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AGENDA AV
21 maart 2014 om 18u00
Auditorium Lacroix, Leuven

A punten zijn mededelingen.
B punten zijn discussiepunten zonder standpuntinname.
C punten zijn discussiepunten met standpuntinname.

ALGEMEEN
1. [C] Goedkeuring agenda - 1’
2. [C] Goedkeuring verslag 07 maart 2014 (bijlage 1) - 3’

WERKING
3. [A] Student-ondernemerschap – 20’


Prof. Sels komt het student-ondernemerschap verder toelichten.

4. [C] Actie omtrent kwaliteit hoger onderwijs – 30’


Op 2 april wilt men van VVS uit een actie doen. Velen daar willen betogen, maar dat kan
sowieso niet omwille van de Beiaardcantus. We willen eventueel een ludieke actie die
aangeeft dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moet blijven.

5. [B] Stuverstatuut– 30’


Vanuit de eerste STAP zijn er enkele bedenkingen naar voren gekomen die we eens willen
toetsen aan de gehele AV.

6. [B] Toetsbeleid – 20’


Aan de hand van enkele stellingen zal gekeken worden naar waar de AV deze discussie wilt
sturen. Hieruit kan dan een discussienota volgen.

7. [B] Ranking – 5’


Het speciale bewijs dat je krijgt waarin staat hoe je ten opzichte van je medestudent hebt
gescoord, dat soms nodig is bij buitenlandse universiteiten. Is dit soms nodig terwijl dat nog
niet beschikbaar is?

8. [B] Feedback – 15’


Heerst er een te gespannen sfeer rond Feedbackmomenten? Voelen studenten met hogere
punten een druk om niet te gaan omdat de proffen daardoor ‘belast’ worden? Worden deze
momenten optimaal gebruikt? En andere vragen.

9. [B] Docentenevaluatie – 10’


Men begint er over na te denken om de docentenevaluatie iedere drie in plaats van twee jaar
te houden. Iemand van de OWR zal meer informatie geven en de discussie inleiden.

10. [A] Examenrooster en punten– 10’


Er is een grote ongelijkheid tussen de verschillende faculteiten wat betreft het tijdstip van het
vrijgeven van punten en examenroosters.

11. [A] Update OWR – 5’


Over MOOCs en andere thema’s die momenteel niet even in de wachtrij staan.

12. [A] Vergadering 2 mei – 2’


De eerste mei is een feestdag, maar twee mei blijft het beste moment voor een AV.

VARIA
13. [A] Studentenvoorzieningen/werkstudenten op campussen – 3’


Karel zal hierover een mail sturen naar de campussen, op de AV kunnen deze terugkoppelen.

