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Probleemstelling

Met de integratie van de academische hogeschoolopleiding in de universiteit moest
er
een
oplossing
gezocht
worden
voor
de
organisatie
van
de
studentenvoorzieningen (stuvo). Sinds 30 november 1971 bestaat er aan de KU
Leuven een Raad voor Studentenvoorzieningen, in oktober 2013 is er beslist om
deze raad om te dopen tot Overkoepelende Stuvoraad.
De Overkoepelende of Decretale Stuvoraad heeft als doel om het beleid van de
deelstuvoraden per campus of locatie op te volgen. De Studentenraad KU Leuven
merkt op dat er op dit moment weinig tot geen campusoverstijgend beleid rond
studentenvoorzieningen is.

Voorstel oplossing

Door de Overkoepelende Stuvo de bevoegdheid te geven om universiteitsbrede
punten naar voor te schuiven kunnen er beleidslijnen gecreëerd worden over de
campusgrenzen heen.

Voorstel beslissing

- Moet de KU Leuven streven naar een gelijkwaardig stuvo aanbod voor alle
studenten van de KU Leuven?
- Volgens welk principe zou het stuvo beleid aan de KU Leuven ingericht moeten
worden.

Beslissing

De Overkoepelende Stuvoraad zou middelen moeten krijgen
universiteitsbreed beleid te doen, met inspraak van de deelstuvo’s.
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1. Situering
Met de integratie van de academische hogeschoolopleiding in de universiteit moest er een
oplossing gezocht worden voor de organisatie van de studentenvoorzieningen (stuvo). Sinds 30
november 1971 bestaat er aan de KU Leuven een Raad voor Studentenvoorzieningen, in oktober
2013 is er beslist om deze raad om te dopen tot Overkoepelende Stuvoraad.
Studentenvoorzieningen aan de KU Leuven wordt als volgt georganiseerd:
• Op een locatie van de KU Leuven (Antwerpen, Kortrijk of Leuven) wordt stuvo
georganiseerd door de KU Leuven zelf. Het lokale beleid wordt opgevolgd door een
deelstuvoraad.
• Voor de KU Leuven-studenten die op een de campus van een hogeschool studeren
organiseert de hogeschool de studentenvoorzieningen. De KU Leuven heeft hiervoor
protocollen afgesproken met de betrokken hogescholen. Op deze campussen vergaderen
de decretale stuvoraad van de hogeschool samen met de deelstuvoraad van de KU Leuven.
• Voor de KU Leuven-studenten die studeren aan de technologiecampus Diepenbeek
organiseert de UHasselt de studentenvoorzieningen.
Volgens de statuten van de Overkoepelende Stuvoraad bepaalt de Overkoepelende Stuvoraad het
algemeen beleid in de sector Studentenvoorzieningen, ingebed in het kader van het algemeen
beleid van de KU Leuven. Verder staat er dat de Overkoepelende Stuvoraad zijn bevoegdheden
maximaal delegeert naar de deelstuvoraad en zich beperkt tot het coördineren en samenbrengen.
Bovenstaand uittreksel uit de statuten lijken elkaar tegen te spreken. Langs de ene kant moet de
Overkoepelende Stuvoraad het stuvo beleid aan de KU Leuven uittekenen, maar langs de andere
kant beperkt ze zich tot coördinatie.

2. Stuvobeleid
Een gelijkwaardig aanbod voor alle studenten aan de KU Leuven kan op verschillende manieren
bereikt worden:
• De Overkoepelende Stuvoraad tekent in grote lijnen de stuvowerking aan de KU Leuven
uit. Elke deelstuvoraad vertaalt dit beleidsplan naar een eigen plan aangevuld met de
lokale probleempunten. Het geld dat de KU Leuven ontvangt voor stuvo-werking wordt
volledig doorgestort naar de verschillende campussen om hun eigen plan uit te werken.
• De Overkoepelende Stuvoraad tekent in grote lijnen de stuvowerking aan de KU Leuven
uit. Ze zet zelf een aantal initiatieven op poten die uitgerold worden aan de hele KU Leuven.
Deelstuvoraden kunnen eigen acties uitwerken vanuit hun eigen middelen die op termijn
overgenomen kunnen worden door de Overkoepelende Stuvoraad. In dit systeem houdt
de Overkoepelende Stuvoraad een deel van de totale middelen bij zichzelf, de rest wordt
verdeeld over de campussen.
In beide gevallen moeten de bevoegdheden van de Overkoepelende Stuvoraad uitgebreid worden.
Ook de samenstelling moet onder de loep genomen worden.
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