MANDAATFICHE
Specifieke Lerarenopleiding
(SLO) & Educatieve Master
(EM)

Het Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) is het
centrum dat instaat voor de organisatie en het centraal
beleid van de lerarenopleiding van de KU Leuven. Je zetelt
mee in het overlegorgaan van AVL, waar het naast
organisatorische zaken (kwaliteitszorg, organisatie van
stage, personeelstoewijzingen, …) ook over inhoudelijke
topics (beleid op lange termijn, invulling van de
lerarenopleiding, algemene vakken) gaat.

ADRES
Studentenraad KU Leuven
(vzw) 's Meiersstraat 5
3000 Leuven

CONTACT
info@stura.be
+3216 855 552

WEBSITE
www.stura.be

Concreet vergader je alleen mee in de Stuurgroep AVL.
Daarnaast bestaan er verschillende AVL-werkgroepen. Een
vaste werkgroep is AVL Onderwijs, waar eigenlijk geen
studentgerelateerde punten behandeld worden. Daarnaast
worden er soms kortlopende werkgroepen ingericht.
Studentenvertegenwoordigers zijn welkom om hierbij aan te
sluiten, en de ervaring leert dat het heel zinvol is als je hier
naartoe kunt gaan. Tenslotte is er het bestuurscomité AVL
maar daarin zetelen voorlopig enkel vijf decanen en de vicerector onderwijsbeleid en dus geen student.
Als studentenvertegenwoordiger voor de lerarenopleiding,
ben je ook het centrale aanspreekpunt van de
Studentenraad KU Leuven als het over de lerarenopleiding
gaat, en probeer je informatie zo goed mogelijk door te
koppelen naar de AV en naar de
studentenvertegenwoordigers in de POC’s die een
Specifieke Leraren Opleiding (SLO) hebben.
Enkele voorbeelddossiers
Hervorming Educatieve Masters: in het academiejaar 2017-2018
gingen praktisch alle vergaderingen over de uitwerkingen van de
Educatieve Masters. In 2018-2019 zullen de krijtlijnen van deze
opleidingen uitgetekend zijn, maar moet er gewerkt worden aan de
concrete implementatie. Het is de bedoeling dat de EM’s in 2019-2020
voor het eerst aangeboden kunnen worden.
Samenwerking met de CVO’s
Diversiteitsstage
LIO-banen
Kwalificatiestructuur
Aanvangsbegeleiding

Vergaderingen
Algemene Vergadering Studentenraad KU Leuven

Tweewekelijks

Algemeen Bureau Studentenraad KU Leuven

Tweewekelijks

Stuurgroep AVL KU Leuven

Maandelijks

Werkgroepen AVL

Variabel, maar
meestal maandelijks

Vrij om andere interne en externe
vergaderingen mee te volgen

Wat wordt er van jou verwacht?
Een jaar fulltime vrijwilligerswerk
Loyaliteit naar de Studentenraad toe
Groot verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en visie
Interesse in het onderwijslandschap aan de KU Leuven, dat zich niet beperkt tot de
lerarenopleiding
Interactie met studentenvertegenwoordigers in de POC’s
Hulp bij evenementen (studentenwelkom, stuverwelkom, patroonsfeest, STAP's,
congressen en andere initiatieven)

Aantal plaatsen
Er zijn drie plaatsen. Die worden bij voorkeur ingenomen door studenten die
ervaring hebben met de lerarenopleiding, ofwel doordat ze de opleiding, al dan niet
ingedaald in de domeinmaster, volgen, ofwel doordat ze de opleiding al afgerond
hebben.

Verkiezing

Je wordt verkozen op een Algemene Vergadering. Daar stemmen de
vertegenwoordigers van de faculteiten na een verkiezing in drie rondes.
1. Je stelt jezelf voor
2. Je beantwoordt een aantal vragen
3. Deliberatieronde
Een mandaat binnen de Studentenraad KU Leuven is voor iedereen die dat
academiejaar een student aan de KU Leuven is. De Studentenraad KU Leuven waakt
over een diverse vertegenwoordiging van alle KU Leuven-studenten.

