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Verontschuldigd: Bram Van Baelen
Afwezig:

Algemeen
1.

Goedkeuring agenda

Omdat we nog wachten op het eind van de onderwijsraad, stelt de voorzitter voor de update
instellingsreview naar voor te verplaatsen. De agenda wordt goedgekeurd.

2.

Goedkeuring verslag 6 mei 2016

In het verslag wordt de samenwerking met VVS als minder constructief beschreven dan het was. Dit wordt
genuanceerd in het verslag.
Het verslag wordt goedgekeurd

3.

Mededelingen RvB

Het MTC wordt geprezen voor zijn betere geschiktheid dan de aula Lacroix voor AV’s tijdens warme dagen.
Het hekje #kuleuvenhelpt: 144 studenten hebben een slaapplaats gevraagd, en ze hebben er allemaal een
gekregen. In Leuven is dit opgevangen door de nieuwe residentie waterview, in Brussel is er een akkoord
gesloten met ibishotels. De meeste aanvragen waren voor Brussel. Het ontbijt was erg positief onthaald;
Joris ijvert ervoor om dit elke examenperiode te doen.
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Werking
4.

Verkiezing voorzitter (en ondervoorzitter)

Voorzitter en ondervoorzitter komen op als team, er is dus maar een stembriefje voor hen beiden. Hun
mandaten in het Gebu, RvB van de KU Leuven, en AR worden wel apart verkozen.
De AV wenst de volgende extra vragen stellen, bovenop de voorbereide vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak concreet: vanuit de visietekst: Wat houdt ‘we [Marie en Pieter] vullen elkaar aan vanuit onze
achtergrond’ in?
Concrete verdeling taken Caco en wat is jullie visie op het feit dat er nog geen Caco is
Visie? Bespreek de speerpunten die jullie naar voren schuiven volgend jaar
Waarom komen jullie nu pas op als RvB?
Casus: Een FO acht het niet mogelijk een congres te organiseren met al zijn campussen, wenst
enkel een Leuvens congres te organiseren. Hoe ga je hiermee om?
Evalueer de positieve en negatieve punten van je afgelopen werkingsjaar. (Deze vraag zou de AV
graag bij elke verkiezing deze AV stellen.)
In de visietekst staat dat jullie 2 AV’s op verplaatsing willen organiseren. Zijn er geen
betere/andere activiteiten om campussen te betrekken? Wat is jullie visie hierrond?
Wat is jullie visie rond vertegenwoordiging op Vlaams niveau? Wat nu we geen deel meer uitmaken
van VVS?
Bespreek de stelling: Er zijn grijze zones tussen Stura KU Leuven en LOKO. (Dit is een van de
voorbereide vragen; de AV wil dat ze zeker gesteld wordt.)
Op welke manier zien jullie de werking van de AV; naar teambuilding, organisatie, …

Verkiezing voorzitter Marie Vanwingh
GEBU

• Voor:54
• Tegen:0
• Onthouding: 0
RVB KU Leuven
• Voor:54
• Tegen:0
• Onthouding: 0
Voorzitter & Ondervoorzitter (Pieter Van den Berghe)
• Voor:53
• Tegen:0
• Onthouding: 1

5.

Verkiezing ondervoorzitter

De AV wenst volgende extra vragen te stellen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evalueer de positieve en negatieve punten van je afgelopen werkingsjaar.
Casus: Een FO acht het niet mogelijk een congres te organiseren met al zijn campussen, wenst enkel
een Leuvens congres te organiseren. Hoe ga je hiermee om?
Wat is jullie visie rond vertegenwoordiging op Vlaams niveau? Wat nu we geen deel meer uitmaken
van VVS?
Visie? Bespreek de speerpunten die jullie naar voren schuiven volgend jaar
Op welke manier zien jullie de werking van de AV naar teambuilding?
Bespreek de stelling: Er zijn grijze zones tussen Stura KU Leuven en LOKO. (Dit is een van de
voorbereide vragen; de AV wil dat ze zeker gesteld wordt.)
Maak concreet: vanuit de visietekst: Wat houdt ‘we [Marie en Pieter] vullen elkaar aan vanuit onze
achtergrond’ in?
Wat zijn de verhouding tussen de OWR- en AR-mandatarissen bij de behandeling van een dossier?
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•

Hoe maken jullie de STAP populair?
Verkiezing ondervoorzitter – Pieter Van den Berghe
AR

• Voor:53
• Tegen:1
• Onthouding: 0
RvB KU Leuven
• Voor:52
• Tegen:1
• Onthouding: 1

6.

Verkiezing Algemeen Beheerder

De AV wenst 1 extra vraag te stellen:
•
In je motivatiebrief geef je aan je niet met inhoudelijke taken bezig te zullen houden. Hoe rijm je dat
met het overnemen van een deel van de taken van de Caco zolang er geen Caco verkozen is?


7.

Florian Smeyers (bijlage 4)
• Voor:53
• Tegen:0
• Onthouding: 1

Verkiezing mandataris Onderwijsraad W&T
Extra vragen:
•
Waarom wordt er voor COBRA een synthese gemaakt door zowel de Studentenraad als de
Onderwijsraad?
•
Jasper: evaluatie mandaat – Anne: huidige werking evalueren
•
Anne:

Vanwaar de switch naar interesse in onderwijs?

Evaluatie Oase, link met herindeling academiejaar


8.

Anne Wijffels en Jasper Daniëls
• Jasper: 29
• Anne: 21
• Tegen beiden: 0
• Onthouding: 1
• Ongeldig: 1

Verkiezing mandataris Diversiteit

Extra vraag: Er wordt je een situatie rond pesten op kot gemeld, hoe pak je dit aan?


Margot Van den Broeck
• Voor: 48
• Tegen: 2
• Onthouding: 2
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9.

Verkiezing mandataris ICTS


10.

Toon Deburchgrave
• Voor: 51
• Tegen: 0
• Onthouding: 0
• Ongeldig: 1

Verkiezing mandataris Duurzaamheid
Extra vragen:
•
Als mandataris duurzaamheid, wat is je mening over het gebruik van heliumbalonnen op deze
vergadering?
•
Vanwaar je vernieuwde interesse in vertegenwoordiging?


11.

Tom Merlevede
• Voor: 52
• Tegen: 0
• Onthouding: 0

Verkiezing mandataris Sport

Extra vraag: Hoe betrek je alle studenten voor fysieke activiteit?


12.

Roeland
•
•
•

Van Roosbroeck
Voor: 52
Tegen: 0
Onthouding: 0

Verkiezing mandataris Cultuur


14.

De Beukelaer
Voor: 52
Tegen: 0
Onthouding: 0

Verkiezing mandataris Internationaal


13.

Nathalie
•
•
•

Amber Florizoone
• Voor: 53
• Tegen: 0
• Onthouding: 0

Bekrachtiging Hoge Raad voor Cultuur, Kunst & Erfgoed


Ana Schultze

Ana wordt bekrachtigd.

15.

Bekrachtiging mandataris instellingsreview



Joris Gevaert
Nathalie De Beukelaer
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Joris en Nathalie worden bekrachtigd.

16.

Bekrachtiging PCC



Joris Gevaert
Tine Exelmans

Joris en Tine worden bekrachtigd.

17.

Bekrachting Decretale Stuvoraad ’15-’16


Bram Van Baelen

Bram wordt bekrachtigd in absentia.

18.

Begroting academiejaar 2016 – 2017

De begroting wordt toegelicht door de pas verkozen Algemeen Beheerder. Deze wordt voorlopig unaniem
goedgekeurd door de AV.

19.

Instellingsreview

In de bundel vindt de AV het schema van de proefaudit, die op 8 en 9 september zal plaatsvinden. De echte
doorloop gaat door op 15 en 16 november. Onze presentatie zal via mail ter goedkeuring voorliggen in
augustus, en voor de echte doorloop in november zal er input gevraagd worden.

20.

Onderwijsraad

3de examenperiode
Scenario 2 derde examenperiode: principe werd aanvaard door de OWR, roosters zullen vroeger
vrijgegeven worden, de dag werd echter geplaatst op de maandag na de vrijgave van de
examenresultaten, wat opnieuw terug vrij laat is, de mandatarissen deden hun best om dit te tegen te
gaan, maar dit is voor dit jaar niet gelukt. Er wordt na dit jaar een evaluatie gemaakt om het eventueel
volgend jaar nog te vervroegen.
Hybride systeem: proefprojecten kunnen volgend academiejaar al plaatsvinden.
Conclusie: Er is nog een lange weg te gaan. De beslissing / het advies van de OWR gaat naar de AR, als
dit niet wordt goedgekeurd staan we nergens en is alles pas voor volgend jaar. We gaan hier niet te
actief op reageren aangezien dit al ruim voor onze tijdsplanning is.
Knokeltje voor Ewoud voor zijn volhouderij.
Masterproeven
Verplichte mondelinge verdediging: de meeste vicedecanen zijn akkoord, anderen niet omdat/wanneer er
goede redenen zijn voor niet-mondelinge verdediging, het resultaat is: geen verplichting, wel 1-op-1
contact ter controle en discussiemoment als principe.
Er is geargumenteerd tegen de vrije keuze van onderwerp en begeleider, omdat dit zij-instromers zou
kunnen benadelen.

21.

Update nieuwe ploeg

Update over de planning, die zal worden besproken met LOKO, en de vacante mandaten.
Voor het stuverwelkom (5-6 september) is input welkom.
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Mandaten OWR opentrekken naar iedereen -> wordt besproken op volgende AV!

22.

Uitreiking Stura Pop Poll prijzen

Hoera!

Varia en rondvraag
•

Morgen slotreceptie om 19u in de universiteitshallen.

•

VVS: We zaten samen met het kabinet. Minister Crevits vroeg aan VVS om zelf een oplossing te zoeken
door middel van hun hervormingen. We hebben weinig vertrouwen in een constructieve oplossing met
VVS. We moedigen de nieuwe ploeg aan om contact te leggen met de UA.

•

Tot slot: bedankt voor de werking het afgelopen jaar.

UITNODIGINGEN
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