8 24 7 9 7 7 27 0 0 2 2 31

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 4-mei-13

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Instelling: V.U.Brussel
Opleiding: fysica en sterrenkunde MA
Studieomvang:     120 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  fysica en sterrenkunde MA (fysica en sterrenkunde MA - 0399   120)
Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

UGent 69

V.U.Brussel 9

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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Opleiding fysica en sterrenkunde MA - Instelling V.U.Brussel
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
V.U.Brussel

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2010 - 2011

5 3 6 2 0 2 6 6 1 0 0 1 8

Academiejaar 
2011 - 2012

8 1 6 3 0 1 0 8 1 0 0 0 9

Academiejaar 
2012 - 2013
**

9 3 8 4 0 nvt 0 10 1 0 0 1 12

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2010 - 2011

62 12 61 13 0 16 26 68 3 0 0 3 74

Academiejaar 
2011 - 2012

58 20 65 13 0 14 32 73 2 0 0 3 78

Academiejaar 
2012 - 2013
**

53 22 59 16 0 nvt 2 68 2 0 0 5 75

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

V.U.Brussel

Aantal trajectstarters

2010 10

2011 7

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 25

2008 17

2009 31

2010 42

2011 35
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Opleiding fysica en sterrenkunde MA - Instelling V.U.Brussel

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2010 6 6

2011   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  19 1 1 21

2008  14 1 15

2009  19 6 25

2010 6 25 31

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van start traject 2010 60,00% 60,00%

2011   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  76,00% 4,00% 4,00% 84,00%

2008  82,35% 5,88% 88,24%

2009  61,29% 19,35% 80,65%

2010 14,29% 59,52% 73,81%

2011   
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van diploma 2010 - 2011 6 6

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 19 19

2009 - 2010 14 1 15

2010 - 2011 6 19 1 26

2011 - 2012 25 6 1 32

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 Totaal

Academiejaar van diploma 2010 - 2011 100,00% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 93,33% 6,67% 100,00%

2010 - 2011 23,08% 73,08% 3,85% 100,00%

2011 - 2012 78,12% 18,75% 3,12% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

V.U.Brussel

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2010 2 2 4

2011 7 7

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 2   1 1 4

2008 1  1 2

2009 2 1 3 6

2010 4 7 11

2011 35 35

Percentage drop out per academiejaar

V.U.Brussel

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2010 20,00% 20,00% 40,00%

2011 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 8,00%   4,00% 4,00% 16,00%

2008 5,88%  5,88% 11,76%

2009 6,45% 3,23% 9,68% 19,35%

2010 9,52% 16,67% 26,19%

2011 100,00% 100,00%
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Opleiding fysica en sterrenkunde MA - Instelling V.U.Brussel
 Vestiging  Pleinlaan, Elsene

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

V.U.Brussel, Pleinlaan, Elsene

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2010 - 
2011

5 3 6 2 0 2 6 6 1 0 0 1 8

Academiejaar 2011 - 
2012

8 1 6 3 0 1 0 8 1 0 0 0 9

Academiejaar 2012 - 
2013**

9 3 8 4 0 0 0 10 1 0 0 1 12

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Instelling: V.U.Brussel
Opleiding: fysica MA
Studieomvang:     120 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2009 - 2010
Laatste update gegevens: 4-mei-13
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurt in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaalt. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  fysica MA (fysica MA - 0380   120)
Academiejaar 2009 - 2010

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 51

Universiteit Antwerpen 27

V.U.Brussel 12

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen

Instellingen
V.U.Brussel
Universiteit Antwerpen
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Opleiding fysica MA - Instelling V.U.Brussel
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 4-mei-13
V.U.Brussel

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

0 4 3 1 0 nvt 0 4 0 0 0 0 4

Academiejaar 
2008 - 2009

9 0 8 1 0 1 2 7 0 0 0 2 9

Academiejaar 
2009 - 2010

11 1 10 2 0 2 4 9 0 0 0 3 12

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 4-mei-13

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

24 10 30 4 0 nvt 0 33 1 0 0 0 34

Academiejaar 
2008 - 2009

61 11 61 11 0 9 25 64 5 0 0 3 72

Academiejaar 
2009 - 2010

72 18 74 16 0 13 36 78 5 0 0 7 90

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 4-mei-13

V.U.Brussel

Aantal trajectstarters

2007 4

2008 5

2009 6

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 36

2008 42

2009 48

2010 40

2011 46
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Opleiding fysica MA - Instelling V.U.Brussel
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  2 2

2008  4 4

2009   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  25 4 29

2008  32 2 34

2009  31 6 37

2010  23 23

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  50,00% 50,00%

2008  80,00% 80,00%

2009   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  69,44% 11,11% 80,56%

2008  76,19% 4,76% 80,95%

2009  64,58% 12,50% 77,08%

2010  57,50% 57,50%

2011   
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 2 2

2009 - 2010 4 4

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 25 25

2009 - 2010 32 4 36

2010 - 2011 31 2 33

2011 - 2012 23 6 29

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

V.U.Brussel

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 100,00% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 88,89% 11,11% 100,00%

2010 - 2011 93,94% 6,06% 100,00%

2011 - 2012 79,31% 20,69% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

V.U.Brussel

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 1 1 2

2008 1 1

2009 6 6

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 4 1 2 7

2008 6 1  1 8

2009 7 2 2 11

2010 5 12 17

2011 46 46

Percentage drop out per academiejaar

V.U.Brussel

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 25,00% 25,00% 50,00%

2008 20,00% 20,00%

2009 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 11,11% 2,78% 5,56% 19,44%

2008 14,29% 2,38%  2,38% 19,05%

2009 14,58% 4,17% 4,17% 22,92%

2010 12,50% 30,00% 42,50%

2011 100,00% 100,00%
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Opleiding fysica MA - Instelling V.U.Brussel
 Vestiging  Pleinlaan, Elsene

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

V.U.Brussel, Pleinlaan, Elsene

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2007 - 
2008*

0 4 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Academiejaar 2008 - 
2009

9 0 8 1 0 1 2 7 0 0 0 2 9

Academiejaar 2009 - 
2010

11 1 10 2 0 2 4 9 0 0 0 3 12

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 4-mei-13

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

94,3%

83,9%
89,2%

92,9% 92,7% 92,5%
Huidige vestiging
Alle instellingen

Academiejaren

St
u

di
er

en
de

m
en

t

Verdeling per geslacht in 2009 - 2010 Verdeling per studietoelage J/N in 2009 - 2010

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mannelijk Vrouwelijk

87,2%

100,0%

92,2% 93,9%
Huidige vestiging
Alle instellingen

Geslacht

St
u

di
er

en
de

m
en

t

0%

20%

40%

60%

80%

100%

J N

100,0%

87,3%
91,6% 92,7%

Huidige instelling
Alle instellingen

Studietoelage ontvangen

St
u

di
er

en
de

m
en

t

Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 11 van 11 6-mei-13
47 of 140



Bijlage VB-2.3-1 : Overzicht activiteiten met betrekking tot internationalisering 

Binnen de VUB heeft de internationalisering van het onderwijs in al haar facetten  

(studenten- en docentenmobiliteit, gebruik van internationaal studiemateriaal,  koppeling 

met internationale onderzoeksnetwerken, bijstand van inkomende studenten, 

taalvoorbereiding van uitgaande studenten, zomercursussen,…) sinds de oprichting van het 

Erasmus Programma in 1987 op facultair niveau grote aandacht gekregen. Op het niveau 

van de instelling is  de versterking  van het internationaal karakter van het onderwijs  in 

2009 een belangrijke prioriteit geworden dankzij de aanstelling van een Opdrachthouder 

Internationalisering en een Vicerector Internationalisering in 2012 en het onderhouden van 

bilaterale akkoorden zoals hieronder gereflecteerd in de diverse overzichten betreffende de 

in- en uitgaande mobiliteit. Het International Relations and Mobility Office (IRMO) 

ondersteunt deze internationalisering op vele concrete manieren: een Welcome & 

Information Desk voor buitenlandse en uitgaande Vlaamse studenten, ondersteuning voor 

internationale projecten gericht op onderwijs en mobiliteit, het beheer van 

beursprogramma’s voor uitgaande en inkomende studenten, hulp aan buitenlandse 

studenten i.v.m. administratie en huisvesting, ondersteuning voor sociale en culturele 

integratie van buitenlandse studenten, internationale recrutering en een project 

Internationalisation@Home dat ook niet-mobiele Vlaamse studenten internationale ervaring 

geeft. Internationale onderzoeksprojecten worden ondersteund door 

Research&Development, onder de verantwoordelijkheid van de Vicerector Onderzoek. 

Visie van de opleiding 

De vakgebieden fysica en sterrenkunde zijn van nature uit zeer internationaal: de creatie en 

disseminatie van de kennis gebeurt reeds sinds generaties in internationale 

samenwerkingsverbanden. De vakgroep fysica beschouwt het als zijn opdracht deze 

internationale dimensie een belangrijke plaats te geven in het onderwijs. 

De vakgroep brengt studenten reeds vanaf het eerste bachelorjaar, en in toenemende mate 

in de daaropvolgend jaren, in contact met hoog aangeschreven internationale handboeken. 

Voorbeelden zijn “Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics” van Douglas C. 

Giancoli en drie boeken van David Griffiths: “Introduction to Electrodynamics”, “Introduction 

to Quantum Mechanics” en “Introduction to Elementary Particles”, waarmee tevens de 

coherentie van het curriculum wordt gereflecteerd.  Op deze manier ontwikkelen onze 

studenten niet alleen een goede kennis van wetenschappelijk Engels, maar ook een 

gemeenschappelijke achtergrond met studenten aan gerenommeerde universiteiten 

wereldwijd. 

61 of 140



De vakgroep wil studenten sterk aanmoedigen mobiel te zijn, liefst door een deel van hun 

studietijd in het buitenland door te brengen. De flexibiliteit van het programma en het feit 

dat er bijna geen verplichte vakken geroosterd staan in het tweede semester van BA3 

faciliteren een Erasmusverblijf in het buitenland. Ook de verplichte mobiliteit (12 SP) in de 

masteropleiding draagt hiertoe bij. 

Aan de thuisinstelling zelf brengen wij studenten reeds in een vroeg stadium ook in contact 

met internationale vorsers, met onze onderzoeksgroepen en internationale netwerken. Dit 

gebeurt via werkcolleges, bachelorprojecten, masterthesissen, de opname van studenten in 

onze onderzoeksgroepen en deelname aan wetenschappelijke activiteiten aan de VUB en 

andere Belgische universiteiten. 

Studenten uit het buitenland en van andere Belgische universiteiten zijn expliciet welkom in 

onze mastervakken, die we in de praktijk in het Engels doceren wanneer niet-

Nederlandstalige studenten ingeschreven en aanwezig zijn. Veel van onze mastervakken 

worden door interuniversitaire samenwerking gevolgd door relatief grote aantallen 

studenten van buiten de VUB, waaronder vaak een aantal niet-Nederlandstaligen. Zo werd 

het verplichte vak Algemene relativiteitstheorie in 2011-2012 in het Engels gedoceerd 

omdat een Erasmusstudente het volgde en in 2012-2013  omdat twee ULB-studenten en 

een Erasmusstudent van UGent het volgden. Het keuzevak Inleiding tot de kosmologie 

wordt bijna elk jaar in het Engels gedoceerd omdat er bijna altijd niet-Nederlandstaligen 

aanwezig zijn. 

Docenten van onze vakgroep worden zeer geregeld uitgenodigd om in het buitenland 

lessenreeksen te geven, o.a. aan masterstudenten. Op voorwaarde dat er geen 

noemenswaardige negatieve impact is op de onderwijsverplichtingen aan de VUB, moedigt 

de vakgroep zulke docentenmobiliteit sterk aan. 

Invulling van mobiliteit en internationalisation@home in de opleidingen 

• Mobiliteit is ingebouwd  in de onderwijsprogramma’s:  het tweede semester van BA3 

is zeer vrij om mobiliteit te faciliteren, 12 SP verplichte mobiliteit in de 

masteropleiding, buitenlandse stages (CERN, IceCube,…)  en zomerscholen 

(Strasbourg, Utrecht,….). 

• In de cursus Elektromagnetisme en Golven (BA1) wordt het Mastering Physics 

platform van Pearson Education gebruikt voor oefeningen die aansluiten bij het 

Engelstalige boek Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics. 

• De onderwijscultuur van het DNTK is sterk beïnvloed door de zeer internationale 

onderzoekscultuur. DNTK-onderzoeksgroepen behoren tot de CMS-collaboratie in 

CERN, de IceCube-collaboratie op de Zuidpool, verschillende EU-projecten (o.a. 
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Holograv ESF netwerk,  COST actie MP1210, Erasmus Intensive Program “Non-

perturbative quantum field theory”) en de Internationale Solvay Instituten voor 

Fysica en Chemie. Verder is er zeer intensieve samenwerking met een groot aantal 

universiteiten en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Onze studenten 

wonen jaarlijkse publiekslezingen, frequente colloquia en gevorderde lessenreeksen 

van de Solvay Instituten bij. De publiekslezingen worden vaak door 

Nobelprijswinnaars gegeven en de eerstejaarsstudenten volgen ze in het kader  van 

het opleidingsonderdeel Seminarie actuele wetenschappen en maatschappij . Onze 

studenten doen stages (bv. in CERN, IceCube en aan het Belgisch Instituut voor 

Ruimte-Aeronomie) en volgen vakken en zomerscholen aan andere universiteiten in 

binnen- en buitenland. 

• Een grote fractie van het onderwijzend personeel van het DNTK is niet-Belgisch: 

23% van de ZAP-leden of equivalent (2.1/9 VTE), 92% van de postdocs (12/13) en 

41% van de doctoraatsstudenten (7/17) hebben niet de Belgische nationaliteit.  

• Deelname aan uitwisselingsprogramma’s LLP (Erasmus, Leonardo) wordt actief 

aangemoedigd (door informatiesessies en individuele contacten) en vandaag zijn de 

administratieve hindernissen tot een minimum herleid.  

 
Overzicht van de uitgaande mobiliteit (bachelor, 2008-2013) 

• 2008-2009, 2de sem: Erasmusverblijf van drie BA3-studenten aan de  

 Universiteit van Amsterdam (30, 30 en 24 verworven ECTS).  

• 2008-2009: Zomerscholen in New Mexico (USPAS, 1 student) en Utrecht  (2 

studenten). 

• 2009-2010: Zomerschool Strasbourg (1 student) 

• 2013-2014: Twee studenten die in BA3 zullen zitten hebben een  

 Erasmusverblijf aangevraagd. 

 
Overzicht van de uitgaande mobiliteit (master, 2008-2013) 

• 2008-2009: 2 CERN-stages 

• 2009-2010: 1 bedrijfsstage, 1 CERN-zomerschool, 2 zomerschool  Strasbourg 

• 2010-2011: 1 CERN-stage, 1 IceCube-stage in Madison, 1 Solvay  doctorale 

school 

• 2011-2012: 1 Solvay doctorale school 

• 2012-2013: 3 CERN-stages, 1 Solvay doctorale school, 1 Erasmusverblijf  in 

Marseille voor masterthesis 

• 2013-2014: 1 BIRA-stage, 1 Strasbourg-zomerschool 

• Keuzevakken aan KUL, UA, UGent, ULB 

 
Overzicht van de inkomende mobiliteit (2008-2013) 
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• 2007-2008: Adrian Domene (Universitad Granada, Spanje) – 3BA   

 Salvador Duarte (Universitad Granada, Spanje) – 3BA 

• 2008-2009: Piotr Chemielewski (Uniwersytet Marie Curie   

 Sklodowskiej, Polen) – 1MA 

• 2009-2010: Lukasz Kaminski (Uniwersytet Marie Curie  Sklodowskiej, Polen) – 1MA 

 Dennis Diederix (Univ. Utrecht) masterthesis – Erasmus 

 Irene Polderman (Univ. Utrecht) bachelorproject - Erasmus 

• 2010-2011: Agnieszka Hudoba (Uniwersytet Marie Curie  Sklodowskiej, Polen) – 1MA 

 Julian Bueno Moragues  (Universitat Illes Balears) – 2MA 

• 2012-2013: Abraham Diaz Mancera (Universidad Granada , Spanje) 2MA  Pedro 

Parra Rivas  (Universitat Illes Balears) – PhD 

 Thomas Fitoussi (Université de Strasbourg) - masterthesis 

 
Overzicht van uitgaande docentenmobiliteit (2008-2013) 

• Docenten van de opleiding worden vaak uitgenodigd om in internationale 

programma’s lessenreeksen te geven die openstaan voor doctoraats- en 

masterstudenten (o.a. Superstrings@Cyprus 2008, Cyprus; 4 edities van de BND 

school in Belgie, Nederland, Duitsland; School on Particle Physics, Iran; Niels Bohr 

Institute PhD school 2012, Denemarken; School on LHC phenomenology 2012, 

Brazilië; Erasmus IP 2013, Griekenland; 7 edities van de CMS Data Analysis School 

in de VS, Italië, Taiwan, Duitsland) 

 

Overzicht van inkomende docentenmobiliteit 

• De jaarlijkse publiekslezingen van de Solvay Instituten maken deel uit van het vak 

“Seminarie actuele wetenschappen en maatschappij” in BA1. 

• 2011: binnenlandse Francqui leerstoel F. Maltoni (UCL) 

• Lessenreeksen “Capita Selecta” 
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A.3 Vergelijking tussen de opleidings- en domeinspecifieke
leerresultaten

In de matrices hieronder geven we aan hoe de opleidingsspecifieke leerresultaten van de bache-
lor fysica opleiding (in detail weergegeven in sectie 2.2 .1) en van de master fysica opleiding
(weergegeven in sectie 2.3 .1) zich verhouden tot de domeinspecifieke leerresultaten van het
Vlaamse opleidingskader. De nummering en inhoud van de DLR van beide opleidingen wor-
den gegeven in sectie A.1 . Hun relatie met onze OLR wordt uitvoerig besproken in sectie 2.2 .2
voor de Bachelor in de fysica en in sectie 2.3 .2 voor de Master in de fysica.



Bijlage A.5

A.5 .1 Vernieuwde bachelorprogramma Leuven

SEM 1 SEM 2 SEM3 SEM 4 SEM 5 SEM 6
6

Calculus I 6
6
6
3
3 3

3
Calculus II 3

9
6
3
3

6
6
9
9
3 3

6
3
6
3

Minor 6
6
3
3
6

Minor 6
4 5

3
9
6
9

30 30 33 27 28 32

TOTAAL: 180
150
30

Bachelor fysica Leuven -nieuwe programma  

Lineaire Algebra

Beginselen van programmeren
Algemene Natuurkunde I: Mechanica
Bewijzen en redeneren I
Grondslagen van de chemie
Kansrekenen I

Algemene Natuurkunde II: golven, elektromagnetisme en optica
Statistische Thermodynamica
Wijsbegeerte
Fysica practicum
Algemene Natuurkunde III: fysica vanaf de 20ste eeuw
Klassieke mechanica
Differentiaalvergelijkingen en complexe functies
Minor vakken
Experimentele basistechnieken II
Elektrodynamica
Computergesteund probleemoplossen in de natuurkunde
Kwantummechanica
Wetenschapscommunicatie

Statistische mechanica bij evenwicht
Stochastische processen of Inleiding tot algemene relativiteit
Deeltjesfysica of Inleiding tot Algemene Relativiteit
Inleiding tot de sterrenkunde

Projectwerk natuurkunde
Religie, zingeving en levensbeschouwing
Fysica van de gecondenseerde materie
Kernfysica
Minor vakken

Totaal major =
Totaal minor =

100



Programmaoverzicht

A.5 .2 Uitdovende bachelorprogramma Leuven

SEM 1 SEM 2 SEM3 SEM 4 SEM 5 SEM 6
6

Calculus I 5
6
8
5

6
Calculus II 3

8
6
3

6
6
8
3

Minor 6
6
6
4

12
6

12
4 5

3
12

5
5
5

5
5
5
5

30 26 29 28 32 35

180
42
138

Bachelor fysica Leuven - oude programma 

Lineaire Algebra

Beginselen van programmeren
Algemene Natuurkunde I: Mechanica en golven 
Bewijzen en redeneren I
Kansrekenen en Statistiek

Algemene Natuurkunde II: Elektromagnetisme en optica
Statistische Thermodynamica
Wijsbegeerte
Algemene Natuurkunde III: fysica vanaf de 20ste eeuw
Klassieke mechanica
Differentiaalvergelijkingen 
Wetenschapscommunicatie

Experimentele basistechnieken II 
Elektrodynamica
Computergesteund probleemoplossen in de natuurkunde
Minor vakken
Kwantummechanica
Minor vakken
Projectwerk natuurkunde 
Religie, zingeving en levensbeschouwing
Minor vakken
Studenten kiezen 5 vakken uit 7 (2 andere vakken worden in master opgenomen).
Wiskundige methoden in de natuurkunde
Statistische mechanica bij evenwicht
Sterrenkunde
Deeltjesfysica
Kernfysica
Fysica van de zachte materie
Vaste-stoffysica

Totaal: 
Totaal minor =
Totaal major =
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Bijlage A.5

A.5 .3 Interesseminoren in het bachelorprogramma Leuven

      Intresseminoren bij de bacheloropleiding fysica in Leuven   :  

      Minor Wiskunde

   Minor Sterrenkunde en Informatica

     Minor Bio-Chemische wetenschappen

 Minor Onderwijs (15 ECTs, derde fase). Te combineren met tweede fase van een van de 
andere minoren

fase sem sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 
Stralingsprocessen in de sterrenkunde 
(6)

2 1 6

Wetenschap van de aarde (3) 2 1 3
Objectgericht programmeren (6) 2 2 6
Wiskundige inleiding tot 
vloeistofdynamica (6)

3 1 6

Statistiek en data analyse (3) 3 1 3
Gegevensstructuren en algoritmen (6) 3 2 6
TOTAAL: 9 6 9 6
Totaal per semester: 33 27 31 29

 fase sem sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 
Metalen en Katalyse (6) 2 1 6
Celbiologie en biochemie (9) 2 1-2 

(jaarvak)
3 6

Moleculaire biologie (6) 3 1 6
Celfysiologie K037AN (3) 3 1 3
Moleculaire Architectuur (6) (nu 
5)

3 2 6

Totaal minor 9 6 9 6
Totaal per semester 33 27 31 29

fase sem sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 
Meetkunde I (6) 2 1 6
Bewijzen en Redeneren II 
(3)

2 1 3

Analyse I (6) 2 2 6
Analyse II (6) 3 1 6
Algebraische structuren (3) 3 2  3
Meetkunde II (6) 6
TOTAAL MINOR 9 6 6 9
TOTAAL Plichtvakken 24 21 22 23
TOTAAL per semester 33 27 28 32

 fase sem sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 
L      Leren en onderwijzen 3 1 5

Didactiek Natuurwetenschappen 3 1 6
Tutoring stage 3 2 4
Totaal minor 9 6 11 4
Totaal per semester 33 27 33 27
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Programmaoverzicht

A.5 .4 Bachelorprogramma Kortrijk

SEM 1 SEM 2 SEM3 SEM 4 SEM 5 SEM 6

Algemene Natuurkunde I: Mechanica 6

Inleiding tot hogere wiskunde 7

Beginselen van programmeren 5

Probleemoplossen en ontwerpen 3

Wiskundig redeneren 3

Grondslagen van de chemie 6

6

Statistiek 5

Statistische Thermodynamica 6

Lineaire Algebra 5

Technieken voor wiskundige analyse 3
Wijsbegeerte 3

Algemene Natuurkunde: fysica vanaf de 20ste eeuw 6

Klassieke mechanica 6

Differentiaalvergelijkingen  8

Numerieke wiskunde 5

Groepenleer en complexe analyse 3 3

profielkeuze 6

Grondslagen van de experimentele natuurkunde 4

Algemene natuurkunde: golven en optica 3

Kwantummechanica 6

Kernfysica (tweejaarlijks) 6

Wetenschapscommunicatie 3

profielkeuze 6

Statistische mechanica bij evenwicht 6

Electrodynamica 6

Fysica van fluida en zachte materie 6

Regligie, zingeving en levensbeschouwing 3

Vastestoffysica (tweejaarlijks) 6

Eindproject 3 3

profielkeuze 3

Aanvullende keuze 9 13

30 28 34 31 27 31

TOTAAL: 181

Totaal major = 144

Totaal minor = 37

Bachelor fysica Kortrijk ‐3 fases

Algemene Natuurkunde II: elektromagnetisme 
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Bijlage A.5

Doorstroomoptie ingenieurswetenschappen bachelor Kortrijk De doorstroomoptie inge-
nieurswetenschappen bestaat uit 3 semesters (90 studiepunten) verplichte opleidingsonderdelen
die vooral bestaan uit basiswetenschappen. Meer concreet omvat zij:

− Wiskundeopleidingsonderdelen, in totaal goed voor 30 sp.
− Fysicaopleidingsonderdelen: Algemene natuurkunde: mechanica, Algemene natuurkunde:

elektromagnetisme, Thermodynamica, Klassieke en toegepaste mechanica, in totaal goed
voor 20 sp.

− Chemieopleidingsonderdelen: Grondslagen van de chemie en Organische chemie, samen
9 sp.

− ICT en technologische opleidingsonderdelen: Beginselen van programmeren, Informa-
tieoverdracht en -verwerking m.i.v. elektrische netwerken, Materiaalkunde, samen 15 sp.

− Algemeen vormende opleidingsonderdelen: Inleiding tot de economie en Wijsbegeerte,
samen 7 sp.

− Per semester een practicum Probleemoplossen en ontwerpen waarin de opgedane kennis
uit de basiswetenschappen op een geı̈ntegreerde manier en in concrete probleemsituaties
wordt toegepast en waarbinnen ook teamsgewijs wordt samengewerkt, diverse vormen
van rapportering worden toegepast en een vorm van peer-evaluatie gehanteerd wordt (sa-
men 9 sp).

Tijdens het vierde semester kiest de student, volgens welbepaalde regels, opleidingsonder-
delen uit minstens twee van de aangeboden pakketten Computerwetenschappen, Elektrotech-
niek en Werktuigkunde. Deze keuze is van belang met het oog op de hoofd- en nevenrichting
die de student wil nemen bij de overstap naar de Bachelor in de ingenieurswetenschappen in
Leuven.
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Programmaoverzicht

A.5 .5 Het masterprogramma te Leuven en twee modeltrajecten

MASTER IN DE FYSICA

Historical and Social Aspects of Physics 5
30

Relativity 6 6
6 6
6 6
6 Computational physics: Advance Monte Carlo Methods 3
3 Computational physics:  Molecular Dynamics Simulations 3
3 6

6
6
6
6

Physics modeling of complex systems 6
Solid State Physics 6

6 Nuclear energy 6
6 Lasers and laser spectroscopy 3
6 Computational methods in solid state physics 3

Theoretical nuclear physics 6 Nuclear Solid State Physics 3
3 3

Exotic nuclei: properties and interactions I 3 Radiation protection 3
Exotic nuclei: properties and interactions II 3 Physics of beam-solid interactions 5

3
Nuclear measuring techniques 3

6 Electronic transport 3
Solid State Physics I 6 Computational methods in solid state physics 3

3 Magnetic resonance 3
3 Scanning probe microscopy 3
3 3

Optical properties of solids 3 Nuclear Solid State Physics 3
Solid State Physics 6 Physics of beam-solid interactions 5

Lasers and laser spectroscopy 3

6
Advanced soft matter physics 6
Physical Acoustics 6
Experimental techniques in acoustics and thermal physics 6

6

5
5
5
5
5
5
5

Gemeenschappelijke vakken

Master proef

Specialisatie: theoretische fysica - 50
Plichtvakken Keuzevakken

Analytische mechanica
Wiskundige methoden in de natuurkunde II Kwantumveldentheorie
Projectwerk theoretische fysica Gevorderde veldentheorie
Nonequilibrium statistical physics
Symmetries in quantummechanics
Advanced topics in quantummechanics Inleiding tot kosmologie

Thema's uit de mathematische fysica
Liegroepen en liealgebra's
Elektrozwakke- en sterke kracht
Capita Selecta Theoretical Physics

Specialisatie: Fysica op femtometerschaal: kernfysica - 50
Plichtvakken Keuzevakken

Gevorderde experimenteertechnieken uit de hedendaagse fysica
Gevorderde kernfysica
Ioniserende straling en artificiele radioactiviteit

Hyperfine interactions Theoretical nucleosynthesis

Symmetries in quantummechanics

Specialisatie Vaste-stoffysica op nanometerschaal - 50
Plichtvakken Keuzevakken

Gevorderde experimenteertechnieken uit de hedendaagse fysica

Mesoscopic physics
Magnetisme, supergeleiding en electron correlaties
Halfgeleiderfysica Hyperfine interactions

Specialisatie Fysica van de zachte materie - 50
Plichtvakken Lijsten van keuzevakken over volgende topics:

Gevorderde experimenteertechnieken uit de hedendaagse fysica Toegepaste fysica - experimentele technieken
Toegepaste fysica - materialen
Computationele fysica
Fysische scheikunde

Grondslagen van de chemie

Keuze gevorderde fysica (bachelor vakken) - 10
Kernfysca
Deeltjesfysica
Fysica van zachte materie
Vaste-stoffysica
Wiskundige methoden in de natuurkunde
Statistische mechanica bij evenwicht
Sterrenkunde

Keuze Optie - 25
Onderwijs
Onderzoek
Professionalisering
Verbreding.
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Bijlage A.5

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Gevorderde experimenteertechnieken uit de hedendaagse fys 6

Gevorderde kernfysica 6

Ioniserende straling en artificiele radioactiviteit 6

Nuclear measuring techniques 1.5 1.5

Wiskundige methoden in de natuurkunde 5

Kwantumveldentheorie 6

Theoretical nuclear physics 6

Hyperfine interactions 3

Exotic nuclei: properties and interactions I 3

Symmetries in quantummechanics 3

Historical and social aspects of physics 5

Fysica van de zachte materie 5

Theory of nucleosynthesis 3

Preparation master thesis  3

Physics of beam‐solid interactions 5

Relativity 6

Computational physics: advanced Monte Carlo Methods 3

Magnetisme, supergeleiding en electron correlaties 3

Master thesis 12 15

Exotic nuclei: properties and interactions II 3

Nuclear Solid State Physics 3

Elektrozwakke en sterke kracht 6

Lie groepen en Lie algebra's 6

29 31 29 33

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Relativity 6

Symmetries in quantum mechanics 3

Kwantumveldentheorie 6

Leren en Onderwijzen 5

Computational Physics: advance monte carlo methods 3

Sterrenkunde 5

Projectwerk Theoretische fysica 3 3

Wiskundige methoden in de natuurkunde II 6

Non‐equilibrium statistical physics 6

Advanced topics in quantum mechanics 3

Onderwijs, opvoeding en samenleving 3

Thema's uit de mathematische fysica 6

Voorbereiding Master thesis 3

Didactiek Natuurwetenschappen: fysica 6

Concretisering vakdidactiek: fysica 4

Opzetten van demonstratie en practicum experimenten: fysica 4

Computational Physics: molecular dynamics 3

Pedagogisch‐didactisch seminarie 2 2

Master thesis 12 15

Historical and social aspects of physics 5

Physics modelling of complex systems 6

31 30 31 28

MASTER IN DE FYSICA: specialisatie Theoretische Fysica

OPTIE ONDERWIJS

MASTER IN DE FYSICA: specialisatie Fysica op Femtometerschaal: kernfysica

OPTIE ONDERZOEK
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Bijlage A.9

A
m

b
t1

n
aa

m
 

F
ac

u
lt

ei
t/

D
ep

ar
te

m
en

t/
V

ak
g

ro
ep

(I
n

st
el

lin
g

)2
V

T
E

 a
an

 d
e 

in
st

el
lin

g
3

A
an

ta
l s

tu
d

ie
p

u
n

te
n

 a
an

 d
e 

o
p

le
id

in
g

4

A
fd

. M
ol

ec
. M

ic
ro

bi
ol

. &
 B

io
te

ch
no

lo
gi

e
1

5,
72

V
an

 D
ijc

k 
P

at
ric

k
16

A
fd

el
in

g 
S

te
rr

en
ku

nd
e

1
0,

01
V

an
 W

in
ck

el
 H

an
s

17

A
fd

el
in

g 
A

lg
eb

ra
1

13
V

ey
s 

W
ill

em
18

A
fd

el
in

g 
A

ko
es

tie
k 

en
 T

he
rm

is
ch

e 
F

ys
ic

a
1

5
W

üb
be

nh
or

st
 M

ic
ha

el
19

H
oo

fd
do

ce
nt

La
bo

 M
ol

ec
. e

n 
C

el
. S

ig
na

al
tr

an
sm

is
si

e
1

3
B

ul
ty

nc
k 

G
ee

rt
1

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
9,

48
C

ar
lo

n 
E

nr
ic

o
2

O
E

 M
et

af
ys

ic
a 

&
 F

ilo
so

fie
 v

an
 d

e 
C

ul
tu

ur
1

3
C

or
to

is
 P

au
l

3

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
6

D
en

ef
 F

re
de

rik
4

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

3
Ja

ns
se

ns
 E

w
al

d
5

D
oc

en
t

D
ep

ar
te

m
en

t N
at

uu
rk

un
de

 e
n 

S
te

rr
en

ku
nd

e
1

6
D

e 
C

oc
k 

M
ie

ke
1

A
fd

el
in

g 
P

la
sm

a-
as

tr
of

ys
ic

a
1

3
V

an
 D

oo
rs

se
la

er
e 

T
om

2

F
ac

. P
sy

ch
ol

og
ie

 e
n 

P
ed

ag
og

is
ch

e 
W

et
.

1
5

V
an

do
or

en
 W

im
3

A
fd

el
in

g 
S

ta
tis

tie
k

1
3

V
er

do
nc

k 
T

im
4

D
oc

to
r-

as
si

st
en

t

H
og

er
 In

st
itu

ut
 v

oo
r 

W
ijs

be
ge

er
te

1
3

S
ch

rij
ve

rs
 J

oe
ri

1

D
ep

ar
te

m
en

t W
is

ku
nd

e
1

6
V

an
de

rv
ek

en
 J

oe
ri

2

an
de

r 
Z

A
P

 5

A
fd

el
in

g 
A

lg
eb

ra
1

3
C

oo
ls

 F
ili

p
1

D
ep

ar
te

m
en

t C
he

m
ie

1
1,

8
D

iri
x 

C
ar

ol
ie

n
2

D
ep

ar
te

m
en

t C
he

m
ie

1
0,

37
H

ou
be

n 
Li

nd
a

3

D
ep

ar
te

m
en

t C
he

m
ie

1
2,

3
S

na
uw

ae
rt

 J
oh

an
4

A
fd

. M
ol

ec
. M

ic
ro

bi
ol

. &
 B

io
te

ch
no

lo
gi

e
1

3,
28

V
an

 Z
ee

br
oe

ck
 G

rie
t

5

1 
V

oo
r 

ge
ïn

te
gr

ee
rd

e 
op

le
id

in
ge

n 
ku

nn
en

 h
ie

r 
no

g 
an

de
re

 a
m

bt
en

 w
or

de
n 

to
eg

ev
oe

gd
 in

di
en

 d
ez

e 
aa

nw
ez

ig
 z

ijn
.

2 
D

e 
na

am
 v

an
 d

e 
fa

cu
lte

it,
 h

et
 d

ep
ar

te
m

en
 to

f d
e 

va
kg

ro
ep

 e
n 

(in
 h

et
 g

ev
al

 v
an

 e
en

 in
te

ru
ni

ve
rs

ita
ir 

ge
or

ga
ni

se
er

de
 o

pl
ei

di
ng

) 
de

 in
st

el
lin

g 
w

aa
ra

an
 h

et
 b

et
ro

kk
en

 p
er

so
ne

el
sl

id
 p

rim
ai

r 
ve

rb
on

de
n 

is
.

3 
V

T
E

 b
et

re
ft 

he
t %

 a
an

st
el

lin
g 

va
n 

he
t b

et
ro

kk
en

 p
er

so
ne

el
sl

id
 z

oa
ls

 h
et

 c
on

tr
ac

tu
ee

l v
as

tg
el

eg
d 

is
 o

p 
he

t m
om

en
t v

an
 d

e 
pe

ili
ng

.
4 

T
ot

aa
l v

an
 h

et
 a

an
ta

l s
tu

di
ep

un
te

n 
w

aa
rv

oo
r 

he
t p

er
so

ne
el

sl
id

 v
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 is
 b

in
ne

n 
de

 o
pl

ei
di

ng
.

5 
A

nd
er

 Z
A

P
, o

nd
er

st
eu

ne
nd

 a
an

 d
e 

op
le

id
in

g.

122



Personeelsbezetting

T
a
b

e
l 

2
a

: 
o

m
v
a
n

g
 v

a
n

 h
e
t 

in
g

e
z
e

tt
e

 p
e
rs

o
n

e
e
l 

n
a
a
r 

g
e
s
la

c
h

t 
e
n

 l
e

e
ft

ij
d

 (
a
c
a

d
e
m

is
c

h
e
 o

p
le

id
ig

e
n

)

G
e
s
la

c
h

t

M
V

L
e
e
ft

ij
d

s
c
a

te
g

o
ri

e

2
0
-2

9
3
0
-3

9
4
0

-4
9

5
0
-5

9
6
0
 p

lu
s

T
o

ta
a
l

Z
A

P
 5

43
4
7

A
A

P
 6

B
A

P
 b

u
it
e

n
 w

e
rk

in
g

s
k
re

d
ie

te
n

A
n

d
e

re
n

 (
o

n
d

e
rs

te
u

n
in

g
 e

n
 b

e
g

e
le

id
in

g
)

M
an

da
at

-a
ss

is
te

nt
  

P
ra

kt
ijk

-a
ss

is
te

nt
  

D
oc

to
r-

as
si

st
en

t  

4
7

14
22

4

2
3

1
2

1

1
3

2
1

2

1
1

1

0

1
1

1

A
A

N
T

A
L

L
E

N

1
2

1
6

2
2

5
4
8

7
5
4

T
O

T
A

A
L

5
 A

a
n

ta
lle

n
 v

a
n

 d
e

 p
e

rs
o
n

e
e

ls
le

d
e

n
 o

p
g

e
n

o
m

e
n

 i
n

 t
a

lb
e

l 
II

.1
a

6
 B

ij 
d

e
 c

a
te

g
o

ri
e

 A
A

P
 w

o
rd

e
n

 o
o

k
 d

e
 p

ra
k
ti
jk

-a
s
s
is

te
n
te

n
 e

n
 d

o
c
to

r-
a
s
s
is

te
n
te

n
 b

in
n

e
n

 d
e
 e

ig
e
n

 w
e

rk
in

g
s
k
re

d
ie

te
n

 (
B

A
P

-s
ta

tu
te

n
) 

o
p

g
e

n
o

m
e

n
.

123



Bijlage A.9

A.9 .2 Bachelor in de fysica, Kortrijk

T
ab

el
 1

a:
 o

m
va

n
g

 v
an

 h
et

 in
g

ez
et

te
 p

er
so

n
ee

l, 
in

g
ed

ee
ld

 n
aa

r 
ca

te
g

o
ri

e 
va

n
 a

an
st

el
lin

g
 (

ac
ad

em
is

ch
e 

o
p

le
id

in
g

en
)

A
m

b
t1

n
aa

m
 

F
ac

u
lt

ei
t/

D
ep

ar
te

m
en

t/
V

ak
g

ro
ep

(I
n

st
el

lin
g

)2
V

T
E

 a
an

 d
e 

in
st

el
lin

g
3

A
an

ta
l s

tu
d

ie
p

u
n

te
n

 a
an

 d
e 

o
p

le
id

in
g

4

Z
A

P
G

ew
oo

n 
ho

og
le

ra
ar

A
fd

el
in

g 
S

ta
tis

tie
k

1
6

B
ei

rla
nt

 J
an

1

D
uu

rz
aa

m
 M

at
er

ia
le

nb
eh

ee
r

1
1,

52
B

la
np

ai
n 

B
ar

t
2

B
ee

ld
vo

rm
in

g 
en

 P
at

ho
lo

gi
e 

@
 K

ul
ak

1
6

D
e 

C
uy

pe
r 

M
ar

ce
l

3

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

6
D

ec
km

yn
 H

an
s

4

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

6,
75

D
ek

im
pe

 K
ar

el
5

O
E

 O
nd

er
w

ijs
ku

nd
e

1
5

E
le

n 
Ja

n
6

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
6

H
uy

se
 M

ar
c

7

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

16
,2

6
Ig

od
t P

au
l G

.
8

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
6

M
ae

s 
C

hr
is

tia
n

9

A
fd

el
in

g 
A

na
ly

se
1

6
V

ae
s 

S
te

fa
an

10

A
fd

el
in

g 
A

na
ly

se
1

6,
03

V
an

 A
ss

ch
e 

W
al

te
r

11

A
fd

. B
io

ch
em

ie
, M

ol
ec

ul
.&

 S
tr

uc
t. 

B
io

l.
1

6
V

an
 M

ee
rv

el
t L

uc
12

co
ör

di
na

to
r 

H
W

 K
ul

ak
1

6
V

an
da

el
e 

N
ic

o
13

D
ep

ar
te

m
en

t N
at

uu
rk

un
de

 e
n 

S
te

rr
en

ku
nd

e
1

6
V

an
ha

es
en

do
nc

k 
C

hr
is

14

A
fd

el
in

g 
S

te
rr

en
ku

nd
e

1
6

W
ae

lk
en

s 
C

hr
is

to
ffe

l
15

H
oo

gl
er

aa
r

A
fd

el
in

g 
H

al
fg

el
ei

de
rf

ys
ic

a
1

2,
77

A
fa

na
si

ev
 V

al
er

i
1

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

18
,3

9
D

e 
G

er
se

m
 H

er
be

rt
2

C
om

pu
te

rw
et

en
sc

ha
pp

en
 K

ul
ak

1
5

D
ec

au
sm

ae
ck

er
 P

at
ric

k
3

A
fd

el
in

g 
M

ee
tk

un
de

1
6

D
ill

en
 F

ra
nk

i
4

A
fd

el
in

g 
P

ol
ym

ee
rc

he
m

ie
 e

n 
-m

at
er

ia
le

n
1

6
N

ie
s 

E
ric

5

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
6

R
og

ie
rs

 J
os

ep
h

6

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
0,

75
T

em
st

 K
ris

tia
an

7

A
fd

el
in

g 
E

S
A

T
 -

 P
S

I
1

6
V

an
 E

yc
ke

n 
Lu

c
8

A
fd

el
in

g 
A

ko
es

tie
k 

en
 T

he
rm

is
ch

e 
F

ys
ic

a
6

W
ub

be
nh

or
st

 M
ic

ha
el

9

H
oo

fd
do

ce
nt

D
ep

ar
te

m
en

t B
io

lo
gi

e
1

0,
75

C
ra

uw
el

s 
M

ar
io

n
1

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

14
,7

5
D

e 
La

th
au

w
er

 L
ie

ve
n

2

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
6

D
en

ef
 F

re
de

ric
3

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

7
M

al
fa

it 
W

im
4

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

4,
88

V
an

 B
ae

l M
ar

gr
ie

t
5

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

16
,7

5
V

an
 D

en
 A

be
el

e 
K

oe
n

6

D
oc

en
t

124



Personeelsbezetting

T
ab

el
 1

a:
 o

m
va

n
g

 v
an

 h
et

 in
g

ez
et

te
 p

er
so

n
ee

l, 
in

g
ed

ee
ld

 n
aa

r 
ca

te
g

o
ri

e 
va

n
 a

an
st

el
lin

g
 (

ac
ad

em
is

ch
e 

o
p

le
id

in
g

en
)

A
m

b
t1

n
aa

m
 

F
ac

u
lt

ei
t/

D
ep

ar
te

m
en

t/
V

ak
g

ro
ep

(I
n

st
el

lin
g

)2
V

T
E

 a
an

 d
e 

in
st

el
lin

g
3

A
an

ta
l s

tu
d

ie
p

u
n

te
n

 a
an

 d
e 

o
p

le
id

in
g

4

Z
A

P
G

ew
oo

n 
ho

og
le

ra
ar

A
fd

el
in

g 
S

ta
tis

tie
k

1
6

B
ei

rla
nt

 J
an

1

D
uu

rz
aa

m
 M

at
er

ia
le

nb
eh

ee
r

1
1,

52
B

la
np

ai
n 

B
ar

t
2

B
ee

ld
vo

rm
in

g 
en

 P
at

ho
lo

gi
e 

@
 K

ul
ak

1
6

D
e 

C
uy

pe
r 

M
ar

ce
l

3

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

6
D

ec
km

yn
 H

an
s

4

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

6,
75

D
ek

im
pe

 K
ar

el
5

O
E

 O
nd

er
w

ijs
ku

nd
e

1
5

E
le

n 
Ja

n
6

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
6

H
uy

se
 M

ar
c

7

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

16
,2

6
Ig

od
t P

au
l G

.
8

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
6

M
ae

s 
C

hr
is

tia
n

9

A
fd

el
in

g 
A

na
ly

se
1

6
V

ae
s 

S
te

fa
an

10

A
fd

el
in

g 
A

na
ly

se
1

6,
03

V
an

 A
ss

ch
e 

W
al

te
r

11

A
fd

. B
io

ch
em

ie
, M

ol
ec

ul
.&

 S
tr

uc
t. 

B
io

l.
1

6
V

an
 M

ee
rv

el
t L

uc
12

co
ör

di
na

to
r 

H
W

 K
ul

ak
1

6
V

an
da

el
e 

N
ic

o
13

D
ep

ar
te

m
en

t N
at

uu
rk

un
de

 e
n 

S
te

rr
en

ku
nd

e
1

6
V

an
ha

es
en

do
nc

k 
C

hr
is

14

A
fd

el
in

g 
S

te
rr

en
ku

nd
e

1
6

W
ae

lk
en

s 
C

hr
is

to
ffe

l
15

H
oo

gl
er

aa
r

A
fd

el
in

g 
H

al
fg

el
ei

de
rf

ys
ic

a
1

2,
77

A
fa

na
si

ev
 V

al
er

i
1

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

18
,3

9
D

e 
G

er
se

m
 H

er
be

rt
2

C
om

pu
te

rw
et

en
sc

ha
pp

en
 K

ul
ak

1
5

D
ec

au
sm

ae
ck

er
 P

at
ric

k
3

A
fd

el
in

g 
M

ee
tk

un
de

1
6

D
ill

en
 F

ra
nk

i
4

A
fd

el
in

g 
P

ol
ym

ee
rc

he
m

ie
 e

n 
-m

at
er

ia
le

n
1

6
N

ie
s 

E
ric

5

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
6

R
og

ie
rs

 J
os

ep
h

6

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
0,

75
T

em
st

 K
ris

tia
an

7

A
fd

el
in

g 
E

S
A

T
 -

 P
S

I
1

6
V

an
 E

yc
ke

n 
Lu

c
8

A
fd

el
in

g 
A

ko
es

tie
k 

en
 T

he
rm

is
ch

e 
F

ys
ic

a
6

W
ub

be
nh

or
st

 M
ic

ha
el

9

H
oo

fd
do

ce
nt

D
ep

ar
te

m
en

t B
io

lo
gi

e
1

0,
75

C
ra

uw
el

s 
M

ar
io

n
1

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

14
,7

5
D

e 
La

th
au

w
er

 L
ie

ve
n

2

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
6

D
en

ef
 F

re
de

ric
3

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

7
M

al
fa

it 
W

im
4

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

4,
88

V
an

 B
ae

l M
ar

gr
ie

t
5

vo
or

zi
tte

r 
W

&
T

 K
ul

ak
1

16
,7

5
V

an
 D

en
 A

be
el

e 
K

oe
n

6

D
oc

en
t

125



Bijlage A.9

T
a
b

e
l 

2
a

: 
o

m
v
a
n

g
 v

a
n

 h
e
t 

in
g

e
z
e

tt
e

 p
e
rs

o
n

e
e
l 

n
a
a
r 

g
e
s
la

c
h

t 
e
n

 l
e

e
ft

ij
d

 (
a
c
a

d
e
m

is
c

h
e
 o

p
le

id
ig

e
n

)

G
e
s
la

c
h

t

M
V

L
e
e
ft

ij
d

s
c
a

te
g

o
ri

e

2
0
-2

9
3
0
-3

9
4
0

-4
9

5
0
-5

9
6
0
 p

lu
s

T
o

ta
a
l

Z
A

P
 5

33
3
6

A
A

P
 6

B
A

P
 b

u
it
e

n
 w

e
rk

in
g

s
k
re

d
ie

te
n

A
n

d
e

re
n

 (
o

n
d

e
rs

te
u

n
in

g
 e

n
 b

e
g

e
le

id
in

g
)

M
an

da
at

-a
ss

is
te

nt
  

P
ra

kt
ijk

-a
ss

is
te

nt
  

D
oc

to
r-

as
si

st
en

t  

3
5

10
15

6

1
3

3
2

00 0

1
1

1

A
A

N
T

A
L

L
E

N

1
8

1
0

1
5

6
3
7

3
4
0

T
O

T
A

A
L

5
 A

a
n

ta
lle

n
 v

a
n

 d
e

 p
e

rs
o
n

e
e

ls
le

d
e

n
 o

p
g

e
n

o
m

e
n

 i
n

 t
a

lb
e

l 
II

.1
a

6
 B

ij 
d

e
 c

a
te

g
o

ri
e

 A
A

P
 w

o
rd

e
n

 o
o

k
 d

e
 p

ra
k
ti
jk

-a
s
s
is

te
n
te

n
 e

n
 d

o
c
to

r-
a
s
s
is

te
n
te

n
 b

in
n

e
n

 d
e
 e

ig
e
n

 w
e

rk
in

g
s
k
re

d
ie

te
n

 (
B

A
P

-s
ta

tu
te

n
) 

o
p

g
e

n
o

m
e

n
.

126



Personeelsbezetting

A.9 .3 Master in fysica/Master of Physics

T
ab

el
 1

a:
 o

m
va

n
g

 v
an

 h
et

 in
g

ez
et

te
 p

er
so

n
ee

l, 
in

g
ed

ee
ld

 n
aa

r 
ca

te
g

o
ri

e 
va

n
 a

an
st

el
lin

g
 (

ac
ad

em
is

ch
e 

o
p

le
id

in
g

en
)

A
m

b
t1

n
aa

m
 

F
ac

u
lt

ei
t/

D
ep

ar
te

m
en

t/
V

ak
g

ro
ep

(I
n

st
el

lin
g

)2
V

T
E

 a
an

 d
e 

in
st

el
lin

g
3

A
an

ta
l s

tu
d

ie
p

u
n

te
n

 a
an

 d
e 

o
p

le
id

in
g

4

Z
A

P
B

ui
te

ng
ew

oo
n 

ho
og

le
ra

ar

A
fd

el
in

g 
E

S
A

T
 -

 M
IC

A
S

0,
1

3
H

er
em

an
s 

P
au

l
1

G
ew

oo
n 

ho
og

le
ra

ar

D
uu

rz
aa

m
 M

at
er

ia
le

nb
eh

ee
r

1
1,

5
B

la
np

ai
n 

B
ar

t
1

A
fd

. M
ol

ec
ul

ai
re

 V
is

ua
lis

at
ie

 &
 F

ot
on

ic
a

1
6,

7
C

la
ys

 K
oe

n
2

A
fd

. N
um

er
. A

na
ly

se
 e

n 
T

oe
g.

 W
is

ku
nd

e
1

1
C

oo
ls

 R
on

al
d

3

A
fd

. M
ol

ec
ul

ai
re

 V
is

ua
lis

at
ie

 &
 F

ot
on

ic
a

1
2,

4
D

e 
F

ey
te

r 
S

te
ve

n
4

A
fd

el
in

g 
B

ou
w

m
ec

ha
ni

ca
1

3
D

e 
R

oe
ck

 G
ui

do
5

C
en

tr
. v

r 
O

pp
er

vl
ak

te
ch

em
ie

 &
 K

at
al

ys
e

1
5

D
e 

V
os

 D
irk

6

A
fd

. T
oe

g.
 M

ec
ha

ni
ca

 &
 E

ne
rg

ie
co

nv
er

si
e

1
6

D
'h

ae
se

le
er

 W
ill

ia
m

7

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
6,

96
H

uy
se

 M
ar

c
8

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

3
Li

ev
en

s 
P

et
er

9

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

3
Lo

cq
ue

t J
ea

n-
P

ie
rr

e
10

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
17

,6
6

M
ae

s 
C

hr
is

tia
n

11

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

4,
5

M
os

hc
ha

lk
ov

 V
ic

to
r

12

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
8,

72
S

ev
er

ijn
s 

N
at

al
is

13

A
fd

el
in

g 
H

al
fg

el
ei

de
rf

ys
ic

a
1

4,
59

S
te

sm
an

s 
A

nd
re

14

A
fd

el
in

g 
E

S
A

T
 -

 M
IC

A
S

1
3

S
te

ya
er

t M
ic

he
l

15

A
fd

. M
ol

ec
ul

ai
re

 V
is

ua
lis

at
ie

 &
 F

ot
on

ic
a

1
4,

2
V

an
 d

er
 A

uw
er

ae
r 

M
ar

k
16

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
4,

96
V

an
 D

up
pe

n 
P

ie
te

r
17

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

9,
13

V
an

 H
ae

se
nd

on
ck

 C
hr

is
tia

n
18

S
tr

uc
tu

re
le

 M
at

er
ia

le
n

1
6

V
an

 H
ou

tte
 P

au
l

19

A
fd

. B
io

ch
em

ie
, M

ol
ec

ul
.&

 S
tr

uc
t. 

B
io

l.
1

7
V

an
 M

ee
rv

el
t L

uc
20

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
12

,5
4

V
an

 P
ro

ey
en

 A
nt

oi
ne

21

A
fd

el
in

g 
E

S
A

T
 -

 S
C

D
: S

IS
T

A
/C

O
S

IC
/D

O
C

A
R

C
H

1
2,

45
V

an
de

w
al

le
 J

os
ep

h
22

A
fd

. N
um

er
. A

na
ly

se
 e

n 
T

oe
g.

 W
is

ku
nd

e
1

2,
71

V
an

de
w

al
le

 S
te

fa
n

23

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
5,

83
V

an
to

m
m

e 
A

nd
ré

24

A
fd

el
in

g 
S

te
rr

en
ku

nd
e

1
5,

4
W

ae
lk

en
s 

C
hr

is
to

ffe
l

25

H
oo

gl
er

aa
r

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
10

,5
9

F
an

ne
s 

M
ar

k
1

A
fd

el
in

g 
A

ko
es

tie
k 

en
 T

he
rm

is
ch

e 
F

ys
ic

a
1

11
,4

7
G

lo
rie

ux
 C

hr
is

t
2

A
fd

el
in

g 
H

al
fg

el
ei

de
rf

ys
ic

a
1

1,
98

H
ou

ss
a 

M
ic

he
l

3

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
5,

82
N

ey
en

s 
G

er
da

4

A
fd

el
in

g 
K

w
an

tu
m

ch
em

ie
 e

n 
F

ys
ic

oc
he

m
ie

1
5

P
ie

rlo
ot

 K
ris

tin
e

5

127



Bijlage A.9

T
ab

el
 1

a:
 o

m
va

n
g

 v
an

 h
et

 in
g

ez
et

te
 p

er
so

n
ee

l, 
in

g
ed

ee
ld

 n
aa

r 
ca

te
g

o
ri

e 
va

n
 a

an
st

el
lin

g
 (

ac
ad

em
is

ch
e 

o
p

le
id

in
g

en
)

A
m

b
t1

n
aa

m
 

F
ac

u
lt

ei
t/

D
ep

ar
te

m
en

t/
V

ak
g

ro
ep

(I
n

st
el

lin
g

)2
V

T
E

 a
an

 d
e 

in
st

el
lin

g
3

A
an

ta
l s

tu
d

ie
p

u
n

te
n

 a
an

 d
e 

o
p

le
id

in
g

4

Z
A

P
B

ui
te

ng
ew

oo
n 

ho
og

le
ra

ar

A
fd

el
in

g 
E

S
A

T
 -

 M
IC

A
S

0,
1

3
H

er
em

an
s 

P
au

l
1

G
ew

oo
n 

ho
og

le
ra

ar

D
uu

rz
aa

m
 M

at
er

ia
le

nb
eh

ee
r

1
1,

5
B

la
np

ai
n 

B
ar

t
1

A
fd

. M
ol

ec
ul

ai
re

 V
is

ua
lis

at
ie

 &
 F

ot
on

ic
a

1
6,

7
C

la
ys

 K
oe

n
2

A
fd

. N
um

er
. A

na
ly

se
 e

n 
T

oe
g.

 W
is

ku
nd

e
1

1
C

oo
ls

 R
on

al
d

3

A
fd

. M
ol

ec
ul

ai
re

 V
is

ua
lis

at
ie

 &
 F

ot
on

ic
a

1
2,

4
D

e 
F

ey
te

r 
S

te
ve

n
4

A
fd

el
in

g 
B

ou
w

m
ec

ha
ni

ca
1

3
D

e 
R

oe
ck

 G
ui

do
5

C
en

tr
. v

r 
O

pp
er

vl
ak

te
ch

em
ie

 &
 K

at
al

ys
e

1
5

D
e 

V
os

 D
irk

6

A
fd

. T
oe

g.
 M

ec
ha

ni
ca

 &
 E

ne
rg

ie
co

nv
er

si
e

1
6

D
'h

ae
se

le
er

 W
ill

ia
m

7

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
6,

96
H

uy
se

 M
ar

c
8

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

3
Li

ev
en

s 
P

et
er

9

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

3
Lo

cq
ue

t J
ea

n-
P

ie
rr

e
10

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
17

,6
6

M
ae

s 
C

hr
is

tia
n

11

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

4,
5

M
os

hc
ha

lk
ov

 V
ic

to
r

12

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
8,

72
S

ev
er

ijn
s 

N
at

al
is

13

A
fd

el
in

g 
H

al
fg

el
ei

de
rf

ys
ic

a
1

4,
59

S
te

sm
an

s 
A

nd
re

14

A
fd

el
in

g 
E

S
A

T
 -

 M
IC

A
S

1
3

S
te

ya
er

t M
ic

he
l

15

A
fd

. M
ol

ec
ul

ai
re

 V
is

ua
lis

at
ie

 &
 F

ot
on

ic
a

1
4,

2
V

an
 d

er
 A

uw
er

ae
r 

M
ar

k
16

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
4,

96
V

an
 D

up
pe

n 
P

ie
te

r
17

A
fd

el
in

g 
V

as
te

-s
to

ffy
si

ca
 e

n 
M

ag
ne

tis
m

e
1

9,
13

V
an

 H
ae

se
nd

on
ck

 C
hr

is
tia

n
18

S
tr

uc
tu

re
le

 M
at

er
ia

le
n

1
6

V
an

 H
ou

tte
 P

au
l

19

A
fd

. B
io

ch
em

ie
, M

ol
ec

ul
.&

 S
tr

uc
t. 

B
io

l.
1

7
V

an
 M

ee
rv

el
t L

uc
20

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
12

,5
4

V
an

 P
ro

ey
en

 A
nt

oi
ne

21

A
fd

el
in

g 
E

S
A

T
 -

 S
C

D
: S

IS
T

A
/C

O
S

IC
/D

O
C

A
R

C
H

1
2,

45
V

an
de

w
al

le
 J

os
ep

h
22

A
fd

. N
um

er
. A

na
ly

se
 e

n 
T

oe
g.

 W
is

ku
nd

e
1

2,
71

V
an

de
w

al
le

 S
te

fa
n

23

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
5,

83
V

an
to

m
m

e 
A

nd
ré

24

A
fd

el
in

g 
S

te
rr

en
ku

nd
e

1
5,

4
W

ae
lk

en
s 

C
hr

is
to

ffe
l

25

H
oo

gl
er

aa
r

A
fd

el
in

g 
T

he
or

et
is

ch
e 

F
ys

ic
a

1
10

,5
9

F
an

ne
s 

M
ar

k
1

A
fd

el
in

g 
A

ko
es

tie
k 

en
 T

he
rm

is
ch

e 
F

ys
ic

a
1

11
,4

7
G

lo
rie

ux
 C

hr
is

t
2

A
fd

el
in

g 
H

al
fg

el
ei

de
rf

ys
ic

a
1

1,
98

H
ou

ss
a 

M
ic

he
l

3

A
fd

el
in

g 
K

er
n-

 e
n 

S
tr

al
in

gs
fy

si
ca

1
5,

82
N

ey
en

s 
G

er
da

4

A
fd

el
in

g 
K

w
an

tu
m

ch
em

ie
 e

n 
F

ys
ic

oc
he

m
ie

1
5

P
ie

rlo
ot

 K
ris

tin
e

5

128



Personeelsbezetting

T
a
b

e
l 

2
a

: 
o

m
v
a
n

g
 v

a
n

 h
e
t 

in
g

e
z
e

tt
e

 p
e
rs

o
n

e
e
l 

n
a
a
r 

g
e
s
la

c
h

t 
e
n

 l
e

e
ft

ij
d

 (
a
c
a

d
e
m

is
c

h
e
 o

p
le

id
ig

e
n

)

G
e
s
la

c
h

t

M
V

L
e
e
ft

ij
d

s
c
a

te
g

o
ri

e

2
0
-2

9
3
0
-3

9
4
0

-4
9

5
0
-5

9
6
0
 p

lu
s

T
o

ta
a
l

Z
A

P
 5

45
5
2

A
A

P
 6

B
A

P
 b

u
it
e

n
 w

e
rk

in
g

s
k
re

d
ie

te
n

A
n

d
e

re
n

 (
o

n
d

e
rs

te
u

n
in

g
 e

n
 b

e
g

e
le

id
in

g
)

M
an

da
at

-a
ss

is
te

nt
  

P
ra

kt
ijk

-a
ss

is
te

nt
  

D
oc

to
r-

as
si

st
en

t  

7
5

13
26

8

0

2
2

2

0 0 0

A
A

N
T

A
L

L
E

N

5
1
5

2
6

8
4
7

7
5
2

T
O

T
A

A
L

5
 A

a
n

ta
lle

n
 v

a
n

 d
e

 p
e

rs
o
n

e
e

ls
le

d
e

n
 o

p
g

e
n

o
m

e
n

 i
n

 t
a

lb
e

l 
II

.1
a

6
 B

ij 
d

e
 c

a
te

g
o

ri
e

 A
A

P
 w

o
rd

e
n

 o
o

k
 d

e
 p

ra
k
ti
jk

-a
s
s
is

te
n
te

n
 e

n
 d

o
c
to

r-
a
s
s
is

te
n
te

n
 b

in
n

e
n

 d
e
 e

ig
e
n

 w
e

rk
in

g
s
k
re

d
ie

te
n

 (
B

A
P

-s
ta

tu
te

n
) 

o
p

g
e

n
o

m
e

n
.

129



Opleiding fysica ABA - Instelling K.U.Leuven

 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent
Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 

inschrijvingen

Academiejaar 2005 - 
2006*

83 9 77 15 40 0 0 79 7 0 0 6 92

Academiejaar 2006 - 
2007*

113 18 107 24 46 0 29 113 9 0 0 9 131

Academiejaar 2007 - 

2008*

92 20 94 18 33 0 22 95 9 0 0 8 112

Academiejaar 2008 - 
2009

84 21 88 17 29 23 29 92 5 0 0 8 105

Academiejaar 2009 - 

2010

71 25 80 16 28 19 21 85 3 0 0 8 96

Academiejaar 2010 - 
2011

87 29 101 15 47 29 21 105 4 0 0 7 116

Academiejaar 2011 - 

2012

91 33 105 19 42 21 26 113 4 0 0 7 124

Academiejaar 2012 - 
2013**

122 31 132 21 41 0 1 133 10 0 1 9 153

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013
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Opleiding fysica ABA - Instelling K.U.Leuven

 Vestiging  Etienne Sabbelaan, Kortrijk

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Etienne Sabbelaan, Kortrijk

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent
Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 

inschrijvingen

Academiejaar 2005 - 
2006*

13 0 12 1 13 0 0 13 0 0 0 0 13

Academiejaar 2006 - 
2007*

16 3 16 3 16 0 0 17 1 0 0 1 19

Academiejaar 2007 - 

2008*

20 3 23 0 16 0 0 21 2 0 0 0 23

Academiejaar 2008 - 
2009

28 3 27 4 21 2 0 27 3 0 0 1 31

Academiejaar 2009 - 

2010

42 2 38 6 23 5 0 43 1 0 0 0 44

Academiejaar 2010 - 
2011

47 0 41 6 24 10 0 45 2 0 0 0 47

Academiejaar 2011 - 

2012

50 4 50 4 32 5 0 51 3 0 0 0 54

Academiejaar 2012 - 
2013**

42 4 42 4 16 0 0 45 1 0 0 0 46

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013
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Opleiding fysica MA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk
Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 

inschrijvingen

Academiejaar 

2007 - 2008*

18 5 20 3 0 nvt 0 22 1 0 0 0 23

Academiejaar 
2008 - 2009

37 7 37 7 0 6 16 38 5 0 0 1 44

Academiejaar 
2009 - 2010

39 12 43 8 0 6 21 42 5 0 0 4 51

Academiejaar 

2010 - 2011

40 11 43 8 0 9 19 41 3 0 0 7 51

Academiejaar 
2011 - 2012

41 15 47 9 0 7 17 46 0 0 0 10 56

Academiejaar 
2012 - 2013
**

41 18 49 10 0 nvt 2 47 1 0 0 11 59

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  

** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk
Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 

inschrijvingen

Academiejaar 

2007 - 2008*

24 10 30 4 0 nvt 0 33 1 0 0 0 34

Academiejaar 

2008 - 2009

61 11 61 11 0 9 25 64 5 0 0 3 72

Academiejaar 
2009 - 2010

72 18 74 16 0 13 36 78 5 0 0 7 90

Academiejaar 

2010 - 2011

67 17 69 15 0 14 33 72 5 0 0 7 84

Academiejaar 

2011 - 2012

63 27 74 16 0 14 29 74 3 0 0 13 90

Academiejaar 
2012 - 2013
**

66 38 85 19 0 nvt 6 84 2 0 0 18 104

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2007 25

2008 24

2009 27

2010 23

2011 29

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 36

2008 42

2009 48

2010 40

2011 46
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Opleiding fysica MA - Instelling K.U.Leuven
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 3 24 2 3 3 35

2007 1 13 6 1 21

2008  12 6 18

2009  14 14

2010  2 2

2011   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 3 43 5 4 4 59

2007 1 37 12 3 53

2008  36 16 52

2009  26 26

2010  3 3

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 3,61% 28,92% 2,41% 3,61% 3,61% 42,17%

2007 1,67% 21,67% 10,00% 1,67% 35,00%

2008  20,69% 10,34% 31,03%

2009  21,88% 21,88%

2010  2,44% 2,44%

2011   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2,27% 32,58% 3,79% 3,03% 3,03% 44,70%

2007 0,83% 30,83% 10,00% 2,50% 44,17%

2008  27,48% 12,21% 39,69%

2009  20,63% 20,63%

2010  1,79% 1,79%

2011   
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 3 3

2007 - 2008 1 1

2008 - 2009 24 24

2009 - 2010 13 2 15

2010 - 2011 12 6 3 21

2011 - 2012 2 14 6 1 3 26

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 3 3

2007 - 2008 1 1

2008 - 2009 43 43

2009 - 2010 37 5 42

2010 - 2011 36 12 4 52

2011 - 2012 3 26 16 3 4 52

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 86,67% 13,33% 100,00%

2010 - 2011 57,14% 28,57% 14,29% 100,00%

2011 - 2012 7,69% 53,85% 23,08% 3,85% 11,54% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 88,10% 11,90% 100,00%

2010 - 2011 69,23% 23,08% 7,69% 100,00%

2011 - 2012 5,77% 50,00% 30,77% 5,77% 7,69% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)

Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 37 6 3   2 48

2007 28 5 4  3 40

2008 17 16 4 3 40

2009 20 17 14 51

2010 25 55 80

2011 94 94

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 55 10 3  1 4 73

2007 48 8 5  6 67

2008 35 24 8 12 79

2009 45 25 30 100

2010 69 96 165

2011 152 152

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 44,58% 7,23% 3,61%   2,41% 57,83%

2007 45,16% 8,06% 6,45%  4,84% 64,52%

2008 29,31% 27,59% 6,90% 5,17% 68,97%

2009 30,77% 26,15% 21,54% 78,46%

2010 30,49% 67,07% 97,56%

2011 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 41,67% 7,58% 2,27%  0,76% 3,03% 55,30%

2007 40,00% 6,67% 4,17%  5,00% 55,83%

2008 26,72% 18,32% 6,11% 9,16% 60,31%

2009 35,71% 19,84% 23,81% 79,37%

2010 41,07% 57,14% 98,21%

2011 100,00% 100,00%
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes

Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  16 4 20

2008  17 1 18

2009  18 5 23

2010  12 12

2011   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  25 4 29

2008  32 2 34

2009  31 6 37

2010  23 23

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  64,00% 16,00% 80,00%

2008  70,83% 4,17% 75,00%

2009  66,67% 18,52% 85,19%

2010  52,17% 52,17%

2011   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  69,44% 11,11% 80,56%

2008  76,19% 4,76% 80,95%

2009  64,58% 12,50% 77,08%

2010  57,50% 57,50%

2011   
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes

Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 16 16

2009 - 2010 17 4 21

2010 - 2011 18 1 19

2011 - 2012 12 5 17

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 25 25

2009 - 2010 32 4 36

2010 - 2011 31 2 33

2011 - 2012 23 6 29

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 80,95% 19,05% 100,00%

2010 - 2011 94,74% 5,26% 100,00%

2011 - 2012 70,59% 29,41% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 88,89% 11,11% 100,00%

2010 - 2011 93,94% 6,06% 100,00%

2011 - 2012 79,31% 20,69% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)

Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 4  1 5

2008 5   1 6

2009 1 2 1 4

2010 3 8 11

2011 29 29

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 4 1 2 7

2008 6 1  1 8

2009 7 2 2 11

2010 5 12 17

2011 46 46

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 16,00%  4,00% 20,00%

2008 20,83%   4,17% 25,00%

2009 3,70% 7,41% 3,70% 14,81%

2010 13,04% 34,78% 47,83%

2011 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 11,11% 2,78% 5,56% 19,44%

2008 14,29% 2,38%  2,38% 19,05%

2009 14,58% 4,17% 4,17% 22,92%

2010 12,50% 30,00% 42,50%

2011 100,00% 100,00%
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A.6 Internationalisering

De internationalisering van de studenten zit deels in de opleiding zelf via interactie met buiten-
landse doctorandi, post-docs en docenten, en dit vooral tijdens de laatste fase van de bachelor-
opleiding en in de masterjaren. Tijdens die periode worden de studenten voor verschillende
onderzoeksgerichte opleidingsonderdelen én voor het masteronderzoek opgenomen in de on-
derzoeksgroepen die allen een internationale bezetting hebben.

Binnen het master-OPO Gevorderde experimenteertechnieken uit de hedendaagse fysica
wordt er elke jaar een driedaagse buitenlandse reis georganiseerd langs belangrijke internatio-
nale onderzoeksinfrastructuur waar onze onderzoeksgroepen actief zijn: het CERN in Genéve,
de European Synchotron Radiation Facility in Grenoble en het Institut Laue Langevin eveneens
in Grenoble.

De credit mobility, zoals gedefinieerd door de Vlaamse regering, wordt vooral via het Eras-
musuitwisselingsprogramma uitgewerkt en in de Tabellen A.6 .1 en A.6 .2 hieronder worden
de uitwisselingen van de laatste vijf jaar aangegeven.

Tabel A.6 .1: Overzicht internationalisering eigen studenten.

Academiejaren # Stud. Aantal semesters Niveau Plaatsen
2008–2009 6 3 x 1 sem + 3 x 2 sem Ma Harvard, 2xBerlijn,

Paisley, Bergen,
Barcelona

2009–2012 6 5 x 1 sem + 1 x 2 sem Ma Wenen, Granada,
2xBerlijn, Lyngby,
Krakow, Coventry

2010–2011 3 1 x 1 sem + 1 x 2 sem +
1x kort verblijf

1 Ba + 2 Ma Parijs, Utrecht, Kaap-
stad

2011–2012 0
2012–2013 4 3 x 1 sem +

1 x kort verblijf
1 Ba + 3 Ma Göteborg, York, Lisa-

bon, Oldenburg



Bijlage A.6

Tabel A.6 .2: Overzicht internationalisering: instromende Erasmusstudenten, allen in de mas-
teropleiding.

Academiejaren # Stud. Aantal semesters Plaat van Herkomst
2008–2009 5 4 x 1 sem + 2 x 2 sem 3 IT, HU, ES
2009–2012 6 3 x 1 sem + 3 x 2 sem 2 ES, 2 IT, 1 DE, 1 AT
2010–2011 3 1 x 1 sem + 2 x 2 sem 2 PL, 1 ES
2011–2012 6 6 x 1 sem 3 ES, 1 PL, 1 AT, 1 HU
2012–2013 5 2 x 1 sem + 3 x 2 sem 2 AT, 2 Es, 1 IT
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2. Generiek	  Kwaliteitswaarborg	  1:	  	  
Beoogde	  Eindniveau	  

	  

2.1. Leerresultaten	  van	  de	  masteropleiding	  sterrenkunde	  
	  
In	  de	  aanloop	  van	  de	   introductie	  van	  het	  programma	   in	  2007	  heeft	  de	   toenmalige	  
POC	   Sterrenkunde	   zich	   intensief	   bezonnen	   over	   de	   doelstellingen	   (leerresultaten)	  
van	  de	  opleiding,	  en	  deze	  uiteindelijk	  als	  volgt	  geformuleerd:	  
	  
After	  the	  completion	  of	  the	  master,	  a	  student	  should	  

1 have	   obtained	   a	   solid	   knowledge	   of	   stellar	   astrophysics,	   as	   a	   base	   for	   all	  
subfields	  in	  astronomy;	  

2 have	   acquired	   a	   good	   research	   attitude	   through	   a	   stepwise	   formation,	  
starting	   with	   small	   observational	   and	   theoretical	   projects	   and	   culminating	  
with	  a	  master	  thesis	  guided	  by	  a	  recognized	  researcher;	  

3 have	   obtained	   a	   solid	   knowledge	   of	   the	   different	   subfields	   of	   astronomy	  
through	  a	  diverse	  set	  of	  courses;	  

4 be	  able	   to	   formulate	  an	  observational	   strategy	   to	  address	  a	   given	   scientific	  
question;	  

5 be	  able	  to	  understand	  and	  actively	  use	  the	  basic	  data	  reduction	  techniques;	  
6 be	   able	   to	   construct	   simple	   numerical	   models	   to	   study	   data	   within	   a	  

theoretical	  framework;	  
7 be	  able	  to	  communicate	  efficiently	  in	  English	  about	  research	  outcomes;	  
8 be	   able	   to	   translate	   knowledge	   of	   physical	   processes	   to	   user-‐friendly	  

numerical	  models;	  
9 have	   learnt	   to	   integrate	   technological	   developments	   in	   fundamental	  

research;	  
10 have	   learnt	   to	   work	   out	   complex	   problematics	   within	   a	   multidisciplinary	  

team;	  
11 have	  learnt	  to	  define	  research	  projects	  in	  an	  independent	  way;	  
12 be	  able	  to	  participate	  actively	  to	  critical	  discussions	  in	  a	  research	  area.	  

	  
In	  de	  aanloop	  van	  deze	  visitatie	  heeft	  de	  VLIR	  in	  2012	  het	  initiatief	  genomen	  om	  de	  
verschillende	   opleidingsverantwoordelijken	   fysica	   en/of	   sterrenkunde,	   samen	   te	  
brengen	  om	  de	  domeinspecifieke	   leerresultaten	   te	  definiëren	  voor	  de	  opleidingen.	  	  
Voor	   de	   masters	   fysica/	   fysica	   en	   sterrenkunde	   werden	   uiteindelijk	   de	   volgende	  
domeinspecifieke	  leerresultaten	  opgesteld:	  
	  
1.	   Een	   gevorderde	   kennis	   van	   en	   inzicht	   hebben	   in	   de	   nieuwste	  

wetenschappelijke	  ontwikkelingen	   in	  minstens	  één	  actief	  deelaspect	  van	  de	  
fysica	  en	  sterrenkunde.	  	  	  	  

2.	   Een	   diepgaand	   begrip	   hebben	   van	   de	   belangrijkste	   fysische	   theorieën	  
(logische	  en	  wiskundige	  structuur,	  experimentele	  ondersteuning,	  beschreven	  
fysische	  fenomenen	  en	  toepassingen).	  	  	  
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3.	   Een	   goede	   kennis	   hebben	   van	   de	   belangrijkste	   wiskundige,	   numerieke	   en	  
computationele	   methodes	   vereist	   om	   zelfstandig	   de	   fysische	   wereld	  
kwantitatief	  te	  kunnen	  modelleren.	  

4.	   Een	   diepgaande	   kennis	   hebben	   van	   de	   belangrijke	   experimentele	   en/of	  
theoretische	  methodes	  in	  de	  gekozen	  specialisatie.	  	  	  	  

5.	   Vertrekkend	   van	   een	   afgebakende	   vraagstelling,	   zelfstandig	   onderzoek	  
uitvoeren,	  resultaten	  beschrijven,	  structureren	  en	  kritisch	  evalueren.	  	  

6.	   De	   verworven	   kennis	   en	   vaardigheden	   kunnen	   toepassen	   buiten	   de	   eigen	  	  
specialisatie.	  	  

7.	   De	   essentie	   van	   een	   situatie	   identificeren	   en	   hiervoor	   zelfstandig	   een	  
werkend	   model	   opstellen,	   kritisch	   nadenken	   over	   de	   constructie	   van	  
modellen	   en	   bekende	   oplossingen	   hergebruiken	   of	   aanpassen	   voor	   het	  
oplossen	  van	  nieuwe	  vraagstukken	  en	  problemen.	  

8.	   Vakliteratuur,	   ook	   anderstalig,	   opzoeken	   en	   gebruiken	   in	   functie	   van	  
onderzoek	   en	   ontwikkeling.	   Door	   onafhankelijke	   studie	   nieuwe	   domeinen	  
verkennen.	  	  	  Op	  de	  hoogte	  blijven	  van	  nieuwe	  internationale	  ontwikkelingen	  
en	  methodes.	  	  	  	  

9.	   Functioneren	  in	  een	  onderzoeksteam.	  	  	  Verantwoordelijkheid	  opnemen	  voor	  
de	  projectplanning	  en	  de	  genomen	  beslissingen	  en	  resultaten	  

10.	   Bewust	  zijn	  van	  het	  belang	  van	  de	  ethische	  dimensie	  van	  het	  onderzoek	  in	  de	  
fysica.	  	  	  

11.	   De	   resultaten	   van	   eigen	   onderzoek	   op	   een	   professioneel	   niveau	   zowel	  
schriftelijk	   als	   mondeling	   kunnen	   presenteren	   aan	   vakgenoten	   en	   aan	   een	  
breder	  publiek,	  zowel	  in	  het	  Nederlands	  als	  in	  het	  Engels.	  

12.	   Vertrouwd	  zijn	  met	  de	  cultuur	  van	  het	  fysica/sterrenkunde-‐onderzoek	  via	  de	  
masterproef.	   	   	   Een	   gevoel	   ontwikkeld	   hebben	   voor	   de	   hoogste	  
wetenschappelijke	  standaarden.	  	  	  

	  
Vermits	   de	   Leuvense	   master	   sterrenkunde	   de	   enige	   in	   Vlaanderen	   is,	   werd	   niet	  
geopteerd	  voor	  het	  opstellen	  van	  een	  apart	  DLR	  sterrenkunde,	  maar	  eerder	  voor	  de	  
toetsing	   van	   de	   leerresultaten	   van	   de	   opleiding	   aan	   het	   generieke	   kader	   voor	   de	  
fysica-‐opleidingen.	  	  De	  correspondentietabel	  tussen	  beide	  (‘F’	  staat	  voor	  ‘Fysica’,	   ‘I’	  
voor	  ‘Initieel’)	  leest	  als	  volgt:	  
	  
	   F1	   F2	   F3	   F4	   F5	   F6	   F7	   F8	   F9	   F10	   F11	   F12	  
I1	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
I2	   	   	   x	   	   x	   	   	   	   	   	   	   x	  
I3	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
I4	   	   	   	   	   x	   x	   x	   x	   x	   	   	   	  
I5	   	   	   	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	  
I6	   	   	   x	   	   	   x	   x	   	   	   	   	   	  
I7	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   	  
I8	   	   	   x	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	  
I9	   	   	   	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	  
I10	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   	   	   	  
I11	   	   	   	   	   	   x	   x	   	   	   	   	   	  
I12	   	   	   	   	   	   	   x	   	   	   	   x	   	  
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Hieruit	   blijkt	   dat	   beide	   sets	   leerresultaten	   vrij	   goed	   corresponderen,	   met	  
uitzondering	  van	  de	  aandacht	  voor	  de	  ethische	  dimensie	  van	  het	  onderzoek	   (F10).	  
Na	  overleg	  met	  de	  onderwijsverantwoordelijkheden	  werd	  binnen	  de	  POC	  beslist	  om	  
de	  oorspronkelijke	  leerresultaten	  te	  herwerken,	  rekening	  houdend	  met	  de	  generieke	  
formulering.	  Een	   leerresultaat	  omtrent	  de	  ethische	  dimensie	  werd	  opgenomen	  (nr.	  
12).	   	   Dit	   heeft	   dan,	   na	   aftoetsing	   op	   de	   docentendag,	   geleid	   tot	   de	   volgende	   set	  
leerresultaten:	  	  	  
	  
Een	  student	  die	  de	  master	  of	  science	  in	  sterrenkunde	  met	  succes	  heeft	  gevolgd,	  
	  

1. Begrijpt	   de	   fundamentele	   wetmatigheden	   en	   principes	   van	   stellaire	  
astrofysica,	  als	  basis	  voor	  alle	  subdomeinen	  van	  de	  sterrenkunde.	  

2. Heeft	   zich	   gaandeweg	   de	   principes	   en	  methoden	   van	   het	   onderzoek	   in	   de	  
sterrenkunde	   eigen	   gemaakt	   en	   toegepast	   in	   theoretische	   en/of	  
observationele	  projecten.	  

3. Heeft	  een	  gedegen	  kennis	  verworven	  van	  verschillende	  subdomeinen	  van	  de	  
sterrenkunde.	  

4. Kan	   op	   een	   onafhankelijke	  manier	   een	   onderzoeksstrategie	   formuleren	   om	  
een	  wetenschappelijk	  onderwerp	  uit	  de	  sterrenkunde	  aan	  te	  pakken.	  

5. Is	   vertrouwd	   met	   de	   basistechnieken	   voor	   datareductie	   en	   kan	   ze	   actief	  
toepassen.	  

6. Heeft	   eenvoudige	   numerieke	   modellen	   ontwikkeld	   om	   gegevens	   te	  
analyseren	  binnen	  een	  gepast	  theoretisch	  kader.	  

7. Communiceert	  en	  discussieert	  actief,	   kritisch	  en	  efficiënt	   in	  het	  Engels	  over	  
onderzoeksresultaten,	   zowel	   naar	   een	   gespecialiseerd	   als	   naar	   een	   breder	  
publiek.	  

8. Heeft	   de	   kennis	   van	   (astro)fysische	   processen	   vertaald	   naar	   gepaste	  
numerieke	  modellen.	  

9. Integreert	   moderne	   technologische	   ontwikkelingen	   in	   het	   fundamenteel	  
onderzoek	  in	  de	  sterrenkunde.	  

10. Is	   in	   staat	   om	   complexe	   vraagstukken	   aan	   te	   pakken	   in	   teamverband,	  met	  
verschillende	  disciplinaire	  invalshoeken.	  

11. Is	   vertrouwd	   met	   het	   internationale	   karakter	   van	   het	   onderzoek	   in	   de	  
sterrenkunde	  en	  met	  de	  maatschappelijke	  relevantie	  ervan.	  

12. Heeft	  inzicht	  in	  de	  deontologie	  van	  het	  onderzoek	  in	  het	  algemeen,	  en	  in	  dat	  
van	  de	  (astro)fysica	  in	  het	  bijzonder.	  

	  
Het	   voornaamste	   accentverschil	   in	   de	   opleidingsspecifieke	   leerresultaten	   t.a.v.	   de	  
domeinspecifieke	   leerresultaten	  is	  het	  accent	  op	  het	  waarneembare	  eerder	  dan	  op	  
het	  experimentele.	  De	  correspondentietabel	  voor	  beiden	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  bijlage	  
A.3.	  	  De	  eigenheid	  van	  de	  sterrenkunde	  heeft	  inderdaad	  veel	  te	  maken	  met	  het	  feit	  
dat	   de	   bestudeerde	   objecten	   meestal	   niet	   rechtstreeks	   toegankelijk	   zijn	   voor	  
experimenten,	  maar	  dat	  de	  inzichten	  erover	  moeten	  bekomen	  worden	  op	  grond	  van	  
de	   waarneming	   van	   vooral	   elektromagnetische	   straling	   die	   we	   van	   de	  
hemellichamen	  kunnen	  ontvangen.	  	  Wat	  wel	  en	  wat	  niet	  kan	  waargenomen	  worden,	  
bepaalt	   in	   grote	   mate	   de	   strategie	   van	   de	   kennisverwerving,	   die	   men	   kan	  
omschrijven	  als	  ‘unorthodox	  problem	  solving’.	  	  De	  manier	  waarop	  de	  waargenomen	  
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kennis	  theoretisch	  wordt	  gekaderd	  en	  gemodelleerd	  is	  gelijkaardig	  met	  deze	  van	  de	  
fysica.	  
	  
Bovenstaande	   leerresultaten	   gelden	   voor	   de	   onderzoeks-‐,	   onderwijs-‐	   en	  
professionele	   opties.	   	   	   Voor	   de	   onderwijsoptie	   gelden	   bovendien	   de	   volgende	  
leerresultaten	   uit	   de	   SLO	   opleiding	   die	   facultair	   wordt	   ingericht	   en	   apart	   wordt	  
gevisiteerd:	  	  
-‐	   De	   student(e)	   kan	   de	   domeinspecifieke	   academische	   kennis,	   vaardigheden	   en	  
attitudes	  aanwenden	  en	  integreren	  in	  de	  onderwijspraktijk.	  
-‐	   De	   student(e)	   kan	  doeltreffende	   leerprocessen	  uitlokken	   en	  begeleiden	  door	   het	  
selecteren	  en	  gestructureerd	  aanbieden	  van	  aangepaste	  leerinhouden,	  werkvormen,	  
leermiddelen	  en	  evaluatiecriteria.	  
-‐	  De	  student(e)	  beschikt	  over	  een	  uitgebreide	  en	  diepgaande	  vakspecifieke	  kennis	  in	  
de	  fysica	  en	  kan	  deze	  integreren	  in	  de	  lespraktijk.	  
-‐	   De	   student(e)	   kan	   een	   positief	   leefklimaat	   creëren	   dat	   kansen	   biedt	   voor	  
individuele	   ontplooiing,	   en	   rekening	   houdt	   met	   specifieke	   kenmerken	   en	  
beperkingen	  van	  de	  lerenden	  op	  het	  vlak	  van	  infrastructuur,	  het	  pedagogisch	  project	  
van	   de	   school	   of	   de	   achtergrond,	   de	   taal,	   het	   functioneren	   of	   het	   gedrag	   van	   de	  
leerlingen.	  
-‐	  De	  alumnus	  kan	  de	  resultaten	  van	  recent	  onderwijs	   -‐	  en	  vakdidactisch	  onderzoek	  
aanwenden	   bij	   het	   ontwerpen,	   implementeren	   en	   verantwoorden	   van	   de	   eigen	  
praktijk	  als	  leerkracht.	  
Een	   specifieke	   lerarenopleiding	   voor	   sterrenkundigen	   bestaat	   niet	   in	   Vlaanderen,	  
vermits	   het	   ambt	   van	   leraar	   sterrenkunde	   niet	   bestaat.	   	   De	   studenten	   van	   de	  
onderwijsoptie	   worden	   leraar	   in	   de	   wiskunde	   of	   in	   de	   fysica,	   naargelang	   van	   hun	  
voorafgaande	  bacheloropleiding.	  
	  
Voor	  de	  professionele	  optie	  geldt	  het	  bijkomende	  leerresultaat:	  
-‐	   De	   student(e)	   beschikt	   over	   inzichten	   en	   vaardigheden	   die	   relevant	   zijn	   in	   een	  
bedrijfseconomische	  of	  maatschappelijke	  context.	  

	  
De	  professionele	  optie	  werd	  tot	  dusver	  door	  geen	  enkele	  student	  gevolgd,	  de	  optie	  
onderwijs	  door	  twee	  studenten.	  	  
	  
Als	  bijkomend	  leerresultaat	  voor	  de	  onderzoeksoptie	  kan	  worden	  gesteld:	  
-‐	   De	   student	   heeft	   van	   zijn	   keuzeruimte	   gebruik	   gemaakt	   om	   in	   één	   of	  meerdere	  
deelgebieden	   van	   de	   sterrenkunde	   een	   bredere	   en	   dieper	   gaande	   kennis	   te	  
verwerven.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   41	  

A.3 Vergelijking	  tussen	  de	  opleidingsspecifieke-‐	  en	  domeinspecifieke	  
leerresultaten	  

	  
Onderstaande	   tabel	   geeft	   aan	   in	   hoeverre	   de	   generieke	   domeinspecifieke	  
leerresultaten	   voor	   de	   opleiding	   master	   in	   de	   fysica	   (weergegeven	   in	   sectie	   2.1)	  
corresponderen	  met	  de	  opleidingsspecifieke	  leerresultaten	  bepaald	  voor	  de	  master	  
sterrenkunde	  (weergegeven	  in	  sectie	  2.1).	  De	  letter	  F	  staat	  voor	  DLR	  Fysica,	  de	  letter	  
S	  voor	  OLR	  Sterrenkunde.	  De	  nummering	  komt	  overeen	  met	  de	  nummering	  gebruikt	  
in	  sectie	  2.1.	  	  	  
	  

	  
	   F1	   F2	   F3	   F4	   F5	   F6	   F7	   F8	   F9	   F10	   F11	   F12	  
S1	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
S2	   x	   x	   	   x	   x	   	   	   x	   	   	   	   x	  
S3	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
S4	   	   	   	   	   x	   	   x	   	   	   	   	   	  
S5	   	   	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
S6	   	   	   x	   	   	   	   x	   	   	   	   	   	  
S7	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   	  
S8	   	   	   x	   	   	   x	   	   	   	   	   	   	  
S9	   	   	   	   x	   	   	   	   x	   	   	   	   	  
S10	   	   	   	   	   	   x	   x	   	   x	   	   	   	  
S11	   	   	   	   	   	   	   	   x	   	   	   	   	  
S12	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   	   	  
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A.5 Schematisch	  programmaoverzicht	  met	  de	  vermelding	  van	  het	  
aantal	  studiepunten	  per	  opleidingsonderdeel	  

A.5.1 Programma	  Master	  in	  de	  sterrenkunde	  
	  
Verplichte	  sterrenkunde	  (alle	  opleidingsonderdelen	  zijn	  verplicht)	  
Observational	  Techniques	  in	  Astronomy	   6	  sp.	   1e	  fase	   1e	  semester	  
Stralingsprocessen	  in	  de	  sterrenkunde	   6	  sp.	   1e	  fase	   1e	  semester	  
Onderzoeksprojecten	  I	   3	  sp.	   1e	  fase	   1e	  semester	  
Introduction	  to	  Cosmology	   6	  sp.	   1e	  fase	   2e	  semester	  
	  
Inhaalopleidingsonderdeel	  (Dit	  opleidingsonderdeel	  is	  verplicht.	  Studenten	  die	  dit	  
opleidingsonderdeel	  reeds	  gevolgd	  hebben,	  nemen	  verplicht	  een	  extra	  keuze-‐opleidingsonderdeel	  op)	  

	   Inleiding	  tot	  de	  sterrenkunde	  

	  

6sp.	  	   1e	  fase	   1e	  semester	  

	  
Keuze	  onderzoeksprojecten	  (Studenten	  kiezen	  minstens	  twee	  van	  de	  volgende	  
opleidingsonderdelen)	  
Onderzoeksprojecten	  II	   3	  sp.	   1e	  fase	   2e	  semester	  
Onderzoeksprojecten	  in	  theoretische	  
astrofysica	  

3	  sp.	   1e	  fase	   2e	  semester	  

Onderzoeksschool	  observationele	  
sterrenkunde	  

4	  sp.	   2e	  fase	   1e	  semester	  

	  

	  
Keuzeopleidingsonderdelen	  sterrenkunde	  (De	  student	  kiest	  uit	  de	  verbredende	  en	  de	  verdiepende	  
keuzeleergangen	  tot	  het	  totale	  pakket	  keuzeopleidingsonderdelen	  sterrenkunde	  minstens	  30	  studiepunten	  
bedraagt)	  
	  
Verbredende	  keuzeleergangen	  	  

	  

Introduction	  to	  Plasma	  Dynamics	   6sp.	  	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Binary	  Stars	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Planetary	  Systems	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Star	  Formation	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Stellar	  Atmospheres	  and	  Stellar	  Winds	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
The	  Milky	  Way	  Galaxy	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Interstellar	  Matter	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Theory	  of	  Nucleosynthesis	   3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
	  
Verdiepende	  keuzeleergangen	  
Plasma	  Physics	  of	  the	  Sun	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Computational	  Methods	  for	  Astrophysical	  
Applications	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Analytische	  mechanica	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Relativity	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Asteroseismology	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Specialised	  Topics	  in	  Astronomical	  
Techniques	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Theoretical	  Seismology	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Physics	  of	  Planets	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Space	  Weather	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
High-‐Energy	  Astrophysics	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
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Opties	  (De	  student	  kiest	  één	  van	  deze	  drie	  opties)	  
	  
Optie	  Onderzoek	  (Opgelet:	  Dit	  is	  een	  uitdovende	  optie,	  dus	  geen	  nieuwe	  registraties	  vanaf	  2013-‐2014.	  
De	  student	  kiest	  voor	  minstens	  30	  studiepunten	  uit	  de	  keuzeopleidingsonderdelen	  sterrenkunde,	  uit	  
verbredende	  en	  verdiepende	  opleidingsonderdelen	  uit	  de	  andere	  masteropleidingen	  van	  de	  faculteit	  
Wetenschappen	  of	  opleidingsonderdelen	  buiten	  de	  faculteit	  Wetenschappen,	  voor	  een	  maximum	  van	  12	  
punten.	  Hij	  legt	  jaarlijks	  zijn	  programma	  voor	  aan	  de	  POC.)	  
	  
Verbredende	  keuzeleergangen	  	  

	  

Introduction	  to	  Plasma	  Dynamics	   6sp.	  	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Binary	  Stars	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Planetary	  Systems	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Star	  Formation	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Stellar	  Atmospheres	  and	  Stellar	  Winds	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
The	  Milky	  Way	  Galaxy	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Interstellar	  Matter	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Theory	  of	  Nucleosynthesis	   3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

	  
Verdiepende	  keuzeleergangen	  
Plasma	  Physics	  of	  the	  Sun	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Computational	  Methods	  for	  Astrophysical	  
Applications	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Analytische	  mechanica	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Relativity	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Asteroseismology	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Specialised	  Topics	  in	  Astronomical	  
Techniques	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Theoretical	  Seismology	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Physics	  of	  Planets	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Space	  Weather	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
High-‐Energy	  Astrophysics	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Professionele	  optie	  (Studenten	  kiezen	  minimum	  30	  studiepunten	  van	  verbredende	  en	  professionele	  
opleidingsonderdelen	  uit	  het	  volledige	  universitaire	  aanbod,	  mits	  goedkeuring	  door	  de	  programmadirecteur.	  
Voorbeelden	  zijn:)	  
Wavelets	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Economie	   3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Gegevensbanken	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Numerieke	  modellering	  en	  benadering	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Intellectual	  Property	  Management	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Project	  Management	   3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Pattern	  Recognition	  and	  Image	  
Interpretation	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

Initiatie	  tot	  ondernemen	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  en	  2e	  semester	  
Engels	  in	  de	  bedrijfsomgeving	   3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  en	  2e	  semester	  
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Optie	  Onderwijs	  	  
	  
Algemeen	  pedagogisch-‐didactisch	  	  
	  
(Dit	  opleidingsonderdeel	  is	  verplicht)	   	  
Leren	  en	  onderwijzen	   5sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

	  
Algemeen	  pedagogisch-‐didactisch:	  keuze	  (Kies	  één	  opleidingsonderdeel	  'Onderwijs,	  opvoeding	  en	  
samenleving')	  
Onderwijs,	  opvoeding	  en	  samenleving	   3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Onderwijs,	  opvoeding	  en	  samenleving	   3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Specifiek	  gedeelte	  
	  
Dit	  opleidingsonderdeel	  is	  verplicht.	  
Didactiek	  natuurwetenschappen	  met	  
concretisering:	  biologie,	  chemie,	  fysica,	  
aardrijkskunde	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

	  
Concretisering	  thema’s	  vakdidactiek	  (De	  student	  kiest	  een	  van	  de	  opleidingsonderdelen.)	  
Concretisering	  thema's	  vakdidactiek:	  
biologie	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Concretisering	  thema's	  vakdidactiek:	  
chemie	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Concretisering	  thema's	  vakdidactiek:	  
fysica	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Concretisering	  thema's	  vakdidactiek:	  
aardrijkskunde	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  en	  2e	  semester	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Keuzegedeelte	  (De	  student	  kiest	  voor	  minstens	  8	  studiepunten	  aan	  opleidingsonderdelen	  uit	  
onderstaande	  subgroepen.	  Hij	  legt	  dit	  programma	  ter	  goedkeuring	  voor	  aan	  de	  programmadirecteur(s)	  
van	  de	  opleiding(en)	  waaronder	  hij	  ressorteert.)	  
	  
Universiteitsbrede	  keuzeopleidingsonderdelen	  
Psychologie	  van	  leren	  en	  studeren	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Professional	  Training	  and	  Development	  
in	  Profit	  and	  Non-‐Profit	  Organisations	  

5sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Onderwijssociologie	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Begeleiding	  van	  keuzeprocessen	  in	  
studie	  en	  loopbaan	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

Onderwijs	  en	  gezondheid	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Psychologie	  van	  de	  adolescentie	  en	  de	  
jongvolwassenheid	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

Doelgerichte	  communicatie	  en	  
taakgericht	  werken	  met	  groepen	  in	  het	  
onderwijs	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

Burgerschapsvorming	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Leer-‐	  en	  gedragsmoeilijkheden	  op	  
school	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

Filosoferen	  met	  kinderen	  en	  
adolescenten	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

Economics	  of	  Education,	  Training	  and	   5sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
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Lifelong	  Learning	  
	  
Tweede	  vakdidactiek	  (Studenten	  kunnen	  maximaal	  1	  opleidingsonderdeel	  kiezen	  uit	  de	  subgroep	  
tweede	  vakdidactiek.	  Wie	  een	  tweede	  vakdidactiek	  wenst	  op	  te	  nemen,	  moet	  minstens	  30	  
studiepunten	  voorkennis	  voorleggen.	  Dit	  kan	  de	  student	  staven	  middels	  een	  gemotiveerde	  aanvraag	  
aan	  de	  programmadirecteur	  (aanvraag	  in	  te	  dienen	  bij	  Lieve	  Demolder).	  
Aanvragen	  in	  te	  dienen	  vóór	  de	  derde	  woensdag	  van	  het	  academiejaar/van	  het	  2de	  semester.)	  
Vakdidactiek	  gedragswetenschappen	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Vakdidactiek	  economie	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Vakdidactiek	  
maatschappijwetenschappen	  en	  
filosofie	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Concretisering	  thema's	  vakdidactiek:	  
biologie	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Concretisering	  thema's	  vakdidactiek:	  
chemie	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Concretisering	  thema's	  vakdidactiek:	  
fysica	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Tweede	  vakdidactiek	  
natuurwetenschappen	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

Concretisering	  thema's	  vakdidactiek:	  
wiskunde	  en	  statistiek	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

Vakdidactiek	  technologie:	  informatica	  -‐	  
techniek	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  

Tweede	  vakdidactiek	  
gezondheidswetenschappen	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  en	  2e	  semester	  

Concretisering	  thema's	  vakdidactiek:	  
aardrijkskunde	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  en	  2e	  semester	  

Tweede	  vakdidactiek	  Geschiedenis	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  en	  2e	  semester	  
	  
Specifieke	  keuzeopleidingsonderdelen	  
Geschiedenis	  en	  epistemologie	  van	  de	  
geografie	  

3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Opzetten	  van	  demonstratie-‐	  en	  
practicumexperimenten	  gericht	  op	  het	  
onderwijs	  van	  de	  natuurkunde	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Geschiedenis	  van	  de	  chemie	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Geschiedenis	  van	  de	  biologie	   4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Historical	  and	  Social	  Aspects	  of	  Physics	   5sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Reflectie	  en	  ontwikkeling	  van	  
natuurwetenschappenonderwijs:	  
fysica,	  chemie,	  biologie,	  geografie	  

4sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  en	  2e	  semester	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Masterproef	  (Dit	  opleidingsonderdeel	  is	  verplicht.)	  
Masterproef	   30sp.	   2e	  fase	   1e	  en	  2e	  semester	  
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A.5.2 Programma	  Master	  of	  Astronomy	  and	  Astrophysics	  
	  
Basic	  Courses	  (All	  courses	  are	  compulsory)	  
Research	  Projects	  I	   3sp.	   1e	  fase	   1e	  semester	  
Radiation	  Processes	  in	  Astronomy	   6sp.	   1e	  fase	   1e	  semester	  
Stellar	  Structure	  and	  Evolution	   6sp.	   1e	  fase	   1e	  semester	  
Introduction	  to	  Cosmology	   6sp.	   1e	  fase	   2e	  semester	  
Observational	  Techniques	  in	  Astronomy	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
	  
Research	  projects	  (Students	  should	  take	  up	  at	  least	  two	  from	  the	  following	  courses.)	  
Research	  Projects	  II	   3sp.	   1e	  fase	   2e	  semester	  
Research	  Projects	  in	  Theoretical	  
Astrophysics	  

3sp.	   1e	  fase	   2e	  semester	  

Research	  School	  in	  Observational	  
Astronomy	  

4sp.	   2e	  fase	   1e	  semester	  

	  	  	  	  	  	  
	  
Supplementary	  Courses	  (Students	  complete	  their	  programme	  with	  courses	  chosen	  from	  the	  following	  
two	  lists	  or	  -‐	  for	  up	  to	  12	  ECTS	  -‐	  from	  other	  master	  programmes	  from	  the	  Faculty	  of	  Science.)	  
	  
General	  Courses	  
Introduction	  to	  Plasma	  Dynamics	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Planetary	  Systems	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Binary	  Stars	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Star	  Formation	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Stellar	  Atmospheres	  and	  Stellar	  Winds	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
The	  Milky	  Way	  Galaxy	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Interstellar	  Matter	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Theory	  of	  Nucleosynthesis	   3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
	  
Specialised	  Courses	  
Plasma	  Physics	  of	  the	  Sun	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Computational	  Methods	  for	  
Astrophysical	  Applications	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Relativity	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Asteroseismology	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Specialised	  Topics	  in	  Astronomical	  
Techniques	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Space	  Weather	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Theoretical	  Seismology	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Physics	  of	  Planets	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
High-‐Energy	  Astrophysics	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
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Research	  Option	  (Students	  complete	  their	  programme	  with	  courses	  chosen	  from	  the	  following	  two	  lists	  or	  -‐	  
for	  up	  to	  12	  ECTS	  -‐	  from	  other	  master	  programmes	  from	  the	  Faculty	  of	  Science.)	  
	  
General	  Courses	  
Introduction	  to	  Plasma	  Dynamics	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Planetary	  Systems	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Binary	  Stars	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Star	  Formation	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Stellar	  Atmospheres	  and	  Stellar	  Winds	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
The	  Milky	  Way	  Galaxy	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Interstellar	  Matter	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Theory	  of	  Nucleosynthesis	   3sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
	  
Specialised	  Courses	  
Plasma	  Physics	  of	  the	  Sun	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Computational	  Methods	  for	  Astrophysical	  
Applications	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Relativity	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Asteroseismology	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  
Specialised	  Topics	  in	  Astronomical	  
Techniques	  

6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   1e	  semester	  

Space	  Weather	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Theoretical	  Seismology	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
Physics	  of	  Planets	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
High-‐Energy	  Astrophysics	   6sp.	   1e	  en	  2e	  fase	   2e	  semester	  
	  	  	  	  	  	  
	  
Master’s	  Thesis	  (The	  Master's	  thesis	  is	  compulsory.)	  
Master's	  Thesis	   30sp.	   2e	  fase	   1e	  en	  2e	  semester	  
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A.8 Studentenaantallen:	  Instroom-‐	  en	  Doorstroomgegevens	  (DHO)	  
	  

	  

Opleiding sterrenkunde MA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

7 2 7 2 0 nvt 0 9 0 0 0 0 9

Academiejaar 
2008 - 2009

11 1 8 4 0 2 7 11 0 0 0 1 12

Academiejaar 
2009 - 2010

12 1 11 2 0 2 2 13 0 0 0 0 13

Academiejaar 
2010 - 2011

12 4 15 1 0 4 9 15 1 0 0 0 16

Academiejaar 
2011 - 2012

5 8 13 0 0 2 3 11 1 0 0 1 13

Academiejaar 
2012 - 2013
**

6 10 15 1 0 nvt 0 13 1 0 0 2 16

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

7 2 7 2 0 nvt 0 9 0 0 0 0 9

Academiejaar 
2008 - 2009

11 1 8 4 0 2 7 11 0 0 0 1 12

Academiejaar 
2009 - 2010

12 1 11 2 0 2 2 13 0 0 0 0 13

Academiejaar 
2010 - 2011

12 4 15 1 0 4 9 15 1 0 0 0 16

Academiejaar 
2011 - 2012

5 8 13 0 0 2 3 11 1 0 0 1 13

Academiejaar 
2012 - 2013
**

6 10 15 1 0 nvt 0 13 1 0 0 2 16

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2007 9

2008 4

2009 10

2010 7

2011 6

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 9

2008 4

2009 10

2010 7

2011 6
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Studierendement
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A.14 De	  studieduur	  (DHO)	  
	  

	  
	  

Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  7 1 8

2008  1 1 2

2009 9 1 10

2010  1 1

2011   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  7 1 8

2008  1 1 2

2009 9 1 10

2010  1 1

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  77,78% 11,11% 88,89%

2008  25,00% 25,00% 50,00%

2009 90,00% 10,00% 100,00%

2010  14,29% 14,29%

2011   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  77,78% 11,11% 88,89%

2008  25,00% 25,00% 50,00%

2009 90,00% 10,00% 100,00%

2010  14,29% 14,29%

2011   
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 7 7

2009 - 2010 1 1 2

2010 - 2011 9 9

2011 - 2012 1 1 1 3

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 7 7

2009 - 2010 1 1 2

2010 - 2011 9 9

2011 - 2012 1 1 1 3

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 50,00% 50,00% 100,00%

2010 - 2011 100,00% 100,00%

2011 - 2012 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 50,00% 50,00% 100,00%

2010 - 2011 100,00% 100,00%

2011 - 2012 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 1   1

2008 2   2

2009    

2010 2 4 6

2011 6 6

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 1   1

2008 2   2

2009    

2010 2 4 6

2011 6 6

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 11,11%   11,11%

2008 50,00%   50,00%

2009    

2010 28,57% 57,14% 85,71%

2011 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 11,11%   11,11%

2008 50,00%   50,00%

2009    

2010 28,57% 57,14% 85,71%

2011 100,00% 100,00%
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A.6 Internationalisering	  
	  
In	  onderstaande	  tekst	  wordt	  een	  overzicht	  gegeven	  van	  de	  belangrijkste	  activiteiten	  
van	  de	  opleiding	  met	  betrekking	  tot	  internationalisering.	  
	  

A.6.1 Taal	  van	  de	  opleiding	  
	  
In	  het	  programma	   is	  de	  Engelse	  variant	  de	  basislijnoptie	  voor	  de	   studenten	  die	  de	  
(meest	  gevolgde)	  optie	  onderzoek	  wensen	  te	  volgen.	  	  Omdat	  dit	  de	  taal	  is	  waarin	  het	  
onderzoek	   en	   de	   internationale	   samenwerkingen	   in	   de	   discipline	   gebeuren;	   en	  
omdat	   onderwijs	   in	   die	   zelfde	   taal	   essentieel	   is	   om	   een	   doeltreffende	  
internationalisatie	  van	  de	  opleiding	  te	  bekomen,	  met	  instromende	  en	  uitstromende	  
studenten.	   	   Beide	   aspecten	   zijn	   erg	   belangrijk	   voor	   deze	   specifieke	   opleiding:	   alle	  
onderzoeksactiviteiten	   van	   de	   betrokken	   docenten	   gebeuren	   binnen	   brede	  
internationale	   netwerken	   en	   met	   internationale	   infrastructuur;	   verder	   blijkt	  
enerzijds	  een	  groot	  aantal	  van	  de	  Vlaamse	  studenten	  vragende	  partij	  te	  zijn	  om	  via	  
deze	  master	  een	  gedeelte	  van	  de	  opleiding	  te	  volgen	  in	  het	  buitenland	  in	  het	  kader	  
van	   Erasmusuitwisselingen,	   en	   oefenen	   anderzijds	   juist	   de	   accenten	   van	   het	  
programma	  op	  onderwerpen	  waarin	  internationaal	  enige	  erkenning	  van	  expertise	  is	  
gerealiseerd	  een	  zekere	  aantrekkingskracht	  uit	  op	  buitenlandse	  studenten	  die	  in	  die	  
domeinen	  wensen	  te	  specialiseren.	  
	  

A.6.2 Mobiliteit	  van	  studenten	  
	  
De	   opleiding	  wenst	   optimaal	  mee	   te	  werken	   aan	   de	   deelname	   van	   studenten	   aan	  
buitenlandse	   ervaringen	   via	   Erasmusuitwisselingen.	   	   Sinds	   het	   academiejaar	   2008-‐
2009	  hebben	  9	  van	  de	  25	  afstuderende	  studenten	  (36%)	  daarvan	  gebruik	  gemaakt.	  	  
Nochtans	   wordt	   het	   de	   studenten	   afgeraden	   om	   reeds	   gedurende	   het	   eerste	  
masterjaar	   een	   buitenlandse	   Erasmuservaring	   op	   te	   doen.	   	   Immers,	   de	   studenten	  
hebben	  vóór	  dat	  eerste	  masterjaar	  nog	  maar	  een	  uiterst	  beperkte	  vooropleiding	   in	  
de	  sterrenkunde	  kunnen	  volgen,	  en	  alle	  plichtvakken	  van	  de	  opleiding	  zijn	  in	  dat	  jaar	  
geconcentreerd.	  	  Het	  tweede	  masterjaar	  leent	  zich	  wel	  goed	  voor	  een	  buitenlandse	  
fase	  van	  de	  opleiding.	  	  	  
	  
De	  keuze	  van	  de	  buitenlandse	  universiteit	  voor	  Erasmusstudenten	  wordt	  in	  essentie	  
niet	   bepaald	   door	   de	   bredere	   samenwerkingsakkoorden	   die	   afgesloten	   zijn	   op	  
niveau	  van	  faculteit	  of	  departement,	  maar	  eerder	  langs	  de	  internationale	  contacten	  
van	   de	   onderzoeksteams.	   	   Het	   zijn	   meestal	   de	   studenten	   zelf	   die	   een	   voorkeur	  
uitspreken	   voor	   een	   onderzoeksrichting,	   en	   het	   is	   vanuit	   die	   optiek	   dat	   contacten	  
worden	  gelegd.	   	  De	  9	  gekozen	  bestemmingen	   tussen	  2008	  en	  2012	  zijn	  gelegen	   in	  
het	   Verenigd	   Koninkrijk	   (3),	   Frankrijk	   (3),	   Denemarken	   (2),	   en	   Zweden	   (1).	  	  
Gedurende	  het	  academiejaar	  2012-‐2013	  verblijft	  een	  student	  gedurende	  het	  tweede	  
semester	   aan	   de	   RU	   Nijmegen,	   in	   dit	   geval	   wel	   in	   het	   kader	   van	   een	   bilaterale	  
overeenkomst	  tussen	  de	  twee	  universiteiten.	  
	  



	  50	  

A.6.3 Implicatie	  van	  buitenlandse	  hoogleraren	  in	  het	  
programma	  

	  
Via	  een	  deeltijdse	  aanstelling	  zijn	  twee	  Nederlandse	  hoogleraren	  (A.	  De	  Koter	  voor	  
‘The	   Formation	   of	   Stars	   and	   Planetary	   Systems’,	   en	   vanaf	   2013-‐2014	   voor	  
‘Interstellar	  Matter’,	  G.	  Nelemans	  voor	  ‘High-‐Energy	  Astrophysics’)	  aangetrokken	  als	  
docenten	  in	  de	  opleiding.	  	  In	  het	  geval	  van	  A.	  De	  Koter	  is	  het	  een	  10%-‐aanstelling	  aan	  
de	  KU	  Leuven,	  die	  past	   in	  het	  kader	  van	  een	  overeenkomst	  van	  samenwerking	  met	  
de	   Universiteit	   van	   Amsterdam;	   in	   het	   geval	   van	   G.	   Nelemans	   betreft	   het	   een	  
interuniversitair	  akkoord	  met	  de	  RU	  Nijmegen,	  waarbij	  een	  uitwisseling	  gebeurt	  met	  
het	  college	  ‘Asteroseismology’	  gedoceerd	  door	  C.	  Aerts.	  
	  
De	  bedoeling	  is	  het	  aanbod	  te	  verbreden	  met	  expertise	  die	  lokaal	  minder	  aanwezig	  
is,	   in	   gebieden	   die	   wel	   aansluiten	   bij	   de	   kerngebieden	   van	   de	   opleiding,	   zodat	  
zodoende	   ook	   binnen	   de	   onderzoekscomponent	   een	   verrijking	   optreedt	   die	   ten	  
goede	   komt	   aan	   het	   onderwijsprogramma.	   	   Een	   ander	   belangrijk	   aspect	   is	   de	  
studenten	  te	  confronteren	  met	  een	  andere	  onderwijscultuur.	  
	  

A.6.4 Onderzoeksstages	  in	  het	  buitenland	  
	  
In	  het	  kader	  van	  het	  opo	  ‘Research	  School	  for	  Observational	  Astronomy’	  brengen	  de	  
studenten	   een	  waarnemingsweek	   door	   op	   de	   Sterrenwacht	   van	   La	   Palma.	   	   Bij	   die	  
gelegenheid	   worden	   ook	   andere	   internationale	   faciliteiten	   dan	   de	   eigen	  
Mercatorsterrenwacht	   bezocht.	   	   Gedurende	   dezelfde	  week	  werken	   ook	   studenten	  
van	  Amsterdam,	  en	  binnenkort	  Nijmegen,	  projecten	  uit	  met	  de	  Mercatortelescoop,	  
hetgeen	  de	  lokale	  studenten	  met	  hen	  en	  hun	  begeleiders	  in	  contact	  brengt.	  
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Bijlage A3.1 
 
Formulier Domeinspecifiek Leerresultatenkader: MA-opleiding. 
 
 
Cluster:  niet van toepassing 
 
Opleiding:   Master of Science in de medische stralingsfysica.   Postgraduaat in de Medische 
Stralingsfysica  
 
Niveau: 
 

o Vlaamse Kwalificatiestructuur      MA, niveau 7 
o Structuurdecreet      MA 
o Europese Hoger Onderwijs Ruimte (Dublin)   2de cyclus 
o Europees Kwalificatiekader voor een Leven Lang leren  7 

 
De opleiding wordt aangeboden aan volgende instellingen: 
 
Katholieke Universiteit Leuven 
 
Vertegenwoordigers van de opleiding in de taakgroep (16-05-2012): 
 
Nathal Severijns (KULeuven) 
 
 
Vertegenwoordigers van de opleiding in de overleggroep: 
 
Niet van toepassing 
 
Vertegenwoordigers van de verwante opleidingen in de overleggroep: 
 
Niet van toepassing 
 
Aftoetsing bij de stakeholders: 21 september 2012 
 
Procesbegeleider VLIR – VLHORA: Isabelle Melis 
 
Tewerkstellingsprofiel van de opleiding,  

met opgave van regelgeving beroepsuitoefening indien van toepassing: 
 
De deskundige in de medische stralingsfysica gaat voornamelijk aan de slag in ziekenhuizen die 
met straling en/of radio-isotopen werken, en dit voor diagnostische dpoeleinden, voor 
kankerbestrijding of voor palliative zorg. 
 
De taken van een medisch stralingsfysicus omvatten onder meer: 
• toestelgebonden dosimetrie; 
• medewerking aan patiëntgebonden dosimetrie, in samenwerking met het medische team; 
• verlenen van advies bij de voorbereiding van de lastenboeken voor de aankoop van nieuwe 
toestellen; 
• calibratie van instrumenten en meettoestellen voor dosimetrie en meting van de radioactiviteit; 
• uitwerking, invoering en opvolging van procedures voor kwaliteitsbeheersing. 
(zie artikel 20 in “Draft European Basic Safety Standards Directive – Version 24 February 2010” in bijlage en  
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/art31/2010_02_24_draft_euratom_basic_safety_stan
dards_directive.pdf  ) 
 
Daarnaast biedt deze opleiding ook mogelijkheden tot tewerkstelling in de medische industrie, in 
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en aan de universiteit. 
 
Instroomopleidingen: 
 

o Rechtstreekse instroom: 
-  Master of Science in de fysica 
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− Master of Science in de chemie 
− Master of Science in de ingenieurswetenschappen 
− Master of Science in de industriële wetenschappen nucleaire technologie 
− Master of Science in de biologie 
− Master of Science in de wiskunde 
− Master of Science in de biochemie en de biotechnologie 
− Master of Science in de bio−ingenieurswetenschappen 
− Master of Science in de biomedische wetenschappen 

   
De volgende opleidingsonderdelen moeten opgenomen worden in het voorbereidings-
programma of samen met de opleiding in de medische stralingsfysica worden gevolgd als 
hiervoor nog geen credits werden verkregen: 
− G0P28 Algemene natuurkunde III (6 studiepunten) 
− G0U06 Calculus I (5 studiepunten) 
− G0U07 Calculus II (3 studiepunten) 
− G0P36 Computergestuurd probleemoplossen in de natuurkunde (4 studiepunten) 
− G0N34 Statistiek (6 studiepunten) 
− G0N01 Grondslagen van de chemie (5 studiepunten) 
 

o Onrechtstreekse instroom via schakelprogramma:  hiervoor dient contact te worden 
opgenomen met de programmadirecteur. 

 
Vervolgopleidingen (noteer de meest relevante vervolgopleidingen):     geen 
 

 
Bronnen: 
 

o Domeinspecifiek referentiekader Visitatie:    
 
Koninklijk besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad N. 189 van 1 juni 2012 (artikel 12 
op pagina’s 31318 t/m 31320) (zie bijlage) 

 
o Associatiebreed profiel: 

 
o Opleidingsprofiel: 

 
o Referentiekaders van opleidingen uit Franse Gemeenschap of buitenland:  

 
“Staatsbesluit_265_2005-04-25_Klinisch fysicus_Nederland”  (zie bijlage) 

 
o Andere internationale referentiekaders:  

 
“Core curriculum for medical physicists in radiology” (rapport van een gezamenlijke 
werkgroep van de “European Federation of Organisations for Medical Physics” (EFOMP) en 
de “European Society of Radiology” (ESR)  (zie bijlage) 
[www.efomp.org/images/docs/policy/CC%20radiology%20physics%20JUN_%202011.pdf ] 

 
o Brondocumenten onderschreven door het werkveld: 

 
o Regelgeving beroepsuitoefening :  

 
Artikel 20 in “Draft European Basic Safety Standards Directive – Version 24 February 2010” (zie bijlage) 
[http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/art31/2010_02_24_draft_euratom_basic_sa
fety_standards_directive.pdf ] 

 
o Andere 
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Domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding:  
 

 

1. Een goede basiskennis bezitten van de medische en biomedische wetenschappen relevant  

voor het professioneel handelen binnen de context van de medische stralingsfysica. 

2.  Een grondige theoretische en praktische kennis bezitten van kernfysica, technieken, wettelijke 

aspecten en ICT relevant voor de medische stralingsfysica. 

3. Een goede kennis bezitten van de ethische aspecten van het onderzoek in de medische 

stralingsfysica. 

4. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en 

ontwikkeling.  Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven. 

5. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen in het vakgebied kunnen verkennen en zich 

nieuwe inzichten, resultaten en methoden eigen maken. 

6.  De essentie van een situatie kunnen identificeren en hiervoor een werkend model opstellen.  

Experimentele en/of theoretische procedures kunnen ontwerpen om hedendaagse problemen 

rond onderzoek in de medische stralingsfysica te bestuderen en bestaande oplossingen te 

verbeteren. 

7.  Zelfstandig experimenten of berekeningen uitvoeren, statistisch verwerken en evalueren met 

een kritisch-wetenschappelijke houding. 

8. In staat zijn om onafhankelijk en met zin voor verantwoordelijkheid beslissingen te nemen 

rond stralingsbescherming.  

9.  Inzicht hebben in faalwijze en gevolgenanalyse voor processen in de medische stralingsfysica.  

10.  De resultaten van eigen onderzoek kunnen rapporteren aan nationale en/of internationale 

vakgenoten en aan een breder publiek, zowel schriftelijk als mondeling.  

11.   In staat zijn om personen in de omgeving bewust te maken van het belang van 

stralingsbescherming en kwaliteitscontrole. 
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Aftoetsing van het domeinspecifieke leerresultatenkader aan de Vlaamse regelgeving 

m.b.t. kwalificaties: 
 
Legende: 
 
 

+: Het leerresultaat is een domeinspecifieke concretisering van de in de Vlaamse Kwalificatiestructuur 

generiek omschreven descriptor. 
  
 

Art. 6, §1 decreet 30.04.2009  betreffende de Vlaamse Kwalificatiestructuur: Master 

 
 

VLIR – VLHORA afspraken bij het invullen van bovenstaande matrix: 
 
- kolom 1: kennis en inzicht; 
- kolommen 2, 3 en 4: vaardigheden. Vaardigheden gelinkt aan onderzoek (2) of gekoppeld 

aan een concrete context of praktijk (4), met focus op methodieken (3); 
- kolom 5: ruimte interpretatie van autonomie. De mate van autonomie blijkt niet alleen uit 

expliciete omschrijvingen als “autonomie”, “zelfstandig” maar ook uit het gedragsniveau 
van de werkwoorden. Volledige autonomie kan samengaan met goed omlijnde 
verantwoordelijkheid; 

- kolom 6: ruimte interpretatie van verantwoordelijkheid: leidinggeven, reflectie op 
maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken, respect voor deontologie, 
attitudes. 

 
Aftoetsing van het domeinspecifieke leerresultatenkader aan de regelgeving 
betreffende de uitoefening van het beroep : ja 
 
Bijlage bij het Formulier: Verslag toetsingsgroep. 

LO 

Descriptoren VKS 7 

kennis en 
inzichten uit een 
specifiek domein  
of op het raakvlak 
tussen 
verschillende 
domeinen 
integreren en 
herformuleren 

complexe nieuwe 
vaardigheden 
toepassen, gelieerd 
aan zelfstandig, 
gestandaardiseerd 
onderzoek 

complexe, 
geavanceerde en/of 
innovatieve 
probleemoplossende 
technieken en 
methodes kritisch 
beoordelen en 
toepassen 

handelen in 
onvoorspelbare, 
complexe en 
gespecialiseerde 
contexten 

volledig autonoom 
functioneren met 
beslissingsrecht 

eindverantwoordelijkheid 
opnemen voor het 
bepalen van collectieve 
resultaten 

1 + + + + +  

2 + +  + +  

3 + +  + +  

 4 +   + + + 

5 + + + + + + 

6 + + + + +  

7 + + + + +  

8 + + + + +  

9 + + + + + + 

10 + +  + +  

11  +  + + + 

12.  +  + + + 
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Learning outcomes Medische stralingsfysica  

De focusgroep die op 21 september 2012 vergaderd heeft in de gebouwen van de VLIR heeft de 

“Learning outcomes Medische stralingsfysica“ die tijdens die vergadering werden opgesteld voor de 

combinatie van een manama en postgraduaat opleiding, op vraag van de VNAO aangepast naar 

“Learning outcomes Medische stralingsfysica” die alleen van toepassing zijn op het manama gedeelte 

van de opleiding. Reden hiervoor is het feit dat enkel de manama opleiding zal worden gevisiteerd.  

 

Personen die bij deze aanpassing betrokken waren: 

Joke Binst (KU Leuven; vertegenwoordigt de personen die de opleiding in Leuven volgen ) 

Evy Bossuyt (GZA) 

Nico Buls  (VUB, UZBrussel) 

Dirk Verellen (VUB, UZBrussel) 

Alain Seret (ULG) 

Van de opleiding aan de KU Leuven:  Nathal Severijns (na aftoetsen met andere docenten in deze 

opleiding in Leuven). 

 

 

1. Een goede basiskennis bezitten van de medische en biomedische wetenschappen relevant  

voor het professioneel handelen binnen de context van de medische stralingsfysica. 

2.  Een grondige theoretische en praktische kennis bezitten van kernfysica, technieken, wettelijke 

aspecten en ICT relevant voor de medische stralingsfysica. 

3. Een goede kennis bezitten van de ethische aspecten van het onderzoek in de medische 

stralingsfysica. 

4. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en 

ontwikkeling.  Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven. 

5. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen in het vakgebied kunnen verkennen en zich 

nieuwe inzichten, resultaten en methoden eigen maken. 

6.  De essentie van een situatie kunnen identificeren en hiervoor een werkend model opstellen.  

Experimentele en/of theoretische procedures kunnen ontwerpen om hedendaagse problemen rond 

onderzoek in de medische stralingsfysica te bestuderen en bestaande oplossingen te verbeteren. 

7.  Zelfstandig experimenten of berekeningen uitvoeren, statistisch verwerken en evalueren met 

een kritisch-wetenschappelijke houding. 
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8. In staat zijn om onafhankelijk en met zin voor verantwoordelijkheid beslissingen te nemen 

rond stralingsbescherming.  

9.  Inzicht hebben in faalwijze en gevolgenanalyse voor processen in de medische stralingsfysica.  

10.   De resultaten van eigen onderzoek kunnen rapporteren aan nationale en/of internationale 

vakgenoten en aan een breder publiek, zowel schriftelijk als mondeling.  

11.   In staat zijn om personen in de omgeving bewust te maken van het belang van 

stralingsbescherming en kwaliteitscontrole.  
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Bijlage A3.2 
Leerresultaten van de opleiding medische stralingsfysica aan de KU Leuven  

 
 

1.  De vereiste basiskennis verwerven om aan de voorwaarden te voldoen voor het behalen van 

het certificaat van deskundige in de medische stralingsfysica volgens de richtlijnen van het 

 Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, of om in andere functies gerelateerd aan de 

medische stralingsfysica (bedrijfsleven, overheidsinstellingen, toepassingen, … ) te kunnen 

functioneren.  

 

2.  Een goede basiskennis bezitten van de medische en biomedische wetenschappen relevant 

voor het professioneel handelen binnen de context van de medische stralingsfysica.  

 

3.  Een grondige theoretische en praktische kennis bezitten van kernfysica en van de wettelijke 

aspecten relevant voor de medische stralingsfysica.  

 

4. Een goede kennis bezitten van de basistechnieken gerelateerd aan de drie specialisaties 

binnen de medische stralingsfysica. 

 

5. Een goede kennis bezitten van de ethische aspecten van het onderzoek in de medische 

stralingsfysica en hier naar handelen. Kunnen deelnemen aan een maatschappelijk debat. 

  

6. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en 

ontwikkeling.  

 

7.  Een attitude van permanente kennisontwikkeling hebben/verwerven. 

 

8. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen in het vakgebied kunnen verkennen en zich 

nieuwe inzichten, resultaten en methoden eigen maken. 

 

9.  De essentie van een situatie kunnen identificeren en hiervoor een werkend model opstellen. 

Experimentele en/of theoretische procedures kunnen ontwerpen om hedendaagse problemen 

rond onderzoek in de medische stralingsfysica te bestuderen en bestaande oplossingen te 

verbeteren. 

 

10.  Zelfstandig experimenten en/of berekeningen uitvoeren, data verzamelen en statistisch 

verwerken en evalueren/interpreteren met een kritisch-wetenschappelijke houding. 

 

11. In staat zijn om onafhankelijk en met zin voor verantwoordelijkheid beslissingen te nemen 

rond stralingsbescherming. 

 

12. Inzicht hebben in het detecteren van technische fouten in apparatuur en/of procedures in de 

medische stralingsfysica en de gevolgen hiervan kunnen inschatten. 

 

13.   De resultaten van eigen onderzoek kunnen rapporteren aan nationale en/of internationale 

vakgenoten en aan een breder publiek, zowel schriftelijk als mondeling.  

 

14.     De vaardigheid bezitten om personen in de omgeving (zowel leken als collega’s) bewust te 

maken van het belang van stralingsbescherming en kwaliteitscontrole. 

 

15. Inzicht hebben in klinische vragen. 
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Bijlage A5 

Programma manama Medische stralingsfysica 

 

  



Tabel 1a: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (academische opleidingen)

Ambt1 naam Faculteit/Departement/Vakgroep
(Instelling)2

VTE aan de instelling3 Aantal studiepunten aan de 
opleiding4

ZAP
Buitengewoon hoogleraar

Labo Experimentele Radiotherapie 0,05 3Haustermans Karin1
Gewoon hoogleraar

Afdeling Moleculair Design en Synthese 1 3Binnemans Koen1
Afdeling Kern- en Stralingsfysica 1 0,07Severijns Natalis2
Afdeling ESAT - PSI 1 6Suetens Paul3
Afdeling Kern- en Stralingsfysica 1 3Van Duppen Pieter4
Departement Menselijke Erfelijkheid 1 6Van Leuven Freddy5

Hoogleraar

Afdeling Kern- en Stralingsfysica 1 0,72Neyens Gerda1
Labo Experimentele Radiotherapie 0,9 3Van den Heuvel Frank2

Hoofddocent

Labo Molec. en Cel. Signaaltransmissie 1 3Bultynck Geert1
Nucleaire Geneesk. & Molec. Beeldvorming 1 1,5Nuyts Johan2

Docent

Labo Experimentele Radiotherapie 0,25 1,52Bogaerts Maria1
Medische Fysica & Kwaliteitscontrole 0,25 3Bosmans Hilde2
Nucleaire Geneesk. & Molec. Beeldvorming 0,05 1,5Goffin Karolien3
Translationeel Cel- en Weefselonderzoek 0,05 3Sagaert Xavier4
Medische Fysica & Kwaliteitscontrole 0,05 1,48Vanmarcke Hans5

1 Voor geïntegreerde opleidingen kunnen hier nog andere ambten worden toegevoegd indien deze aanwezig zijn.
2 De naam van de faculteit, het departemen tof de vakgroep en (in het geval van een interuniversitair georganiseerde opleiding) de instelling waaraan het betrokken personeelslid primair verbonden is.
3 VTE betreft het % aanstelling van het betrokken personeelslid zoals het contractueel vastgelegd is op het moment van de peiling.
4 Totaal van het aantal studiepunten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk is binnen de opleiding.
5 Ander ZAP, ondersteunend aan de opleiding.
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Tabel 2a: omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd (academische opleidigen)

Geslacht

M V

Leeftijdscategorie

20-29 30-39 40-49 50-59 60 plus
Totaal

ZAP 5 11 16

AAP 6

BAP buiten werkingskredieten

Anderen (ondersteuning en begeleiding)

Mandaat-assistent  

Praktijk-assistent  

Doctor-assistent  

5 3 4 8 1

45 51

14 42 1

0
0
0

AANTALLEN

5 6 4 9 120 5 25TOTAAL

5 Aantallen van de personeelsleden opgenomen in talbel II.1a
6 Bij de categorie AAP worden ook de praktijk-assistenten en doctor-assistenten binnen de eigen werkingskredieten (BAP-statuten) opgenomen.
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Instelling: K.U.Leuven
Opleiding: medische stralingsfysica MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 



voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 



de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 



Profiel opleiding  medische stralingsfysica MA (medische stralingsfysica MA - 0987    60)
Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 9

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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Opleiding medische stralingsfysica MA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

2 4 4 2 0 nvt 5 4 0 0 0 2 6

Academiejaar 
2008 - 2009

1 2 2 1 0 nvt 0 1 0 0 0 2 3

Academiejaar 
2009 - 2010

1 6 4 3 0 nvt 2 1 0 0 0 6 7

Academiejaar 
2010 - 2011

0 10 6 4 0 nvt 4 2 0 0 0 8 10

Academiejaar 
2011 - 2012

2 7 7 2 0 nvt 6 5 0 0 0 4 9

Academiejaar 
2012 - 2013
**

3 11 9 5 0 nvt 1 8 0 0 0 6 14

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

2 4 4 2 0 nvt 5 4 0 0 0 2 6

Academiejaar 
2008 - 2009

1 2 2 1 0 nvt 0 1 0 0 0 2 3

Academiejaar 
2009 - 2010

1 6 4 3 0 nvt 2 1 0 0 0 6 7

Academiejaar 
2010 - 2011

0 10 6 4 0 nvt 4 2 0 0 0 8 10

Academiejaar 
2011 - 2012

2 7 7 2 0 nvt 6 5 0 0 0 4 9

Academiejaar 
2012 - 2013
**

3 11 9 5 0 nvt 1 8 0 0 0 6 14

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2007 7

2008 2

2009 5

2010 5

2011 7

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 7

2008 2

2009 5

2010 5

2011 7
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Opleiding medische stralingsfysica MA - Instelling K.U.Leuven

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 5 5

2008  1 1

2009 1 3 4

2010 1 1 2

2011 5 5

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 5 5

2008  1 1

2009 1 3 4

2010 1 1 2

2011 5 5

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 71,43% 71,43%

2008  50,00% 50,00%

2009 20,00% 60,00% 80,00%

2010 20,00% 20,00% 40,00%

2011 71,43% 71,43%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 71,43% 71,43%

2008  50,00% 50,00%

2009 20,00% 60,00% 80,00%

2010 20,00% 20,00% 40,00%

2011 71,43% 71,43%
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 5 5

2009 - 2010 1 1 2

2010 - 2011 1 3 4

2011 - 2012 5 1 6

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 5 5

2009 - 2010 1 1 2

2010 - 2011 1 3 4

2011 - 2012 5 1 6

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2009 - 2010 50,00% 50,00% 100,00%

2010 - 2011 25,00% 75,00% 100,00%

2011 - 2012 83,33% 16,67% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2009 - 2010 50,00% 50,00% 100,00%

2010 - 2011 25,00% 75,00% 100,00%

2011 - 2012 83,33% 16,67% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 1 1 2

2008 1 1

2009  1 1

2010 2 1 3

2011 2 2

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 1 1 2

2008 1 1

2009  1 1

2010 2 1 3

2011 2 2

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 14,29% 14,29% 28,57%

2008 50,00% 50,00%

2009  20,00% 20,00%

2010 40,00% 20,00% 60,00%

2011 28,57% 28,57%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 14,29% 14,29% 28,57%

2008 50,00% 50,00%

2009  20,00% 20,00%

2010 40,00% 20,00% 60,00%

2011 28,57% 28,57%
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Opleiding medische stralingsfysica MA - Instelling K.U.Leuven
 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2007 - 
2008*

2 4 4 2 0 0 5 4 0 0 0 2 6

Academiejaar 2008 - 
2009

1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3

Academiejaar 2009 - 
2010

1 6 4 3 0 0 2 1 0 0 0 6 7

Academiejaar 2010 - 
2011

0 10 6 4 0 0 4 2 0 0 0 8 10

Academiejaar 2011 - 
2012

2 7 7 2 0 0 6 5 0 0 0 4 9

Academiejaar 2012 - 
2013**

3 11 9 5 0 0 1 8 0 0 0 6 14

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013
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Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Bijlage B12  
Betrokkenheid in Europees programma 
 
 
Onlangs werd een richtlijn uitgewerkt voor de expert in de medische stralingsfysica (“Medical Physics 

Expert”). Het document bevat ‘Qualification and curriculum frameworks’ voor de ‘Medical Physics 

Expert’, vanaf het bachelor niveau tot EQF level 8 voor de 3 specialismen (de huidige opleidingen in de 

medische stralingsfysica in verschillende Europese landen zijn van EQF level 7). “Knowledge, skills and 

competences” werden daarbij in extenso opgelijst. Deze expert-opleiding zal bestaan uit twee jaar 

theoretische opleiding (tegenover 1 jaar in EQF level 7), gevolgd door 2 jaar stage (ook 1 jaar in EQF level 

7). De meest recente versie van deze richtlijn ("European Commission Guidelines on Medical Physics 

Expert" (European Commission, Directorate - General for Energy, Directorate D - Nuclear Energy, Unit 

D.4 - Radiation Protection, 30 April 2012; 

https://portal.ucm.es/c/document_library/get_file?uuid=a7b07af5-dad5-488f-aa23-

6134b5e9732e&groupId=35627 ) werd op 30 april 2012 voorgesteld en wordt op het moment van 

schrijven  binnen het Europees Parlement besproken.  

Een cursusprogramma op kwalificatieniveau level 8 wordt binnen Europa nog niet aangeboden binnen 

een erkend opleidingsprogramma. POC-lid Hilde Bosmans heeft als coördinator samen met 12 andere 

instituten uit negen verschillende EU lidstaten een voorstel tot een FP7 project bij de Europese 

Commissie ingediend dat precies tot doel heeft om een pakket van cursussen voor dit hoger niveau dan 

master-na-master en postgraduaat uit te werken voor de specialisatie radiologie. Dit project (budget 

1.6M€) werd goedgekeurd en zal starten op 1 aug 2013. Leuven is coördinator. De dienst ‘Onderwijs en 

leren’ van de KUL is een belangrijke partner in dit project en zal bv. een specifiek leerplatform 

ontwikkelen. Dit project kan dan als voorbeeld dienen voor gelijkaardige programma’s in de andere 

specialisaties, met name de radiotherapie en de nucleaire geneeskunde. De verschillende cursussen die 

in het kader van dit project zullen worden uitgewerkt, zullen in elektronische vorm beschikbaar worden 

gesteld. Doelgroep van deze cursus zijn medische stralingsfysici in ziekenhuizen, bij de overheid of in de 

industrie, terwijl ook doctoraatstudenten hierin kunnen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld om een 

beperkt aantal vakken te volgen.  

 

  

https://portal.ucm.es/c/document_library/get_file?uuid=a7b07af5-dad5-488f-aa23-6134b5e9732e&groupId=35627
https://portal.ucm.es/c/document_library/get_file?uuid=a7b07af5-dad5-488f-aa23-6134b5e9732e&groupId=35627
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Bijlage  5:  Overzicht  programma  bachelor  Fysica  UHasselt  

 
Modeltraject  1e  bachelorjaar  Fysica  
 

  

Opleidingsonderdelen  
  

SBU   SP   P1  SBU  
P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

P3  
SBU  

P3  
SP  

0166  Computerpractica  voor  wiskunde   V   81   3   81   3  
           

0176 Redeneren en structureren    V   135   5   135   5  
           

0167 Calculus 1    V   162   6   162   6  
           

0173 Mechanica    V   162   6   162   6  
           

0168 Calculus 2    V   162   6  
     

162   6  
     

0165 Lineaire algebra    V   162   6  
     

162   6  
     

0174 Elektromagnetisme    V   216   8  
     

216   8  
     

1442 Kwantummechanica 1    V   108   4  
           

108   4  

0172 Kanstheorie en statistiek 1    V   135   5  
           

135   5  

0169 Analyse 1    V   135   5  
           

135   5  

1824 Optica    V   162   6  
           

162   6  
  

  

Legende  

SBU  :  studiebelastingsuren  

SP  :  studiepunten  

B  :  Verbreding  

E  :  Extra-curriculair  

F  :  Facultatief  

K  :  Keuze  

O  :  Overgangscurriculum  

S  :  Na  selectie  

V  :  Verplicht  
  

http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0176&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0167&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0173&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0168&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0165&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0174&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1442&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0172&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0169&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1824&n=4&t=04


Zelfevaluatierapport  Fysica     Deel  2:  Bijlagen   Pagina  21  
 

Modeltraject  2e  bachelorjaar  Fysica  
  

  
Modeltraject  3e  bachelorjaar  Fysica  
 

 
 
  

  

Verplichte  vakken      SBU   SP  
P1  
SBU  

P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

P3  
SBU  

P3  
SP  

1415 Thermodynamica    V   108   4   108   4              
0251 Structuurchemie    V   135   5   135   5              
1421 Elektronica    V   135   5   135   5              
0189 Analytische mechanica    V   162   6   162   6              
2246 Wiskundige methoden 
van de fysica   

V   81   3         81   3        

1807 Kwantummechanica 2    V   108   4         108   4        
1416 Hydrodynamica    V   108   4         108   4        
2140 Geavanceerde 
meetmethodes  

V   162   6         162   6        

2244 Biofysica    V   135   5               135   5  

1422 Experimentele 
technieken   

V   162   6               162   6  

2245 Elektrodynamica en 
Relativiteit   

V   189   7               189   7  
  

  

Verplichte  vakken      SBU   SP  
P1  
SBU  

P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

1593 Kwantummechanica en 
atoomfysica   

V   81   3   81   3        

1588 Wetenschapsfilosofie    V   81   3   81   3        
1448 Programmeren    V   108   4   108   4        
1599 Complexe analyse    V   108   4   108   4        
1595 Statistische fysica    V   135   5   135   5        
1594 Vaste-stoffysica    V   162   6   162   6        
1633 Zachte materie    V   81   3         81   3  

1596 Computationele fysica    V   81   3         81   3  

1592 Fotonica    V   108   4         108   4  

2135 Astrofysica    V   135   5         135   5  

1597 Kernen en deeltjes    V   135   5         135   5  

1572 Eindproject   V   163   6         163   6  
  

http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1415&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0251&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1421&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0189&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2246&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2246&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1807&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1416&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2140&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2140&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2244&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1422&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1422&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2245&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2245&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1593&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1593&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1588&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1448&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1599&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1595&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1594&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1633&n=4&t=04
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1596&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1592&n=4&t=04
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2135&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1597&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1572&n=4&t=01


Zelfevaluatierapport  Fysica     Deel  2:  Bijlagen   Pagina  22  
 

Keuze-  en  verbredingsvakken  in  2e  en  3e  bachelorjaar  Fysica  
 
Studenten  kiezen  in  het  tweede  en  derde  jaar  keuzevakken  (K)  of  verbredingsvakken  (B)  zodat  het  

totaal  aantal  studiepunten  van  de  bacheloropleiding  minstens  180  is.  

De  keuze  van  verbredingsvakken  dient  ter  goedkeuring  voorgelegd  te  worden  aan  de  voorzitter  van  

de   examencommissie.   Criteria   die   hierbij   gebruikt   worden   zijn   volgtijdelijkheid,   gelijkheid   van  

doelstellingen/inhoud,  overgang  naar  de  master  (zie  vervolgmogelijkheden).  Mits  goedkeuring  van  

de  examencommissie  kunnen  andere  opleidingsonderdelen  opgenomen  worden.  

 
 

  

  

Keuzevakken      SBU   SP  
P1  
SBU  

P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

P3  
SBU  

P3  
SP  

2421 Studium Generale    K   81   3         81   3        
1598 Inleiding tot de 
sterrenkunde en astrofysica   

K   135   5         135   5        
  

   Verbredingsvakken 
  

  

Verbredingslijn  chemie      SBU   SP  
P1  
SBU  

P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

P3  
SBU  

P3  
SP  

1401 Structuur en reactiviteit van 
organische verbindingen   

B   162   6   162   6              

0258 Chemische thermodynamica    B   135   5         135   5        
1400 Structuuranalyse en 
onderzoeksproject in de organische 
chemie   

B   108   4               108   4  

1439 Kristallografie en 
diffractietechnieken   

B   108   4               108   4  

1399 Inleiding tot de biochemie    B   135   5               135   5  

0259 Chemische evenwichtsreacties 
en kinetica   

B   135   5               135   5  
  

  

Verbredingslijn  wiskunde      SBU   SP  
P1  
SBU  

P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

P3  
SBU  

P3  
SP  

1447 Meetkunde    B   162   6   162   6              
1600 
Differentiaalvergelijkingen   

B   162   6   162   6              

1412 Numerieke wiskunde    B   135   5         135   5        
1424 Differentiaalmeetkunde 
1   

B   135   5         135   5        

1631 Stochastische processen    B   135   5         135   5        
1606 Differentiaalmeetkunde 
2   

B   135   5         135   5        

0190 Kanstheorie en statistiek 
2   

B   162   6               162   6  
  

http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2421&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1598&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1598&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1401&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1401&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0258&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1400&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1400&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1400&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1439&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1439&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1399&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0259&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0259&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1447&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1600&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1600&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1412&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1424&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1424&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1631&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1606&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1606&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0190&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0190&n=4&t=01
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Verbredingslijn  informatica      SBU   SP  
P1  
SBU  

P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

P3  
SBU  

P3  
SP  

2191 Computer- en 
communicatiesystemen   

B   108   4   108   4              

1816 Computernetwerken    B   168   6   168   6              
2189 Imperatief programmeren I    B   162   6   162   6              
0666 Theoretische informatica    B   135   5         135   5        
2194 Microprocessoren    B   135   5         135   5        

  

  

Verbredingslijn  biologie      SBU   SP  
P1  
SBU  

P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

P3  
SBU  

P3  
SP  

1397 Moleculaire 
celbiologie  

B   162   6   162   6              

0622 Celbiologie   B   135   5         135   5        
0623 Genetica    B   108   4               108   4  

1386 Ecologie    B   135   5               135   5  
  

  

Verbredingslijn  economie      SBU   SP  
P1  
SBU  

P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

P3  
SBU  

P3  
SP  

1170 Financieel 
boekhouden   

B   162   6   81   3   81   3        

1169 Macro-economie    B   162   6   162   6              
1309 Micro-economie 1    B   162   6         81   3   81   3  

1737 Bedrijfsfinanciering 
1   

B   162   6         162   6        
  

  
Bovendien kunnen de studenten hoogstens één van de volgende opleidingsonderdelen 
opnemen: 'Diversity', 'Noord-Zuid' of 'Ondernemerschap'. 

  

Algemene  
verbredingsvakken      SBU   SP  

P1  
SBU  

P1  
SP  

P2  
SBU  

P2  
SP  

P5  
SBU  

P5  
SP  

P6  
SBU  

P6  
SP  

1955 North-South    B   81   3         81   3              
1444 Ondernemerschap    B   81   3                     81   3  

  

http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2191&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2191&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1816&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2189&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0666&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=2194&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1397&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1397&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0622&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=0623&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1386&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1170&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1170&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1169&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1309&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1737&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1737&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1955&n=4&t=01
http://www3.uhasselt.be/stGidsiXperion/default.aspx?a=2012&i=1444&n=4&t=01
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Vervolgmogelijkheden  na  bachelor  Fysica  UHasselt  
  

  
     

De  bacheloropleiding  in  de  fysica  aan  de  UHasselt  bereidt  de  studenten  degelijk  voor  op  
verschillende  vervolgmasters.  Voor  de  rechtstreekse  toegang  tot  bepaalde  vervolgmasters  is  een  
vooropgesteld  vakkenpakket  in  de  bacheloropleiding  vereist  of  aanbevolen.  Een  overzicht  van  
mogelijke  vervolgmasters  wordt  hierna  weergegeven.    

Rechtstreekse  vervolgmasters    

Master  in  de  fysica  en/of  sterrenkunde    

Master  in  Applied  Physics  aan  de  Technische  Universiteit  Eindhoven  (leidend  tot  de  titel  
van  ingenieur).  
Voor  de  rechtstreekse  toegang  tot  deze  master  dient  'Numerieke  Wiskunde'  (2Ba  wiskunde)  als  
verbredingsvak  opgenomen  te  worden.  Bovendien  dienen  volgende  opleidingsonderdelen  aan  de  TU  
Eindhoven  gevolgd  te  worden  in  het  tweede  semester  van  het  derde  jaar  (Erasmusuitwisseling  
wordt  voorzien):    
-  Mathematische  technieken  in  de  fysia,  4  SP  
-  Bouwstenen  en  interacties,  4  SP  
-  Preview  Fysica,  2  SP  
-  Nanophotonics,  3  SP  
-  Atmospheric  physics,  3SP  
-  Bachelor  eindproject,  15  SP    

Master  in  Electrical  Engineering  aan  de  Technische  Universiteit  Eindhoven  (leidend  tot  de  
titel  van  ingenieur)    
Voor  de  rechtstreekse  toegang  tot  deze  master  dient  'Computernetwerken'  (3de  Ba  Informatica)  als  
verbredingsvak  opgenomen  te  worden.  De  overige  verbredingsvakken  moeten  gekozen  worden  uit  
de  verbredingslijnen  informatica  of  wiskunde.  Bovendien  dienen  volgende  opleidingsonderdelen  aan  
de  TU  Eindhoven  gevolgd  te  worden  in  het  tweede  semester  van  het  derde  jaar  
(Erasmusuitwisseling  wordt  voorzien):    
-  Telecommunicatie  (7  SP)    
-  Signalen  (3  SP)    
-  Rekennetwerken  (3  SP)    
-  Regeltechniek  (3  SP)    
-  Elektronica  basisschakelingen  (3  SP)    
-  Golven  en  straling  (  3  SP)    
-  Technische  Vaardigheden  (4  SP)    
-  Eindproject  (6  SP)    

  

Master  in  de  biomedische  wetenschappen,  afstudeerrichting  bio-elektronica  en  
nanotechnologie  aan  de  transnationale  Universiteit  Limburg  (campus  UHasselt)  
Volgende  verbredingsvakken  worden  sterk  aanbevolen:  

  

1399  Inleiding  tot  de  biochemie  

0622  Celbiologie  

0623  Genetica  

1401  Structuur  en  reactiviteit  van  organische  verbindingen  

  

  

Master  of  Statistics  aan  de  transnationale  Universiteit  Limburg  (campus  UHasselt)  
  
Vervolgmasters  met  voorwaarden  (mits  het  slagen  in  een  voorbereidingsprogramma)  
  
Master  in  de  toegepaste  economische  wetenschappen:  handelsingenieur,  aan  de  
Universiteit  Hasselt  
  
Master  in  de  verkeerskunde  aan  de  Universiteit  Hasselt.  

http://www.uhasselt.be/stGids/default.aspx?a=2012&i=1399&n=4&t=01
http://www.uhasselt.be/stGids/default.aspx?a=2012&i=0622&n=4&t=01
http://www.uhasselt.be/stGids/default.aspx?a=2012&i=0623&n=4&t=01
http://www.uhasselt.be/stGids/default.aspx?a=2012&i=1401&n=4&t=01
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Bijlage  9:  Omvang  van  het  ingezette  personeel  
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Bijlage  7:  Tabellen  instroom  en  studentenaantallen    

  
Tabel  1:  Totaal  aantal  inschrijvingen  en  verdeling  geslachten  in  5  instellingen  bachelor  Fysica  (en  
sterrenkunde)  in  2011-2012  (data  DHO)  
  
Instelling   Aantal  inschrijvingen   Mannelijk   Vrouwelijk  

KULeuven   178   155   23  

Universiteit  Antwerpen   100   83   17  

UGent   141   109   32  

UHasselt   53   50   3  

Vrije  Universiteit  Brussel   31   24   7  

Totaal   503   421   82  

  

Tabel  2a:  Totaal  aantal  inschrijvingen,  beursstudenten  en  generatiestudenten  bachelor  Fysica  
UHasselt  (UH)  en  Alle  Instellingen*  (data  DHO)    
  
Academiejaar   Voltijds   Niet  Voltijds   Totaal  aantal  

inschrijvingen  

Beurs-

studenten  

Generatie-

studenten  

   UH   AI   UH   AI   UH   AI   UH   AI   UH   AI  

2005-2006   23   171   2   24   25   195   -   -   11   94  

2006-2007   27   225   4   41   31   266   -   -   8   101  

2007-2008   40   218   4   40   44   258   -   -   24   96  

2008-2009   41   235   3   39   44   274   6   52   21   105  

2009-2010   38   238   8   55   46   293   11   59   9   90  

2010-2011   38   268   7   65   45   333   11   77   14   125  

2011-2012   36   246   17   85   53   331   15   66   22   119  

2012-2013   34   278   8   80   42   358   -   -   11   101  

  
Voltijds:  inschrijvingen  voor  54  SP  of  meer  
Niet  voltijds:  inschrijvingen  voor  53  SP  of  minder  
(*)  Alle  Instellingen  =  KULeuven,  UAntwerpen  en  UHasselt  

Tabel  2b:  Evolutie  aantal  generatiestudenten  bachelor  Fysica  per  instelling  (data  DHO)  

   UH   KUL   UG   UA   VUB   Totaal  

2005-2006   11   53   42   23      94+N  

2006-2007   8   62   45   25      101+N  

2007-2008   24   49   61   18      96+N  

2008-2009   21   50   53   22      105+N  

2009-2010   9   51   45   24      90+N  

2010-2011   14   71   51   31      125+N  

2011-2012   22   74   48   23   14   119+62  

2012-2013   11   57   56   33   21   101+77  
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Tabel  3:  Instroomkenmerken  generatiestudenten  bachelor  Fysica  UHasselt  in  relatie  tot  slagen  in  
eerste  bachelorjaar  (data  UHasselt)  
  
Academiejaar   TOTAAL   ASO  

Wet-Wis  

ASO    

Latijn  W/W  

ASO  

Andere  

TSO   Rest  

   G   NG   G   NG   G   NG   G   NG   G   NG   G   NG  

2005-2006   7   4   4   2   1   1   0   0   2   1   0   0  

2006-2007   5   3   4   2   1   0   0   1   0   0   0   0  

2007-2008   14   10   11   3   3   1   0   1   0   3   0   2  

2008-2009   19   2   17   0   0   0   0   1   2   1   0   0  

2009-2010   6   3   5   3   0   0   0   0   1   0   0   0  

2010-2011   9   5   9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  

2011-2012   2   20   2   16   0   2   0   0   0   2   0   0  

Totaal   62   47   52   31   5   4   0   3   5   7   0   2  

percentage   100%   76%   8%   3%   11%   2%  

  
G      =  geslaagd  
NG  =  niet  geslaagd  
  
  
  
  
Tabel  4:  Instroomkenmerken  alle  inschrijvingen  Ba  Fysica  UHasselt  en  Alle  Instellingen*  (DHO)  
  
Academiejaar   Totaal   ASO   TSO   BSO   KSO   Rest  

   UH   AI   UH   AI   UH   AI   UH   AI   UH   AI   UH   AI  

2005-2006   25   195   21   168   3   11   0   0   0   0   1   16  

2006-2007   31   266   27   228   3   17   0   1   0   0   1   20  

2007-2008   44   258   36   220   5   21   0   0   0   0   3   17  

2008-2009   44   274   39   238   4   21   0   0   0   0   1   15  

2009-2010   46   293   41   263   5   18   0   0   0   1   0   11  

2010-2011   45   333   41   300   4   17   0   0   0   3   0   13  

2011-2012   53   331   47   298   5   21   0   0   0   0   1   12  

2012-2013   42   358   38   317   2   20   0   1   0   1   2   19  

  
(*)  Alle  Instellingen  =  KULeuven,  UAntwerpen  en  UHasselt  
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Bijlage  8:  Doorstroomgegevens    

  
  
Tabel  1:  Evolutie  studierendement  Ba  Fysica  UHasselt  ten  opzichte  van  alle  instellingen  volgens  
ratio  (%)  van  de  verworven  studiepunten  ten  opzichte  van  het  aantal  opgenomen  studiepunten.  
(DHO  data)  
  
Academiejaar   UHasselt   Alle  instellingen*  

2005-2006   76,6%   72,9%  

2006-2007   87,9%   75,4%  

2007-2008   75,6%   78,7%  

2008-2009   84,3%   77,1%  

2009-2010   80,0%   76,7%  

2010-2011   84,2%   67,2%  

2011-2012   67,6%   77,3%  

  
Tabel  2:  Studierendement  volgens  geslacht  in  2011-2012    (DHO  data)  
  
Geslacht   UHasselt   Alle  instellingen*  

Vrouwelijk   96,0%   87,0%  

Mannelijk   65,9%   75,9%  

  
  
  
Tabel  3:  Studierendement  volgens  al  dan  niet  studietoelage  in  2011-2012    (DHO  data)  
  
Studietoelage   UHasselt   Alle  instellingen*  

Ja     61,2%   68,3%  

Nee   69,9%   79,4%  

  
  
  
(*)  Alle  Instellingen  =  KULeuven,  UAntwerpen  en  UHasselt  
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Bijlage  16:  Diplomarendement  en  ongekwalificeerde  uitstroom  

  
Tabel  1a:  UHasselt  Aantal  en  studieduur  van  behaalde  bachelordiploma s  fysica  in  betreffende  
academiejaar  volgens  uitstroomcohorte  (data  DHO  en  UHasselt)  
  
Academiejaar   Behaalde  

(DHO)  

Studieduur  tot  diploma  (UHasselt)  
1   2   3   4   5  

2006-2007   7         7        
2007-2008   13         7   6     
2008-2009   6         5   1     
2009-2010  (DHO)   11         10   1     
2010-2011  (DHO)   13         11   2     
2011-2012  (DHO)   12      1   2   7   2  
totaal   62      1   42   17   2  
  
  
Tabel  1b:  Alle  Instellingen*  Aantal  en  studieduur  van  behaalde  bachelordiploma s  fysica  in  
betreffende  academiejaar  volgens  uitstroomcohorte  (data  DHO)    
  
Academiejaar   Behaalde  

  
Studieduur  tot  diploma  

1   2   3   4   5   6  
2006-2007   3   (3)                 
2007-2008   1   (1)                 
2008-2009   43         (43)           
2009-2010   42         37   5        
2010-2011   52         36   12   4     
2011-2012   52      3   26   16   3   4  
totaal   193   4   3   142   33   7   4  
  
Tabel  2a:  UHasselt  Diplomarendement  en  studieduur  tussen  eerste  inschrijving  en  behalen  van  
diploma  bachelor  fysica  (volgens  instroomcohorte)  (data  DHO)  
  
Academiejaar  
van  starttraject  

Traject-
starters  

Diploma  
behaald  

%     Aantal  academiejaren  tot  diploma  
1   2   3   4   5   6  

2006-2007   9   6   66,6         5   1        
2007-2008   27   14   51,9         10   2   2     
2008-2009   27   18   66,6         11   7        
2009-2010   12   2   16,6         2           
totaal   75   40   53,3         28   10   2     
  
  
Tabel  2b:  Alle  instellingen*  Diplomarendement  en  studieduur  tussen  eerste  inschrijving  en  
behalen  van  diploma  bachelor  fysica  (volgens  instroomcohorte)  (data  DHO)    
  
Academiejaar  
van  starttraject  

Traject-
starters  

Diploma  
behaald  

%     Aantal  academiejaren  tot  diploma  
1   2   3   4   5   6  

2006-2007   132   59   44,6   3      43   5   4   4  
2007-2008   120   53   44,2   1      37   12   3     
2008-2009   131   52   39,7         36   16        
2009-2010   126   26   20,6         26           
totaal   509   190   37,3   4      142   33   7   4  
  
  (*)  Alle  Instellingen  =  KULeuven,  UAntwerpen  en  UHasselt  
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Tabel  3a:  UHasselt  Aantal  niet-gediplomeerde  studenten  (drop-out)  per  eerste  academiejaar  
traject  en  jaren  tot  eventuele  uitstroom.  (DHO  data)  
  
Academiejaar  

van  starttraject  

Traject-

starters  

Drop-  

out*  

%   Aantal  academiejaren  tot  drop-out  

1   2   3   4   5   6  

2006-2007   9   2   22,2   1   1              

2007-2008   27   13   48,1   12      1      (1)     

2008-2009   27   8   29,6   7   1      (1)        

2009-2010   12   5   41,6   5      (5)           

2010-2011   27   15   55,5   15   (11)              

Totaal*   102   43   42,2   40   2   1           

  
  
Tabel  3b:  Alle  instellingen  Aantal  niet-gediplomeerde  studenten  (drop-out)  per  eerste  
academiejaar  traject  en  jaren  tot  eventuele  uitstroom.  (data  DHO)    
  
Academiejaar  

van  starttraject  

Traject-

starters  

Drop-  

out*  

%   Aantal  academiejaren  tot  drop-out  

1   2   3   4   5   6  

2006-2007   132   69   52,3   55   10   3      1   (4)  

2007-2008   120   61   50,8   48   8   5      (6)     

2008-2009   131   67   51,1   35   24   8   (12)        

2009-2010   126   70   55,5   45   25   (30)           

2010-2011   168   69   41,1   69   (96)              

Totaal*   677   336   49,6   252   67   16      1     

  
  
  (*)  totalen  zonder  onjuiste  data  tussen  haakjes  
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Bijlage  11:  Internationalisering  

  
  
Studentenmobiliteit  
  
Tabel  1:  Credit  mobility  bachelorstudenten  Fysica  UHasselt  tussen  2006-2007  en  2011-2012  

   #  behaalde    
  

#  studenten  Credit  
Mobility  behaald  

%  studenten  Credit  
Mobility  behaald  

2006-2007   7   2  TUEindhoven   28%  
2007-2008   13   4  TUEindhoven   31%  
2009-2010   11   1  TUEindhoven   9%  
2010-2011   13   2  TUEindhoven  

2  Montpellier  
31%  

2011-2012   12   3  TUEindhoven   25%  
totaal   56   14   25%  

  
  
Samenwerking  TUEindhoven  

groepen  van  twee  in  totaal  vier  practica  uit.  Voor  één  hiervan  gaan  ze  gedurende  twee  dagen  naar  

Eindhoven.  Op  deze  manier  maken  ze  een  eerste  maal  kennis  met  de  TU/e  en  komen  ze  in  contact  

met  een  andere  buitenlandse  universitaire  omgeving.  

Studenten  die  de  vervolgmaster  Applied  Physics  of  Electrical  Engineering  willen  volgen  verblijven  

het   volledige   tweede   semester   van  de  derde  bachelor   aan  de  TU/e  waar   ze   hun  bachelorproject  

maken  en  een  aantal  opleidingsonderdelen  volgen.  

Andere  initiatieven  

In  de  voorbije  jaren  bezochten  we  met  de  studenten  3de  bachelor  het  CERN  (2  maal),  DESY  nabij  

Hamburg  en  Astron  in  Nederland.  In  september  2013  wordt  er  voor  geïnteresseerde  studenten  een  

reis   gepland   naar   Tromsø   (Noorwegen)   waar   zij   met   zelf   ontwikkelde   meetapparatuur   en   een  

zonnetelescoop  metingen  zullen  uitvoeren  aan  het  Noorderlicht.  

Vanaf  het  academiejaar  2012/13  kunnen  studenten  een  zomerschool  in  Manchester  volgen  waar  ze  

in  groep  een  multidisciplinaire  opdracht  uitvoeren.  Het  volgen  van  deze  school  vervangt  één  van  de  

verbredingsvakken.  
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D Bijlagen bij Hoofdstuk 1 

 

Onderstaande twee bijlagen bevatten een volledig overzicht van de opleidingsspecifieke 

leerresultaten (OLR’s) voor de bachelor- (D.1) en masteropleiding (D.2). 

D.1 OLR’s voor de Bachelor 
 

Competentiegebied 1: Competentie in het vakgebied en aanverwante wetenschappen (kennis-

competentie) 

B.1.1 De fysische en sterrenkundige kernbegrippen en basismethoden kennen en op een 
gepast abstractieniveau gebruiken. 

B.1.2 Grondige basiskennis hebben en hanteren van klassieke fysica- en sterrenkunde 
domeinen zoals mechanica, golven en optica, elektromagnetisme, kwantummechanica, 
thermische en statistische fysica, relativiteitstheorie, vastestoffysica, subatomaire fysica, 
atoom- en molecuulfysica, extragalactische en galactische sterrenkunde. 

B.1.3 Inzicht hebben in de relevante historische ontwikkelingen in het fysisch en het 
sterrenkundig onderzoek. 

B.1.4 Ruime basiskennis en praktische vaardigheid hebben van de wiskunde bij het oplossen 
van fysische en sterrenkundige problemen. 

B.1.5 Standaardtechnieken en modellen van de fysica en sterrenkunde kennen en hanteren 
binnen relevante toepassingsdomeinen. 

B.1.6 ICT-vaardigheden bezitten die aansluiten bij de fysica en sterrenkunde: programmeren, 
werken met grafische software, wetenschappelijke tekstverwerking (LaTeX),  pakketten 
voor statistische dataverwerking en computeralgebra. 

 

Competentiegebied 2: Wetenschappelijke competentie 

B.2.1 Het beheersen van de fysische denktrant waarbij men doordrongen moet zijn van het 
gegeven dat elke fysische theorie aan de werkelijkheid getoetst moet worden, daarvoor 
zelf een meting nauwkeurig kunnen plannen en uitvoeren, de gegevens van de meting op 
een rigoureuze manier kunnen verwerken en kritisch interpreteren. 

B.2.2 Complexe fysische en sterrenkundige problemen zelfstandig analyseren en aan 
bestaande modellen en inzichten aftoetsen. 

B.2.3 Klassieke en moderne wetenschappelijke bronnen kritisch hanteren. 

B.2.4 Doelgericht gegevens selecteren, schematiseren en op een gestructureerde manier 
verwerken. 

B.2.5 Fysische en sterrenkundige vakliteratuur (ook in wetenschappelijk Engels) autonoom 
begrijpen en verwerken. 
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Competentiegebied 3: Intellectuele competentie 

B.3.1 Conceptueel, analytisch, systematisch en probleemoplossend denken op verschillende 
abstractieniveaus. 

B.3.2 De fysische en sterrenkundige methodologie beheersen en het analytisch denkvermogen 
bezitten om complexe processen te plannen, af te werken en eventueel bij te sturen. 

B.3.3 Leerervaringen ordenen en het eigen leerproces begrijpen, plannen, evalueren en indien 
nodig bijsturen. 

B.3.4 Blijk geven van nauwkeurigheid, fysische intuïtie, creativiteit en kritische reflectie. 

B.3.5 Over de nodige theoretische inzichten en methodologische vaardigheden beschikken om 
een aansluitende masteropleiding aan te vatten aan binnenlandse en buitenlandse 
universiteiten. 

B.3.6 Bij de Bachelor in de fysica en sterrenkunde aansluitende studie- en/of 
beroepsmogelijkheden kennen en daarbinnen een weloverwogen keuze kunnen maken. 

 

Competentiegebied 4: Competentie in samenwerken en communiceren 

B.4.1 Fysische en sterrenkundige terminologie (ook in het Engels) correct hanteren. 

B.4.2 Complexe opdrachten planmatig uitwerken in teamverband. 

B.4.3 Schriftelijk en mondeling rapporteren over aan de fysica en sterrenkunde verwante 
projecten. 

 

Competentiegebied 5: Maatschappelijke competentie 

B.5.1 Aandacht hebben voor bedrijfskundige aspecten van de fysica. 

B.5.2 Inzicht hebben in de culturele, ethische en maatschappelijke aspecten van de fysica en de 
sterrenkunde. 

 

 

D.2 OLR’s voor de Master 
 

Competentiegebied 1: Competentie in het vakgebied en aanverwante wetenschappen 

M.1.1 Geavanceerde kennis hebben van de vakgebieden die direct in verband staan met het 
fysisch en het sterrenkundig onderzoek aan de UGent en de VUB: astrofysische 
simulaties, computationele fysica, kwantumveldentheorie, subatomaire fysica, vastestof- 
en nanofysica. 

M.1.2 Geavanceerde kennis van theorieën, modellen, methoden, technieken, processen en 
toepassingen binnen de fysica en sterrenkunde aanwenden om complexe 
probleemstellingen te analyseren en op te lossen. 

M.1.3 Samenhang met andere relevante wetenschapsdomeinen onderzoeken en begrijpen en 
deze inzichten kaderen in geavanceerde ideeën of toepassingen. 

M.1.4 Grondig inzicht demonstreren in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen van 
minstens één deelaspect van de fysica en sterrenkunde. 
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Competentiegebied 2: Wetenschappelijke competentie 

M.2.1 Probleemgestuurd onderzoek in de fysica en de sterrenkunde ontwerpen en uitvoeren, 
alsook een oordeel vormen over de kwaliteit van beide fases. 

M.2.2 Kritisch reflecteren op bestaande en nieuwe theorieën, modellen of interpretaties binnen 
de fysica en sterrenkunde. 

M.2.3 Creativiteit vertonen om hypothesen te formuleren en nieuwe verbanden te ontdekken 
en een oordeel te vormen op basis van gegevens en informatie van mogelijks beperkte, 
onvolledige of zelfs tegenstrijdige aard. 

M.2.4 Informatie uit de fysische en sterrenkundige wetenschappelijke literatuur analyseren, 
kritisch evalueren en gestructureerd synthetiseren. 

M.2.5 Veranderingen in de omstandigheden of planning van een onderzoeksproces kunnen 
opvangen en sturen. 

 

Competentiegebied 3: Intellectuele competentie 

M.3.1 Zelfstandig systematisch en kritisch reflecteren over het eigen denken en handelen en dit 
vertalen naar doordachte conclusies en meer adequate oplossingen. 

M.3.2 Een professionele houding vertonen die getuigt van openheid voor nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen in de fysica en/of sterrenkunde en hun toepassingen 
in een brede wetenschappelijke, economische of maatschappelijke context. 

M.3.3 Een actieve houding aannemen tegenover permanente kennisontwikkeling, levenslang 
leren en daarbij zelfstandig het eigen leerproces kunnen sturen. 

M.3.4 Zelfstandig logische en analytische redeneringen opbouwen binnen het fysica en/of 
sterrenkunde-vakgebied en daarbuiten, complexe redeneringen doorgronden en kritisch 
evalueren. 

M.3.5 Probleemvoorkomend en probleemoplossend denken en handelen in een 
verscheidenheid aan situaties, ook in een niet-vertrouwde context en daarbij de 
eventuele mogelijkheden zien van de fysische en sterrenkundige methodologie. 

 

Competentiegebied 4: Competentie in samenwerken en communiceren 

M.4.1 Eigen onderzoek, gedachten, ideeën, meningen of voorstellen i.v.m. fysica en/of 
sterrenkunde gepast schriftelijk en mondeling presenteren in de Nederlandse en de 
Engelse taal. 

M.4.2 Communiceren over nieuwe ontwikkelingen, onderliggende grondgedachten en 
oordeelsvorming binnen de fysica en sterrenkunde met deskundigen en niet-
deskundigen. 

M.4.3 Afhankelijk van de situatie gepast ondersteunend, inspirerend,  gezaghebbend kunnen 
communiceren, samenwerken en handelen in een fysische en/of sterrenkundige context. 

 

  



62 
 

Competentiegebied 5: Maatschappelijke competentie 

M.5.1 Oog hebben voor vragen, bezorgdheden, noden en innovatiebehoeften vanuit de 
maatschappij waartoe fysica en/of sterrenkunde een bijdrage kan leveren. 

M.5.2 Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen en engagement integreren in de 
professionele activiteit. 

 

Competentiegebied 6: Beroepsspecifieke competentie 

M.6.1 In een brede verscheidenheid van werksituaties zelfstandig functioneren. Daarbij actief 
bijdragen tot innovatie, tot het implementeren van nieuwe technieken en ideeën, en tot 
het uitdenken van probleemoplossende strategieën. 

M.6.2 Professioneel gedrag vertonen, gekenmerkt door gedrevenheid, betrouwbaarheid, 
betrokkenheid, nauwkeurigheid, vasthoudendheid en zelfstandigheid. 

Onderzoeksgerichte finaliteit (Master in de fysica en de sterrenkunde, minor onderzoek) 

M.O.1 Innovatief fysica en/of sterrenkunde-onderzoek ontwerpen, uitvoeren en erover 
rapporteren op een wetenschappelijke manier. 

M.O.2 Doordrongen zijn van het belang van mobiliteit, van interdisciplinariteit en van 
wetenschappelijke samenwerkingen in het moderne onderzoeksgebeuren. 

Onderwijsgerichte finaliteit (Master in de fysica en de sterrenkunde, minor onderwijs) 

M.L.1 Informatie en ervaring binnen het vakgebied fysica en/of sterrenkunde en andere 
relevante wetenschapsdomeinen onderwijzen op verschillende niveaus. 

M.L.2 De maatschappij sensibiliseren en enthousiasmeren voor wetenschappelijke informatie 
en de accuraatheid ervan. 

Bedrijfseconomisch gerichte finaliteit (Master in de fysica en sterrenkunde, minor economie 

en bedrijfskunde) 

M.A.1 De vaardigheden vertonen van een beginnend werknemer in een functie op gebied van 
projectmanagement, beleidsontwikkeling of consulting. 

M.A.2 Relevantie en implicaties van fysische wetenschappelijke ontwikkelingen of toepassingen 
kunnen inschatten in een economische en beleidsmatige context. 
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Hieronder worden de via de VLIR uitgewerkte domeinspecifieke leerresultaten (DLR’s) opgelijst voor 

de Bachelor (D.3) en Master (D.4). 

 

D.3 DLR’s voor de Bachelor 
 

1 Een diepgaande kennis hebben van de basiswetten en de belangrijkste theorieën van de fysica 
(waaronder de klassieke en kwantummechanica, elektromagnetisme, statistische fysica en de 
speciale relativiteitstheorie) en van de wijze van toepassing hiervan in een aantal belangrijke 
domeinen uit de fysica. 

2 Kennis hebben van een aantal hoofddomeinen van de fysica zoals de astrofysica, de 
astronomie, de atomaire fysica, de nucleaire en deeltjesfysica en de vastestoffysica. 

3 Een goede kennis hebben van vereiste wiskundige methodes.  Zelfstandig berekeningen 
kunnen uitvoeren, eventueel met behulp van een zelfgeschreven eenvoudig 
computerprogramma. 

4 Kennis hebben van de belangrijkste experimentele methodes.    

5 Onder beperkte begeleiding experimenten voorbereiden, uitvoeren, de resultaten 
structureren, analyseren, kritisch aftoetsen aan een (bestaand) theoretisch kader en hierover 
rapporteren.    

6 Fysische en technische informatiebronnen, ook Engelstalige, kritisch raadplegen. 

7 Een basiskennis bezitten over de toepasbaarheid van de fysica in andere domeinen.  Een 
bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstellingen binnen een academische en/of 
industriële context. 

8 De resultaten van literatuuronderzoek en eigen onderzoek rapporteren aan vakgenoten, 
zowel mondeling als schriftelijk.    

9 De essentie van een probleem (proces of situatie) identificeren, hiervoor onder beperkte 
begeleiding een werkend model formuleren en de nodige benaderingen maken.  Kritisch 
reflecteren over de constructie van eenvoudige fysische modellen en de gevonden 
oplossingen. 

10 Zich onder beperkte begeleiding inwerken in nieuwe domeinen. 

11 Zowel zelfstandig als in team werken. 

12 Inzicht hebben in de maatschappelijke en historische context van de fysica. 

13 Kennis gemaakt hebben met wetenschappelijk onderzoek. 
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D.4 DLR’s voor de Master 
 

1 Een gevorderde kennis van en inzicht hebben in de nieuwste wetenschappelijke 
ontwikkelingen in minstens één actief deelaspect van de fysica en sterrenkunde.    

2 Een diepgaand begrip hebben van de belangrijkste fysische theorieën (logische en wiskundige 
structuur, experimentele ondersteuning, beschreven fysische fenomenen en toepassingen).   

3 Een goede kennis hebben van de belangrijkste wiskundige, numerieke en computationele 
methodes vereist om zelfstandig de fysische wereld kwantitatief te kunnen modelleren. 

4 Een diepgaande kennis hebben van de belangrijke experimentele en/of theoretische 
methodes in de gekozen specialisatie.    

5 Vertrekkend van een afgebakende vraagstelling, zelfstandig onderzoek uitvoeren, resultaten 
beschrijven, structureren en kritisch evalueren. 

6 De verworven kennis en vaardigheden kunnen toepassen buiten de eigen specialisatie. 

7 De essentie van een situatie identificeren en hiervoor zelfstandig een werkend model 
opstellen, kritisch nadenken over de constructie van modellen en bekende oplossingen 
hergebruiken of aanpassen voor het oplossen van nieuwe vraagstukken en problemen. 

8 Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en 
ontwikkeling. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen verkennen.   Op de hoogte blijven 
van nieuwe internationale ontwikkelingen en methodes.    

9 Functioneren in een onderzoeksteam.   Verantwoordelijkheid opnemen voor de 
projectplanning en de genomen beslissingen en resultaten 

10 Bewust zijn van het belang van de ethische dimensie van het onderzoek in de fysica.   

11 De resultaten van eigen onderzoek op een professioneel niveau zowel schriftelijk als 
mondeling kunnen presenteren aan vakgenoten en aan een breder publiek, zowel in het 
Nederlands als in het Engels. 

12 Vertrouwd zijn met de cultuur van het fysica/sterrenkunde-onderzoek via de masterproef.   
Een gevoel ontwikkeld hebben voor de hoogste wetenschappelijke standaarden.  
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D.5 OLR’s versus DLR’s voor de Bachelor 
 
OLR 
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D.6 OLR’s versus DLR’s voor de Master 
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P.2 Programmaoverzicht  
Het programmaoverzicht kan online geraadpleegd worden via de studiegids van de UGent, 

www.studiegids.ugent.be. 

P.2.1 Programma Bachelor of Science in de Fysica en de Sterrenkunde (2012-2013) 

 

Volledig programma (180 studiepunten) 

Onderwijstaal Nederlands - geen Engelstalig traject beschikbaar 

 

1 - Algemene opleidingsonderdelen 
Op te nemen: alle opleidingsonderdelen te selecteren uit de onderstaande lijst. 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Mechanica   1 1 1 WE05 52.5 180 6 

2 Golven en optica  2 1 2 WE04 52.5 180 6 

3 Elektriciteit en magnetisme   2 1 2 WE04 52.5 180 6 

4 Inleiding tot de theoretische fysica   2 1 2 WE05 52.5 180 6 

5 Experimenteren in de fysica 1   1 1 1 WE05 60 180 6 

6 Wiskundige analyse I   1 1 1 WE01 67.5 200 7 

7 Wiskundige analyse II   2 1 2 WE01 45 150 5 

8 Lineaire algebra en analytische 
meetkunde I  

 1 1 1 WE01 60 180 6 

9 Programmeren I   1 1 1 WE02 60 180 6 

10 Chemie   2 1 2 WE06 52.5 180 6 

11 Kwantummechanica 1   1 2 3 WE05 52.5 180 6 

12 Thermische fysica   2 2 4 WE05 52.5 180 6 

13 Elektromagnetisme   2 2 4 WE05 45 180 6 

14 Materiaalfysica   1 2 4 WE04 52.5 180 6 

15 Experimenteren in de fysica 2   2 2 3 WE04 60 180 6 

16 Statistiek en gegevensverwerking   1 2 3 WE05 52.5 180 6 

17 Wiskundige methoden in de fysica   1 2 3 WE05 60 180 6 

18 Inleiding tot de sterrenkunde   1 2 3 WE05 52.5 180 6 

19 Extragalactische sterrenkunde   2 2 4 WE05 52.5 180 6 

20 Kwantummechanica 2   1 3 5 WE05 52.5 180 6 

21 Relativiteitstheorie   1 3 5 WE05 52.5 180 6 

22 Statistische fysica 1  1 3 5 WE05 52.5 180 6 

23 Inleiding tot de atoom- en 
molecuulfysica  

 1 3 5 WE04 52.5 180 6 

24 Vastestoffysica  2 3 6 WE04 52.5 180 6 

25 Subatomaire fysica 1  2 3 6 WE05 52.5 180 6 

26 Fysica van galaxieën   2 3 6 WE05 52.5 165 6 

27 Bachelorproject  2 3 6 WE04 60 180 6 

 

2 - Keuzeopleidingsonderdelen 
Op te nemen: 18 studiepunten uit 1 tot 2 modules uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring van de faculteit. 

 

2.1 - Keuzelijst 
Op te nemen: hoogstens 12 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst, in het eerste modeltraject verdeeld als 

hoogstens 12 studiepunten in periode 3. 

 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Elektronica  2 3  WE04 52.5 180 6 

2 Deklagen en oppervlakfysica   1 3  WE04 52.5 180 6 

http://www.studiegids.ugent.be/
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000857.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002022.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000537.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003133.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000973.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001924.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002458.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001110.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001110.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000346.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001390.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002240.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000104.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002133.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001369.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000983.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001195.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001887.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003016.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002994.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002245.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002462.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002461.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000919.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000919.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001063.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002100.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003005.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002351.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000925.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000838.pdf
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2.2 - Studieaanbod UGent 
Op te nemen: hoogstens 18 studiepunten te selecteren uit de bacheloropleidingsonderdelen aangeboden door de UGent. De 

vakken worden bij voorkeur gekozen uit het aanbod van de Faculteit Wetenschappen en/of Faculteit Ingenieurs-

wetenschappen. Hoogstens 6 studiepunten kunnen gekozen worden uit het aanbod van de andere faculteiten. In het eerste 

modeltraject worden de keuzevakken verdeeld als: 

6 studiepunten in periode 2, 

hoogstens 12 studiepunten in periode 3. 

 

 

P.2.2 Programma Master of Science in de Fysica en de Sterrenkunde (2012-2013) 

 

Volledig programma (120 studiepunten) 

Onderwijstaal Nederlands - geen Engelstalig traject beschikbaar 

 

1 - Algemene opleidingsonderdelen 
Op te nemen: alle opleidingsonderdelen te selecteren uit de onderstaande lijst. 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Kwantumveldentheorie   1 1  WE05 52.5 180 6 

2 Astrofysische simulaties   1 1  WE05 52.5 180 6 

3 Computationele fysica   1 1  WE05 52.5 180 6 

4 Vastestof- en nanofysica   1 1  WE04 52.5 180 6 

5 Subatomaire fysica II [en]   1 1  WE05 52.5 180 6 

 

2 - Keuzeopleidingsonderdelen 
Op te nemen: 1 optie uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring van de faculteit. 

 

2.1 - Onderzoek 
Op te nemen: 60 studiepunten uit de onderstaande lijst waaronder zeker module 2.1.2. Dit betekent dat er altijd 10 

studiepunten mobiliteit dienen opgenomen te worden. 

Praktisch kan dit betekenen dat 60 studiepunten komen uit module 2.1.1. als bijv. 2 vakken met ref. a aanwezig zijn. 

 

2.1.1 – Minor onderzoek 
Op te nemen: 30 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst. 

 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Fysica en chemie van nanostructuren 
[en]  

 1   WE06 52.5 180 6 

2 Modelleren en simuleren op de 
nanoschaal [en]  

 1   TW17 60 180 6 

3 Radioactiviteit en stralingsdosimetrie   1   WE05 52.5 180 6 

4 Symmetriegroepen   1   WE04 52.5 180 6 

5 Statistische fysica II [en]   2   WE05 52.5 180 6 

6 Kwantumelektrodynamica   (2)
d
   WE05 52.5 180 6 

7 Nucleaire methoden in het 
materiaalonderzoek [en]  

 2   WE05 52.5 180 6 

8 Veeldeeltjesfysica  2   WE05 52.5 180 6 

9 Structuuranalytische technieken in de 
vastestoffysica  

 2   WE04 52.5 180 6 

10 Nucleaire instrumentatie [en]   1   WE05 52.5 180 6 

11 Mechanica van continue media [en]   2   TW17 45 180 6 

12 Plasmafysica [en]   1   TW17 60 180 6 

  

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001747.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001747.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002329.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001827.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001213.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003119.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003120.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003120.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E023370.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E023370.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001882.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000777.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003121.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000819.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003122.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003122.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001759.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001678.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001678.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003123.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002676.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E026220.pdf
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13 Plasmatechnologie en fusietechnologie 
[en]  

 2   TW17 60 180 6 

14 Nucleaire astrofysica   2   WE05 52.5 180 6 

15 Theoretische subatomaire fysica: 
kernen en nucleonen  

 2
a
   WE05 52.5 180 6 

16 Liegroepen en Lie-algebra's  2   WE01 52.5 180 6 

17 Differentiaalmeetkunde II   1   WE01 52.5 180 6 

18 Medische fysica [en]   2   GE05 52.5 180 6 

19 Inleiding tot de dynamica van 
atmosferen  

 1   WE05 52.5 180 6 

20 Capita selecta vastestoffysica [en]   2   WE04 52.5 180 6 

21 Astrodeeltjesfysica   2   WE05 52.5 180 6 

22 Optische spectroscopie van materialen 
[en]  

 1   WE04 37.5 120 4 

23 Capita selecta deeltjesfysica [en]   2   WE05 52.5 180 6 

24 Atoom- en molecuulfysica [en]   1   TW17 52.5 180 6 

25 Observationele technieken in de 
sterrenkunde [en]  

 (2)
d
   WE05 52.5 180 6 

26 Niet-perturbatieve 
kwantumchromodynamica  

 2   WE05 52.5 180 6 

27 Kosmologie en galaxievorming   1   WE05 52.5 180 6 

28 Elementen van de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen [en]  

 2   WE05 52.5 180 6 

29 Magnetisme: van fundamenten tot de 
dynamica op de nanoschaal [en]  

 1   WE04 52.5 180 6 

30 Radiosterrenkunde [en]   2
a
   WE05 52.5 180 6 

31 Golven en patroonvorming in 
complexe biofysische systemen [en]  

 1   WE05 52.5 180 6 

32 Luminescentie [en]   2   WE04 52.5 180 6 

33 Computationele materiaalfysica   1   WE05 60 180 6 

34 Gevorderde veldentheorie  a 1   VUB 52 180 6 

35 Elektrozwakke en sterke kracht  a 2   VUB 52 180 6 

36 Uitbreidingen op het standaardmodel 
[en]  

a 1   VUB 52 180 6 

37 Niet lineaire dynamica en chaos  a 2   VUB 52 180 6 

38 Experimentele technieken in 
deeltjesfysica [en]  

a 1   VUB 52 180 6 

39 Object georiënteerd programmeren 
(C++) voor fysici [en]  

a 2   VUB 52 180 6 

40 Inleiding tot de kosmologie  a 2   VUB 52 180 6 

41 Stersystemen: ontstaan, structuur, 
evolutie [en]  

a 2   VUB 52 180 6 

42 Algemene relativiteitstheorie  a 1   VUB 52 180 6 

43 Simulatie van fysische fenomenen en 
detectoren in de moderne fysica [en]  

a 1   VUB 52 180 6 

Bij het semester staat 2a voor een tweejaarlijks opleidingsonderdeel dat dit jaar (2012-2013) in het tweede semester gedoceerd wordt en (2)d voor een tweejaarlijks 

opleidingsonderdeel dat dit jaar niet gedoceerd wordt.  

 

2.1.2 – Mobiliteit 
Op te nemen: minstens 10 studiepunten moeten worden besteed aan het aspect mobiliteit. Vakken uit de minor onderzoek 

met ref. a komen hiervoor in aanmerking. Kunnen ook: een stage in een onderzoeksgerelateerde omgeving of vakken aan 

een andere Universiteit - de concrete invulling gebeurt in samenspraak met de promotor van de masterproef. Stage in het 

kader van de masterproef telt niet mee als studiepunten, wel als mobiliteitspunten (2 per week). Stage NIET in het kader van 

de masterproef telt ook mee als studiepunten (ook weer 2 per week stage). 

2.1.3 – Studieaanbod UGent 
Op te nemen: hoogstens 20 studiepunten te selecteren uit de masteropleidingsonderdelen aangeboden door UGent. 

Waarvan hoogstens 20 studiepunten uit de opleidingsonderdelen opgelijst in de minor onderzoek. 

  

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E027320.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E027320.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000064.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001846.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001846.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001610.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000333.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003126.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001427.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001427.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003127.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002349.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003128.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003128.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003129.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003130.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003131.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003131.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000356.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000356.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002512.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003247.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003247.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003134.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003134.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003135.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003136.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003136.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003208.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003209.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003210.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003211.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003212.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003212.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003213.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003214.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003214.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003215.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003215.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003216.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003217.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003217.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003218.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003219.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003219.pdf
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2.2 - Onderwijs 
Op te nemen: 60 studiepunten uit 2 tot 3 modules uit de onderstaande lijst. 

2.2.1 – Minor onderwijs 
Op te nemen: 30 studiepunten uit 2 modules uit de onderstaande lijst. 

Algemene opleidingsonderdelen + één vakdidactiek. 

2.2.1.1 – Algemene opleidingsonderdelen 
Op te nemen: 14 tot 18 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst. 

14 studiepunten uit de opleidingsonderdelen met referentie x, 4 studiepunten uit de opleidingsonderdelen met referentie y 

of uit onderstaande module 'Studie-aanbod Vlaamse Gemeenschap'. 

 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Leren en instructie  x 1   PP06 50 180 6 

2 Didactiek wetenschappen  x 2   WE06 40 120 4 

3 Psychologie van de adolescentie  x 1   PP07 30 120 4 

4 Educatieve interactie en communicatie  y 2   PP06 40 120 4 

5 Bewegen en sport: nu en later  y 2   GE25 30 120 4 

6 Cultuur, media en educatie  y 2   PP06 40 120 4 

7 Pedagogische vraagstukken: filosofie 
als oefening in levenskunst  

y 2   LW01 30 120 4 

 

2.2.1.1.1 – Studieaanbod Vlaamse Gemeenschap 
Op te nemen: 4 studiepunten te selecteren uit de masteropleidingen van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

2.2.1.2 – Vakdidactiek Wiskunde 
 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Vakdidactiek wiskunde I   1 2 3 WE01 60 180 6 

2 Vakdidactiek wiskunde II   2 2 3 WE01 60 180 6 

 

2.2.1.3 – Vakdidactiek Fysica 
 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Vakdidactiek fysica I   1 2 3 WE04 60 180 6 

2 Vakdidactiek fysica II   2 2 3 WE05 60 180 6 

 

2.2.1.4 – Vakdidactiek Chemie 
 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Vakdidactiek chemie I   1 2 3 WE06 60 180 6 

2 Vakdidactiek chemie II   2 2 3 WE06 60 180 6 

 

2.2.1.5 – Vakdidactiek Biologie 
 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Vakdidactiek biologie I   1 2 3 WE11 60 180 6 

2 Vakdidactiek biologie II   2 2 3 WE11 60 180 6 

 

  

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001807.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001806.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001784.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H000276.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001608.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001838.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001783.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001783.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001735.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001736.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001709.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001710.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001731.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001732.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001700.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001701.pdf
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2.2.1.6 – Vakdidactiek Geografie 
 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Vakdidactiek geografie I   1 2 3 WE12 60 180 6 

2 Vakdidactiek geografie II   2 2 3 WE12 60 180 6 

 

2.2.1.7 – Vakdidactiek Informatica 
 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Vakdidactiek informatica I   1 2 3 WE02 60 180 6 

2 Vakdidactiek informatica II   2 2 3 WE02 60 180 6 

 

2.2.2 – Keuze onderzoek 
Op te nemen: minstens 12 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst. 

 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Fysica en chemie van nanostructuren 
[en]  

 1   WE06 52.5 180 6 

2 Modelleren en simuleren op de 
nanoschaal [en]  

 1   TW17 60 180 6 

3 Radioactiviteit en stralingsdosimetrie   1   WE05 52.5 180 6 

4 Symmetriegroepen   1   WE04 52.5 180 6 

5 Statistische fysica II [en]   2   WE05 52.5 180 6 

6 Kwantumelektrodynamica   (2)
d
   WE05 52.5 180 6 

7 Nucleaire methoden in het 
materiaalonderzoek [en]  

 2   WE05 52.5 180 6 

8 Veeldeeltjesfysica  2   WE05 52.5 180 6 

9 Structuuranalytische technieken in de 
vastestoffysica  

 2   WE04 52.5 180 6 

10 Nucleaire instrumentatie [en]   1   WE05 52.5 180 6 

11 Mechanica van continue media [en]   2   TW17 45 180 6 

12 Plasmafysica [en]   1   TW17 60 180 6 

13 Plasmatechnologie en fusietechnologie 
[en]  

 2   TW17 60 180 6 

14 Nucleaire astrofysica   2   WE05 52.5 180 6 

15 Theoretische subatomaire fysica: 
kernen en nucleonen  

 2
a
   WE05 52.5 180 6 

16 Liegroepen en Lie-algebra's  2   WE01 52.5 180 6 

17 Differentiaalmeetkunde II   1   WE01 52.5 180 6 

18 Medische fysica [en]   2   GE05 52.5 180 6 

19 Inleiding tot de dynamica van 
atmosferen  

 1   WE05 52.5 180 6 

20 Capita selecta vastestoffysica [en]   2   WE04 52.5 180 6 

21 Astrodeeltjesfysica   2   WE05 52.5 180 6 

22 Optische spectroscopie van materialen 
[en]  

 1   WE04 37.5 120 4 

23 Capita selecta deeltjesfysica [en]   2   WE05 52.5 180 6 

24 Atoom- en molecuulfysica [en]   1   TW17 52.5 180 6 

25 Observationele technieken in de 
sterrenkunde [en]  

 (2)
d
   WE05 52.5 180 6 

26 Niet-perturbatieve 
kwantumchromodynamica  

 2   WE05 52.5 180 6 

27 Kosmologie en galaxievorming   1   WE05 52.5 180 6 

28 Elementen van de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen [en]  

 2   WE05 52.5 180 6 

  

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001711.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001712.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001717.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/H001718.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003120.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003120.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E023370.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E023370.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001882.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000777.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003121.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000819.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003122.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003122.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001759.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001678.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001678.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003123.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002676.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E026220.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E027320.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E027320.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000064.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001846.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001846.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001610.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000333.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003126.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001427.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001427.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003127.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002349.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003128.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003128.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003129.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003130.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003131.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003131.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000356.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000356.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002512.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003247.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003247.pdf
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29 Magnetisme: van fundamenten tot de 
dynamica op de nanoschaal [en]  

 1   WE04 52.5 180 6 

30 Radiosterrenkunde [en]   2
a
   WE05 52.5 180 6 

31 Golven en patroonvorming in 
complexe biofysische systemen [en]  

 1   WE05 52.5 180 6 

32 Luminescentie [en]   2   WE04 52.5 180 6 

33 Computationele materiaalfysica   1   WE05 60 180 6 

34 Gevorderde veldentheorie  a 1   VUB 52 180 6 

35 Elektrozwakke en sterke kracht  a 2   VUB 52 180 6 

36 Uitbreidingen op het standaardmodel 
[en]  

a 1   VUB 52 180 6 

37 Niet lineaire dynamica en chaos  a 2   VUB 52 180 6 

38 Experimentele technieken in 
deeltjesfysica [en]  

a 1   VUB 52 180 6 

39 Object georiënteerd programmeren 
(C++) voor fysici [en]  

a 2   VUB 52 180 6 

40 Inleiding tot de kosmologie  a 2   VUB 52 180 6 

41 Stersystemen: ontstaan, structuur, 
evolutie [en]  

a 2   VUB 52 180 6 

42 Algemene relativiteitstheorie  a 1   VUB 52 180 6 

43 Simulatie van fysische fenomenen en 
detectoren in de moderne fysica [en]  

a 1   VUB 52 180 6 

Bij het semester staat 2a voor een tweejaarlijks opleidingsonderdeel dat dit jaar (2012-2013) in het tweede semester gedoceerd wordt en (2)d voor een tweejaarlijks 

opleidingsonderdeel dat dit jaar niet gedoceerd wordt.  

 

2.2.3 – Studieaanbod UGent 
Op te nemen: hoogstens 18 studiepunten te selecteren uit de opleidingsonderdelen aangeboden door UGent. 

 

2.3 – Economie en bedrijfskunde 

2.3.1 – Minor economie en bedrijfskunde 
Op te nemen: 30 studiepunten uit 1 tot 2 modules uit de onderstaande lijst. 

2.3.1.1 – Algemene opleidingsonderdelen 
Op te nemen: 24 tot 30 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst, in het eerste modeltraject verdeeld als: 

hoogstens 24 studiepunten in jaar 1. 

 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Economie  1   EB01 30 165 6 

2 Financiële en kostprijsrapportering in 
ondernemingen  

 1   EB05 45 180 6 

3 Bedrijfskunde   2   EB09 45 150 5 

4 Financiële markten en instellingen   2   EB02 45 150 5 

5 Milieu-economie en -beleid   2   EB01 45 120 4 

6 Conjunctuur en groei   1   EB03 60 180 6 

7 Markten en prijzen   1   EB03 60 180 6 

8 Organisatietheorie   2   EB09 45 150 5 

9 Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen  

 2   EB09 30 120 4 

10 Bedrijfskundige vaardigheden   2   EB09 30 120 4 

11 Marketing management   1   EB07 45 150 5 

12 Inleiding tot ondernemerschap   2   EB09 45 120 4 

 

2.3.1.2 – Studieaanbod UGent 

Op te nemen: hoogstens 6 studiepunten te selecteren uit de opleidingsprogramma's aangeboden door UGent. 

  

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003134.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003134.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003135.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003136.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003136.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003208.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003209.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003210.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003211.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003212.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003212.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003213.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003214.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003214.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003215.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003215.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003216.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003217.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003217.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003218.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003219.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003219.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000758.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000767.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000767.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000376.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000093.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000752.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000596.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000446.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000054.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000429.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000429.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000551.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/F000768.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002427.pdf
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2.3.2 – Keuze onderzoek 
Op te nemen: minstens 12 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst. 

 

Nr Cursus Ref Sem Mt1 Mt2 Vak 
groep 

Contact Studie 
tijd 

SP 

1 Fysica en chemie van nanostructuren 
[en]  

 1   WE06 52.5 180 6 

2 Modelleren en simuleren op de 
nanoschaal [en]  

 1   TW17 60 180 6 

3 Radioactiviteit en stralingsdosimetrie   1   WE05 52.5 180 6 

4 Symmetriegroepen   1   WE04 52.5 180 6 

5 Statistische fysica II [en]   2   WE05 52.5 180 6 

6 Kwantumelektrodynamica   (2)
d
   WE05 52.5 180 6 

7 Nucleaire methoden in het 
materiaalonderzoek [en]  

 2   WE05 52.5 180 6 

8 Veeldeeltjesfysica  2   WE05 52.5 180 6 

9 Structuuranalytische technieken in de 
vastestoffysica  

 2   WE04 52.5 180 6 

10 Nucleaire instrumentatie [en]   1   WE05 52.5 180 6 

11 Mechanica van continue media [en]   2   TW17 45 180 6 

12 Plasmafysica [en]   1   TW17 60 180 6 

13 Plasmatechnologie en fusietechnologie 
[en]  

 2   TW17 60 180 6 

14 Nucleaire astrofysica   2   WE05 52.5 180 6 

15 Theoretische subatomaire fysica: 
kernen en nucleonen  

 2
a
   WE05 52.5 180 6 

16 Liegroepen en Lie-algebra's  2   WE01 52.5 180 6 

17 Differentiaalmeetkunde II   1   WE01 52.5 180 6 

18 Medische fysica [en]   2   GE05 52.5 180 6 

19 Inleiding tot de dynamica van 
atmosferen  

 1   WE05 52.5 180 6 

20 Capita selecta vastestoffysica [en]   2   WE04 52.5 180 6 

21 Astrodeeltjesfysica   2   WE05 52.5 180 6 

22 Optische spectroscopie van materialen 
[en]  

 1   WE04 37.5 120 4 

23 Capita selecta deeltjesfysica [en]   2   WE05 52.5 180 6 

24 Atoom- en molecuulfysica [en]   1   TW17 52.5 180 6 

25 Observationele technieken in de 
sterrenkunde [en]  

 (2)
d
   WE05 52.5 180 6 

26 Niet-perturbatieve 
kwantumchromodynamica  

 2   WE05 52.5 180 6 

27 Kosmologie en galaxievorming   1   WE05 52.5 180 6 

28 Elementen van de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen [en]  

 2   WE05 52.5 180 6 

29 Magnetisme: van fundamenten tot de 
dynamica op de nanoschaal [en]  

 1   WE04 52.5 180 6 

30 Radiosterrenkunde [en]   2
a
   WE05 52.5 180 6 

31 Golven en patroonvorming in 
complexe biofysische systemen [en]  

 1   WE05 52.5 180 6 

32 Luminescentie [en]   2   WE04 52.5 180 6 

33 Computationele materiaalfysica   1   WE05 60 180 6 

34 Gevorderde veldentheorie  a 1   VUB 52 180 6 

35 Elektrozwakke en sterke kracht  a 2   VUB 52 180 6 

36 Uitbreidingen op het standaardmodel 
[en]  

a 1   VUB 52 180 6 

37 Niet lineaire dynamica en chaos  a 2   VUB 52 180 6 

38 Experimentele technieken in 
deeltjesfysica [en]  

a 1   VUB 52 180 6 

39 Object georiënteerd programmeren 
(C++) voor fysici [en]  

a 2   VUB 52 180 6 

40 Inleiding tot de kosmologie  a 2   VUB 52 180 6 

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003120.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003120.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E023370.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E023370.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001882.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000777.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003121.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000819.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003122.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003122.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001759.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001678.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001678.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003123.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002676.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E026220.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E027320.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/E027320.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000064.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001846.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001846.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001610.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000333.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003126.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001427.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C001427.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003127.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002349.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003128.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003128.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003129.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003130.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003131.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003131.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000356.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C000356.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C002512.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003247.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003247.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003134.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003134.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003135.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003136.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003136.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003208.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003209.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003210.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003211.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003212.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003212.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003213.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003214.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003214.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003215.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003215.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/C003216.pdf
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Ambt   Naam Faculteit/ Departement / Vakgroep (Instelling) VTE
3 SP

4 

Gewoon hoogleraar 

1 Jan Van Geel Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Wiskunde (01) 100,00 {6} 

2 Paul Matthys Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen (04) 100,00 18 

3 Jan Ryckebusch Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 12 

4 Henri Verschelde Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 12 + {12} 

5 Herwig Dejonghe Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

Hoogleraar 

1 
Christophe 
Detavernier 

Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen (04) 100,00 12 

2 Dirk Poelman Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen (04) 100,00 12 

3 Dirk Ryckbosch Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 18 

4 Christophe Leys 
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur/Vakgroep 
Toegepaste Fysica (TW17) 

100,00 {6} 

Hoofddocent 

1 Tom De Medts Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Wiskunde (01) 100,00 6 

2 Diederik Depla Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen (04) 100,00 6 

3 Dimitri Van Neck Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

4 Natalie Jachowicz Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 12 

5 Maarten Baes Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

Docent 

1 Hans Vernaeve Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Wiskunde (01) 100,00 7 

2 
Bartel Van 
Waeyenberge 

Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen (04) 100,00 6 

3 Jasson Vindas Diaz Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Wiskunde (01) 100,00 5 

4 Tom Schrijvers 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Toegepaste Wiskunde en 
Informatica (02) 

100,00 6 

5 Philippe Smet Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen (04) 100,00 {12} 

6 Sven De Rijcke Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 + {6} 

Extern docent
5 

1 Kristof Van Hecke 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Anorganische en Fysische 
Chemie (06) 

100,00 6 

Doctor-assistent 

1 Johan Lauwaert Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen (04) 100,00 {12} 

2 
Jolien Dendooven - 
doctor-assistent 
onderzoeksmandaat 

Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen (04) 100,00 {6} 

3 Manuel Dierick Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 {6} 

Postdoctoraal 
medewerker 

1 Karel Van Acoleyen Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

Postdoctoraal 
onderzoeker FWO 

1 David Dudal Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

2 Hans Dierckx Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 {6} 

A-logistiek 
medewerker 
wetenschappelijk 
onderzoek 

1 Michael Tytgat Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 {6} 

 

3. VTE betreft het % aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel vastgelegd is op het moment van de peiling (op 1 februari 2013).  

4. Totaal van het aantal studiepunten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk is binnen de opleiding.   

5. Docenten niet verbonden aan de opleiding met % aanstelling ZAP. 
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P.4.2 Bachelor 2a: Omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd 

Deze tabellen bieden zicht op de ruimere omringing van de opleiding. 

De leeftijd betreft deze op 1 februari 2013.  

 

Totaal voor alle vakgroepen 

TOTAALOVERZICHT 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 20 1   11 4 4 2 21 

AAP 

Mandaat-assistent 8   7 1       8 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent 4 2 2 4       6 

OAP buiten werkingskredieten 24 5 26 3       29 

ANDEREN 4 1   2 2 1   5 

TOTAAL   60 9 35 21 6 5 2 69 

 

Vakgroep Wiskunde  

WE01 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 4     3     1 4 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent               0 

OAP buiten werkingskredieten 2 1 3         3 

ANDEREN                0 

TOTAAL   6 1 3 3 0 0 1 7 

 

Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica 

WE02 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 1     1       1 

AAP 

Mandaat-assistent 1   1         1 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent               0 

OAP buiten werkingskredieten 1   1         1 

ANDEREN                0 

TOTAAL   3 0 2 1 0 0 0 3 
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Vakgroep Vastestofwetenschappen 

WE04 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 6     3 2   1 6 

AAP 

Mandaat-assistent 3   2 1       3 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent 1 1 1 1       2 

OAP buiten werkingskredieten               0 

ANDEREN               0 

TOTAAL   10 1 3 5 2 0 1 11 

 

Vakgroep Fysica en Sterrenkunde 

WE05 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 7 1 
 

3 1 4 
 

8 

AAP 

Mandaat-assistent 3   3         3 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent 2   1 1       2 

OAP buiten werkingskredieten 20 4 21 3     
 

24 

ANDEREN 3     2 1     3 

TOTAAL   35 5 25 9 2 4 0 40 

 

Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie 

WE06 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 1     1       1 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent               0 

OAP buiten werkingskredieten               0 

ANDEREN 1 1     1 1   2 

TOTAAL   2 1 0 1 1 1 0 3 

 

Vakgroep Toegepaste Fysica 

TW17 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 1       1     1 

AAP 

Mandaat-assistent 1   1         1 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent 1 1   2       2 

OAP buiten werkingskredieten 1   1         1 

ANDEREN               0 

TOTAAL   4 1 2 2 1 0 0 5 
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P.4.3 Master 1a: Omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie 

van aanstelling 

Deze tabel lijst de verantwoordelijke lesgevers en medelesgevers (aangeduid door {}) op van de 

algemene opleidingsonderdelen en de minor onderzoek uit de masteropleiding Fysica en 

Sterrenkunde.  

 

Ambt   Naam Faculteit/ Departement / Vakgroep (Instelling) VTE
3 

SP
4 

Gewoon hoogleraar 

1 Freddy Callens 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen 
(04) 

100,00 6 + {6} 

2 Paul Matthys 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen 
(04) 

100,00 {6} 

3 Jan Ryckebusch Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 18 

4 Martin Grünewald Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 10,00 12 

5 Henri Verschelde Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 + {6} 

6 Danny Segers Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

7 Guido Van Oost 
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur/Vakgroep 
Toegepaste Fysica (TW17) 

100,00 6 + {6} 

8 Hubert Thierens 
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/ 
Vakgroep Medische Basiswetenschappen (GE05) 

50,00 {12} 

9 Alexandre Sevrin VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 100,00 6 

Hoogleraar 

1 
Christophe 
Detavernier 

Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen 
(04) 

100,00 6 

2 Dirk Poelman 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen 
(04) 

100,00 
10 + 
{6} 

3 Luc Van Hoorebeke Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 12 

4 Dirk Ryckbosch Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

5 Eddy De Grave Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 {6} 

6 Alexander Panfilov Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

7 
Jean-Marie 
Noterdaeme 

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur/Vakgroep 
Elektrische energie, Systemen en Automatisering (TW08) 

10,00 {6} 

8 
Veronique Van 
Speybroeck 

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur/Vakgroep 
Toegepaste Fysica (TW17) 

100,00 12 

9 Christophe Leys 
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur/Vakgroep 
Toegepaste Fysica (TW17) 

100,00 {6} 

10 
Christian Van den 
Broeck 

VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 10,00 6 

 11 Albert Deroeck UA/ Vakgroep Fysica 10,00 {6} 

Hoofddocent 

1 Frans Cantrijn Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Wiskunde (01) 100,00 6 

2 Maarten Baes Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 
6 + 
{12} 

3 Dimitri Van Neck Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 
12 + 
{6} 

4 Natalie Jachowicz Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

5 Zeger Hens 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Anorganische en Fysische 
Chemie (06) 

100,00 6 

6 Klaus Bacher 
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/ 
Vakgroep Medische Basiswetenschappen (GE05) 

70,00 6 

7 Catherine De Clercq VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 100,00 {6} 

8 Ben Craps VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 100,00 18 

9 Jorgen D'Hondt VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 100,00 12 
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Docent 

1 
Bartel Van 
Waeyenberge 

Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen 
(04) 

100,00 6 

2 Philippe Smet 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen 
(04) 

100,00 6 

3 Henk Vrielinck 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen 
(04) 

100,00 {6} 

4 Toon Verstraelen Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 10,00 {6} 

5 Sven De Rijcke Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

6 Freya Blekman VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 100,00 6 

Extern docent
5 

1 Jan Vanhellemont 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen 
(04) 

10,00 6 

2 Piet Termonia Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 10,00 6 

3 Willy Mondelaers Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 10,00 {6} 

4 Maxim Chernodub Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 10,00 {6} 

5 Dany Vanbeveren VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 5,00 6 

6 Olivier Devroede VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 100,00 6 

Doctor-assistent 

1 Tom Mestdag Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Wiskunde (01) 100,00 6 

2 Stefaan Cottenier Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 90,00 12 

3 Geert Verdoolaege 
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur/Vakgroep 
Toegepaste Fysica (TW17) 

100,00 6 

Post-doctoraal 
onderzoeker FWO 

1 Gianfranco Gentile Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 90,00 6 

2 David Dudal Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

3 Arne vansteenkiste 
Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Vastestofwetenschappen 
(04) 

100,00 {6} 

4 Kris Van Houcke Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 {6} 

5 Mina Koleva Faculteit Wetenschappen/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (05) 100,00 6 

6 Rino Morent 
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur/Vakgroep 
Toegepaste Fysica (TW17) 

100,00 6 

BAP vrijwillig 
medewerker 

1 Robert Roosen VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 100,00 {6} 

2 Christiaan Sterken VUB/Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (DNTK) 60,00 {6} 

3. VTE betreft het % aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel vastgelegd is op het moment van de peiling (op 1 februari 2013).  

4. Totaal van het aantal studiepunten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk is binnen de opleiding.   

5. Docenten niet verbonden aan de opleiding met % aanstelling ZAP. 
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P.4.4 Master 2a: Omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd 

Deze tabellen bieden zicht op de ruimere omringing van de opleiding. 

De leeftijd betreft deze op 1 februari 2013.  

 

Totaal voor alle vakgroepen 

TOTAALOVERZICHT 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 37 4   15 7 11 8 41 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent 4   1 2 1     4 

OAP buiten werkingskredieten 15 1 7 6   1 2 16 

ANDEREN  1   1         1 

TOTAAL   57 5 8 24 8 12 10 62 

 

Vakgroep Wiskunde 

WE01 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 1           1 1 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent 1     1       1 

OAP buiten werkingskredieten               0 

ANDEREN               0 

TOTAAL   2 0 0 1 0 0 1 2 

 

Vakgroep Vastestofwetenschappen 

WE04 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 8     4 1 1 2 8 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent               0 

OAP buiten werkingskredieten 1   1         1 

ANDEREN               0 

TOTAAL   9 0 1 4 1 1 2 9 

  



87 
 

Vakgroep Fysica en Sterrenkunde 

WE05 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 15 1   5 3 6 2 16 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent 2   1   1     2 

OAP buiten werkingskredieten 11 1 6 5   1   12 

ANDEREN 1     1       1 

TOTAAL   29 2 7 11 4 7 2 31 

 

Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie 

WE06 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 1       1     1 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent               0 

OAP buiten werkingskredieten               0 

ANDEREN               0 

TOTAAL   1 0 0 0 1 0 0 1 

 

Vakgroep Elektrische energie, Systemen en Automatisering 

TW08 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 1         1   1 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent               0 

OAP buiten werkingskredieten               0 

ANDEREN               0 

TOTAAL   1 0 0 0 0 1 0 1 

 

Vakgroep Toegepaste Fysica 

TW17 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 2 1   1 1   1 3 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent 1     1       1 

OAP buiten werkingskredieten 1     1       1 

ANDEREN               0 

TOTAAL   4 1 0 2 1 0 1 5 
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Vakgroep Medische Basiswetenschappen 

GE05 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 2     1     1 2 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent               0 

OAP buiten werkingskredieten               0 

ANDEREN               0 

TOTAAL   2 0 0 1 0 0 1 2 

 

Vakgroep Fysica en Sterrenkunde - VUB 

VUB-DNTK 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 6 2   4 1 2 1 8 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent               0 

OAP buiten werkingskredieten 2           2 2 

ANDEREN               0 

TOTAAL   8 2 0 4 1 2 3 10 

 

Vakgroep Fysica – UA 

UA 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP 1          1   1 

AAP 

Mandaat-assistent               0 

Praktijk-assistent               0 

Doctor-assistent               0 

OAP buiten werkingskredieten               0 

ANDEREN               0 

TOTAAL   1 0 0 0 0  1  0  1 
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P.5.1 Aantal inschrijvingen en diploma’s: Bacheloropleiding 

 

Academiejaar Voltijds Niet- 
voltijds 

Generatie- 
studenten 

Eerste in-
schrijving 

Diploma 
behaald 

Totaal  
inschr. 

2005-2006* 75 10 42 geen data 0 85 

2006-2007* 93 12 45 61 17 105 

2007-2008* 122 10 61 74 18 132 

2008-2009 115 18 53 69 26 133 

2009-2010 113 24 45 65 32 137 

2010-2011 108 27 51 68 27 135 

2011-2012 116 25 48 70 21 141 

2012-2013** 133 32 56 geen data 0 165 

 

 

Academiejaar Man Vrouw Herkomst 
ASO 

Herkomst 
TSO 

Herkomst 
BSO 

Herkomst 
KSO 

Herkomst 
andere 

Totaal  
inschr. 

2005-2006* 66 19 69 3 0 0 13 85 

2006-2007* 80 25 94 5 0 0 6 105 

2007-2008* 105 27 115 8 0 0 9 132 

2008-2009 107 26 123 7 0 0 3 133 

2009-2010 116 21 124 5 0 1 7 137 

2010-2011 106 29 125 3 0 1 6 135 

2011-2012 109 32 125 7 0 2 7 141 

2012-2013** 142 23 144 13 1 2 5 165 

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 

2008-2009). 

** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013 
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P.5.2 Aantal inschrijvingen en diploma’s: Masteropleiding 

 

Academiejaar Voltijds Niet- 
voltijds 

Generatie- 
studenten 

Eerste in-
schrijving 

Diploma 
behaald 

Totaal  
inschr. 

2007-2008* 21 4 0 25 0 25 

2008-2009 36 3 0 17 19 39 

2009-2010 43 8 0 31 15 51 

2010-2011 57 9 0 32 20 66 

2011-2012 50 19 0 28 32 69 

2012-2013** 44 19 0 geen data 2 63 

 

 

Academiejaar Man Vrouw Herkomst 
ASO 

Herkomst 
TSO 

Herkomst 
BSO 

Herkomst 
KSO 

Herkomst 
andere 

Totaal  
inschr. 

2007-2008* 19 6 23 1 0 0 1 25 

2008-2009 28 11 37 1 0 0 1 39 

2009-2010 38 13 47 2 0 0 2 51 

2010-2011 55 11 62 2 0 0 2 66 

2011-2012 59 10 65 1 0 0 3 69 

2012-2013** 51 12 58 1 0 0 4 63 

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 

2008-2009). 

** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013 

 

P.5.3 Doorstroom en drop-out 

 

Bachelor  

Academiejaar Inschrijvingen Generatie 
studenten 

Traject 
starters 

Ooit diploma Nooit diploma 
(drop-out) 

Diploma na 3 j. 
(op tijd) 

2005-2006 85 42 - - - - 

2006-2007 105 45 61 31 (na 6j) 30 (49%) 22 

2007-2008 132 61 74 31 (na 5j) 43 (58%) 24 

2008-2009 133 53 69 24 (na 4j) 45 (65%) 19 

2009-2010 137 45 65 12 53 11 

2010-2011 135 51 68 (1) (67) (0) 

2011-2012 141 48 70 (1) (69) (0) 

2012-2013 165 56 - -   

voor de laatste 3 kolommen gaan de cijfers over studenten die begonnen zijn in het vermelde academiejaar 

 

Master 

Academiejaar Inschrijvingen Generatie 
studenten 

Traject 
starters 

Ooit diploma Nooit diploma 
(drop-out) 

Diploma na 2 j. 
(op tijd) 

2007-2008 25 0 25 21 4 (16%) 19 

2008-2009 39 0 17 15 2 (12%) 14 

2009-2010 51 0 31 25 6 (19%) 19 

2010-2011 66 0 32 25 7 (22%) 25 

2011-2012 69 0 28 - - - 

2012-2013 63 0 - - - - 

voor de laatste 3 kolommen gaan de cijfers over studenten die begonnen zijn in het vermelde academiejaar 
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P.5.4 Studierendement 

 

Bachelor 

 

Master 
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P.6 Internationalisering 

P.6.1. Studentenmobiliteit 

Uitgaande studenten (Europese uitwisseling) 

Academiejaar Naam Universiteit Land 
Duur 

(maanden) 
Niveau Resultaat** 

2010/11 Laporte Floris Université de Montpellier II France 10 BA3 100% 

2010/11 Van Ranst Nicholas Københavns Universitet Denmark 5 MA1 100% 

2010/11 Bultreys Tom 
École Polytechnique 
Fédérale (EPF) Lausanne 

Switzerland 5 MA1 100% 

2010/11 Wybo Willem Université de Genève Switzerland 10 MA1 100% 

2011/12 De Vis Pieter Cardiff University 
United 
Kingdom 

9 MA2 100% 

2011/12 De Rijck Simon Uppsala universitet Sweden 5 MA1 100% 

2011/12 Braem Janos Freie Universität Berlin Germany 4 MA1 100% 

2011/12 Minjauw Matthias Universitetet i Oslo Norway 5 MA1 100% 

2011/12 Vet Stefan Universiteit van Amsterdam Netherlands 5 MA1 50% - 50% 

2011/12 De Meutter Pieter Universiteit Utrecht Netherlands 5 MA1 100% 

2011/12 Geenen Filip 
Kungliga Tekniska högskolan 
(KTH) 

Sweden 5 MA2 100% 

2011/12 Hendrickx Koen Sveučilište u Zagrebu Croatia 6 MA1 100% 

2011/12 Libbrecht Tine Université de Genève Switzerland 4 
MA1 

 
70% - 70% 

**Resultaat = studierendement = de verhouding tussen het aantal geslaagde en het aantal opgenomen studiepunten in 1e en 2e zittijd.  

Geografische spreiding van de uitgaande studenten Fysica en Sterrenkunde over de drie jaren (2010-

2012). 
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Inkomende studenten (Europese uitwisseling) 

Academiejaar Naam Universiteit Land 
Duur 

(maanden) 
Resultaat** 

2009/10 
Martinez Moro 
Marta 

Universidad de Cantabria Spain 9 11% - 21% 

2009/10 Topaloglu Taylan Uludag Üniversitesi Turkey 9 0% – 34% 

2009/10 
Kahraman 
Aysegül 

Uludag Üniversitesi Turkey 6 100% 

2009/10 Karic Vildana Univerzitet u Sarajevu 
Bosnia and 
Herzegovina 

5 82% - 82% 

2009/10 Dogan Berna Bogaziçi Üniversitesi Turkey 3 0% 

2009/10 Ingersoll Doug Kansas State University United States 5 45% - 45% 

2010/11 Poncé Samuel Université Catholique de Louvain Belgium 2 100% 

2010/11 
Schlögel 
Sandrine 

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Belgium 5 100% 

2010/11 Vaitmonas Tadas Vilniaus Universitetas Lithuania 5 100% 

2010/11 Manzoni Giulia Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Italy 6 75%-75% 

2010/11 Pravdin Sergey 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Institute of Mathematics and Mechanics 

Russian 
Federation 

10 100% 

2010/11 
Jiménez Martín 
Manuel 

Universidad Complutense de Madrid Spain 9 79% - 79% 

2011/12 Yang Hyosim University of Incheon Korea, Republic of 6 73% - 73% 

2011/12 
Pardo Alonso 
Samuel 

Universidad de Valladolid Spain 2 100% 

2011/12 Pravdin Sergey 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Institute of Mathematics and Mechanics 

Russian 
Federation 

9 100% 

**Resultaat = studierendement = de verhouding tussen het aantal geslaagde en het aantal opgenomen studiepunten in 1e en 2e zittijd.  

 

P.6.2 Docentenmobiliteit 

Academiejaar Naam Universiteit Land 
Duur 

(maanden) 
Resultaat** 

2011/12 Dirk Poelman Hanoi University of Science & Technology (HUST) Vietnam 1 week 
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3 Bijlage V.3.: Vergelijkend overzicht van de kerncompetenties in relatie 

tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten 

3.1 Kerncompetenties Bachelor in de Fysica 

Opleidingsspecifieke leerresultaten: 

0 Samenvatting 
De bachelor in de fysica kan een (fysisch) probleem analyseren en oplossen zowel door deductief als door 
inductief redeneren. Wat betreft inductieve redenering leert de bachelor experimenteren, en de 
resultaten van de waarnemingen duiden in functie van een onderliggend fysisch model.  
Wat betreft deductieve redenering leert de student een probleem te vertalen in een wiskundig model, dat 
kan vereenvoudigd en geanalyseerd worden. De gededuceerde resultaten worden terug vertaald naar de 
fysische context voor vergelijking met het experiment. In beide processen kunnen computertechnieken 
een belangrijke rol spelen, voor simulatie van een probleem, of voor numerieke verwerking. 
 
1 Probleemoplossend handelen 
De bachelor in de fysica kan fysische problemen analyseren en oplossen door middel van het toepassen 
van de bestaande methodologieën uit de discipline. 
 
2 Theoretisch inzicht 
De bachelor in de fysica begrijpt de belangrijkste fysische fenomenen, hun experimentele evidentie, en 
hun theoretische beschrijving. 
 
3 Wiskundige vaardigheid 
De bachelor in de fysica beheerst de meest gebruikelijke wiskundige en numerieke technieken. 
 
4 Diep fysisch inzicht 
De bachelor in de fysica kent de basisconcepten van de klassieke mechanica, de kwantummechanica, de 
relativiteitstheorie, de statistische fysica, de rol van symmetrie in de fysica enz en begrijpt de 
fundamenten van het hedendaags fysisch denken. 
 
5 Experimentele vaardigheid 
De bachelor in de fysica kent de belangrijkste experimentele methodes en is in staat om zelf een fysisch 
experiment te bedenken, uit te voeren, en de resultaten te interpreteren in de context van een 
theoretisch model. 
 
6 Vaardigheid in het modelleren van fysische systemen 
De bachelor in de fysica bezit de vaardigheid om creatief problemen te formuleren, te analyseren, en in 
een wiskundige vorm te vertalen. De bachelor is in staat om hierbij hoofdzaken van bijzaken te  
onderscheiden. 
 
7 Computervaardigheid in het oplossen van fysische problemen 
De bachelor in de fysica kan numerieke technieken toepassen wanneer dit nodig blijkt voor de oplossing 
van een probleem. De bachelor is in staat is om hulpprogramma's te gebruiken voor algebraïsche 
manipulatie, numerieke evaluatie, of numerieke simulatie, en kan eenvoudige programma's schrijven in 
een generieke computertaal. 
 
8 Domeinkennis 
De bachelor in de fysica kan de belangrijkste gebieden van de fysica onderscheiden. 
 
9 Onderzoeksvaardigheden, zowel fundamenteel als toegepast 
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De bachelor in de fysica heeft inzicht in het functioneren van wetenschappelijk onderzoek en de 
toepassing van fysica in andere vakgebieden. 
 
10 Leervermogen 
De bachelor in de fysica is in staat om zich, eventueel door zelfstudie, zelfstandig in te werken in een 
nieuwe materie. 
 
11 Beroepsattitude, ethische ingesteldheid 
De bachelor in de fysica heeft een kritische instelling, ook tegenover het eigen vakgebied. De bachelor kan 
zijn verworven kennis in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context kaderen 
 
12 Internationale ervaring 
De bachelor in de fysica is in staat tot het begrijpend lezen van Engelstalige handboeken en 
wetenschappelijke artikels. Binnen de onderzoeksgroep kan de bachelor vlot omgaan met anderstaligen. 
 
13 Communicatievaardigheden 
De bachelor in de fysica kan, zowel mondeling als schriftelijk, op een  begrijpelijke manier communiceren. 
 
14 Enige kennis van andere wetenschapsdomeinen 
De bachelor in de fysica beschikt over een elementaire kennis van de andere exacte wetenschappen. 
 
15 Functioneren in teamverband 
De bachelor in de fysica kan samenwerken met medestudenten en functioneert optimaal in groep. 

3.2 Kerncompetenties Master of Science in de Fysica 

Opleidingsspecifieke leerdoelstellingen: 

1 Modellering en probleem oplossende vaardigheden 
De master in de fysica moet in staat zijn om de essentie van een situatie te identificeren en hiervoor een 
werkend model op te stellen; hij/zij moet in staat zijn de nodige benaderingen te maken en alzo kritisch 
na te denken over de constructie van modellen. 
 
2 Probleem oplossende vaardigheden 
De master in de fysica moet in staat zijn om duidelijk grootordes in te schatten in situaties die fysisch 
verschillend zijn maar analogieën vertonen en op die wijze bekende oplossingen te hergebruiken in 
nieuwe problemen. 
 
3 Literatuuronderzoek  
De master in de fysica is in staat om fysische en andere technische literatuur op te zoeken en te 
gebruiken, evenals andere informatiebronnen die relevant zijn voor onderzoek en technische 
projectontwikkeling. Een goede kennis van het wetenschappelijk Engels is vereist. 
 
4 Leervaardigheid  
De master in de fysica is in staat om door onafhankelijke studie nieuwe domeinen te verkennen. 
 
5 Modellering  
De master in de fysica is in staat om beschikbare modellen aan te passen aan nieuwe experimentele 
gegevens. 
 
6 Theoretisch begrijpen  
De master in de fysica heeft een goed begrip van de belangrijkste fysische theorieën (logische en 
wiskundige structuur, experimentele ondersteuning, beschreven fysische fenomenen). 
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7 Basisonderzoek en toegepast onderzoek  
De master in de fysica verwerft een begrip van de natuur, van de manier waarop het onderzoek in de 
fysica verricht wordt, en hoe dit onderzoek toepasbaar is in heel wat andere domeinen zoals de 
engineering; hij/zij is in staat om experimentele en/of theoretische procedures te ontwerpen om i) 
hedendaagse problemen in academisch of industrieel onderzoek op te lossen; ii) bestaande oplossingen te 
verbeteren. 
 
8 Diepe kennis  
De master in de fysica heeft een diepgaande kennis van de fundamenten van de moderne fysica, zoals 
kwantummechanica en zo voort. 
 
9 Wiskundige vaardigheden  
De master in de fysica begrijpt en beheerst het gebruik van de meest gangbare wiskundige en numerieke 
methodes. 
 
10 Grensverleggend onderzoek  
De master in de fysica heeft een goede kennis van de huidige stand van het onderzoek in minstens één 
actief deelgebied van de fysica. 
 
11 Oplossen van problemen en computervaardigheden  
De master in de fysica is in staat om zelfstandig berekeningen te maken, ook wanneer dit de inzet vergt 
van een computer en hiervoor een computerprogramma moet geschreven worden. 
 
12 Experimentele vaardigheden  
De master in de fysica is vertrouwd met de belangrijkste experimentele methodes en is in staat om 
zelfstandig experimenten uit te voeren, en de resultaten te beschrijven, te analyseren en kritisch te 
evalueren. 
 
13 Specifieke communicatievaardigheden  
De master in de fysica kan in teamverband werken; is in staat eigen onderzoek zowel als resultaten van 
literatuuronderzoek te presenteren aan professionelen en aan het algemene publiek. 
 
14 Vaardigheden in management  
De master in de fysica kan in hoge mate zelfstandig werken en zelf verantwoordelijkheid opnemen wat 
projectplanning betreft en in het beheer van structuren. 
 
15Mensvaardigheden en professionele vaardigheden  
De master in de fysica ontwikkelt een persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor opdrachten; hij/zij is 
in staat om een professionele flexibiliteit te verwerven door het ruime aanbod in het curriculum van 
wetenschappelijke technieken. 
 
16 Breed overzicht over het vakgebied fysica  
De master in de fysica is vertrouwd met de belangrijkste domeinen van de fysica en met de technieken die 
in meerdere vakgebieden toegepast worden. 
 
17 Bekwaam om bij te blijven  
De master in de fysica kan op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en methodes en is in staat om 
professioneel advies te geven over de mogelijke toepassingen van deze ontwikkelingen. 
 
18 Taalvaardigheid (in relevantie voor de fysica)  
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De master in de fysica heeft zijn/haar beheersing van vreemde talen verbeterd door cursussen te volgen 
die in een vreemde taal gedoceerd worden, bijvoorbeeld via uitwisselingsprogramma's, en credits behaald 
aan andere universiteiten of onderzoeksinstellingen. 
 
19 Ethisch bewustzijn (met relevantie voor de fysica)  
De master in de fysica is in staat maatschappelijke en ethische aspecten van het onderzoek en van 
professionele activiteit in de fysica te identificeren en is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om de 
publieke gezondheid en het milieu te beschermen. 
 
20 Absolute standaarden 
De master in de fysica is vertrouwd met 'de resultaten van het vernuft', dit is, de gevarieerdheid en  het 
genot van fysische ontdekkingen en theorieën en ontwikkelt op die wijze een gevoel voor de allerhoogste 
standaarden in het onderzoek. 

3.3 Learning outcomes Master of Science in Physics 

1 Modeling and problem solving competences 
The master of physics should be able to identify the essence of a situation and to set up a working model. 
He/she must be able to make the necessary approaches and thus to think critically about the construction 
of models.  
 
2 Problem solving skills 
The master of physics should be able to identify orders of magnitude in situations that are physically 
different but show analogies and in this way reuse known solutions in new problems. 
 
3 Literature research   
The master of physics is able to search and apply physics literature and other technical literature, as well 
as other resources that are relevant to research and technical project development. Proficiency in 
scientific English is mandatory. 
 
4 Learning skills 
The master of physics is able to explore new areas through independent study. 
 
5 Modeling  
The master of physics is able to adapt existing models to new experimental data. 
 
6 Theoretical comprehension   
The master of physics has a good understanding of the main physics theories (logical and mathematical 
structure, experimental support, described physical phenomena). 
 
7 Basic and applied research   
The master of physics acquires an understanding of nature, of the way in which research in physics is 
performed, and how this research is applicable in many other domains such as engineering. He/she is able 
to design experimental and/or theoretical procedures to i) solve contemporary issues in academic or 
industrial research ii) improve existing solutions.  
 
8 In-depth knowledge   
The master of physics has a profound knowledge of the foundations of modern physics, such as quantum 
mechanics and so on. 
 
9 Mathematical skills   
The master of physics understands and masters the use of the most common mathematical and numerical 
methods.  
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10 Breakthrough research  
The master of physics has a good knowledge of the current state of research in at least one active area of 
physics. 
 
11 Solving problems and computer skills 
The master of physics is able to perform calculations independently, even if this requires the use of a 
computer and the writing of a computer code. 
 
12 Experimental skills 
The master of physics is familiar with the main experimental methods and is able to independently 
conduct experiments, and to describe, analyze and critically evaluate the results. 
 
13 Specific communication skills 
The master of physics can work in a team, is able to present his/her own research as well as results of 
literature research to both professionals and the general public. 
 
14 Skills in management 
The master of physics can largely work independently and assume responsibility in terms of project 
planning and in the management of structures. 
 
15 Social and professional skills 
The master of physics develops a personal sense of responsibility for assignments. He/she is able to 
acquire a professional flexibility by the wide range of scientific techniques in the curriculum. 
 
16 Broad overview of the field of physics 
The master of physics is familiar with the main domains of physics and the techniques applied in multiple 
disciplines. 
 
17 Staying up to date 
The master of physics can keep up with new developments and methods and is able to provide 
professional advice on the possible applications of these developments. 
 
18 Language proficiency (relevant to physics) 
The master of physics improved his/her command of foreign languages by following courses taught in a 
foreign language, for example through exchange programs, and credits earned at other universities or 
research institutes. 
 
19 Ethical awareness (relevant to physics) 
The master of physics is able to identify the social and ethical aspects of research and of professional 
activity in physics and its responsibility to protect the public health and the environment. 
 
20 Absolute standards 
The master of physics is familiar with 'the results of ingenuity ', that is, the variety and enjoyment of 
physics discoveries and theories and in this way develops a feeling for the highest standards in research. 
 

3.4 Afstemming van de opleidingsspecifieke leerresultaten op het gevalideerd 

domeinspecifiek leerresultatenkader voor de Bachelor in de Fysica 

Onderstaande lijst is de lijst van domeinspecifieke leerresultaten zoals die door de opleidingen Bachelor in 
de Fysica in samenwerking met de VLUHR werden opgesteld. 
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A. Een diepgaande kennis hebben van de basiswetten en de belangrijkste theorieën van de fysica 

(waaronder de klassieke en kwantummechanica, elektromagnetisme, statistische fysica en de 

speciale relativiteitstheorie) en van de wijze van toepassing hiervan in een aantal belangrijke 

domeinen uit de fysica. . 

B. Kennis hebben van een aantal hoofddomeinen van de fysica zoals de astrofysica, de astronomie, 

de atomaire fysica, de nucleaire en deeltjesfysica en de vastestoffysica.  

C. Een goede kennis hebben van vereiste wiskundige methodes.  Zelfstandig berekeningen kunnen 

uitvoeren, eventueel met behulp van een zelfgeschreven eenvoudig computerprogramma. 

D. Kennis hebben van de belangrijkste experimentele methodes.    

E. Onder beperkte begeleiding experimenten voorbereiden, uitvoeren, de resultaten structureren, 

analyseren, kritisch aftoetsen aan een (bestaand) theoretisch kader en hierover rapporteren.    

F. Fysische en technische informatiebronnen, ook Engelstalige, kritisch raadplegen. 

G. Een basiskennis bezitten over de toepasbaarheid van de fysica in andere domeinen.  Een bijdrage 

leveren aan het oplossen van vraagstellingen binnen een academische en/of industriële context. 

H. De resultaten van literatuuronderzoek en eigen onderzoek rapporteren aan vakgenoten, zowel 

mondeling als schriftelijk.    

I. De essentie van een probleem (proces of situatie) identificeren, hiervoor onder beperkte 

begeleiding een werkend model formuleren en de nodige benaderingen maken.  Kritisch 

reflecteren over de constructie van eenvoudige fysische modellen en de gevonden oplossingen. 

J. Zich onder beperkte begeleiding inwerken in nieuwe domeinen. 

K. Zowel zelfstandig als in team werken.    

L. Inzicht hebben in de maatschappelijke en historische context van de fysica.  

M. Kennis gemaakt hebben met wetenschappelijk onderzoek. 
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Deze tabel geeft weer welke opleidingsspecifieke competenties overeenkomen met welke 
domeinspecifieke leerresultaten. 
xxx: is zeer in overeenstemming 
xx: is gedeeltelijk in overeenstemming 
x: is in beperkte mate in overeenstemming 
 

 Domeinspecifiek leerresultatenkader 

 Opleidingsspecifieke 
leerresultaten 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
K 

 
L 

 
M 

1         xx     

2 xx x x           

3   xx           

4 xx x            

5    xx xx         

6         xx     

7   x           

8 x xx            

9       x    x  x 

10      x    xxx x   

11      x x     xx  

12      x        

13        xxx      

14       x       

15           xx  x 

 
 

3.5 Afstemming van de opleidingsspecifieke leerresultaten op het gevalideerd 

domeinspecifiek leerresultatenkader voor de Master in de Fysica 

Onderstaande lijst is de lijst van domeinspecifieke leerresultaten zoals die door de opleidingen Master in 
de Fysica in Vlaanderen in samenwerking met de VLUHR werden opgesteld. 
 

A. Een gevorderde kennis van en inzicht hebben in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen 

in minstens één actief deelaspect van de fysica en sterrenkunde.    

B. Een diepgaand begrip hebben van de belangrijkste fysische theorieën (logische en wiskundige 

structuur, experimentele ondersteuning, beschreven fysische fenomenen en toepassingen).   

C. Een goede kennis hebben van de belangrijkste wiskundige, numerieke en computationele 

methodes vereist om zelfstandig de fysische wereld kwantitatief te kunnen modelleren. 

D. Een diepgaande kennis hebben van de belangrijke experimentele en/of theoretische methodes in 

de gekozen specialisatie.    

E. Vertrekkend van een afgebakende vraagstelling, zelfstandig onderzoek uitvoeren, resultaten 

beschrijven, structureren en kritisch evalueren.  

F. De verworven kennis en vaardigheden kunnen toepassen buiten de eigen specialisatie.  
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G. De essentie van een situatie identificeren en hiervoor zelfstandig een werkend model opstellen, 

kritisch nadenken over de constructie van modellen en bekende oplossingen hergebruiken of 

aanpassen voor het oplossen van nieuwe vraagstukken en problemen. 

H. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en ontwikkeling. 

Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen verkennen.   Op de hoogte blijven van nieuwe 

internationale ontwikkelingen en methodes.    

I. Functioneren in een onderzoeksteam.   Verantwoordelijkheid opnemen voor de projectplanning 

en de genomen beslissingen en resultaten 

J. Bewust zijn van het belang van de ethische dimensie van het onderzoek in de fysica.   

K. De resultaten van eigen onderzoek op een professioneel niveau zowel schriftelijk als mondeling 

kunnen presenteren aan vakgenoten en aan een breder publiek, zowel in het Nederlands als in 

het Engels. 

L. Vertrouwd zijn met de cultuur van het fysica/sterrenkunde-onderzoek via de masterproef.   Een 

gevoel ontwikkeld hebben voor de hoogste wetenschappelijke standaarden.   

Deze tabel geeft weer welke opleidingsspecifieke competenties overeenkomen met welke 
domeinspecifieke leerresultaten. Vermits de opleidingsspecifieke competenties van de Engelstalige 
Master in Physics een lettelijke vertaling zijn van de Nederlandstalige opleiding, geldt onderstaande tabel 
ook voor de Engelstalige Masteropleiding. 
xxx: is zeer in overeenstemming; xx: is gedeeltelijk in overeenstemming; x: is in beperkte mate in 
overeenstemming  
 

 Domeinspecifiek leerresultatenkader 

 Opleidingsspecifieke 
leerresultaten 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 
J 

 
K 

 
L 

1   x  x  xx      

2      x xx      

3        xx     

4        xx     

5   x   x x      

6  xxx           

7   x   x      x 

8 x   xx         

9   xxx          

10 xx   x        x 

11   x          

12    x xx        

13         xx  xx  

14         xx    

15             

16  x x x         

17        xx     

18             

19          xx   

20            xx 
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5 Bijlage V.5.: Schematisch programmaoverzicht 

Een overzicht van de programma’s van de bachelor- en masteropleidingen staat op de UA-

website met de volgende weblinks: 

 Bachelor in de Fysica: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.OOD2012&n=105135 

 Master in de Fysica: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.OOD2012&n=105137 

 Master in Physics: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=_WETNAT01&n=421 

 

6 Bijlage V.6.: ECTS-fiches  

 De ECTS-fiches (i.e. de cursusinformatie) van de verschillende vakken van de bachelor- en de 

twee masteropleidingen zijn terug te vinden op de UA-website. De informatie voor elk vak kan 

bekomen worden door in het programmaoverzicht (zie weblinks in bijlage V.5) de titel van het 

vak aan te klikken 

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.OOD2012&n=105135
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.OOD2012&n=105137
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=_WETNAT01&n=421
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9 Bijlage V.9.: Omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar 

categorie van aanstelling 

9.1 Bacheloropleiding in de Fysica 

Tabel 1a: Omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (academische 
opleidingen). 
 
 

Ambt1   Naam Faculteit/ 
Departement / 
Vakgroep (Instelling)2 

VTE aan de 
instelling3 

Aantal 
studiepunten 
aan de 
opleiding4 

Gewoon hoogleraar 1 Reinhart Ceulemans Biologie 100,00 3 

  2 Joris Dirckx fysica 100,00 1,2 

  3 Etienne Goovaerts fysica 100,00 3 

  4 Bob Löwen Wiskunde-informatica 100,00 12 

  5 Erik Matthysen Biologie 100,00 3 

  6 François Peeters Fysica 100,00 6 

  7 Nick Schryvers Fysica 100,00 13,5 

  8 Dirk Van Dyck Fysica 100,00 12 

  9 Staf Van Tendeloo Fysica 100,00 9 

Hoogleraar 1 Annemie Bogaerts Chemie 100,00 4,5 

  2 Frank Bostyn Management 100,00 3 

  3 Lieven Le Bruyn Wiskunde-informatica 100,00 3 

  4 Jan Naudts fysica 100,00 3 

  5 Sabine Van Doorslaer Fysica 100,00 9 

  6 Piet Van Espen Chemie 100,00 6 

  7 Floris Wuyts Fysica 100,00 3 

Hoofddocent 1 Sara Bals Fysica 100,00 15 

  2 Marc David Wiskunde-informatica 100,00 12 

  3 Joke Hadermann Fysica 100,00 9 

  4 Karel In't Hout Wiskunde-informatica 100,00 1 

  5 Dirk Lamoen fysica 100,00 6 

  6 Patrick Loobuyck Centrum Pieter Gillis 90,00 1,5 

  7 Bart Partoens Fysica 100,00 7 

  8 Paul Scheunders Fysica 100,00 16,5 

  9 Jacques Tempère Fysica 100,00 9 

  10 Tom Theuns Fysica 20,00 6 

  11 Sandra Van Aert Fysica 100,00 6 

  12 Walter Van Herck Centrum Pieter Gillis 50,00 1,5 

  13 Pierre Van Mechelen Fysica 100,00 9 
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Docent 1 David Eelbode Wiskunde-informatica 100,00 9 

  2 Nick Van Remortel Fysica 100,00 16,2 

  3 Kris Vissenberg Biologie 100,00 6 

  4 Wim Wenseleers fysica 100,00 4,2 

Extern docent5 1         

Assistent 1 Stijn Symens Wiskunde-informatica 80,00 1 

Andere 1 Vera Meynen chemie 100,00 1,5 

        

1 Voor geïntegreerde opleidingen kunnen hier nog andere ambten worden toegevoegd indien deze aanwezig zijn. 
2 De naam van de faculteit, het departement of de vakgroep en (in het geval van een interuniversitair georganiseerde 
opleiding) de instelling waaraan het betrokken personeelslid primair verbonden is. 
3 VTE betreft het % aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel vastgelegd is op het moment 
van de peiling. 
4 Totaal van het aantal studiepunten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk is binnen de opleiding. 
5 Docenten niet verbonden aan de opleiding met % aanstelling ZAP. 

 
 
 
 
Tabel 2a: Omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd (academische opleidingen). 
 

AANTALLEN 
Geslacht Leeftijdscategorie Totaal 

M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 
 

ZAP1 28 5   8 10 9 6 33 

AAP2 
Mandaat-
assistent 

              0 

  
Praktijk-
assistent 

1     1       1 

  
Doctor-
assistent 

              0 

BAP buiten 
werkingskredieten 

  1   1       1 

ANDEREN 
(ondersteuning en 
begeleiding) 

                

TOTAAL 29 6 0 10 10 9 6 35 

1 Aantallen van de personeelsleden opgenomen in tabel 1.a 
2 Bij de categorie AAP worden ook de praktijk-assistenten en doctor-assistenten binnen de eigen 
werkingskredieten (BAP-statuten) opgenomen. 
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9.2 Nederlandstalige masteropleiding in de Fysica 

Tabel 1a: Omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (academische 
opleidingen). 
 

Ambt1   Naam Faculteit/ Departement / 
Vakgroep (Instelling)2 

VTE aan 
de 
instelling3 

Aantal 
studiepunten 
aan de 
opleiding4 

Gewoon hoogleraar 1 Peter Aerts Biologie 100,00 3 

  2 Joris Dirckx Fysica 100,00 5 

  3 Etienne Goovaerts Fysica 100,00 9,5 

  4 Paul Matthyssens Management 100,00 3 

  5 François Peeters Fysica 100,00 9 

  6 Diana Phillips Bedrijfscommunicatie 100,00 3 

  7 Kris Van Alsenoy Chemie 100,00 1,5 

  8 Annemie Van Der 
Linden 

Biomedische 
Wetenschappen 

100,00 2 

  9 Dirk Van Dyck Fysica 100,00 7 

  10 Peter Van Petegem opleidings- en 
onderwijswetenschappen 

100,00 1,5 

Hoogleraar 1 Annemie Bogaerts Chemie 100,00 3 

  2 Frank Bostyn Management 100,00 3 

  3 Erik De Schutter Biomedische 
Wetenschappen 

20,00 3 

  4 Albert De Roeck Fysica 10,00 3 

  5 Eddy Laveren Accounting en 
financiering 

100,00 3 

  6 Paul Mahieu opleidings- en 
onderwijswetenschappen 

100,00 1,5 

  7 Erik Myin wijsbegeerte 100,00 3 

  8 Jan Naudts Fysica 100,00 13,5 

  9 Paul Parizel Medische beeldvorming 100,00 2 

  10 Sabine Van 
Doorslaer 

Fysica 100,00 12 

  11 Luc Van Vaeck chemie 100,00 3 

  12 Floris Wuyts Fysica 100,00 3 

Hoofddocent 1 Sara Bals Fysica 100,00 6,5 

  2 Johan Braet Technologiemanagement 60,00 9 

  3 Jozef Colpaert Specifieke 
Lerarenopleiding 

80,00 1,5 

  4 Sylvia Dewilde Biomedische 
Wetenschappen 

100,00 1,5 

  5 Michele Giugliano Biomedische 
Wetenschappen 

100,00 3 

  6 Karel In't Hout Wiskunde-Informatica 100,00 6 
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  7 Vassilios Kritis Technologiemanagement 15,00 3 

  8 Dirk Lamoen Fysica 100,00 1,5 

  9 Bart Partoens Fysica 100,00 12 

  10 Annie Pinxten Specifieke 
Lerarenopleiding 

50,00 4,5 

  11 Paul Scheunders Fysica 100,00 4 

  12 Jan Sijbers Fysica 100,00 6 

  13 Frank Sobott Chemie 100,00 1,5 

  14 Elke Struyf Specifieke 
Lerarenopleiding 

100,00 4 

  15 Jacques Tempère Fysica 100,00 18 

  16 Pierre Van Mechelen Fysica 100,00 6 

  17 Wim Vanroose Wiskunde-Informatica 100,00 7,5 

Docent 1 Wil Meeus Specifieke 
Lerarenopleiding 

100,00 1,5 

  2 Milorad Milosevic Fysica 100,00 9 

  3 Rita Rymenans Specifieke 
Lerarenopleiding 

50,00 1,5 

  4 Hans Vande Sande Wiskunde-Informatica 10,00 6 

  5 Nick Van Remortel Fysica 100,00 9 

  6 Michiel Wouters Fysica 100,00 6 

Extern docent5 1 J. D'Hondt VUB   9 

  2 Catherine De Clercq VUB   6 

  3 Natalis Severijns KUL   6 

 
4 Ben Craps VUB   6 

Assistent 1 Wouter Brandt Specifieke 
Lerarenopleiding 

10,00 1 

  2 Carlijne Ceulemans Specifieke 
Lerarenopleiding 

100,00 3 

  4 Ingrid Imbrecht Specifieke 
Lerarenopleiding 

35,00 2,5 

  5 Mariëlle Leijten Management 100,00 3 

  6 Margret Oberhofer Specifieke 
Lerarenopleiding 

15,00 1,5 

  7 Jan T'Sas Specifieke 
Lerarenopleiding 

40,00 1,5 

  8 Tinne Van 
Kogelenberg 

Specifieke 
Lerarenopleiding 

15,00 1,5 

  9 Gilberte Verbeeck Specifieke 
Lerarenopleiding 

50,00 3 

Andere 1 Artem Abakumov Fysica 100,00 2 

  2 Hannes Jung Fysica 10,00 6 

  3 Wim Magnus Fysica 20,00 1,5 

  4 Luc Mertens Fysica 
 

10,00 4 

  5 Vincent Molly Accounting en 
financiering 

100,00 3 
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  6 Erik Neyts Chemie 100 3 

  7 Marius Opsomer Management 20,00 3 

  8 Johan Robbens Biologie 100,00 6 

  9 Bart Sorée Fysica 100,00 1,5 

  10 Alexander Sevrin Fysica 10,00 3 

  11 Johan Van Goethem Biomedische 
Wetenschappen 

100,00 2 

  12 Marc Van Sande Fysica 10,00 3 

  13 
Marleen Verhoye 

Biomedische 
Wetenschappen 

20,00 
4 

  14 Eddi De Wolf Emeritus UA Fysica   6 

  15 Patrick Wagner Universiteit Hasselt   3 

1 Voor geïntegreerde opleidingen kunnen hier nog andere ambten worden toegevoegd indien deze aanwezig zijn. 
2 De naam van de faculteit, het departement of de vakgroep en (in het geval van een interuniversitair georganiseerde 
opleiding) de instelling waaraan het betrokken personeelslid primair verbonden is. 
3 VTE betreft het % aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel vastgelegd is op het moment 
van de peiling. 
4 Totaal van het aantal studiepunten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk is binnen de opleiding. 
5 Docenten niet verbonden aan de opleiding met % aanstelling ZAP. 
 
 

Tabel 2a: Omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd (academische opleidingen). 

Omvang opleiding fysica zonder personeel opties ondernemerschap en optie onderwijs 

AANTALLEN 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP1 27 5 
 

7 13 8 4 32 

AAP2 
Mandaat-
assistent        

0 

  
Praktijk-
assistent        

0 

  
Doctor-
assistent        

0 

BAP buiten 
werkingskredieten 

10 1 
 

2 4 3 2 11 

ANDEREN (ondersteuning 
en begeleiding)        

0 

TOTAAL 37 6 0 9 17 11 6 43 

1 Aantallen van de personeelsleden opgenomen in tabel 1.a 
2 Bij de categorie AAP worden ook de praktijk-assistenten en doctor-assistenten binnen de eigen 
werkingskredieten (BAP-statuten) opgenomen. 
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Omvang opleiding fysica inclusief personeel opties ondernemerschap en optie onderwijs 

AANTALLEN 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP1 36 9   7 15 17 6 45 

AAP2 
Mandaat-
assistent 

              0 

  
Praktijk-
assistent 

2 5   3 1 3   7 

  
Doctor-
assistent 

  1   1       1 

BAP buiten 
werkingskredieten 

11 2   4 4 3 2 13 

ANDEREN (ondersteuning 
en begeleiding) 

              0 

TOTAAL   49 17 0 15 20 23 8 66 

1 Aantallen van de personeelsleden opgenomen in tabel 1.a 
2 Bij de categorie AAP worden ook de praktijk-assistenten en doctor-assistenten binnen de eigen 
werkingskredieten (BAP-statuten) opgenomen. 
 



  76 

9.3 Engelstalige masteropleiding in de Fysica 

Tabel 1a: Omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (academische 
opleidingen). 

 

Ambt1   Naam Faculteit/ 
Departement / 
Vakgroep (Instelling)2 

VTE aan de 
instelling3 

Aantal 
studiepunten 
aan de 
opleiding4 

Gewoon hoogleraar 1 Etienne Goovaerts Fysica 100,00 9,5 

  2 François Peeters Fysica 100,00 9 

  3 Kris Van Alsenoy Chemie 100,00 1,5 

  4 Dirk Van Dyck Fysica 100,00 4 

Hoogleraar 1 Erik De Schutter Biomedische 
Wetenschappen 

20,00 3 

  2 Jan Naudts Fysica 100,00 7,5 

  3 Sabine Van 
Doorslaer 

Fysica 100,00 6 

  4 Luc Van Vaeck chemie 100,00 3 

Hoofddocent 1 Sara Bals Fysica 100,00 6,5 

  2 Michele Giugliano Biomedische 
Wetenschappen 

100,00 3 

  3 Dirk Lamoen Fysica 100,00 1,5 

  4 Bart Partoens Fysica 100,00 12 

  5 Jacques Tempère Fysica 100,00 12 

  6 Wim Vanroose Wiskunde-Informatica 100,00 1,5 

Docent 1 Milorad Milosevic Fysica 100,00 9 

  2 Michiel Wouters Fysica 100,00 6 

Extern docent5 1         

Andere 1 Artem Abakumov Fysica 100,00 2 

  2 Wim Magnus Fysica 20,00 1,5 

  3 Johan Robbens Biologie 100,00 6 

  4 Bart Sorée Fysica 100,00 1,5 

  5 Marc Van Sande Fysica 10,00 3 

  6 Patrick Wagner Universiteit Hasselt   3 

1 Voor geïntegreerde opleidingen kunnen hier nog andere ambten worden toegevoegd indien deze aanwezig zijn. 

2 De naam van de faculteit, het departement of de vakgroep en (in het geval van een interuniversitair georganiseerde 
opleiding) de instelling waaraan het betrokken personeelslid primair verbonden is. 
3 VTE betreft het % aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel vastgelegd is op het moment 
van de peiling. 
4 Totaal van het aantal studiepunten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk is binnen de opleiding. 
5 Docenten niet verbonden aan de opleiding met % aanstelling ZAP. 
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Tabel 2a: Omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd (academische opleidingen). 

AANTALLEN 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

ZAP1 14 2   6 3 3 4 16 

AAP2 
Mandaat-
assistent 

              0 

  
Praktijk-
assistent 

              0 

  
Doctor-
assistent 

              0 

BAP buiten 
werkingskredieten 

5 0 
  

1 2 1 1 5 

ANDEREN (ondersteuning 
en begeleiding) 

              0 

TOTAAL   19 2 0 7 5 4 5 21 

1 Aantallen van de personeelsleden opgenomen in tabel 1.a 
2 Bij de categorie AAP worden ook de praktijk-assistenten en doctor-assistenten binnen de eigen 
werkingskredieten (BAP-statuten) opgenomen. 
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7 Bijlage V.7.: Datawarehouse Hoger Onderwijs: Benchmark bachelor 
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8 Bijlage V.8.: Dataware Hoger Onderwijs: Benchmark Master 
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13 Bijlage V.13.: Internationalisering 

Internationale mobiliteit (uitgaande studenten) – Bachelor en Master in de Fysica 
 

    
# behaalde 
diploma's 

# studenten dat 
CM behaalt 

% studenten dat 
CM behaalt 

Bachelor 2009-2012 40 0 0,00% 

Master 2009-2012 37 3 8,11% 
 
 

Gedetailleerd overzicht mobiliteit uitgaande studenten (2009-2014). Het aantal studieverblijven dat via 
het NANOMAT programma verliep is ook aangeduid 

 

 Erasmusverblijven (min. 1 
semester) 

Internationale stage 

 AANTAL AANTAL 
NANOMAT 

AANTAL AANTAL 
NANOMAT 

academiejaar MASTER 

2007-2008 1  1  

2008-2009 1  1  

2009-2010   1  

2010-2011 3  4 1 

2011-2012   1 1 

2012-2013 2  4 1 

2013-2014* 5 3 1 1 

 BACHELOR 

2012-2013 1    

*Zoals reeds vastgelegd op 31/5/2013 
 

 
Gedetailleerd overzicht mobiliteit inkomende studenten (2009-2013) 

 

 Erasmusverblijven (min. 1 
semester) 

academiejaar MASTER 

2009-2010 0 

2010-2011 1 

2011-2012 2 

2012-2013 3 
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