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AGENDA AV

7 oktober 2016 om 18u00
Grote aula, MTC, Leuven

A punten zijn mededelingen.
B punten zijn discussiepunten zonder standpuntinname.
C punten zijn discussiepunten met standpuntinname.

ALGEMEEN
1. [C] Goedkeuring agenda - 1’
2. [C] Goedkeuring verslag - 3’ (bijlage 1)
3. [A] Mededelingen RvB – 5’

VERKIEZINGEN
4. Communicatie – Sophie Vervynckt (bijlage 2)
5. OWR extern – Sam Geysen (bijlage 3)

BEKRACHTIGINGEN
6. PCC – Stef Frijters (bijlage 4)
7. PCC – Wouter Termont (bijlage 5)
8. Strategisch Comité – Wouter Termont (bijlage 6)

WERKING
9. [A] Update OWR

OWR geeft een update bij de recente vergaderingen.

10. [C] Extracurriculair identiteitsportfolio (bijlage 7)

We hebben vorig jaar al eens over de voorwaarden van het portfolio gedebatteerd. We voelen echter
de nood principieel standpunt in te nemen voor of tegen het bestaan van zo’n portfolio.

11. [C] Honoursprogramma’s (bijlage 8)

We nemen standpunt in over het bestaan van de honoursprogramma’s (binnen het huidige
beleidskader). Het is een standpunt om achter de hand te hebben.

12. [C] Impulsfinanciering (bijlage 9)

Informeren over de besteding van de financiering die ons toegewezen is voor het ‘verwerkingsjaar’
van COBRA.

[C] Plan POC (bijlage 10)

Voorstelling van het project waarbij de POC-werking extra aandacht krijgt.
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13. [C] Instellingsreview (bijlage 11)

Bespreking van onze bevindingen wat betreft de proefdoorloop en plannen voor de eigenlijke
doorloop.

14. [C] Presentatie 30% CSE

Toelichting bij de cijfers die pas maandagavond (03/10) zullen bekend gemaakt worden.
Mogelijkheid voor vragen.

15. [C] Reglement rectorsverkiezing (bijlage 12)

Goedkeuring van het reglement voor het stemmen binnen de studentengeleding.

16. [A] Cobra 2.0

Voorstelling van de stappen voor de doorloop in de SLO en aan Kulak.

17. [B] POC-infosessies (bijlage 13)

Presentatie van de invulling van de avond.

18. [C] Stap: Waar ligt de grens?

Toelichting van de oproep tot getuigenissen die we onlangs via Facebook geplaatst hebben.

Evaluaties
19. [B] Studentenwelkom

VARIA
UITNODIGINGEN
• POC-infosessies- 12 oktober
• Stap: Waar ligt de grens – 3 november
• Instellingsreview- 15 november
• Stap- 24 november
• Tweede locatiebezoek instellingsreview- 7 december
• Patroonsfeest- 14 en 15 februari
• Nacht van de POC- 23 maart

2

