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AGENDA AV
27 februari 2015 om 18u00
Auditorium Lacroix, Leuven

ALGEMEEN
1. [C] Goedkeuring agenda – 1’
2. [C] Goedkeuring verslag 13 februari 2015 (bijlage 1) – 3’
3. [A] Mededelingen RvB – 5’
a. Update docentenevaluatie
b. Contactgegevens facultaire vertegenwoordigers
4. [C] Verkiezing mandataris – 15’
a. [C] Onderwijsraad – Anneke Veldman (Bijlage 2 & 3)

WERKING
5. [C] Hervorming SLO (bijlage 4) – 40’
a. Er is weer van alles veranderd sinds de laatste AV. Alles werd in een mooie nota gegoten, inclusief de
denkpiste om dichter aan te leunen tegen de CVO’s. Plan Bart wordt verder toegelicht.

6. [C] Interne kwaliteitszorg & nulmeting (bijlage 5) – 40’
a. Het rapport van de nulmeting werd niet publiek gemaakt, maar we hebben de relevante delen in een
nota verwerkt. We willen nu nadenken over enkele richtlijnen die we uit dit rapport kunnen meenemen.

7. [C] Hervormingen VVS (bijlage 6) – 30’
a. Er zijn reeds twee werkgroepen VVS hervormen geweest. Hieruit zijn enkele richtlijnen gekomen. We
bespreken deze richtlijnen zodat we er een officieel standpunt over kunnen innemen op de werkgroep.

8. [C] Openbaarheid van POC & POC verslagen – 10’
a. Er is decretaal bepaald dat een POC open moet zijn voor alle studenten en dat de verslagen publiek
beschikbaar moeten zijn. In de praktijk is dit niet altijd het geval. We willen de AV vragen wat haar
ervaringen zijn en of we moeten proberen van bovenuit iets structureel te regelen.

9. [B] ICTS projectaanvragen (bijlage 7 & 8) – 10’
a. Er zijn werden enkele projecten opgestart en er zou ondersteuning moeten komen vanuit ICTS. Via
powerpoint zullen deze projecten verder worden uitgelegd.

10. [A] Update STOF – 5’
11. [A] Update OWR – 5’
a. Donderdag 26 februari is het een OWR, een dag later is het AV. We reserveren wat tijd om de AV te
updaten moesten er onverwachtse ontwikkelingen zijn in slapende of nieuwe dossiers.

12. [A] Update duurzaamheid – 5’
a. De eerste duurzaamheidsraad (ooit!) is geweest. Er werden een heleboel bestaande projecten en
organen overlopen en onze mandataris duurzaamheid zal hierover enkele weetjes delen.

13. [A] Update Onderwijscongres (bijlage 9) – 5’
a. Zaterdag 28 februari vindt het onderwijscongres plaats. Er zijn nog enkele last-minute mededelingen.

VARIA

UITNODIGINGEN
Onderwijscongres
AV 09
AV 10

28 februari
13 maart
27 maart

inschrijven op sturakuleuven.be/onderwijscongres

