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Algemeen
1.

Goedkeuring agenda

STEB vraagt een update over de herindeling van het academiejaar. Dit wordt toegevoegd aan de variapunten.
De agenda wordt vervolgens goedgekeurd.

2.

Goedkeuring verslag 8 december 2017
•

De datum van het goedgekeurde verslag moet nog aangepast worden op p. 1.

•

FORS moet aangepast worden naar FOSO op p. 1.

•

De naam van Axel moet aangepast worden bij de uitslag van de verkiezing op p. 2.

•

Bij de input van het beleidsplan studenten op p.3 moet de input van OOR nog toegevoegd worden.

Mits deze aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd.
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3.

Mededelingen Bureau

3.1 30% CSE in de media
De 30% CSE maatregel kwam opnieuw in de media. In Veto en De Standaard werd o.a. geschreven dat deze
regel vooral kansengroepen treft. De cijfers waarvan sprake is komen uit een uitgelekt rapport. Het Bureau
geeft enige duiding.
NFK vraagt hoe de specifieke begeleiding van kansengroepen eruit zal zien.
Het dossier zelf stelt geen oplossing voor over hoe de begeleiding eruit moet zien. De analyse zelf is
gebeurd door een statisticus van de Cel Datamanagement. Elke kansengroep vraagt om een specifieke
oplossing. Als wij ideeën hebben, zijn deze steeds welkom.
FORS vraagt of er ook specifieke gegevens i.v.m. kansengroepen zijn per faculteit.
Die zijn er, maar men wil deze niet vrijgeven. Sommige groepen zijn erg klein, waardoor de cijfers
individualiseerbaar zijn.

3.2 Begroting 2017-2018
Nu er een tijdelijk bestuur is, wordt de voorlopige begroting voorgesteld aan de AV. Er is ruimte voor vragen
en opmerkingen.
VTK herinnert zich dat het budget voor alumniwerking steeds op 400 euro begroot werd, terwijl dit nu op 1000
euro staat.
Dit is gebeurd naar aanloop van Stura-5. Naar volgend semester toe zijn er plannen om het 5-jarig bestaan
van Stura te vieren.
De begroting wordt alvast bekrachtigd en zal vervolgens voorgelegd worden aan de pecuniaire
controlecommissie (PCC). Tijdens de eerstvolgende AV van volgend semester zal de definitieve begroting dan
voorgelegd worden ter goedkeuring.

Werking
4.

Beleidsplan Studenten

Het Beleidsplan Studenten werd doorgestuurd naar de vicerector. De opmerkingen zijn meegenomen en ook
het campusgedeelte werd nog toegevoegd. De vicerector was erg tevreden van onze input. Volgend semester
zullen we aan de hand van dit document onze standpunten verdedigen.

5.

Communicatiebeleid Stura KU Leuven + transparantie

We bespreken het communicatiebeleid van de studentenraad en manieren om de transparantie naar onze
achterban te verhogen.
FOPP meldt dat een pagina op Facebook in je zijbalk komt als je deze als organisatie liket. Dit kan een manier
zijn om de bekendheid van FO-pagina’s te verhogen.
NFK vraagt of het mogelijk is om de website in zekere mate tweetalig te maken.
Hier wordt inderdaad aan gewerkt. Onze staf Centraal zal zich tijdens de blok- en examenperiode alvast
bezighouden met de website. We trachten ook om nieuwe nieuwsberichten steeds van een Engelstalige
samenvatting te voorzien.
VTK stelt voor om ook te communiceren via flyers en posters, eventueel een papieren nieuwsbrief. Dit moet
niet zoals de beleidsberichten zijn, maar iets interessants dat studenten blijven volgen. Naar bedrijven toe kan
een LinkedIn-profiel interessant zijn.

6.

Taalbeleid Stura KU Leuven

Op vraag van enkele mensen uit de AV hebben we gekeken naar wat we kunnen doen voor anderstalige
studenten. Dit is immers een grote groep studenten die we moeilijk kunnen bereiken.
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We denken dat een Engelse vergadering niet opportuun is. Voor de mandatarissen brengt dit heel wat meer
werk met zich mee. Daarnaast is de officiële beleidstaal van de KU Leuven het Nederlands. Dit wordt ons ook
opgelegd vanuit het Vlaams decreet.
Wel is er het idee om nota’s van een Engelstalige samenvatting te voorzien. Daarnaast vragen we ook aan
FO’s om internationale studenten te betrekken via een bottom-up benadering.
NFK begrijpt dat het vertalen van dossiers op korte termijn niet mogelijk is. Eventueel kan er eenmaal per
semester een Engelstalige STOF gehouden worden. Verder is de handleiding voor stuvers momenteel enkel in
het Nederlands beschikbaar. Indien mogelijk kan deze vertaald worden.
VTK is ervan overtuigd dat NFK heel veel betrokken internationale studenten heeft. Bij hen is dat anders.
Internationale studenten komen meestal voor een half/één jaar op Erasmus. Het zou al heel wat zijn om
internationale studenten te bereiken via bv. Engelstalige enquêtes.
Hier werken we inderdaad aan. De examenbevraging die binnenkort gelanceerd wordt zal online ook
in het Engels beschikbaar zijn.
NFK nuanceert tot slot dat veel studenten, zelfs al is het maar voor één jaar, toch graag betrokken worden
omdat ze bijvoorbeeld aan hun eigen universiteit aan vertegenwoordiging doen.

7.

Night@Agora

We evalueren kort het evenement Night@Agora dat in de nacht van 18 op 19 december plaatsvond in
Leercentrum Agora.
De reacties van aanwezige studenten waren positief. Studenten bleven langer dan verwacht om effectief te
studeren. Ook Agora is curieus naar de toekomst toe.
De winst van de verkoop van koffie, chocomelk en gebakjes werd intussen doorgestort naar de Warmste Week.
Zij zorgen ervoor dat dit geld terecht komt bij Fonds Dieter, een steunfonds voor kansarme jongeren dat de
brug naar het hoger onderwijs vergemakkelijkt. Het gaat om ongeveer 150 euro.

8.

Update Patroonsfeest

Het Patroonsfeest vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 februari. Alle studenten en personeelsleden van de KU
Leuven hebben intussen een uitnodiging ontvangen van de rector. Vanuit de studenten werd vorig
academiejaar zuster Rosemary Nyirumbe voorgesteld om een eredoctoraat in ontvangst te nemen tijdens het
Patroonsfeest.
Vanuit de Dienst Congres & Event kwam er een open vraag i.v.m. het promotorschap. Volgens onze procedure
is dit normaal gezien immers de voorzitter van de studentenraad. Omdat dit momenteel niet mogelijk is, werd
teruggegrepen naar het principe van 2 jaar geleden, toen Cedric van FORS als promotor optrad voor Peter
Bouckaert. Daarom zal voormalig studentenvertegenwoordiger Arjan Keijser als promotor optreden van zuster
Nyirumbe.
Verder was er het idee om zelf een evenement te organiseren met de studentenraad. Aangezien het
Patroonsfeest echter vervroegd is en plaatsvindt in volle examenperiode is het niet mogelijk om iets groots op
poten te zetten. We zullen in samenspraak met zuster Nyirumbe nagaan wat er wel mogelijk is.
StII merkt tot slot op dat het Patroonsfeest KU Leuven-breed een effectieve feestdag moet zijn. Op
verschillende campussen is er immers het probleem dat studenten op deze dag een examen hebben.
We nemen deze bezorgdheid mee en brengen dit aan bij de KU Leuven.

9.

Vormingsavonden COBRA

Een tweetal weken geleden is er een formulier rondgestuurd naar de COBRA gespreksleiders, waarop ze
invullen op welke vormingsavond(en) ze aanwezig kunnen zijn. De FO’s worden ook vriendelijk gevraagd om
nog op zoek te gaan naar ontbrekende gespreksleiders. Onze staf Vorming voorziet verdere opvolging met de
FO’s en gespreksleiders.
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Varia
•

Begin december werd aan de FO’s gevraagd om een overzicht te geven van project-gebaseerde
vakken. Dit kan nog steeds aangevuld worden in het bijhorende Excel-document:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iFuRxBvA5yKplkvTnUFV3y8Xcn4oNn9w69qLXkDDAmg/edit
#gid=0

•

Update herindeling academiejaar:

Na de Academische Raad van dinsdag 19/12 zal er op de Onderwijsraad van 1/02 het verdere verloop van
de werkgroep besproken worden. In juni zal er uiteindelijk beslist worden over er verdergegaan wordt met
het project. In de werkgroepen wordt de discussie gevoerd over de verschillende werven.
Stura zal volgend semester een aantal STOF’s organiseren rond verschillende thema’s die iets te maken
hebben met de herindeling van het academiejaar en onderwijskundige projecten.
•

Informele AV teambuilding:

Aangezien er geen specifiek teambuildingbudget voor de AV voorzien is in de begroting, hebben enkele
AV-leden gebrainstormd over een evenement. Het voorstel is een degustatieavond met vocale begeleiding,
aan het begin van het 2de semester. De organisatie zal volledig in handen liggen van deze enthousiaste
AV-leden. Meer info volgt via mail.
•

VTK is bezig met de programmahervormingen aan haar faculteit. Er is een voorstel om wijsbegeerte
te verschuiven naar de master. Aan de KU Leuven zijn er blijkbaar nog richtingen waarbij wijsbegeerte
in de master ingericht wordt. Er wordt gevraagd bij wie dit nog het geval is en of hier specifieke regels
rond zijn.

Uitnodigingen
•

Volgende AV: 16 februari, 18:15 uur, MTC Grote Aula
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