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VERSLAG AV
03 oktober 2014, 18u00 – 20u35
Auditorium Lacroix, Leuven
Aanwezig: Michiel Hutsebaut (LUCA Gent), Aaron Swartjes, Fréderic Dens (LUCA Brussel), Michaël Rosmane
(Odisee Brussel), Jonas Vermeulen (TM Mechelen), Bryan Beeckman, Ivo Kalverboer (Theologie), Ewoud De
Sadeleer, Joep Bronneberg, Emma Moormann, Stef Frijters (HIW), Arthur Vermeire, Jonas Van Rossem,
Michiel Theuris, Cedric D’ Hondt, Lore Van de Velde, Bram Nuyts (LAW), Koen Spliet, Jelle Baats, Bjorn
Umans, Annelies Van den Bossche, Charlotte De Bie, Ilke Droogmans (FEB),
Kelly Voet, Nina
Vanschoonlandt, (FSW), Annelies Dumoulin, Pieterjan Haymans, Kasper Van hemelen, Vicky Arijs, Sien
Geerkens, Freya Geeroms, Siel Verbiest, Nele Meulemans (PPW), Jan De Samber, Senne Hermans, Eline
Willems, Tessa Lismont (FBIW), Anneleen De Geest, Anneleen Stienaers, Ann-Sofie Van Enis, Cilia Gauwy,
Fleur Devlieger, Gabriel Van Brempt, Gert Huskens, Kathleen Lewyllie, Michael Bauwens, Milan Valadou,
Wouter De Roeck, Elisabeth Erreygers, Siegfried Evens, Ruben Hendrikx, Kristien Vandebeeck, Lucas
Bastiaens, Cindy Ysewijn (Letteren), Tin De Samber, Jens Van Steerteghem, Lars De Smedt, Michèle Moris,
Fien De Winter, Ingrid Wevers, Lisanne Peters, Cedric Goovaerts, Michiel Peeters, Jens Warrie, Niels Debonne,
Wannes Dejonckheere, Enyo Vanmontfort, Inne Vanderkelen (Wetenschappen), Stef Maelstaf, Glenn Adams,
Jonas Laridon, Olivier Van Dessel (FIIW), Jorn Hendrickx, Lukas De Backer, Manu De Block, Axel Vanmeulder,
Sébastien Cantillon, Tine Exelmans, Eline Smet (FIrW), Guy Rens, Daphne de Koster, Britta Hanssen
(FABER), Caroline Simoens, Ellen Borms, Finn Segers, Liese Grosjean, Louis Wauters, Victor Mazereel,
Wouter Leemans, Charlotte Van Damme, Shana Wouters, Kristien Borremans, Louis Wauters, Jeroen
Meeuwis, Gerard Thijssen, Charlotte Krutzen, Jeroen Grouwels, Nick Narinx (Geneeskunde), Korneel De
Schamp (Veto), Bert Van de Poel (ULYSSIS), Elly Suys, Karel Van Den Bossche (LOKO), Emily Vande Paes,
Yassine Quisquater, Jente Rayen, Dries Hoogmartens, Andries Verslyppe (Voorzitter), Nathalie De Beukelaer
(Ondervoorzitter), Veronique Beyls (Beheer), Charlotte De Wilde, Claudia Löwik, Lieven Verswyvel
(Academische Raad), Thomas Doms, Floriane Hernalsteens, Pieter Van den Berghe, Marijke Vanderschot
(OWR), Gust Verbruggen, Andreas Waets (Communicatie), Anneke Veldman (Extern), Brecht Vanacker,
Michiel Peeters (Diversiteit), Dries Mahieu (PCC), Martijn Roelen, Jonas Billen (verslag).
Verontschuldigd: FEB@Antwerpen, Bart Tuts, Andreas Frans, Koen Demaegd (Stura KU Leuven).
Afwezig: KHBO Brugge-Oostende, KULAK, HUB-KAHO Gent Aalst, TM Geel, KHLim Diepenbeek, Architectuur,
Farma.

Algemeen
1. Goedkeuring agenda
De goedkeuring van het beleidsplan wordt een b-punt. De eigenlijke goedkeuring zal volgende AV
plaatsvinden. Verder wordt er een extra punt toegevoegd: extra informatie over de besparingen. De agenda
wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag 11 september 2014
Andries werd verkozen op de LOKO AV die aansloot op de Stura AV. Zijn bekrachtiging is dus officieel. Het
verslag werd goedgekeurd.
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3. Mededelingen RvB
Er zijn briefjes voor iedere faculteit en campus waarop zij hun aanwezige stemgerechtigden kunnen invullen.
Op deze briefjes staan tevens het aantal stemmen dat een geleding heeft en wie deze stemmen mag
opnemen. De briefjes kunnen aan het begin van de AV vooraan worden opgehaald. Eenmaal ingevuld moet
men ze in de lucht steken zodat ze opgehaald kunnen worden.

4. Verkiezingen mandatarissen
a.

Pieter Van den Berghe
a.

b.

Michiel Peeters
a.

c.

(Onderwijsraad) – verkozen met 34 voor, 3 tegen, 16 onthouding

(Diversiteit) – verkozen met 40 voor, 5 tegen, 8 onthouding

Brecht Vanacker
a.

(Diversiteit) – verkozen met 39 voor, 9 tegen, 5 onthouding, 1 ongeldig

Werking
5. Beleidsplan
Het beleidsplan wordt nu voorgesteld, maar pas op de volgende AV goedgekeurd. Dit zorgt ervoor dat de RvB
de opmerkingen die de AV tijdens deze AV geeft, kan verwerken en dat de AV het gehele beleidsplan rustig
kan doornemen.
Hoe gaat Stura de AV documenten nog sneller doorsturen? Dit lijkt erg moeilijk gezien de tweewekelijkse
cyclus waarbij het AB op de maandagavond van de week van de AV valt. Er wordt afgesproken dat de agenda
volgt in de nacht van maandag op dinsdag en dat de documenten in de loop van dinsdag/vroege woensdag
worden verstuurd. Er zal tevens strenger worden opgetreden tegen bureauleden die de nota’s laattijdig
maken.
Het ‘overleg tussen de voorzitters van de overlegorganen en Stura’ is een ondersteunend moment. Het is niet
de bedoeling de organen inhoudelijk bij te sturen, wel wat betreft de werking. Het gaat dan vooral over
faculteiten waarbij het overlegorgaan nog niet werk. In een eerste stap zal de stemverdeling publiek worden
gemaakt en zal iedere fractie tijdens de AV zijn concrete stemverdeling kunnen nakijken.
De AV stelt zich verdere vragen bij de haalbaarheid van het ‘korter maken van de communicatielijnen’. Dit
klinkt erg mooi, maar tevens erg vaag. Andries verduidelijkt dat men hiermee bedoelt dat er meer gebeld in
plaats van gemaild zal worden, zowel intern als extern. Dit omdat de communicatie met de fracties in Leuven
vaak vlotter verloopt dan met de fracties buiten Leuven. Voor deze laatste groep willen we meer fysieke
overlegmomenten inplannen waarbij Stura enkele mandatarissen naar de campus stuurt.
Hoe gaat men ervoor zorgen dat de modale student de extra ‘beleidsberichten vanuit Stura’ zal lezen? Gaat
men deze niet direct verwijderen? Men kan mensen immers niet verplichten deze te lezen. Het gaat evenwel
om het opnemen van verantwoordelijkheid vanwege Stura: men kan zich informeren als men dit wenst. Het
is tevens een extra ondersteuning voor de faculteiten bij het informeren en raadplegen van hun achterban.
Er worden ook enkele kleinere punten aangehaald waarbij men wat verduidelijking wilt: hoe gaat men
reageren op een actueel thema waarbij er nog geen standpunt is? (Faculteiten opbellen) Is het mogelijk om
in het tweede semester/later tijdens het eerste semester nogmaals een (beknopte) POC infosessie te doen,
niet iedereen kan op die bepaalde dag? (Ja, dat gaat) Kunnen de Stura-mandatarissen zelf thema’s aanreiken
in plaats van enkel op de thema’s te reageren? (Dat is de bedoeling!) Kan de zin rond docentenevaluaties

2

(OD1) herwerkt worden? (Natuurlijk!) Kunnen we opnemen dat de KU Leuven moderner moet zijn met zijn
ICT? (Jazeker) Kan er iets over het taaldecreet worden toegevoegd? (Natuurlijk!)
In het kader van de besparingen op het Hoger Onderwijs is het misschien verstandig ook een puntje op te
nemen dat iets zegt over een ‘adequate financiering van het Hoger Onderwijs’.

6. Thema Onderwijscongres
Op 28 februari 2015 zal het jaarlijkse onderwijscongres van de Studentenraad KU Leuven plaatsvinden.
Wegens organisatorische redenen zal het niet in november 2014 plaatsvinden. Het thema (Her)Oriëntering
werd aan de AV voorgelegd en goed bevonden.

7. Context besparingen
Gezien de gevoelige natuur van de informatie heeft Andries geen precieze cijfers opgenomen en zal dit
verslag beknopt zijn. Er wordt voornamelijk op gehamerd dat de besparingen niet alleen een verhoging van
de inschrijvingsgelden inhouden, maar ook een besparingen op studentenvoorzieningen. Dit is voor vele
faculteiten iets nieuws, en er is veel verontwaardiging over. Het sociale karakter van het Hoger Onderwijs
mocht immers niet veranderen. Hoewel er nog steeds enige verdeeldheid is over de verhoging van de
inschrijvingsgelden, lijkt de gehele AV sterk tegen de besparingen op studentenvoorzieningen. We willen niet
dat de besparingen volledig op de studenten worden afgeschoven.
Er moet een betere communicatie naar de achterban komen: de besparingen hebben niet enkel
gevolgen voor de inschrijvingsgelden, maar ook voor studentenvoorzieningen. Men wilt geen
lijstje maken van elementen waar men al dan niet op wilt besparen aangezien dit een foutief
signaal kan zenden. Iedere faculteit kan evenwel voor zichzelf deze denkoefening maken zodat
men beter voorbereid is bij de onderhandelingen.

8. Evaluatie van de septemberactie
De AV is niet tevreden over het mediabeleid: men heeft het steeds over de besparingen en kwaliteitszorg. Dit
zowel vanuit de media als minister Crevits. Men vraagt zich af wat de rol van Veto is binnen de Stura AV.
Korneel belooft evenwel vertrouwelijk om te springen met de informatie en Andries haalt aan dat indien
nodig de vergadering gesloten kan worden. Dat gezegd zijnde blijft men zeer ontevreden over de gehel
communicatie van de septemberactie, voornamelijk naar VVS toe.

9. Waarnemer uit de AV voor Stura RvB
Als er iemand dit wilt doen, mag deze contact opnemen met info@sturakuleuven.be.

10. Update VVS
Er zal een inschrijvingstool komen voor een speciale ‘extern mailinglijst’. Hierop kunnen stuvers zich
inschrijven als ze vanaf het begin betrokken willen zijn bij externe (VVS/Stal) discussies. Verder zijn we nog
steeds op zoek naar een extra extern-mandatarissen.
De VVS-AV zelf was niet al te interessant. Het ging voornamelijk over de betoging en alle inhoudelijke punten
waren uitgesteld. Dit was erg teleurstellend.

11. Update financiering Agora
De studenten zijn uit de uiteindelijke beslissing gehouden, iets waar we niet over tevreden zijn. Er is besloten
dat Agora onder de Groep Humane Wetenschappen blijft, net zoals de andere studiecentra onder de andere
groepen blijven. Er zijn evenwel (nog) geen andere studiecentra, maar dat schijnt men even vergeten te zijn.
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Agora zal dus wel moeten besparen, maar deze zouden een minimale impact hebben op de studenten: de
openingsuren worden behouden, net als andere voorzieningen. Er zou voornamelijk bespaard worden op de
vergoeding voor jobstudenten die stand-by moeten zijn en op de uren van beleidspersoneel.

12. Update AR
Op de AR zijn de aankomende eredoctoraten besproken. Zolang deze personen evenwel hun eredoctoraat
nog niet aanvaard hebben, zijn de namen geheim. Het onderwijsportfolio werd een laatste keer voorgesteld
en goedgekeurd. Enkele praktische vragen over de timing van promoties en de looptijd van het portfolio
werden uitgeklaard, maar alles ligt in lijn met wat er op eerdere AV besloten werd.

Varia en rondvraag
13. Uitnodiging STOF
Volgende week woensdag 08 oktober 2014 zal er een STOF plaatsvinden. Jullie krijgen hier allemaal een email over. We zullen tijdens dit overlegmoment de discussie over de herindeling van het academiejaar
heropenen, aangezien het rectoraat heeft aangegeven dat het er niet maar zal doorkomen tijdens deze
beleidstermijn als er nu geen consensus gevonden wordt.

14. Andere varia


Buspassen komen erg laat aan. Is het niet mogelijk om deze net zoals de agenda af te halen? De oude
buskaarten zijn reeds verlopen en studenten die vaak de bus nemen, hebben ondertussen reeds de
kostprijs van zulke buskaart moeten betalen aan ticketjes.



De opkomende leden voor RvS worden bekrachtigd als ze verkozen zijn bij LOKO. Er is nog nood aan
enkele vertegenwoordigers vanuit de externe campussen. Kandidaten mogen steeds contact opnemen
met Andries.

Uitnodigingen


31 oktober

Eerstvolgende AV (AV 03)



03 november

STAP – onderwijsbeleid



14 november

AV 04



28 november

AV 05



28 februari

Onderwijscongres

4

