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VERSLAG AV
12 december 2014, 18u05 – 21u00
Auditorium Lacroix, Leuven
Aanwezig: Aaron Swartjes (LUCA Gent), Michaël Rosmane (Odisee), Ellen Van Daele, Killian Van Damme
(Absoc), Jonas Vermeulen (KU Leuven Technologiecampus De Nayer), Ewoud De Sadeleer (HIW), Bram
Nuyts, Cedric D’Hondt, Jonas Van Rossem, Lore Van de Velde, Michiel Thewis, Jasper Van Eetvelde (LAW),
Annelies Van den Bossche, Charlotte De Bie, Ilke Droogmans, Koen Spliet, WoutOlyslagers, Bjorn Umans
(FEB), Kelly Voet, Lins Heivers, Nina Vanschoonlandt, Vince Devos, Daan Degrande (Faculteit Sociale
Wetenschappen), Annelies Dumoulin, Elke Sekeris, Kasper Van Hemelen, Pieterjan Heymans, Siel Verbiest,
Vicky Arijs (PPW), Jan De Samber, Senne Hermans, Tessa Lismont, Nathalie Carlier (FBIW), Anneleen De
Geest, Anneleen Stienaers, Ann-Sofie Van Enis, Cilia Gouwy, Elisabeth Erreygers, Gabriel Van Brempt, Ine
Poelert, Jasper Croonen, Kathleen Lewyllie, Kristien Vandebeeck, Milan Valadou, Siegfried Evens, Wouter De
Roeck, Kevin Seurs, Stefanie Dries, Koen Jaspers, Menno van Yarmeren (Letteren), Bert Mortier, Axel
Vanmeilder, Jorn Hendrickx, Jurgen Daenen, Manu De Block, Tine Exelmans, Emil Loevbak, Kristof Fransen,
Mathijs Cuppens (FIrW), Cedric Goovaerts, Ingrid Wevers, Inne Vanderkelen, Jens Warrie, Lars De Smedt,
Lisanne Peters, Michiel Peeters, Nathan Reinders, Niels Debonne, Tim De Samber, Wannes Dejonckheere,
Stef Boeckx, Jels Boulangier (Wetenschappen), Glenn Adams, Jonas Laridon, Olivier Van Dessel, Stef
Maelstaf (FIIW), Michiel Hutsebaut (Architectuur), Cédric Savelkoul, Stef De Man, Charles-Alexandre
Mattelaer(Farma), Guy Rens, Daphne Koster, Britta Hanssen (FABER), Caroline Simoens, Cathelijn Kames,
Finn Segers, Kristien Borremans, Victor Mazereel, Wouter Leemans, Eline Vernieuwe, Sarah De Wit, Sophie
Detailleur, Jeroen Meewis, Charlotte Krutzen, Gerard Thijssen (Geneeskunde), Korneel De Schamp, Thomas
Cliquet (Veto), Bert Van de Poel (Ulissys), Karel Van Den Bossche (LOKO), Andries Verslyppe, Nathalie De
Beukelaer, Veronique Beyls, Charlotte De Wilde, Claudia Löwik, Lieven Verswyvel, Thomas Doms, Jeroen
Grouwels, Floriane Hernalsteens, Pieter Van Den Berghe, Marijke Vanderschot, Andreas Frans, Anneke
Veldman, Joris Gevaert, Jonas Billen (Stura KU Leuven), Martijn Roelen (Stura KU Leuven, verslag).
Verontschuldigd: Maxim Bruynooghe (KU Leuven Technologiecampus Oostende), Frederik Van Ooteghem (KU
Leuven Technologiecampus Gent/Aalst), Jens Vrancken, Jochem Jeunen (FIIW).
Afwezig: KULAK Kortrijk, KU Leuven Technologiecampus Geel, KU Leuven Technologiecampus Diepenbeek,
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht.

Algemeen
1. Goedkeuring agenda
We voegen een puntje toe dat we via via vernamen over plannen die rondgaan aan de Universiteit Gent. De
agenda wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag 28 november 2014
Faculteit PPW en Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen waren wel aanwezig, hoewel ze bij
verontschuldigd genoteerd staan.
Het verslag wordt goedgekeurd.
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Werking
3. Mededelingen RvB
De brochures over de instellingsreview gaan spoedig door de printer gejaagd worden. Geef zeker nog jullie
aantallen door als jullie er graag, gratis en voor niets, willen bestellen! Bestellen kan door een eenvoudig
mailtje naar info@sturakuleuven.be. Vergeet ook niet dat als jullie bestellen, het wel de bedoeling is dat jullie
de brochures ook effectief ophalen.
Onze fancy kleurenkaartjes om te stemmen zijn verloren. We zorgen tegen de volgende Algemene
Vergadering voor nieuwe kaartjes, maar vandaag zal er met handopsteking gestemd moeten worden.

4. Verkiezingen – Campuscoördinator – Anneleen De Geest
Voor: 57 – Tegen: 0 – Onthouding: 0
Anneleen De Geest wordt door de Algemene Vergadering unaniem verkozen als campuscoördinator van de
Studentenraad KU Leuven.

5. Bekrachtiging – Decretale stuvoraad – Veronique Beyls
Veronique Beyls wordt bekrachtigd als nieuwste lid van de decretale stuvoraad door de Algemene
Vergadering. Er zijn trouwens nog steeds zetels over in deze decretale stuvoraad, dus kandidaten worden
aangemoedigd zich kandidaat te stellen!

6. (tussentijdse) Evaluatie beleidsplan

Het semester loopt stilaan op z’n einde, dus we nemen het beleidsplan er nog eens bij. Er is al heel wat
gebeurd, maar veel staat nog te gebeuren. We overlopen het beleidsplan en geven waar nodig extra uitleg
en duiding.
De Algemene Vergadering vraagt om extra in te zetten op het samenbrengen van de voorzitters van de
verschillende facultaire overlegorganen, dit is tot op heden nog te weinig gebeurd. Daarnaast vraagt de
Algemene Vergadering eindelijk werk te maken van de website, deze maakt nog te weinig waar wat ze zou
kunnen waarmaken.
Daarnaast stelt de Algemene Vergadering ook het lange termijn-denken voorop. Het uitwerken van een
breed gedragen visie op onderwijs vanuit de student moet prioriteit worden tijdens het tweede semester,
op vraag van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering stelt ook voor om per fractie één contactpersoon aan te duiden, die gebeld kan
en mag worden als er rondgebeld moeten worden vanwege hoogdringendheid. Dit kan de vlotheid van de
communicatie enkel ten goede komen.
Letteren vraagt zich af waarom zij vooralsnog niet uitgenodigd zijn geweest op de
groepsoverlegmomenten. Zij ontvingen doorheen het semester geen enkele uitnodiging en stellen zich
hier vragen bij. Naar alle waarschijnlijkheid is er iets foutgelopen in het mailverkeer. Er wordt aan gewerkt!
Er wordt ook geduid dat we met vicerector Gosselink zullen overleggen over het gebruik van de
studentenmail, dat we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een STAP zullen organiseren
over diversiteit in het tweede semester en dat we de samenwerking met LOKO grondig zullen bekijken.
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7. Aanpassingen Onderwijs- en Examenreglement

De verschillende voorstellen voor wijzigingen in het OER worden overlopen.
De voorwaardelijke inschrijving voor studenten zonder diploma secundair onderwijs (art. 7) wordt
geschrapt. De nuance hierbij die nodig is, is dat zij wel nog steeds zullen kunnen inschrijven met een
creditcontract. Ze mogen zich dus enkel niet inschrijven voor een diplomacontract. De Algemene
Vergadering keurt deze wijziging goed.
De aanpassing aan art. 22 en art. 25 i.v.m. het creëren van extra ruimte voor de faculteiten om aan
heroriënteerders aangepaste programma’s te kunnen voorzien wordt goedgekeurd door de Algemene
Vergadering.
De wijziging aan art. 65 om voor sommige examencategorieën de voorbereidingstijd af te schaffen of aan
te passen wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze pleit echter wel voor het opnemen van
een regeltje dat stelt dat facultaire uitzondering hierop mogelijk maakt, omdat de Algemene Vergadering
ook voelt dat sommige opleidingsonderdelen net intrinsiek vragen om het niet-bestaan van
voorbereidingstijd, zoals reanimatietechnieken.
De aanpassingen bij artikel 104 behelzen de mogelijkheid om intern beroep aan te tekenen voor
beslissingen die genomen worden in verband met volgtijdelijkheden. De Algemene Vergadering keurt de
wijzigingen goed.
De Algemene Vergadering vraagt wel om opnieuw na te denken over de reeds besproken maatregels in
verband met art. 17, waarin een maximumgrens wordt opgelegd over het aantal op te nemen
studiepunten. De Algemene Vergadering vraagt om hierin uitdrukkelijk uitzonderingsregels te kunnen
opnemen. Deze wijziging zal ook opnieuw op de Onderwijsraad komen, dus wordt de extra nuance
meegenomen.
8. Update Extern

a. VVS
Er wordt toelichting gegeven over de stand van zaken in verband met onze verhouding tot VVS en haar
RvB.
Onze Algemene Vergadering verkiest niet uit VVS te stappen en constructiviteit voorop te stellen. Enkele
fracties binnen de Algemene Vergadering vragen wel om een voorlopige uitstap als krachtig signaal, het
hoeft daarom geen echtscheiding te zijn, maar kan een tijdelijke LAT-relatie zijn, om zo een krachtig
statement te maken, maar de voeling niet te verliezen. De meerderheid van de Algemene Vergadering
vreest echter dat een uitstap, met eender welke modaliteiten, een bom zal leggen onder die voeling en
onder de Vlaamse vertegenwoordiging van de studenten. Zowel de KU Leuven-studenten als de studenten
van andere instellingen hoger onderwijs in Vlaanderen zullen hier niet mee vooruit geholpen worden.
De Algemene Vergadering oordeelt dus dat we VVS niet wensen op te blazen, maar eerder structureel
willen verbeteren. De Algemene Vergadering vindt ook dat de weak spot van VVS de RvB is, en dat we dus
deze niet al te zeer willen betrekken bij het ontwerpen van de veranderingen wie we wensen.
De AV zal een werkgroep inrichten die zich zal buigen over de veranderingen die we wensen, deze
werkgroep zal dan haar draagvlak vergroten door sterk overleg met StAL en de andere studentenraden.
Mensen die graag nog lid worden van deze werkgroep mogen zich melden! Daarnaast zullen we, hopelijk
in overleg met andere studentenraden, op VVS pleiten voor een onafhankelijke werkgroep die –
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onafhankelijk van de RvB van VVS- deze denkoefening ook kan maken.
De Algemene Vergadering vraagt zich ook af of het niet opportuun is extra actie te ondernemen tegen
Astrid. Zij heeft een standpunt verdedigt waar de Algemene Vergadering (van VVS) erg expliciet afstand
van had genomen. Bram en Astrid zijn hierover al aangeschreven, maar de Algemene Vergadering vraagt
hierover op de volgende VVS-AV op terug te komen.
b. Flexibilisering (VLOR)
De VLOR schreef een adviesnota in verband met studievoortgang en flexibilisering. Ze stelt voor om het
studieverleden van een student uitwisselbaar te maken voor de verschillende instellingen. De Algemene
Vergadering staat hier achter.
Daarnaast stelt de VLOR voor om sneller bindende maatregels op te leggen om studievoortgang te
bespoedigen. Zo wilt de VLOR studierendement te gebruiken als cesuur en stelt ze voor om zowel voor het
eerste als het tweede jaar 60% studierendement te hanteren als cesuur. Dat wil zeggen dat studenten
zowel in hun eerste als in hun tweede jaar minstens 60% studie-efficiëntie moeten behalen om geen
bindend heroriëntering of andere maatregels aan hun broek te krijgen.
De Algemene Vergadering vraagt zich af wat de implicaties van zo’n maatregel zouden zijn. Dankzij
vicerector Pollefeyt hebben we hierin extra inzicht gekregen. Zo zouden er meer dan honderd studenten,
die intrinsiek wel hun diploma kunnen behalen, nu toch geweigerd worden bij het invoeren van een regel
zoals de VLOR ze voorstelt.
De Algemene Vergadering vindt de implicaties van de invoering van zo’n maatregel te verregaand en ziet
hierin vooral de bevestiging van haar eerder ingenomen standpunt omtrent de 30%-CSE. De Algemene
Vergadering is dus tegen het voorstel van de VLOR.
c. Flexibilisering (U Gent)
De Algemene Vergadering bespreekt ook een voorstel dat uit de wandelgangen van de Universiteit van
Gent komt. Zij willen studenten die in hun eerste jaar geen 50% studierendement halen, in hun tweede
jaar aan de universiteit verplichten enkel (!) de studiepunten op te nemen uit de eerste fase die ze nog niet
verworven hebben in hun eerste studiejaar.
De Algemene Vergadering oordeelt dat hiermee de problemen niet aangepakt worden en dit
studieduurverlening al te zeer in de hand werkt. Ze stelt zich ook uitdrukkelijk de vraag of hiermee niet al
te zeer ingegaan wordt tegen de flexibilisering. Het is immers toch niet de bedoeling om de goede kanten
van de flexibilisering ook weg te snoeien als we aan rationalisering denken? De Algemene Vergadering
staat dus niet achter het voorstel zoals het vandaag op tafel lijkt te liggen.
9. Update ICTS

Joris geeft voor de allereerste keer in het bestaan van Stura een update over ICTS. Dat an sich is al een
knokkeltje waard!
Er komen binnenkort nieuwe functies voor Toledo. Zo zal er een nieuw soort invoerveld komen, waarmee
eindelijk beter foto’s en filmpjes geüpload kunnen worden. Weg met de plugins! Er is nu ook een student
review. Dat wil zeggen dat professoren nu kunnen zien wat de studenten zien. Daarnaast is er erg hard
ingezet op toetsing en feedback. Studenten zullen nu onmiddellijk de verbeteringen kunnen zien die
professoren aanbrengen bij hun ingediende papers. Er is ook voorzien in een beter analyse-beheer van de
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toetsing via Toledo. Dit vooral door een nieuw retention center bomvol learner analystics. Hierin worden
alle gegevens bijgehouden van de student. Men weet voorlopig wel nog niet juist welke weg men ermee
wil bewandelen, maar er kan veel.
Binnenkort komt er een nieuwe tool, namelijk my portfolio. Hierin kunnen bijvoorbeeld stages veel beter
en makkelijker opgevolgd worden, zowel door de student als door de docent. Er zal ook een zoekfunctie
geïntroduceerd worden in Toledo om te kunnen zoeken naar bepaalde files.
De hype in verband met MOOC’s en SPOC’s is stilaan gaan liggen, dus begint de KU Leuven er nu aan. In
januari starten enkele pilootprojecten die dan uitgebreid geëvalueerd zullen worden.
In 2015 komt er een gebruikersonderzoek naar de usability van Toledo, iets waar we enkel sterke
voorstander van kunnen zijn.
Er wordt nu voornamelijk gewerkt aan ‘feedback na de vraag’. Op dit moment maak je een toets op Toledo,
klik je op versturen en krijg je dan pas feedback. Het zal na de geplande veranderingen dus mogelijk zijn
feedback te krijgen per vraag. Er wordt ook bekeken op welke manier er kan geneigd worden naar
classroom respons systems. Er komt een pilootjaar waarin we erg de docenten gaan aansporen hier
gebruik van te maken. Daarnaast zal ICTS, in navolging van de KU Leuven, de namen verandering in de
systemen naar de campusnamen. Er is op dit moment al mobiele beschikbaarheid van de uurroosters. Nu
zal het ook kunnen via exchange. Zo kan je dus én je mails, én je lessenrooster op je agende van je GSM
kunnen krijgen. We zullen ervoor pleiten dit standaard aan te zetten, zij die het niet willen kunnen het dan
uitzetten. Er zijn ondertussen ook verschillende nota's goedgekeurd over bv. domeinnamen en het
verhogen van de limiet naar externe sites.
De Algemene Vergadering is wild enthousiast, maar vraagt ook om door te geven dat eduroam nogal vaak
overbelast is en de vraag te stellen of hieraan iets te doen is. Daarnaast vraagt de Algemene Vergadering
ook om te pleiten voor een mark all as read-knopje over de update van Toledo.
10. Evaluatie STAP’s & Dag van de Student

De Algemene Vergadering wijst erop dat taart een waardevolle aanvulling is voor STAP’s. In verband met
de Dag van de Student zijn voornamelijk opmerking doorgestroomd over de erbarmelijke staat van de
aula’s, dat Alma ontzettend belangrijk is en dat het interessant is de mogelijkheden van weblectures extra
te bekijken. De Algemene Vergadering vindt het nog steeds jammer dat er uiteindelijk geen actie heeft
kunnen plaatsvinden op Gasthuisberg.

Varia en rondvraag
11. Bekendheid Studentenraad KU Leuven

De Algemene Vergadering meldt dat er nog steeds niet voldoende bekendheid is voor de Studentenraad
KU Leuven en dat er moet bekeken worden op welke manier we dit kunnen aanpakken. Door het
onderwijscongres en de website aan te pakken, hopen we wel in het tweede semester al wat beter te
scoren bij de modale studenten.
9. Andere varia


De externe campussen kijken erg uit naar de samenwerking met de nieuwe campuscoördinator.



Er is nog steeds plaats voor AV-leden in de Pecuniaire controlecommissie. Kandidaten mogen zich
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uiteraard melden!

Uitnodigingen


28 februari 2015 – Onderwijscongres (her)Oriëntering
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