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Probleemstelling

Hoewel de KU Leuven centraal een beleid heeft uitgewerkt inzake stille ruimtes,
blijken er in Leuven geen échte stille ruimtes te zijn en tonen enkel campus Kulak
en campus Brussel het goeie voorbeeld.
Er is een ruimte beschikbaar aan de Faculteit Letteren en er wordt een nieuwe
ruimte gezocht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, men wil deze zo snel als
mogelijk inrichten volgens het bestaande beleid. De praktisch aanpak hiervan blijkt,
na overleg in de Commissie Levensbeschouwelijke diversiteit, minder evident dan
verwacht en wordt hier besproken.

Voorstel beslissing

De Studentenraad KU Leuven steunt de rationale achter de stille ruimtes.
De Studentenraad KU Leuven steunt het voorstel voor het inrichten van de stille
ruimtes op campus Arenberg en Faculteit Letteren volgens de ideeën voorgesteld
in deze nota en zijn bijlagen.
De Studentenraad KU Leuven kan zich vinden in het plan van aanpak (3.5).
De Studentenraad KU Leuven vindt dat de KU Leuven op elke campus een stille
ruimte moet voorzien.

Beslissing

De Studentenraad KU Leuven steunt de rationale achter de stille ruimtes.
De Studentenraad KU Leuven steunt het voorstel voor het inrichten van de stille
ruimtes op campus Arenberg en Faculteit Letteren volgens de ideeën voorgesteld
in deze nota en zijn bijlagen.
De Studentenraad KU Leuven kan zich vinden in het plan van aanpak (3.5).
De Studentenraad KU Leuven vindt dat de KU Leuven op elke campus een stille
ruimte moet voorzien.
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1. Situering
Op 25 november 2014 heeft de Academische Raad de nota ‘KU Leuven beleid ten aanzien van
ruimtes voor bezinning, gebed en religieuze/ culturele vieringen’ goedgekeurd. Eén van de
concrete actiepunten in deze nota is de inrichting van een stille, neutraal ingerichte ruimte.
Een stille ruimte is een gebeds- en/of bezinningsruimte voor alle studenten en personeelsleden
van de KU Leuven. Zij kunnen hier terecht voor een individueel gebeds- of bezinningsmoment of
om een moment van stilte en/of rust te vinden. Deze ruimte is niet verbonden aan een bepaalde
religie of overtuiging, maar staat voor neutraliteit, warmte en rust. Een ruimte waar één ieder
gelijkwaardig is. Een stille ruimte straalt openheid en gastvrijheid uit.
Door Stille Ruimtes in te richten aan onze universiteit wil men het proces van interreligieuze
dialoog faciliteren.
KU Leuven vraagt een universiteitsbrede aanpak met betrekking tot Stille Ruimtes zodat elke
regionale campus een stille ruimte inricht.
Op Campus Arenberg is er een multireligieuze gebedsruimte. Hier kunnen studenten met
verschillende geloofsovertuigingen terecht voor een moment van stilte, gebed of bezinning. Deze
multireligieuze gebedsruimte is gelegen op Campus Arenberg Celestijnenlaan 200B in blok L,
lokaal 00.10 en is op werkdagen geopend van 8 u tot 20 u. Het valt te betwisten of deze ruimte
een stille ruimte genoemd kan worden zoals hierboven vastgelegd.
In Kulak is een Stille Ruimte "'t VerDiep" aanwezig.
Campus Brussel heeft ook een Stille Ruimte op de 4de verdieping in het lokaal A04.01. Studenten
kunnen hier tussen 8u-21u terecht.
Op UZ Leuven kunnen studenten terecht in een gebedsruimte: campus Gasthuisberg, de
stadscampus Sint-Pieter en Sint-Rafaël en tot slot campus Pellenberg. Voor de moslims is er in de
kapel op campus Gasthuisberg een hoek voorzien met een pijl die de richting van Mekka aanduidt.
Deze gebedsruimtes zijn per definitie geen stille ruimtes.
Voor de zoektocht naar een Stille Ruimte in de binnenstad van Leuven, werd een ruimte gevonden
op de Faculteit Sociale Wetenschappen. Na onderzoek door technische diensten blijkt deze
ruimte niet geschikt omwille van geluidshinder. Het geluid van de technische installatie kan niet
voldoende gedempt worden om rustig in die ruimte aanwezig te zijn. De zoektocht wordt dus
verder gezet. Aan de Faculteit Letteren is een ruimte vrijgemaakt en beschikbaar om ingericht
te worden.

2. Probleemstelling
Hoewel de KU Leuven centraal een beleid heeft uitgewerkt inzake stille ruimtes, blijken er in
Leuven geen échte stille ruimtes te zijn en tonen enkel campus Kulak en campus Brussel het goeie
voorbeeld.
Er is een ruimte beschikbaar aan de Faculteit Letteren en er wordt een nieuwe ruimte gezocht aan
de Faculteit Sociale Wetenschappen, men wil deze zo snel als mogelijk inrichten volgens het
bestaande beleid. De praktisch aanpak hiervan blijkt, na overleg in de Commissie
Levensbeschouwelijke diversiteit, minder evident dan verwacht en wordt hierna besproken.
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3. Bespreking onderwerp
3.1 Invullen van de randvoorwaarden
Voorgestelde randvoorwaarden:
1. Stille Ruimtes hebben een alledaagse functie en behoren bijgevolg ergens in de
nabijheid van de campus gelegen te zijn. Idealiter met voldoende sanitair en
wasmogelijkheden in de buurt.
2. Ruime openingsuren zodat de ruimte laagdrempelig kan gebruikt worden.
3. Een Stille Ruimte moet hygiënisch zijn: er moet voldoende aandacht besteed worden aan
de netheid van de sanitaire voorzieningen en er moeten voldoende vuilnisbakken aanwezig
zijn.
4. Aangezien deze ruimte voor iedereen is, maar van niemand alleen, kunnen we het
onderhoud van deze ruimte niet overlaten aan de gebruikers zelf. Om deze reden
vertrouwen we het onderhoud toe aan de faculteit of centrale dienst waar de stille ruimte
gelegen is. Ook de opvolging en de naleving van het ‘huishoudelijk reglement’ dient het
best te gebeuren door personeelsleden in de nabije omgeving.
5. Een Stille Ruimte is een ruimte waar men tot rust kan komen en waar men geen last heeft
van geluidshinder.
6. Er wordt iemand aangeduid die een oogje in het zeil houdt en bewaakt dat de ruimte
niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Deze persoon ziet er ook op toe dat de ruimte
niet exclusief wordt ingenomen door mensen van één bepaalde geloofsgroep.
Wat mogelijk conflict zal veroorzaken is het verzoenen van ruime openingsuren met het
garanderen van toezicht door stafleden van het gebouw/de faculteit waar de stille ruimte
gevestigd zal zijn.
3.2 Praktische inrichting
Men wil een stille ruimte creëren waar iedereen, ongeacht zijn geloofsovertuiging of
levensbeschouwing zich oprecht welkom voelt. Daarom is het belangrijk om zo maximaal mogelijk
rekening te houden met de verschillende religieuze/levensbeschouwelijke rituelen. Op deze
manier sluiten we niemand uit.
In de eerste bijlage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van de
traditionele gebedsplaatsen van de volgende religies en/of levensbeschouwingen: Christendom,
Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme en Sikhisme. Het Contactpunt Interculturaliteit van
de KU Leuven heeft deze lijst opgesteld en voor revisie gedeeld in de verschillende
geloofsgemeenschappen in Leuven ter nazicht. Na deze rondgang is de lijst aan de hand van de
opmerkingen bijgewerkt.
Suggesties:
1. Geen vast meubilair in de ruimte en verplaatsbare scheidingswanden moeten overwogen
worden.
2. Aanwezigheid van een kast waar religieuze boeken/literatuur zichtbaar aanwezig is.
Religieuze symbolen kunnen ook een plaats krijgen op deze kast.
3. Er kan gekozen worden voor passende decoratie (enkel natuurelementen én geen
afbeeldingen van mensen), maar het gebied richting Mekka moet leeg blijven (zorg voor
een duidelijke markering van deze richting).
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4. Om hygiënische redenen wordt er niet met tapijten gewerkt, maar zijn voldoende
zitkussens aanwezig.
5. Het is interessant om verwijzingen aan te brengen naar interreligieuze dialoog. Bepaalde
natuurelementen komen voor in verschillende religieuze tradities en kunnen symbolisch
verbinden werken: vb. de zon, stromend water,…
6. Aangebrachte kunst, zet best aan tot denken.
Het niet willen afbeelden van mensen (i.k.v. Islam) en het gebruik van kruisbeelden met Jezus,
Boeddha-beelden e.d. kan ook tot conflict leiden. Het huidige voorstel is om religieuze voorwerpen
– zoals de hiervoor vernoemde beelden – in een kast op te bergen, zodat ze beschikbaar zijn voor
de bezoekers die ze willen gebruiken, maar niet standaard in de ruimte zichtbaar zijn.
Er wordt benadrukt dat de interreligieuze dialoog de basis moet blijven van de stille ruimte. Als
er mensen gebruik willen maken van de ruimte, moeten ze ook open staan voor de gebruiken uit
de andere religies. Daarom moet er van elke religies een duidelijk zichtbaar symbool aanwezig
zijn. Voor de Katholieken zou dat bv. een kruis kunnen zijn, maar zonder Jezus, zodat er geen
mens afgebeeld is.
3.3 Huishoudelijk reglement
Om alles in goeie banen te leiden wordt er ook een voorlopig huishoudelijk reglement opgesteld.
Zie bijlage Huishoudelijk_Reglement_Stille_Ruimtes.docx. Dit document is een voorstel.
3.4 Voorbeeld
In de derde bijlage is een mogelijke opstelling uitgewerkt voor de stille ruimte in Arenberg. (De
onderaan aangegeven schaal klopt niet, de ruimte is kleiner dan zou blijken uit deze tekening.)
3.5 Plan van aanpak
De lijst met randvoorwaarden is zeker nog niet volledig. Het huishoudelijk reglement staat zeker
nog niet op punt. Toch wil de commissie niet wachten tot alle details vastliggen. In plaats daarvan
wil men de twee ruimtes inrichten startend vanuit de voorgestelde ideeën. Vervolgens zullen
aanpassingen gedaan worden aan de hand van de reacties van de gebruikers en het presenteren
van problemen in de praktijk. Wat men daaruit leert zal gebruikt worden in de toekomst voor het
installeren van stille ruimtes op alle campussen van de KU Leuven.
De commissie zal beroep doen op interne experts (religie, theologie, binnenhuisarchitectuur,
technische diensten) voor het professioneel aanpakken van de inrichting.

4. Voorstel beslissing
De Studentenraad KU Leuven steunt de rationale achter de stille ruimtes.
De Studentenraad KU Leuven steunt het voorstel voor het inrichten van de stille ruimtes op
campus Arenberg en Faculteit Letteren volgens de ideeën voorgesteld in deze nota en zijn
bijlagen.
De Studentenraad KU Leuven kan zich vinden in het plan van aanpak (3.5).
De Studentenraad KU Leuven vindt dat de KU Leuven op elke campus een stille ruimte moet
voorzien.
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