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Probleemstelling

Met het afschaffen van de campusstemmen in het academiejaar 2014-2015 heeft
de Studentenraad KU Leuven gekozen voor een volledig facultaire werking. Dit
academiejaar ligt de focus op het uitbouwen van de facultaire werking. Dit is vooral
zichtbaar in het feit dat de Facultaire Overlegorganen (FO’s) sinds dit academiejaar
elke twee weken moeten samenkomen. Ook moeten ze minstens één keer per
semester fysiek samen komen.
Op de Algemene Vergadering van 18 februari is ervoor gekozen om verder in te
zetten op het professionaliseren van de verkiezingen van elk FO door te werken
met een kiesreglement per FO en een participatie reglement op maat van de
Studentenraad KU Leuven. De FO’s zijn nog niet bekend genoeg bij de faculteit en
de studenten, wat van invloed is op hun verkiezing in de voor hun functie
belangrijke overlegorganen.

Voorstel oplossing

Er worden een aantal maatregelen voorgesteld:
De voorzitter van het facultair overlegorgaan zetelt automatisch in het
faculteitsbestuur;
Elk FO zorgt voor minstens twee open onderwijsvergaderingen per
semester per campus;
Elk FO zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar zowel stuvers als
studenten;
Elk FO zorgt voor een duidelijke communicatie van de vergaderkalender;

Voorstel beslissing

Het goedkeuren van de voorwaarden voor de facultaire overlegorganen en de
roadmap tot 2019.

Beslissing

Een nuancering omtrent onderaan p.2: Het FO moet niet altijd het eerste
aanspreekpunt zijn. Afhankelijk van het probleem kan de campusraad meer
aangewezen zijn, of een van de dochterkringen van een FO. De volgende
aanpassing wordt voorgesteld: “Op deze manier zou het FO en haar leden het
eerste aanspreekpunt worden…”
Met een open onderwijsvergadering wordt bedoeld dat alle studenten uitgenodigd
worden. Deze moet regelmatig gebeuren; er is specifiek gekozen om niet een
exact aantal te geven. Er zijn situaties waar er bijvoorbeeld maar een stuver op
een bepaalde campus is. Om open onderwijsvergadering op die campus te
houden, moet deze stuver een agenda opstellen en de andere studenten
uitnodigen. Een verslag is ook wenselijk.
Enkele FO’s hebben al een Toledo-community. Dat is dus ook een mogelijk
communicatiemiddel.
De roadmap is goedgekeurd (voor: 41, onthouding: 7, tegen: 0).
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1. Situering

• Afschaffen campusstemmen

2015

2016

2017

2018

• Uitbouw facultaire werking
• Kiesreglement
• Participatie decreet
• Samenkomst FO

• Uitbouw campuswerking
• Lokale studentenraad

• Uitbouw opleidingswerking
• (P)OC-werking

• Einde integratie

2019

Met het afschaffen van de campusstemmen is de Algemene
Vergadering van de Studentenraad KU Leuven vorig jaar de
weg ingeslagen naar het structureel inbouwen van de
facultaire werking binnen de studentenvertegenwoordiging
aan de KU Leuven. Om deze werking te professionaliseren
en tegen de afwerking van de integratie aan de KU Leuven,
ook de integratie binnen de studentenvertegenwoordiging
willen hebben afgerond, dienen er echter nog een aantal
belangrijke stappen gezet te worden.
Deze verdere stappen zouden we gradueel invoeren om de
werklast te spreiden en ervoor te zorgen dat elke inbedding
de tijd krijgt om organisch te groeien en zichzelf te
structureren. We hebben een roadmap opgesteld om deze
stappen uit te werken. We hebben deze roadmap vorig
academiejaar gestart met het afschaffen van de
campusstemmen en ze eindigt met het einde van de
integratie aan de KU Leuven in 2019.

De roadmap is ook slechts een brede indicatie, zodat er in de toekomst zeker nog voldoende
ruimte is om de invulling uit te werken op basis van de ervaringen van het moment. Op deze
manier kan de lange termijnvisie in de gaten worden gehouden en er structureel naar het doel
van integratie tegen 2019 toe worden gewerkt, terwijl nieuwe opkomende uitdagingen zeker mee
kunnen worden blijven genomen in de werking van de Studentenraad KU Leuven.
Om
echter
dit
academiejaar
verder
te
bouwen
op
de
reeds
ingevoerde
professionaliseringsmaatregelen zoals ons kiesreglement, het participatiereglement en de regels
voor de facultaire overlegorganen zouden we in deze nota graag enkele extra maatregelen willen
voorstellen.

2. Probleemstelling
Na de reeds genomen beslissingen op de algemene vergaderingen van 8 mei 2015 en 18 februari
2016 zouden de facultaire overlegorganen reeds moeten worden ingebed in de structuur van de
Studentenraad KU Leuven en de KU Leuven zelf. Om de Facultaire Overlegorganen meer
bekendheid te geven, zouden we graag nog enkele maatregelen voorstellen die de bekendheid
van het facultair overlegorgaan bij studenten kunnen vergroten.

3. Voorstel oplossing
Het Facultair Overlegorgaan moet een duidelijke rol hebben binnen de structuur van de KU Leuven
om ook studenten te kunnen overtuigen van het belang van het FO. Binnen de facultaire werking
zou het dan ook een evidentie moeten zijn dat de voorzitter van het facultair overlegorgaan, die
(al dan niet getrapt of expliciet verbonden met een andere functie) verkozen wordt door alle
studenten die verbonden zijn aan de faculteit, ook plaatsneemt in het faculteitsbestuur. Op deze
manier zou het facultair overlegorgaan het eerste aanspreekpunt worden voor de studenten van
de faculteit. Naast deze basisvoorwaarde om een FO een duidelijkere rol te geven, moet er ook
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gewerkt worden aan de bekendheid bij de studenten om de participatiegraad en zo ook de
legitimiteit van het facultair overlegorgaan te vergroten.
Hiervoor stellen we de volgende maatregelen voor: Het is tweemaal per semester aan het facultair
overlegorgaan om een open onderwijsvergadering te organiseren. Deze vergadering staat los van
andere omstandigheden die een verplichte open onderwijsvergadering eisen (zoals o.a. de
verkiezing van een campusvoorzitter/campusdecaan/decaan of rectorsverkiezingen).
Het facultair overlegorgaan communiceert zijn vergaderagenda duidelijk met zijn achterban. Dit
zodat er vanuit de studenten ook opvolging kan gebeuren van hun vragen indien nodig. Als laatste
zouden we graag voorstellen dat het facultair overlegorgaan duidelijk terug moet koppelen naar
de studenten. Dit kan op verschillende manieren, we willen dan ook niet een methode vastleggen,
maar we graag zien dat ieder FO inzet toont om op te communiceren en creativiteit inzet wanneer
de huidige communicatie niet lijkt te leiden tot betrokkenheid van studenten. Mogelijke
oplossingen zijn Toledo-communities, een nieuwsbrief, pagina in het kringblaadje, … Elke manier
waarop je een groot aantal studenten kan bereiken is eigenlijk het proberen waard.

4. Verdere opvolging
De verdere opvolging van de roadmap en stapsgewijze professionalisering zal op de schouders
van de studentenvertegenwoordigers binnen de academiejaren 2016-2017 en 2017-2018 vallen.
Het lange termijn denken binnen dit dossier is dan ook een key-factor en er moet zowel binnen
de werking van de Studentenraad KU Leuven als binnen de werking van de facultaire
overlegorganen voldoende aandacht aan kennisoverdracht en opvolging worden besteed.
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