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VERSLAG AV

31 maart 2017, 18u15 – 21u00
Grote Aula MTC, Leuven

Aanwezig: Wouter Arts, Nick Seeuws, Lotte Schoenmakers, Aaron Soens, Nynke van Uffelen , Lorenz Nysen,
Anna Paeshuyse, Arjan Keijser, Marie Vanwingh, Pieter Van den Berghe, Katelijne Caerts, Pieter-Jan Marent,
Pieter De Smedt, Evert Cuylen, Thomas Pesman, Sharon Arts, Cedric D'Hondt, Moira De Graef, Ruben Hendrikx,
Tuur Decaluwe, Hans Dewitte, Sam Geysens, Fien De Doncker, Quentin Decant, Alexandra Gillain, Bram Van
Den Bosch, Harris Van der Stighelen, Ariane De Vroede, Arno Bossaert, Holger Willems, Arno Cuvry, Erik de
Weerd, Joep Toonen, Bryce Deprez, Nicolas Geerardyn, Elise De Sadeleer, Joris Gevaert, Kevin Seurs, Margot
Van den Broeck, Sophie Tielemans, Vincent Verswijvel, Paulien Geeraerts, Axel Verhaeghe, Lisa Van Eyken,
Tine Hacour, Victor Van Lishout, Martijn Jaspers, Thomas Valgaeren, Yentl Biebaut, Zoë Pelgrims, Diede
Michiels, Emma Moormann, Enyo Vanmontfort, Toon Deburchgrave, Pieter-Jan Vroom, Thibault Deneus, Bram
Beirens, Mira Van Wilderode, Enya Van Acker, Robin Panassié, Roeland Van Roosbroeck, Sander Van den
Broeck, Koen Van Kerckhoven, Selwin Konijn, Dennis Gelders, Niels Coekaerts, Pieter Jan Heymans, Tom
Merlevede, Fanne Boulangier, Fien De Winter, Rachelle DuBois, Joeri Debaert, Jens Miseur, Florian Smeyers,
Najade Witterzeel, Ivana Mikeisova, Anouk Verniers, Marie Lanberigts, Stijn Carpentier, Eva Bamps, Aurélie
Philippe, Matthijs Herman, Quinty Bisseling, Ward Fonteyn, Anne-Charlotte Seynaeve, Hannes Dewaele, Niels
Van Hullebusch, Dana Ceulemans
Verontschuldigd: Afwezig: -

Algemeen
1.

Goedkeuring agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
Update OWR en StAL wordt toegevoegd

2.

Goedkeuring verslag 3 maart 2017

De goedkeuring wordt uitgesteld naar de volgende AV omdat het verslag te laat in de map stond.

3.

Mededelingen RvB
•

De campustour is begonnen

•

Studentenvertegenwoordigers van Nijmegen en Keulen zullen bij ons op bezoek komen.

•

Stura zal een moment plannen om samen de facultaire speerpunten en de congressen te bespreken.

Werking
4.

Update StAL

Er is op de StAL-AV beslist om de vzw achter StAL stop te zetten. De leden van StAL zullen rechtstreeks kunnen
zetelen in de verschillende raden van de associatie. De twee stemgerechtigde plaatsen in de RvB van de
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associatie zullen ook verdeeld worden over de leden van StAL al zal er wel altijd een stemgerechtigde plaats
zijn voor Stura KU Leuven.
Met een nieuwe structuur hopen we StAL een nieuwe start te geven.

5.

Sponsoring Honoursprogramma’s

Er is geen structurele financiering voor het organiseren van honoursprogramma’s aan de KU Leuven. Binnen
de KU Leuven wordt er gekeken naar een mogelijke financiering van deze programma’s door de bedrijfswereld.
De AV reageert:
1. wij zijn voorstander om het faculteitsgebonden te houden omdat het zo veel realistischer is om fondsen
te werven. Er is veel diversiteit binnen bedrijven. Er mogen wel geen wervingsdoeleinde gekoppeld
worden aan een sponsoring zoals het verzamelen van gegevens. Ze mogen ook geen inhoudelijke
inspraak hebben.
2. Wij gaan akkoord met het vorige dat bedrijven mogen sponseren en dat ze mogen kiezen voor welke
programma’s. Het lijkt logisch dat bedrijven weten waar hun geld naartoe mag gaan. Ze mogen wel
geen inhoudelijke inspraak hebben.
3. Wij staan in het algemeen afkerig tegen honoursprogramma’s. Als het er toch komt is het logisch dat
de financiering van bedrijven komt en niet van de universiteit. Het lijkt meer realistisch om aan
bedrijven de keuze te geven welk honoursprogramma ze willen steunen.
4. We vrezen dat richtingspecifieke sponsoring de ongelijkheid tussen faculteiten en groepen verder in de
hand gaat werken, en vrezen dat dit interdisciplinariteit zal bemoeilijken.
5. We sluiten ons aan bij de eerste opmerking. De bedrijven mogen zeker geen inhoudelijke invloed
hebben. De meerwaarde voor zo’n bedrijf is dat ze zich kunnen profileren.
6. We zijn voorstander van sponsoring maar alleen als het een algemeen fonds is. Wanneer bedrijven
specifieke programma’s sponsoren geeft dit een veel grotere kans op inhoudelijke inmenging dan
wanneer de sponsoring via een algemeen fonds gebeurt.
Financiering voor bedrijven in een algemeen fonds
•

Voor: 49 (unaniem)

•

Tegen: 0

•

Onthouding: 0

Een bedrijf mag kiezen welk programma ze sponsort maar de KU Leuven moet instaan voor de
financiering van minder ‘populaire’ programma’s
•

Voor: 47

•

Tegen: 0

•

Onthouding: 2

6.

Update OWR

Er is vorige week een OWR geweest:
•

Toiletbezoek wordt mogelijk gemaakt tijdens examens (dus niet meer verboden)

•

Deelnemers en moderatoren van een COBRA gesprek worden vanaf nu ook gedekt door Artikel 100
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van het OER.
•

Hoe laat je te laat mag komen op een examen wordt facultair bepaald

•

Afwijkende toelating na 30% CSE: er wordt het jaar nadien naar de SE gekeken voor de uitzondering
op de 50% CSE regel

•

Maximumfactuur: de onderwijsraad was niet overtuigd. We hebben gevraagd om het te vragen op de
POC en faculteitsbestuur. KU Leuven staat open voor vrijwillige deelname.

7.

Personalia

Tijdens het opstellen van de speerpunten is naar boven gekomen dat er aan elke faculteit andere regels gelden
over wat precies personalia zijn.
Stura stelt voor om personalia te definiëren als alles wat te maken heeft met aanstellen, evalueren en ontslag
van personeel. Voor alle andere dossiers moeten studenten kunnen blijven zitten.
Discussie:
Verschillende FO’s vrezen dat het vastleggen van minimumvoorwaarden in het nadeel zal spelen van faculteiten
waar de studenten nu meer mogen bijwonen dan vastgelegd in deze nota. Er zou een correctie kunnen
plaatsvinden ten nadele van de studenten. Als reactie hierop wordt erop gewezen dat het vastleggen van dit
minimum toch een garantie kan bieden; een FO heeft de ervaring dat de open cultuur terug is gesloten na een
bestuurswissel op de faculteit.
Deze nota moet vooral dienen om te voorkomen dat de term ‘personalia’ wordt misbruikt om studenten buiten
te sluiten bij discussies die niet per se privacygevoelig zijn.
Er wordt gesuggereerd om deze nota ook af te toetsen bij ATP en ABAP.
De voorzitter verduidelijkt dat het ook voor de groepsbestuurders belangrijk is. Nu mogen zij er niet bijzijn als
het gaat over de verdeling van VTE’s.
Mogelijk moeten we specifiëren wat we bedoelen met evaluaties die onder personalia vallen. De
docentenevaluatie mag hier niet onder vallen.
De voorgestelde definitie wordt bekrachtigd.

8.

Rapport SLO-bevraging

Marie legt de conclusies van de bevraging uit.
Kennisname wordt bevestigd

9.

Docentenevaluatie

Jasper’s nota wordt besproken, vooral het voorstel om alle resultaten online toegankelijk te maken.
Uiteindelijk is de AV eensgezind in het standpunt dat we niet te laag mogen mikken. Een compromis maken
is nog mogelijk op de onderwijsraad.
Stemming over het standpunt

10.

•

Voor: 44 (unaniem)

•

Tegen: 0

•

Onthouding: 0

Principes eredoctoraten

Na discussie wordt er overeengekomen dat het eerste principe niet strikt bindend is. De AV behoudt zich het
recht voor een eredoctor voor te dragen die geen onmiddellijke link heeft met studenten, studeren, of
onderwijs. De andere twee principes worden goedgekeurd zoals ze gepresenteerd zijn.
Nota wordt bekrachtigd.
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11.

Eredoctoraat vanuit de studenten

De voorliggende genomineerden worden bediscussieerd. De bedoeling is eventueel nog kandidaten te
schrappen vooraleer we een Schultze-stemming houden.
De discussie gaat vooral over de voordracht van Edward Snowden. Er wordt gediscussieerd over zijn
verdienste en de politieke geladenheid van een eventuele voordracht door ons. Uiteindelijk schrappen we
hem omdat hij niet lijfelijk aanwezig kan zijn op de ceremonie, nog in ballingschap zijnd.
We stemmen voor het behouden van Edward Snowden als kandidaat.
•

Voor: 6

•

Tegen: 31

•

Onthouding: 13

We stemmen Schultze voor de resterende kandidaten. Stura KU Leuven zal het promotorschap op zich
nemen van de winnende kandidaat.

12.

Herindeling academiejaar

Er zijn criteria en aandachtspunten geformuleerd waarmee rekening moet gehouden worden voor een
eventuele herindeling van het academiejaar. De AV rangschikt ze.
Criteria met A-ranking
•
Een betere afstemming van de academische kalender op andere universiteiten/hogescholen zodat
heroriëntatie makkelijker wordt.
•
Een herkansing die snel volgt op de eerste kans zodat de slaagkans verhoogt.
•
De academische kalender moet ruimte laten voor engagementen.
•
Het herwerken van papers heeft tijd nodig.
•
Strategische examenspreiding kan de slaagkansen hypothekeren, maar ook verhogen.
Criteria met B-ranking
•
Snelle feedback zodat studenten sneller kunnen heroriënteren.
•
Meer tijd tussen de bekendmaking van de examenresultaten en de eventuele start zodat men meer
doordacht kan heroriënteren.
•
Het dichter aansluiten van herkansing op de feedback na de eerste examenkans zodat studenten sneller
geneigd zullen zijn om gekregen feedback te implementeren bij het studeren.
•
Het zo weinig mogelijk doorbreken van de leercurve is wenselijk.
•
Een gelijkmatige spreiding van de studietijd, vroege activering en het vermijden van een piekbelasting
zodat er een geleidelijke leercurve is.
•
Een zo kort mogelijke periode tussen twee semesters zodat jaarvakken er niet onder lijden.
•
Een kalender die variatie in werkvormen toelaat is wenselijk.
•
Een reductie van het aantal examenmomenten, zodat het plannen van de examenperiode eenvoudiger
wordt.
•
Een vroeger tijdstip van de laatste examenkans, zodat uitwisselingen makkelijker kunnen verlopen.
•
Het einde van onze academische kalender dient voor het begin van de academische kalender van
andere instellingen te vallen, zodat (inkomende en uitgaande) uitwisselingen gemakkelijker verlopen.
•
Hoe meer tijd er tijdens het academiejaar is om aan een eventuele bachelorproef en de masterproef
te werken (en om deel te nemen aan honoursprogramma’s en activiteiten in het kader van studentonderzoeker), hoe beter.
•
Er moet rekening gehouden worden met opties als een digitale leeromgeving en geïntegreerd
evalueren.
•
Af en toe een lesvrije periode is voor veel studenten/docenten wenselijk.
•
Piekperiodes moeten gecompenseerd worden door dalperiodes.
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•

Studenten moeten voldoende tijd hebben om hun IER samen te stellen en in te dienen.

Criteria met C-ranking
•
Een grotere tijdspanne tussen de eerste kans en de herkansing zodat er meer tijd is voor bijsturing.
•
Het collectief verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar blijft best behouden.
•
Volgtijdelijkheid tussen OPO’s van het eerste en tweede semester binnen een fase is soms wenselijk
omdat dit voorkennis garandeert.
•
Er moet voldoende logistieke ondersteuning zijn om de promotieplechtigheid te organiseren, en de
vraag stelt zich of dit na de examenperiode van het tweede semester moet plaatsvinden, dan wel na
de herkansingen. Er zijn momenteel heel wat studenten die geen echte promotieplechtigheid krijgen.
•
Een duidelijke (en onvoorwaardelijke) vakantieperiode in de zomer is na te streven.

13.

Update rectorverkiezingen

De vorming rectorverkiezingen wordt goed geëvalueerd. Opmerkingen waren:
•

jammer dat we niet alle drie de modules konden volgen

•

er waren meer wegwijzers nodig.

Het is belangrijk dat de shiften om de stemhokjes te bemannen ingevuld worden.
Er wordt straks een mail uitgestuurd voor de debatten. Schrijf jullie zeker in.
Plaatsvervangers moeten aangegeven worden via rectorverkiezingen@stura.be.

14.

Update ICTS

De KU Leuven wil input verzamelen voor het ontwikkelen van een app. We organiseren samen met ICTS een
Hackathon in Agora. Meer info volgt.

Evaluatie Activiteiten
15.

Nacht van de POC

De Nacht van de POC wordt goed geëvalueerd. Er zijn wel klachten over de akoestiek: de sprekers waren
niet echt hoorbaar omdat mensen bleven praten.
Er wordt opgemerkt dat een van de genomineerde programmadirecteurs niet vernoemd is geweest. Deze
hebben we wel gefeliciteerd, maar omdat hij geen programmadirecteur meer was, heeft de jury hem niet
opgenomen in de selectie.

Planning activiteiten
16.

Werving

We zetten vooral in op werving uit de AV.

17.

ICTS Hackaton

Zie update ICTS.

Varia en rondvraag
18.

Varia
•

De AV vraagt hoe het zit met de vertegenwoordiging op het Vlaams niveau. De voorzitter meldt dat
we binnenkort samenzitten met UA en GSR over de herindeling van het academiejaar. Ze lijken te
appreciëren dat een gezamenlijk overleg nodig is.
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•

icts@stura.be verzamelt klachten over Turnitin.

•

De prijs voor beste sta-secretaris wordt niet uitgereikt omdat er van de twee inzendingen een ongeldig
en een laattijdig was.

•

FOLK nodigt de AV uit voor de Survival of the Student in de eerste week na de paasvakantie. VTK
nodigt de AV uit voor de Plan Sjarel op de zondag na de paasvakantie.
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