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VERSLAG AV
8 december 2017, 18u25 – 20u00
Grote Aula MTC, Leuven
Aanwezig: Ilse Paepe, Meredith Van Hove (Faculteit Architectuur); Aglaja Bornauw (Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen); Astrid Van Deun, Dana Ceulemans, Eline van den Muijsenberg, Eva Bamps, Fien Van
der Hoeven, Jens Miseur, Robin Panassié, Zoë Pelgrims (Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen); Brent Monette, Lana Van den Heuvel, Robbe Van Hoof, Senne Adams, Silke Colemont, Sophie
Vervynckt, Tosh Joostens (Faculteit Sociale Wetenschappen); Bryce Deprez, Charlotte Cloetens, Eline Ordies,
Loïc Vandeput, Lore Rooseleers, Manon Sancy, Mona Vera, Seppe Pironnet (Faculteit Rechtsgeleerdheid); Astrid
Bostoen, Oscar Lobato, Rik Ouwerkerk, Sophie Tielemans (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte); Bram Van Den
Bosch, Femke Senden, Kaat Van Rooij, Rinke Beekman, Sander Van den Broeck, Katelijne Beuken (Faculteit
Bewegings- en Revalidatiewetenschappen); Aurélie Philippe, Bart Verbeeck, Harris Van der Stighelen, Isabeau
Addisu, Marijse Baeten, Noël Schutters, Rachelle Dubois, Tahnee Cornelissen, William Marynissen, Valerie
Schetz, Kumiko Steppé (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen); Marie Huyskens, Sarah Michiels, Ward
Fonteyn (Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen); Aagje Van Eyken, Adinda Vandereyken, Anne-Marie
Dedene, Elias De Mulder, Elien Seys, Johanna De Weerdt, Karolien Bosmans, Lara Peeters, Lore Van Melkebeke,
Merel Janssens, Stef Van Aken, Stijn Carpentier, Thor Deyaert, Tuur De Bruyn, Tuur Decaluwe, Bieke Peleman
(Faculteit Letteren); Aiko Blanckaert, Alexander Clark, Ann Elen, Anse Coopmans, Audrie Gaillard, Ian de
Ridder, Jef Vanhoof, Karel De Smet, Marnik De Bont, Matthias Mesotten, Raf Sablon, Robin Kelchtermans,
Thibault Deneus, Tibor Barabas (Faculteit Wetenschappen); Arno Biesmans, Arno Bossaert, Bram Rosseels,
Daphne Certyn, Holger Willems, Jasper Daniels, Kobe Van den Bruel, Lennart Carmans, Maarten Schelles,
Matthias Hoernaert, Nick Seeuws, Vincent Tombeur, Stijn Wierinckx (Faculteit Ingenieurswetenschappen); Bart
Van Riet, Els Reynaert, Joeri Debaenst, Marcel Horemans, Sophie Verbergt, Kristof Vanhoren (Faculteit
Industriële Ingenieurswetenschappen); Astrid Goedseels, Cedric Vanluyten, Elle Verschaeren, Ellen
Uyttendaele, Hannah Vansteenlandt, Inge Bolle, Job Van Asten, Joep Toonen, Jonas Ver Berne, Linde Bastanie,
Lotte Delemarre, Manuele Heymans, Maud Goddefroy, Melissa Das, Nele Verstraeten, Quinty Bisseling, Sarah
Reynaerts, Sophie Knoops (Faculteit Geneeskunde); Axel Vanmeulder, Dennis Gelders, Jolien Van Walleghem,
Jorn Hendrickx, Margot Van den Broeck, Robin Panassié, Toon Deburchgrave (Studentenraad KU Leuven);
Enyo Vanmontfort (Studentenraad KU Leuven – verslag)
Verontschuldigd: /
Afwezig: Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Algemeen
1.

Goedkeuring agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

2.

Goedkeuring verslag 10 november 2017

FORS heeft een opmerking bij het puntje over de examenbevraging. De bemerkingen worden aangepast in
het verslag.
Mits deze aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd.
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3.

Overdracht Bestuur VZW

Het bestuur van de VZW heeft nooit de bevoegdheden gekregen om inhoudelijke of bestuurlijke beslissingen
te maken. Dit zorgt ervoor dat er op dit moment niemand bevoegd is om te bepalen waarvoor de middelen
van de studentenraad gebruikt mogen worden. Daarnaast dragen zij ook de eindverantwoordelijkheid voor
alles wat er nog gebeurt onder de naam van de Studentenraad KU Leuven. Vermits er binnenkort een activiteit
(24 uren van Agora) georganiseerd wordt vanuit het bureau zonder de vzw is de situatie onhoudbaar.
In afwachting van een volwaardig bestuur kunnen 4 leden van het AB alle taken van bestuurder van de VZW
en de feitelijke vereniging opnemen. Hierbij verandert er weinig aan de inhoudelijke functie van de
desbetreffende mandatarissen.
Toon Deburchgrave – Bestuurder
•

Voor: 67

•

Tegen: 0

•

Onthouding: 1

De AV gaat ermee akkoord Toon Deburchgrave aan te stellen als tijdelijk bestuurder van de feitelijke vereniging
zodat hij bestuurstaken kan opnemen in de vzw.

Dennis Gelders – Bestuurder
•

Voor: 68

•

Tegen: 0

•

Onthouding: 0

De AV gaat ermee akkoord Dennis Gelders aan te stellen als tijdelijk bestuurder van de feitelijke vereniging
zodat hij bestuurstaken kan opnemen in de vzw.

Jorn Hendrickx – Bestuurder
•

Voor: 68

•

Tegen: 0

•

Onthouding: 0

De AV gaat ermee akkoord Jorn Hendrickx aan te stellen als tijdelijk bestuurder van de feitelijke vereniging
zodat hij bestuurstaken kan opnemen in de vzw.

Axel Vanmeulder – Bestuurder
•

Voor: 61

•

Tegen: 5

•

Onthouding: 2

De AV gaat ermee akkoord Jorn Hendrickx aan te stellen als tijdelijk bestuurder van de feitelijke vereniging
zodat hij bestuurstaken kan opnemen in de vzw.

Werking
4.

Verkiezing Duurzaamheid: Gregg Smits

Gregg stelt zichzelf voor. Na het beantwoorden van de vragen wordt er gestemd.
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Gregg Smits - Duurzaamheid
•

Voor: 50

•

Tegen: 11

•

Onthouding: 5

Gregg wordt verkozen voor het mandaat Duurzaamheid tijdens academiejaar 2017-2018.

5.

Beleidsplan Studenten

Stura en de verschillende campusraden werken aan een document met overkoepelende principes en suggesties
aan de vicerector Studentenbeleid. Het algemeen gedeelte werd vorige AV al eens voorgesteld en herwerkt
o.b.v. de bemerkingen. Het campusspecifieke gedeelte heeft wat vertraging opgelopen omdat sommige
campus hun input nog door moeten sturen. Het geheel zal tijdens de AV van 22 december voorgelegd worden.
NFK merkt op dat infrastructuur ook een goede pijler zou zijn voor het beleidsplan, zoals stopcontacten,
bibliotheken, wifi-bereikbaarheid, etc.
Margot verduidelijkt dat dit al deels opgenomen is in het beleidsplan, maar eerder globaal als
‘faciliteiten’.

6.

Beleidsplan Internationaal

Axel licht de eerste draft toe van het Beleidsplan Internationaal 2017-2021. Op basis van de nota en de leidende
principes kunnen de FO’s hun achterban gericht consulteren.
NFK heeft een opmerking i.v.m. studentenvertegenwoordiging van internationale studenten. Het feit dat steeds
het Nederlands als voertaal gehanteerd wordt, vormt voor hen een barrière om actief deel te nemen aan
vertegenwoordiging.
VTK denkt dat het vooral de taak is van de FO’s om over de terugkoppeling naar en het betrekken van
internationale studenten te waken.
Tegen volgende AV zullen we een conceptnota uitwerken i.v.m. het taalbeleid van stura.
StII heeft een vraag i.v.m. ontwikkelingssamenwerking, waarbij samengewerkt zal worden met prioritaire
partners.
Dit zijn bepaalde regio’s waar de KU Leuven nu al connecties heeft, daar wil ze zich versterken.
StII merkt op dat er bij hun richtingen zijn met 50% internationale studenten. Ze wijzen erop dat dit de
kwaliteit van het onderwijs ook naar beneden kan halen.
Axel verduidelijkt dat hieraan ook de studie-efficiëntie gekoppeld is en dit zo verder opgevolgd wordt.
FORS heeft een vraag i.v.m. faciliteiten voor internationale studenten, zoals ook ter sprake kwam bij onze
suggesties voor het Beleidsplan Studenten.
Hier is in deze draft nog geen aandacht aan gegeven.
VTK vindt dat er grote onderworpen aangehaald worden in de nota die discussie los kunnen wekken. Dit lijkt
veel om reeds tegen volgende AV terug te koppelen en te bespreken met de achterban.
Axel verduidelijkt dat er nog voldoende tijd is. Het beleidsplan moet pas tegen maart definitief zijn.

7.

Plan Dienst Studieadvies

De Dienst Studieadvies heeft doelstellingen voor de komende 4 jaar opgesteld, waarbij men vooral wilt werken
aan een duidelijker kader voor studieloopbaanbegeleiding. Robin stelt deze voor en er wordt gevraagd naar
suggesties.
FAGO merkt op dat alinea 1 en 4 hetzelfde zijn onder puntje 2.1.
VTK zegt dat men hier aan hun faculteit hard mee bezig is. Aan hun faculteit is de programmadirecteur ook
verantwoordelijk voor studieloopbaanbegeleiding. Het is niet zo handig als dit een prof is die je ook moet
evalueren.
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We nemen deze bemerking mee naar verder overleg.

8.

Night@Agora

In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 december zal Agora openblijven. We willen nagaan in welke mate
er een vraag is naar nachtelijke openingsuren van bibliotheken en leercentra. De input zal later verwerkt
worden in een nota.
Er werd reeds samengezeten met Agora om enkele praktische zaken te bespreken. Er zullen koffie en gebak
verkocht worden. Ook plannen we verschillende workshops zoals mindfulness, EHBE, ochtendgymnastiek, etc.
Er werden reeds verschillende workshopverantwoordelijken gevonden, maar helpende handen zijn welkom. Op
het papier dat rondgedeeld worden, kunnen enthousiastelingen zich melden.
De inkleding wordt nog verder bekeken. Zodra het evenement op Facebook staat, zou het fijn zijn als de FO’s
dit ook willen delen.

9.

Studietracker

In de loop van november testten enkele stuvers de studietracker die door ICTS ontwikkeld werd. Het concept
is dat je a.d.h.v. deze app aan kan duiden hoeveel uur je aan een vak werkt. De app is anoniem, niemand kan
zien of je veel of weinig gestudeerd hebt voor een vak.
Vanaf volgende maand wordt de app ter beschikking gesteld van alle faculteiten. Enkele faculteiten zullen de
app reeds gebruiken voor studieduurmetingen.
We willen meegeven dat als er vakken zijn waar er problemen zijn met werklast, deze via de app op te volgen
en dit mee te nemen naar de verantwoordelijke POC.

10.

Herindeling academiejaar

Het eindrapport van de werkgroep werd beschikbaar gemaakt. Op 19 december volgt een bespreking op de
Academische Raad. Axel verduidelijkt het reilen en zeilen in de Academische Raad.
Er zijn geen opmerkingen vanuit de AV.

Varia
•

We doen een warme oproep naar mandatarissen. Geïnteresseerden mogen zich steeds melden op
info@stura.be. Informatie i.v.m. de mandaten is beschikbaar op kombij.stura.be.

•

Warm eten is niet toegelaten in auditoria van de KU Leuven. Gelieve hier tijdens volgende AV’s rekening
mee te houden.

Uitnodigingen
•

Volgende AV: 22 december, 18:15 uur, MTC Grote Aula
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