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AGENDA AV
13 februari 2015 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 12 december 2014 (bijlage 1) – 3’
3. [A] Mededelingen RvB – 1’



Brochure Visie en beleidsplan onderwijs en studenten
Docentenevaluatie invullen!

4. [C] Ontslag Floriane Hernalsteens (bijlage 2) – 1’

WERKING
5. [C] Studiepuntsgrenzen (bijlage 3) – 45’


Er moet bediscussieerd worden of de opname van maximaal 72 studiepunten gebonden moet
zijn aan een CSE criterium voor studenten die nog geen bachelordiploma behaalden.

6. [B] Nota hervorming SLO (bijlage 4) – 45’


Op Vlaams en instellingsniveau zitten heel wat ideeën in de pipeline om de SLO te hervormen.
Aan ons om hierover de discussie te openen zodat we later eenvoudiger een standpunt
kunnen innemen.

7. [B] Nulmeting – 10’


Bespreken van de nulmeting op facultair niveau: is dat gebeurd? Hoe is de communicatie
hieromtrent? Houdt men jullie op de hoogte?

8. [B] OWR versus AR – 10’


De discussie over de studiepuntgrenzen haalt opnieuw de spanning tussen AR en OWR naar
boven.

9. [B] Balansmomenten – 15’


10.
11.
12.
13.

[A]
[A]
[A]
[A]

Wat wordt er net van de student in een balansmoment verwacht? Waarom moet dit perse een
student van een andere richting (maar wel dezelfde groep) zijn? Mag het geen POC lid van de
opleiding zijn? Wat zijn de ervaringen van de AV leden die hier reeds aan meegedaan
hebben? Is het nog wel nuttig dit te hervormen?

Update AR: eredoctoraten – 5’
Update Onderwijscongres – 8’
Update professionalisering – 5’
STOF (bijlage 5) – 10’


Planning van de STOFs van het tweede semester plus een korte rondvraag naar topics
waarvan men ze graag besproken wilt zien.

VARIA
UITNODIGINGEN





18
27
28
13

februari 2015
februari 2015
februari 2015
maart 2015

STOF (onder voorbehoud)
AV 08
Onderwijscongres
AV 09

