DE STRUCTUUR VAN KU LEUVEN IN EEN NOTENDOP

De KU Leuven werkt vanuit subsidiariteit en decentralisatie. Dit betekent dat wat op een ‘lager’ niveau
beslist kan worden, daar dan ook beslist zal worden. Zo ligt, bijvoorbeeld, de verantwoordelijkheid
voor (de kwaliteit van het) onderwijs bij de POC, het beslissingsorgaan op het niveau van de
opleidingen aan de KU Leuven.
Iedere opleiding aan de KU Leuven wordt in goede banen geleid door de Permanente
OnderwijsCommissie (de POC). Deze POC draagt de verantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van de)
opleidingen. De POC wordt voorgezeten door de programmadirecteur. Ten minste 1/3e van de zitjes
in de POC moeten ingenomen worden door studenten (met een minimum van 4).
Faculteiten groeperen verschillende opleidingen en onderzoekseenheden. In de groepen (waarover
later meer) Wetenschap & Technologie en Biomedische Wetenschappen worden de
onderzoekseenheden gebundeld in een ‘departement’ en de opleidingen in een ‘faculteit’. In de groep
Humane Wetenschap spreken we enkel over een faculteit voor zowel onderzoek als onderwijs. Iedere
faculteit wordt geleid door een faculteitsraad. De faculteitsraad wordt voorgezeten door de decaan
van de desbetreffende faculteit.
Alle 16 faculteiten van de KU Leuven zijn gegroepeerd in drie ‘groepen’: de groep Humane
Wetenschappen, de groep Biomedische Wetenschappen en de groep Wetenschappen & Technologie.
Aan het hoofd van iedere groep vinden we het groepsbestuur, samengesteld uit alle decanen van de
groep en een student (uit Academische Raad, waarover later meer) en voorgezeten door de vicerector
bevoegd voor de desbetreffende groep.
De strategische, inhoudelijke beleidsbeslissingen aan de KU Leuven op centraal niveau worden
voornamelijk genomen door de Academische Raad. In de Academische Raad zetelen alle vicerectoren,
de algemeen beheerder, de academisch beheerders, alle decanen, enkele vertegenwoordigers van
het personeel en 4 studenten (1 uit iedere groep en de ondervoorzitter van de Studentenraad KU
Leuven). De Academische Raad wordt voorgezeten door de rector.
Omdat de Academische Raad ook niet altijd alles weet, hoewel ze dat vaak wel denken, zijn er een
aantal adviesraden samengesteld. De bekendste is ongetwijfeld de Onderwijsraad, samengesteld uit
alle vicedecanen belast met Onderwijs van de verschillende faculteiten, de vicerectoren onderwijs- en
studentenbeleid, enkele vertegenwoordigers van het personeel en 5 studenten (2 uit groep Humane
Wetenschappen, 1 uit groep Biomedische Wetenschappen, 1 uit groep Wetenschappen & Technologie
en 1 vanuit een externe campus). Naast de Onderwijsraad geven ook de Onderzoeksraad, de
Diversiteitsraad, de Duurzaamheidsraad en de Raad voor Internationaal Beleid advies aan de
Academische Raad.
Het Gemeenschappelijk Bureau is het laatste station voor beleidsbeslissingen aan de KU Leuven waar
studentenvertegenwoordigers vaak over horen. Het GeBu is belast met het dagelijkse bestuur van de
KU Leuven. Het GeBu wordt voorgezeten door de rector. De verschillende vicerectoren, de Algemeen
Beheerder, de Academische Beheerders en een student (voorzitter Studentenraad KU Leuven) zetelen
in het Gemeenschappelijk Bureau.
Tenslotte is er ook nog de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft voornamelijk als taak de missie
van de KU Leuven te bewaken en ervoor te zorgen dat alle randvoorwaarden vervuld zijn om de KU
Leuven te laten draaien.

