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Als mandataris Diversiteit geef je het diversiteitsbeleid aan
de KU Leuven mee vorm. Je zetelt als student in de
Diversiteitsraad en in één over meerdere werkgroepen
daarvan. Deze werkgroepen zijn momenteel
onderverdeeld in vier thema’s: interculturaliteit, gender,
fysieke toegankelijkheid en digitale toegankelijkheid.
Als mandataris Diversiteit heb je een belangrijke
inhoudelijke functie. Je staat samen met je
medemandatarissen Diversiteit in voor de link tussen het
Diversiteitbeleid en de Studentenraad KU Leuven. Deze
link werkt in twee richtingen: aan de ene kant moet je de
nota’s die zullen voorkomen op de Diversiteitsraad en zijn
werkgroepen vertalen naar een begrijpelijke en
overzichtelijke nota voor de leden van de studentenraad.
Aan de andere kant werk je samen met de leden van het
Algemeen Bureau en Algemene Vergadering een proactief
beleid uit en breng je dit voor op de relevante
werkgroepen of de Diversiteitsraad.
In je mandaat breid je je kennis over de relevante dossiers
verder uit en hou je de studentenvertegenwoordigers in
de Algemene Vergadering op de hoogte van de
ontwikkelingen in actuele dossiers. Bovendien modereer
je in de Algemene Vergadering discussies over deze
onderwerpen, hetgeen uiteindelijk tot de inname van een
standpunt zal leiden. Op de Diversiteitsraad zelf verdedig
je vervolgens deze standpunten, en probeer je de
sensitiviteit voor de belangen van de studenten te
bewaken.
Naast je taken die binnen het mandaat vallen ben je lid van
het bureau van de studentenraad. Dit houdt in dat je actief
meewerkt aan de richting die de studentenraad uitgaat, je
mee stapt in projecten en initiatieven (plan POC, nacht van
de POC, rectorverkiezingen…). Je helpt
medemandatarissen vooruit, zowel binnen als buiten je
mandaatgroep. Daarnaast neem je ook deel aan
activiteiten die de studentenraad organiseert.

Vergaderingen
Algemene Vergadering Studentenraad KU
Leuven

Tweewekelijks
Tweewekelijks

Algemeen Bureau Studentenraad KU Leuven
Driemaandelijks
Diversiteitsraad
Diverse werkgroepen vanuit Diversiteitsraad

Maandelijks
Twee- à driewekelijks

Vormingslunch
Vrij om andere interne en externe
vergaderingen mee te volgen
Verder help je bij evenementen (studentenwelkom,
stuverwelkom, STAP's, congressen en andere initiatieven)

Profiel
Je bent een teamplayer. Je hebt een interesse voor studentenvertegenwoordiging. Je hebt
zin om je in te werken in diverse dossiers en die tot op het bot uit te pluizen. Je hebt
abstract-denkvermogen en de skills om standpunten over te brengen aan een (grote)
groep of bent bereid hierin te groeien. Je hebt een hart voor de studentenraad. Je bent
bereid om hard en efficiënt te werken, ook als dat op de achtergrond is.

Competenties/ervaring
Je kan je snel inwerken in nieuwe structuren.
Je bent in staat complexe materie samen te vatten en in duidelijke en heldere taal neer
te schrijven.
Je bent in staat een standpunt over te brengen aan een groep, zowel aan beleid als aan
studentenvertegenwoordigers.
Je kan samenwerken en communiceren aan anderen waarmee je bezig bent. Je kan in
groep bijleren, hulp vragen en anderen verder helpen met hun taken wanneer ze dat
vragen.
Eerdere ervaring met vertegenwoordiging is een pluspunt, maar geen noodzaak.

Incompatibiliteit
Een mandaat binnen de Studentenraad KU Leuven is voor iedereen die dat academiejaar een
student aan de KU Leuven is (tenminste 27 studiepunten). Je mandaat bij de studentenraad
is niet combineerbaar met een studentenjob die actief contact heeft met het beleid of
aanleunt bij het beleid (bijvoorbeeld: dienst communicatie KU Leuven, facultaire
onderwijsondersteuner…). Bij twijfel of mogelijk belangenconflict, aangeven bij de
studentenraad.

