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Probleemstelling

Bij verschillende projecten binnen de KU Leuven (Vb. Beleidsplan
Diversiteitsbeleid, Avicienna fonds...) wordt er nagedacht om meer in te zetten op
een PAL-werking en/of monitoraatswerking. Ook vanuit de Algemene Vergadering
van de Studentenraad KU Leuven wordt er gevraagd om deze actoren in de
beleidsplannen en in het uitbouwen van projecten mee te nemen. Er worden
echter bezorgdheden geuit en er zijn onduidelijkheden vanuit studentenhoek over
volgende aspecten:
● Hoe zouden PAL en monitoraat moeten werken?
● Hoe zouden PAL en monitoraatswerking zich tot elkaar moeten
verhouden?
● In welke mate is ondersteuning vanuit de universiteit in de door
studenten georganiseerde PAL-werking gewenst?

Voorstel oplossing

De invulling van de monitoraatswerking en de PAL-werking is niet hetzelfde op
elke faculteit. Om een volledig zicht te krijgen op de monitoraats- en PAL-werking
binnen de verschillende faculteiten zal er op vrijdag 10 november 2017 na de
Algemene Vergadering een email worden uitgestuurd naar de verschillende FO’s
met de volgende vragen:
●
●

●

☐ Werkdocument

☒ Finaal document

Hoe werkt de monitoraatswerking op jouw faculteit? Biedt zij vaste
oefeningensessies per vak aan of werkt zij eerder vraaggericht?
Is er een PAL-werking voor de studenten van jouw faculteit? Welk orgaan
neemt de organisatie daarvan op zich? In welke mate is er een
samenwerking met de faculteit? Biedt de PAL-werking oefeningensessies
aan of is ze eerder vraaggericht?
Hoe verhouden de monitoraatswerking en de PAL-werking zich tot elkaar?
Is er een overlapping in wat zij aanbieden?

Voorstel beslissing
Beslissing

De AV stelt dat een gelijkwaardige en laagdrempelige studiebegeleiding essentieel
is. Vanuit deze optiek zou er aan elke faculteit naar monitoraatswerking gestreefd
moeten worden, in welke vorm dan ook georganiseerd.
Vanuit het principe van subsidiariteit moet de organisatie van PAL bij de primaire
actoren blijven: de PAL-organisaties die door studenten zijn opgezet. Voor FO’s
die een PAL-werking wensen op te starten, kan er eventueel met peers of
ondersteuning vanuit de KU Leuven gewerkt worden. De keuze om een PALwerking op te starten of externe ondersteuning te vragen, moet echter steeds bij
de studenten(werking) zelf liggen.
Er moet steeds een goede samenwerking, afstemming en overleg tussen de PALwerking van studenten en de monitoraatswerking van de faculteit nagestreefd
worden.
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1. Situering
Geregeld wordt er op verschillende vergaderingen gepeild naar wat de mogelijkheden in de toekomst zijn
met monitoraats- en PAL-werking. Met deze nota is het dus niet noodzakelijk de bedoeling om per se naar
een eengemaakte monitoraats- of PAL-werkingsstatuut te streven, maar willen we louter peilen naar wat
gewenst is. In de bijlage vinden jullie een overzicht van hoe beide zaken op de verschillende faculteiten
geregeld zijn. Daar waar de verschillen binnen een faculteit of tussen de campussen erg groot waren,
hebben we de opsplitsing gemaakt tussen verschillende richtingen of campussen. De inzendingen zijn in
veel gevallen intact gelaten maar af en toe is er wat herschikt of op relevantie geselecteerd om de
informatie binnen dit kader te kunnen communiceren. Laat deze bijlage een inspiratiebron zijn om jullie
eigen werking te verbeteren daar waar gewenst en de dialoog met andere FO’s aan te gaan om van elkaar
te leren.
Hierin wordt een opmerkelijk kenmerk van de monitoraat- en PAL-werking belicht. Hoewel het onderwijs
aan de KU Leuven via een facultair model geregeld is, kent de organisatie van de ondersteuning vaak een
verschillende invulling per campus, zowel wat de monitoraatswerking als de PAL-werking betreft. Deze
laatste is immers vaak gelieerd aan de kring eerder dan aan de zuivere FO-werking. Dit kan de
ogenschijnlijke inconsistentie van het overzicht in de bijlage verklaren.
Hieronder zal de focus liggen op de bemerkingen bij de beschrijving van de monitoraats- en PAL- werking
en enkele suggesties tot standpunt worden gedaan.

2. Bemerkingen bij de beschrijving van de monitoraats- en PAL-werking
De meeste richtingen kennen een monitoraatswerking. Alleen Theologie en Religiewetenschappen,
Kerkelijk recht en Architectuur geven aan geen monitoraatswerking te hebben. De vertegenwoordigers van
de richtingen die geen monitoraatswerking hebben, geven aan dat er wel interesse zou zijn in een
dergelijke werking. Iets meer richtingen kennen geen PAL-werking. Bij sommige FO’s wordt aangegeven
dat er wel interesse zou zijn in een PAL-werkingen (bijvoorbeeld Architectuur of FORS in Brussel), maar
andere krijgen nog geen indicaties van een interesse of nood aan een PAL-werking.
De steun en waardering voor PAL-werking verschilt erg tussen de verschillende FO’s. Bij bepaalde
richtingen (Bv. Binnen FOPP bij Psychologie) wordt PAL minder positief gewaardeerd door de professoren.
Andere FO’s (Bv. VTK) ervaren helemaal het tegenovergestelde.

3. Voorstel standpunten
Op basis van de bovenstaande opmerkingen en de informatie in de bijlagen, zouden enkele algemene
overkoepelende standpunten willen meenemen.
In de speerpunten van de rectorsverkiezingen hebben we gelijkwaardige en laagdrempelige
studiebegeleiding als principe benadrukt. Vanuit deze optiek en vanuit de input van de verschillende FO’s
lijkt het een basisgoed dat er overal een monitoraatswerking zou moeten komen, in welke vorm deze ook
georganiseerd is. De FO’s waar dit nog niet aanwezig is, laten wel weten daarin geïnteresseerd te zijn.

Zowel de Studentenraad KU Leuven als de universiteit hanteren in hun werking het subsidiariteitsbeginsel.
Voor de organisatie van PAL lijkt het bijgevolg gepast de organisatie bij de primaire actoren te houden: de
PAL-organisaties die door studenten zijn opgezet. Voor FO’s die een PAL-werking wensen op te starten kan
ondersteuning wel interessant zijn. Dit zou door peers kunnen gebeuren (waarbij het overzicht in de
bijlage eventueel een aanzet kan zijn) of door decentrale diensten van de KU Leuven. De keuze om een
PAL-werking te organiseren of ondersteuning te vragen zou steeds vanuit de studenten(werking) zelf
moeten komen.
Op basis van de beschrijvingen door de FO’s lijkt er een vraag naar goede samenwerking, afstemming en
overleg met de monitoraatswerking op de faculteit te zijn. We zouden voorzichtig durven stellen dat er een
verband is tussen een goede communicatie met het monitoraat en het positief onthalen en ondersteunen
van een PAL-werking op de faculteit.

