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VERSLAG AV
16 oktober 2015, 18u15 tot 21u05
Grote Aula, MTC, Leuven
Aanwezig: Marie Vanwingh, Emma Moormann, Ellen Turelinckx, Stef Frijters, Nynke van Uffelen (Hoger Instituut
Wijsbegeerte), Cedric D’Hondt, Bram Nuyts, Félix Leyman, Arno Brams, Lore Van De Velde, Hou Vermessen
(Faculteit Rechtsgeleerdheid) Sindi Imeri, Jelle Baats, Jonathan De Venter, Wouter Van Lint, Michiel Severen,
William Leclef (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen), Lins Heivers, Loren Du Rochez, Sophie Vervynckt,
Lisa Van Eyken (Faculteit Sociale Wetenschappen), Katrien Martens, Camille Bonte, Jasper Hendrikx, Korneel Van
Aelst (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) Amber Florizoone, Ana Schultze, Céline Debourse, Daphné Raes,
David Dujardin, Kathleen Lewyllie, Kevin Seurs, Leunis Verlinde, Thomas Pierrart, Heleen Devlieger, Liza
Cretskens, Stijn Carpentier, Ruben Hendrikx, Siegfried Evens, Lili Vanden Wijngaert, Ine Poelaert, Koen Jaspers,
Lovranne Nédéé, Adinde Vandereyken (Faculteit Letteren), Evelien Dom, Henk Lietaert, Jonas Vermeulen, Marcel
Horemans, Sam Geysens, Jens Vrancken, Jari Rooman, Maarten De Mesmaeker, Sarah van der Want (Faculteit
Industriële Ingenieurswetenschappen) Johannes Vandaele, Katelijne Caerts, Lars De Smedt, Jondalien Biesmans,
Eva Hulsmans, Brent Bruynseels, Ingrid Wevers, Anne Wijffels, Aranka vandesande, Sarah Vanzeebroeck, Sofie
De Geeter, Teun Daniëls, Teresa Welke (Faculteit Wetenschappen) Arno Bossaert, Jorn Hendrickx, Jannes
Aertsen, Lucas Vanlaer, Lukas De Backer, Mathijs Cuppens, Pieter Van den Berghe, Stefaan Botteldoorn, Steven
Roose, Jannes Aertsen, Siri Derwael, Wout Vekemans, Nick Seeuws, Matthias Hoemaert, Evert Cuylen, Floris
Kunt, Emile Derache, Victor Verlinden (Faculteit Ingenieurswetenschappen) Jelle Holsteens, Antoon Boussu
(Faculteit Farmaceutische Wetenschappen) Daphne De Koster, Britta Hansen, Joran Driesen, Bart Moons
(Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen) Kristien Borremans, Caroline Simoens, Erik De Weerd, Finn
Segers, Jonas Vanberne, Marijke Awouters, Nick Narinx, Silke Scheepmans, Stijn Verellen, Tobias Van Deuren,
Stephanie Van Mechelen, Thomas Perman, Esther Vandeborne, Valérie Weemoaes (Faculteit Geneeskunde)
Benjamin Ponet, Diede Michiels, Eva Bamps, Jente Weckx, Nele Meulemans, Nele Driemans, Jolina Vandeneynde,
Sarah Gorissen, Tijs van Meeuwen (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) Andreas Waets, Elly
Suys, Ewoud De Sadeleer, Axel Vanmeulder, Jasper Daniëls, Jens Warrie, Joris Gevaert, Kristoffel Bauweraerts,
Martha Verfaillie, Maxim Hellyn, Nathalie De Beukelaer, Nathan Reinders, Pieter Jan Heymans, Pieter Van den
Berghe, Stef Maelstaf, Tine Exelmans, Wieke van der Kroef (verslag, Studentenraad KU Leuven).
Verontschuldigd: Thomas Doms
Afwezig: Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Faculteit Architectuur

ALGEMEEN
1. Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag 02 oktober 2015
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen RvB
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Vacature
Wieke neemt de job van Stafmedewerker Vorming & Onderwijskwaliteit over. Er staat daarom een
vacature open tot en met dinsdag 20 oktober voor de functie van Stafmedewerker Organisatie &
Management. Daarnaast heeft de sollicitatiecommissie gemerkt dat er geen standaardprocedure is
voor het aannemen van nieuwe personeelsleden. De gebruikte procedure wordt daarom nu goed
geëvalueerd en achteraf op papier gezet voor de toekomst.

Microfoons
Er zijn dit keer een zestal extra microfoons met draad aanwezig, daarnaast zijn er de twee draadloze
microfoons waarmee rond wordt gaan. We gaan evalueren hoe dit gaat om te zien of microfoons met
draad werkbaar zijn, aangezien de kosten voor een draadloos systeem bijzonder hoog zijn.

Actuals Stuverwelkom
Tine presenteert de actuals van de Stuverwelkom, Studentenwelkom en POC infosessies. Op de
Stuverwelkom is een zeer klein verlies gemaakt, op de andere twee posten is niet het volledige
bedrag opgebruikt, met name op de studentenwelkom is er geld over. Dit kan later nog worden
verschoven naar een andere post.

Verplaatsing LOKO WV
Wegens onvoorziene omstandigheden zal de LOKO WV niet ook in het MTC plaatsvinden, maar in
flexispace Agora.

Plaatsvervangend voorzitter van de AV
Aangezien Joris opkomt voor de functie van voorzitter, zal Stef de leiding over de AV tijdelijk
overnemen totdat de uitslag van Joris’ verkiezing bekend kan worden gemaakt.

WERKING
4. Update Toledo
Wim Machiels van ICTS presenteert de nieuwe dashboardomgeving van Toledo inclusief interactieve
live-voorbeelden van de Alfa-versie. In de loop van volgende maand komt er een beta-versie
beschikbaar voor alle studenten. De definitieve versie komt online in de lesvrije week van februari.
Zowel de nieuwe als de oude versie blijven online bestaan tot het eind van het academiejaar, dan is
de definitieve overstap naar de nieuwe omgeving.
FSW vraagt of er een mogelijkheid is voor de faculteiten om iets extra toe te voegen aan Toledo (bvb
topics vanuit studentenportaal) en of de updates dezelfde kleur gaan krijgen als de vaktegels. Wim
Machiels geeft aan, de mogelijkheid voor faculteiten om iets toe te voegen een interessant idee te
vinden en zal ernaar te gaan kijken. De kleuren zullen inderdaad overeenkomen.
FirW vraagt of er APIs beschikbaar zijn voor studenten om applicaties te kunnen ontwikkelen. Deze
zijn er inderdaad, maar ze staan niet allemaal open. Indien studenten iets willen ontwikkelen worden
ze gevraagd om contact op te nemen met ICTS.
Ook wordt er door FSW gesuggereerd om weer een useability-study uit te voeren na de lancering,
om de resultaten van de nieuwe versie te kunnen vergelijken met de voorgaande. Wetenschappen
vraagt ten slotte of de functie van Limo ook zal worden overgenomen in de nieuwe versie. Er zal
waarschijnlijk wel een link komen, maar geen widget zoals nu.
5. Blokken aan de KU Leuven
Hilde Van Kiel presenteert het nieuwe blokken aan de KU Leuven.
Vanuit geneeskunde wordt de opmerking gemaakt dat de cijfers die gepresenteerd worden over het
aantal aanwezige studenten in de avonduren niet overeen lijken te komen met de persoonlijke
ervaring van de studenten. Hilde Van Kiel geeft aan dat er een automatisch telsysteem bij de ingang
zit en dat er in 2017 een nieuwe bib zal komen die ook meer ruimte zal bieden aan studenten.
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De faculteit Letteren vraagt hoeveel uren collectiewerk letteren studenten in de bib zullen kunnen
doen en of er duidelijkheid is over wat er verhuisd zal worden naar de letterenbibliotheek. Hilde van
Kiel geeft aan dat de collecties tot 8uur beschikbaar zullen zijn en dat er gekeken wordt om meer in
open rekken te plaatsen. Wat er verhuisd gaat worden is inderdaad nog niet duidelijk. Letteren vraagt
nog wat studenten na 8uur kunnen doen om te studeren, waarop Hilde Van Kiel aangeeft dat er
voldoende opties zijn en studenten zeker ook naar Arenberg zouden kunnen gaan.
Letteren geeft als laatste nog aan dat ze het jammer vinden dat alle andere bibliotheken mee kunnen
doen aan blokken aan de KU Leuven behalve letteren. Waarop Hilde Van Kiel antwoordt dat dit helaas
de keuze is van de faculteit, maar deze wellicht in de toekomst opnieuw geëvalueerd kan worden.
6. Verkiezing Raad van Bestuur:

Voorzitter Studentenraad KU Leuven
 Joris Gevaert: V: 61 – T: 1 – O: 3 – Verkozen

GeBu
 Joris Gevaert: V: 58 – T: 1 – O: 3 – Verkozen

RvB KU Leuven
 Joris Gevaert: V: 58 – T: 1 – O: 3 – Verkozen
7. Verkiezing Algemeen Bureau

Communicatie
 Kevin Seurs: V: 57 – T: 0 – O: 5 – Verkozen
8. Begroting Studentenraad KU Leuven
Tine overloopt de begroting kort voor de AV. Daarna geeft de PCC geeft haar advies over de begroting
zoals die nu op is gesteld: noch een positief, noch een negatief advies. Het is niet positief omdat de
PCC de begrotingsposten graag wat verder gespecificeerd zou zijn, maar ook niet negatief omdat er
nergens fouten in staan.


V:56 – T:0 – O:7 – De begroting is goedgekeurd in haar huidige vorm.

9. Eredoctoraten
Geneeskunde suggereert om ons te richten op kandidaten die niet reeds meerdere eredoctoraten
hebben. PPW vraagt nog wat nu de maatschappelijke bijdrage is geweest van één van de kandidaten.
De werkgroep eredoctoraten legt uit dat het bij deze kandidaat vooral gaat om het wekken van
interesse bij jonge kinderen in de wetenschap.
De verkozen kandidaat dient vertrouwelijk te blijven en de uitslag kan dus niet weer worden gegeven
in dit publieke verslag. Indien je wenst te weten wie er verkozen is, kun je contact opnemen met de
Studentenraad KU Leuven via info@sturakuleuven.be.
Nadat de kandidaat verkozen is, volgt er nog een tweede stemming om te zien of alle drie de
kandidaten gepresenteerd worden als mogelijke opties (wel gerangschikt in de volgorde van het
aantal stemmen dat ze gehad hebben), of dat er slechts één kandidaat gepresenteerd wordt.


V:19 – T:41 – O:2 – Enkel de kandidaat van eerste keuze zal worden doorgegeven aan de
OWR.

10. Plagiaat
De door het GeBu gewijzigde nota rond plagiaat wordt voorgesteld, de juridische herformulering die
is doorgevoerd heeft namelijk tot gevolg dat de bewijslast voor intentionaliteit bij de student komt
te liggen. Er worden door verschillende facultaire vertegenwoordigers grote vragen gesteld over de
mogelijkheden om te bewijzen dat er geen intentie tot plagiaat was. De AV tilt dus zwaar aan deze
wijziging in de nota.


V:0 – T: 61 – O:0 De AV stemt unaniem tegen goedkeuring van de nota.
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Hierop besluiten de OWR mandatarissen om in de week van 19 oktober een extra overlegmoment in
te plannen -samen met meer ervaren juristen en andere geïnteresseerden, te gaan kijken naar de
tekst en hoe deze aangepast kan worden op een manier die voor de studenten wel aanvaardbaar is.
11. Update extern
Wegens tijdgebrek zal deze update verdaagd worden, ze zal later volgen via mail.
12. Toetreding VVS
VVS heeft gevraagd om het toetredingsformulier te ondertekenen. FSW geeft aan alvast van
mening te zijn dat, gezien het niveau van professionaliteit bij VVS, ze liever afwacht met het
ondertekenen. Er wordt gestemd of de Studentenraad dit nu al wil doen of dat we de hervormingen
afwachten.
13. V:2 – T:57 – O:0 De AV is van mening dat er gewacht dient te worden met het
ondertekenen van de toetreding tot VVS.
14. Derde examenperiode
De haalbaarheid van de door de Studentenraad KU Leuven verkozen optie (zie vorige AV), wordt
momenteel berekend. De faculteit Letteren brengt wel nog op dat ze een zeker artikel in een
objectief weekblad van studenten van de KU Leuven niet op prijs hebben gesteld. Ze waarderen de
vrijheid van meningsuiting, maar hopen dat het tegen elkaar opzetten en uitspelen van studenten
en onnodig zwartmaken van vertegenwoordigers en de Studentenraad in de toekomst vermeden
kan worden.
15. OER
Dit zal worden besproken op de STOF komende donderdag 22 oktober. Aangezien het een
belangrijke discussie is, roept Pieter Jan de faculteiten nog eens op om echt allemaal minimaal één
vertegenwoordiger te sturen.
16. SLO stagebeperking
Bespreking voorstellen voor verminderen studiepunten namelijk: de studiepunten verlagen zonder
de inhoud te veranderen; de praktijkstage beperken; de administratieve lasten van
lesvoorbereiding en reflecties beperken; de observatie- en/of de diversiteitsstage beperken.
De Faculteit Sociale Wetenschappen merkt op dat de reductie van de praktijkstage, een essentiële
ervaring voor de klas, een slecht idee is. Ze acht het daarom plausibeler om het papierwerk te
verminderen, daarnaast kan wellicht ook de observatiestage beperkt worden, aangezien die na
enige tijd weinig meer lijkt toe te voegen voor studenten. De rest van de AV lijkt hier mee in te
stemmen en er wordt dan ook direct overgegaan tot de stemming.


V:58 – T:0 – O:0 De AV is unaniem voorstander van het verminderen papierwerk en de
observatiestage, zodat de praktijkstage bewaard kan blijven.

17. Evaluatie POC infosessies
Dit punt is verdaagd naar een volgende AV wegens tijdgebrek.

VARIA
UITNODIGINGEN
Donderdag 22 oktober
Vrijdag 30 oktober

STOF
AV Studentenraad KU Leuven
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