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Aanwezig: Meredith Van Hove, Jan Domin, Alexandra Gillain, Bram Van Den Bosch, Klajd Kasemi,
Pieter-Jan Marent, Alexander Hansen, Jeroen Vaes, Louis Oosterlynck, Louise Dalle, Pieter De Smedt,
Wouter Arts, Camille Lammens, Cisse Wyn, Eline Gabriels, Emilie Dubois, Geert van Heesch, Harris
Van der Stighelen, Ilke Droogmans, Josephine Vermout, Matthias Claessens, Michiel Sevens, Ruben
Wallaert, William Leclef, Han Mertens, Joséphine Reynaert, Kevin Van der Borght, Marie-Lynn
Cuypers, Evelien Dom, Joeri Debaert, Koen Van Kerckhoven, Marcel Horemans, Olivier Van Dessel,
Sam Geysens, Selwin Konijn, Stef Maelstaf, Ariane De Vroede, Arno Bossaert, Axel Verhaeghe, Bram
Rosseels, Evert Cuylen, Jannes Aertsen, Jasper Daniels, Joran Van Bavel, Jorn Hendrickx, Lukas De
Backer, Nick Seeuws, Pieterjan Beerden, Charlotte Vandemoortele, Gust Buelens, Lisa Van Eyken,
Rianne Brinksma, Robbe Van Hoof, Rubia Korstanje, Senne Adams, Sophie Vervynckt, Arno Cuvry,
Erik de Weerd, Joep Toonen, Jonas Ver Berne, Lotte Schoenmakers, Mira Van Wilderode, Nick Narinx,
Thomas Vanpouke, Tine Hacour, Victor Van Lishout, Aaron Soens, Nynke van Uffelen , Alice Degroote,
Bram Nuyts, Bryce Deprez, Cedric D'Hondt, Emanuelle Hoogstijns, Leyla Ouechen, Lorenz Nysen,
Nicolas Geerardyn, Anna Paeshuyse, Arjan Keijser, Cedric De Mol, Daan Smets, Dennis Gelders, Elias
De Mulder, Enya Van Acker, Eva Vanacker, Eva Wuytjens, Gregory Dekens, Guillaume De Grieve,
Leunis Verlinde, Liza Cretskens, Louise Haaker, Luna Lopez Peralta, Martijn Jaspers, Moira De Graef,
Niels Coekaerts, Ruben Hendrikx, Thomas Pierrart, Thomas Valgaeren, Tuur Decaluwe, Yentl Biebaut,
Elisabeth Schelstraete, Jens Miseur, Sophie Jansen, Tijs Van Meeuwen, Toon De Ceulaer, Zoë
Pelgrims, Amber Florizoone, Axel Vanmeulder, Diede Michiels, Elise De Sadeleer, Emma Moormann,
Enyo Vanmontfort, Hans Dewitte, Joris Gevaert, Kevin Seurs, Margot Van den Broeck, Marie
Vanwingh, Pieter Jan Heymans, Pieter Van den Berghe, Roeland Van Roosbroeck, Sam Geysens,
Sophie Tielemans, Soraya Driessen, Tom Merlevede, Toon Deburchgrave, Niels Maris, Anne Wijffels,
Brent Bruynseels, Chris Vincken, Dries De Proost, Fien De Doncker, Jari Peeperkorn, Johannes
Vandaele, Katelijne Caerts, Lennard Seys, Lotte Clinckemalie, Najada Witterzeel, Pieter-Jan Vroom,
Quentin Decant, Roxanne Vanhaeren, Thibault Deneus, Vincent Verswijvel, Wim De Wandeler,
Thomas Pesman, Koen Demaegd

ALGEMEEN
1. [C] Goedkeuring agenda - 1’
Er wordt aan de agenda toegevoegd dat Nina en Koen zullen bekrachtigd worden voor de raad Fysieke
Activiteit en Sport. De agenda wordt goedgekeurd.
2. [C] Goedkeuring verslag - 3’ (bijlage 1)
Handelsingenieurswetenschappen moet handelswetenschappen
goedgekeurd.
3.

worden.

Het

verslag

wordt

[A] Mededelingen RvB – 5’

Geen mededelingen.
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VERKIEZINGEN
4. Campuscoördinator - Joris Gevaert (bijlage 2)
Joris stelt zich voor.
Joris trekt 5 vragen.
Joris krijgt twee extra vragen.
De vragen werden goed beantwoord. Er wordt gestemd.
Pro: 65
Tegen: 0
De stemming is unaniem.

BEKRACHTIGINGEN
5. Groepsbestuur BMW – Elise De Sadeleer (bijlage 3)
Er is nog een vrije plaats in het groepsbestuur, we weten niet wat daar wordt gezegd. Verschillende
geledingen zeggen dat het niet kan en ijveren voor een waarnemer. Alleen Elise komt daarvoor in
aanmerking. Dit is een tijdelijke oplossing, voor dit semester. Ze zou alleen als waarnemer in
groepsbestuur komen, niet in de Academische Raad.
Elise stelt zichzelf voor.
Elise wordt bekrachtigd voor het mandaat.
6. Raad fysieke activiteit en sport
Koen en Nina stellen zichzelf voor. Koen en Nina worden bekrachtigd.

WERKING
7. [B] Presentatie Alumni
De alumni komt de alumni-werking uitleggen. Zij organiseren eigen events, maar doen ook aan
subsidiering voor bijvoorbeeld de jaarwerking. Ze hebben nog allerlei initiatieven op poten staan.
Daarnaast willen ze ook zelf de rectorsverkiezingen opvolgen.
Iedereen is ook uitgenodigd voor de alumni-plan Sjarel vanavond in de Dulci.
De AV wordt aangespoord snel aanvragen te doen. Men kan hen opvolgen via hun FB-pagina.
8. [B] Update Instellingsreview
Volgende week vindt het tweede locatiebezoek van de Instellingsreview plaats. We zijn alleszins
voorbereid, maar niet helemaal tevreden met de tijd die we gealloceerd kregen.
9. [C] FWO-selectie (bijlage 4)
Het FWO wordt veranderd. Momenteel stelt zich het probleem dat er een groeiend aantal aanvragen
is voor projecten en mandaten, maar dat deze aanvragen maar een beperkte slaagkans hebben. Men
wil graag werk maken van een duidelijkere tijdlijn.
Op dit moment zijn er twee soorten beuzen. Deze zouden worden behouden voor zover mogelijk.
Enerzijds
zal
men
kijken
naar
optimalisatie
van
de
aanmeldingsprocedure
en
ontvankelijkheidsvoorwaarden. Momenteel stelt men voor te beslissen op basis van dossier.
Er worden verschillende voorwaarden uitgewerkt, die zullen worden voorgelegd aan de Vlaamse
universiteiten. De AV wordt aangemoedigd de ontvankelijkheidsvoorwaarden te bekijken.
De discussie wordt geopend.
Wat denkt de AV over verschillende voorwaarden?
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Sommige faculteiten vinden dat niet iedereen met dezelfde voorkennis begint aan de unief. Dit is
niet eerlijk, want dan is men vanaf het begin benadeeld. Op die manier is stellen dat alleen de 30%
beste studenten met BAchelorpunten inbegrepen mogen deelnemen, niet representatief voor de
sterkte van de student.
Andere faculteiten gaan nog verder. Zij denken dat studenten die gemotiveerd zijn om aan onderzoek
te doen op die manier worden tegengehouden omdat ze niet de hoogste punten hebben.
Anderen sluiten zich daarbij aan met de melding dat vanaf bachelorniveau punten gaan tellen zorgt
voor continue druk en demotivatie voor het deelnemen aan extracurriculaire activiteiten.
Er geldt de consensus dat bachelorpunten best niet in aanmerking worden genomen en dat bachelor
en master best niet worden samengevoegd.
Willen we dan dat men kijkt naar de hele master of alleen de masterproef? Sommige faculteiten zijn
principieel tegen het invoeren van voorwaarden op basis van resultaten.
We stemmen over het invoeren van voorwaarden: zijn we voor een selectie van de FWO-beurs op
basis van punten?
Pro:
Contra: 60
Onthouding: x
We agenderen dit later opnieuw en nemen deze uitkomst mee naar het overleg.
10. [C] KU Leuven Fossil Free – Open brief (bijlage 5)
Op de vorige AV werd besloten mee te schrijven aan de brief om ervoor te zorgen dat de standpunten
waar wij achter staan er zoveel mogelijk inkomen. Er is rekening gehouden met onze bezorgdheden
en we hebben impact gehad op vormgeving brief.
Sommige faculteiten ondervinden principiele problemen met de brief en willen een goede kadering
zodat er geen misverstanden over komen te bestaan. Ze denken ook dat dit een te partijpolitiek
standpunt wordt, dat de universiteitspolitiek overstijgt. Ze voelen zich niet goed in meegaan.
Andere faculteiten vinden de brief inhoudelijk wel correct, maar de manier waarop hij geschreven is
is te weinig overtuigend.
We stemmen.
Pro: 31
Contra: 13
Onthouding: 24
Er is een staking van de stemmen. Stemming moet herhaald worden. Onthouders moeten een keuze
maken. Indien er maar een nipte meerderheid is, is dit misschien een teken dat de AV er niet achter
staat.
De brief kan uiteraard steeds apart worden ondertekend door de faculteiten.
De discussie wordt opnieuw geopend. We vermelden dat het Vlaams klimaatakkoord is goedgekeurd
door alle partijen, waardoor faculteiten geen bang moeten hebben als links of rechts bestempeld te
worden.
Stemmen: geen onthouding
Pro: 52
Contra: 16
Onthouding: /
Brief wordt ondertekend.
11. [B] Update ICTS
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Vanaf nu is het mogelijk in je eigen Toledo te gaan zoeken in alle berichten en documenten via Toledo
search. We zijn daarmee de eerste universiteit waarbij dit mogelijk is.
De docentenevaluaties hebben een nieuwe look gekregen en zijn handiger te gebruiken op mobiele
apparaten.
Attesten zijn nu digitaal opvraagbaar.
Er zijn nieuwe MOOCs en een aantal van vorig jaar zijn opnieuw bruikbaar.
Er is een masterproeftool en een I-portfolio.
12. [C] Discussienota Educatieve master (bijlage 6)
De SLO’s worden hervormd en het is belangrijk als studentenraad daar een standpunt bij in te nemen.
Het gaat hier over discussiepunten waar momenteel nog ministeriele werkgroepen mee bezig zijn.
Tegen eind januari willen zij hun werk afronden en hun plannen verspreiden over de Vlaamse
instellingen voor hoger onderwijs met educatieve masters.
Men wil bij de educatieve masters een clustering invoeren om niet al te veel nieuwe opleidingen te
moeten uitwerken. Men wil verschillende lerarenopleidingen laten samenvallen.
Men wil ofwel a) clustering doorvoeren op het niveau van de huidige SLO’s, b) een bredere clustering
van educatieve masters met meer afstudeerrichtingen binnen de cluster. Dit zou niet veel effect
hebben op studenten, maar wel de organisatie haalbaarder maken.
Sommige faculteiten zijn niet per se tegen een bredere clustering. Dit betekent overigens ook niet
dat men bevoegd is meer vakken te geven. Het bekwaamheidsbewijs blijft enkel gelden voor de
eigen afstudeerrichting.
Er zijn geen onderwijskundige of pedagogische redenen om niet naar 120 studiepunten voor de
educatieve master te gaan. Financiëel is hier nog geen regeling over.
Er wordt gestemd.
Men stelt de vraag of dit echt KU Leuven breed moet zijn. Kan het niet per opleiding of faculteit
bekeken worden? Sommige faculteiten geven aan hier niet bij te kunnen stemmen.
Vanuit de werkgroep AVL is er het Luik van de Leraar opgesteld. Zijn we hiermee akkoord? Er volgt
wederom een staking van de stemmen.
Faculteiten geven nogmaals aan te weinig SLO studenten te hebben om een gedragen mening te
kunnen verkondigen.
Wat is dan de rol van de masterproef? Moet het mogelijk zijn zowel de educatieve als academische
component hier in te voeren zonder verplichting tot keuze voor het een of het ander? Sommige
faculteiten vinden dat een pedagogisch/didactisch luik meer voor de richting pedagogie is.
Wederom volgt een stemming met staking van de stemmen.

13. [C] Rectorsverkiezing
We leggen de speerpunten voor de rectorsverkiezing uit.
Stura is neutraal bij de verkiezing. Om de faculteiten te helpen met de congressen stelde ze deze
speerpunten op.
De commentaar van de AV wordt opgenomen.
a) KUL als transparante organisatie: de campussen komen te weinig aan bod
b) Waar studenten primaire actor zijn: de onderwijsondersteuning door ICTS schiet te kort.
Er moeten bijvoorbeeld meer stopcontacten zijn in de aula’s.
c) Internationalisering: taaltesten mogen consequenter worden gevolgd.
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d) Financiering: beursstudentenstatuut: weinig rekening gehouden met laptopgebruik
terwijl dit praktisch altijd nodig is. Kunnen we geen systeem van langetermijn afbetaling
verkrijgen? Daarnaast ijvert men voor transparantere communicatie. Veel studenten
hebben nl recht op een beurs maar weten dit niet.
e) Erkenning voor studenten: hiermee bedoelt men niet het i-portfolio.
Bekijk het met je eigen faculteit en stuur opmerkingen door. Tegen volgende AV zullen de
speerpunten aangevuld zijn met die van de campusraden.
De kiespersonen voor de rectorsverkiezingen moeten binnen. Een deel van de AV stuurde dit al door,
sommige nog niet. De lijsten moeten goedgekeurd worden voor 1 januari, dus volgende AV moeten
we deze zeker goedkeuren. Er moeten plaatsvervangers worden doorgegeven, dit mag tot 100%
gaan.
µ
Het systeem zoals het er nu voorligt is goedgekeurd. We bedanken de FO-voorzitters voor hun
aanwezigheid op het spoedoverleg.
14. [B] Beleidsplan (bijlage 9)
Het AB heeft een beleidsplan opgesteld als intern document. Dit wordt hier overlopen ter
kennisgeving. Opmerkingen mogen worden doorgegeven.
Sommige faculteiten pleiten voor een sterkere houding nav vertegenwoordiging op Vlaams niveau.
Anderen willen het concreter op vlak van communicatie.

EVALUATIES
15. [B] POC – infosessies
Is het nog nuttig om een algemene avond te houden? Is het niet beter om dit facultair aan te beiden?
Sommige kleine faculteiten willen kleine, centrale evenementen. Men vindt het wel positief dat er
ook Engelstalige sessies waren.
Andere faculteiten vinden overkoepelende sessies interessant met het oog op netwerken en best
practices uitwisselen. In hoeverre is het mogelijk dat we het en centraal en facultair organiseren?
Een sessie op de campus zelf is het interessantst.
16. [B] STAP: Dopingcontrole voor een examen?
Er is vrij weinig volk op de STAP aanwezig. De vraag is: hoe komt dit?
17. [B] Bezoek aan de supercomputer
Vindt de AV dit soort activiteiten leuk? Ja.

VARIA

Studenten UHasselt krijgen beide studentenkaarten maar hebben maar 1 week om die af te
halen. Caco buigt zich daarover.
FOSO: in Antwerpen veel klachten dat Toledo niet geuniformiseerd is.

UITNODIGINGEN
•
•

Patroonsfeest- 14 en 15 februari
Nacht van de POC- 23 maart
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