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Vanuit

Inleiding

de Studentenraad KU Leuven vertegenwoordigen we op dagelijkse
basis meer dan 50.000 studenten aan onze universiteit. Hiervoor wordt
er gewerkt met een getrapt systeem. Studenten op opleidingsniveau
vertegenwoordigen hun medestudenten, hun input wordt meegenomen door
facultaire studentenvertegenwoordigers die op de Algemene Vergadering van
Stura standpunten bepalen inzake onderwijsbeleid, diversiteit, duurzaamheid,
internationalisering… Als studentenraad pleiten we dan ook voor volwaardig
medebestuur, op opleidingsniveau, binnen de gehele instelling en Vlaanderenbreed.
Om deze opdracht ten volle uit te voeren is het belangrijk om aan introspectie te
doen, om na te denken waar onze sterktes en zwaktes liggen en om te bepalen
welke koers we de komende jaren willen varen. We moeten ons inzetten om
meer en meer studenten mee te krijgen in ons verhaal en er voor zorgen dat
iedereen gehoord kan worden. De komende jaren liggen er opnieuw belangrijke
dossiers op tafel waar inspraak van studenten van groot belang is.
We hebben allemaal het recht om onze droom te volgen, elke student moet de
kans krijgen om te starten aan een universiteit of hogeschool. Als studentenraad
ijveren we daarom voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Om de droom van
al deze jongeren waar te maken zijn structurele investeringen in het Vlaamse
onderwijslandschap noodzakelijk. Laat ons hen een plek bieden waar talenten
tot uiting kunnen komen en verder ontwikkeld worden. Laat ons hen een plek
bieden waar ze gevormd worden tot kritische denkers en opgeleid worden als
specialisten binnen de verschillende vakgebieden. Het hoger onderwijs speelt
een cruciale rol in onze maatschappij en onze economie, elke euro die erin
geïnvesteerd wordt levert er zes op, een opbrengst die van onschatbare waarde
is voor onze kenniseconomie. De Studentenraad KU Leuven is dan ook zeer
duidelijk in haar vraag: investeer in het hoger onderwijs, investeer in een nieuwe
generatie, investeer in de toekomst.

Robbe Van Hoof						
Voorzitter 2018 - 2019					

Sander Vanmaercke
Ondervoorzitter 2018 - 2019
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Starten als student

Of

je nu doorstroomt vanuit
een middelbare school of als
internationale
student
hier
toekomt, starten in het hoger
onderwijs is voor iedereen
een grote stap. Oriëntering,
begeleiding en inclusie zijn drie
kernbegrippen in dit proces die
binnen het gehele Vlaamse hoger
onderwijslandschap
inzetbaar
zijn. Vanuit de Studentenraad
KU Leuven pleiten we dan ook
voor een sterk beleid rond deze
begrippen.

Oriëntering moet als het ware de weg

plaveien voor nieuwe studenten om
het hoger onderwijs op een haalbare
en gemotiveerde manier aan te vatten.
Een vlotte samenwerking met de
middelbare scholen is hierbij een must,
zodat zij de nodige tools in handen
krijgen
om
laatstejaarsstudenten
maximaal te ondersteunen bij hun
keuze voor het hoger onderwijs. Er
is reeds veel werk geleverd, maar de
huidige initiatieven zoals Columbus en
junior colleges kunnen en moeten nog
verder aangemoedigd en versterkt
worden om zo tot een Vlaams kader
van oriënteringsmogelijkheden voor
middelbare scholieren te komen. Een
koppeling van de databanken van
de instellingen van het secundair en
hoger onderwijs kan hierbij helpen.
Tevens dienen de leerkrachten van het
hoger secundair over meer informatie
te beschikken om scholieren te
ondersteunen in hun studiekeuze. Extra
vormingen kunnen hier een oplossing
bieden.

Oriëntering

Nog meer diepgaande ondersteuning
van studenten door studiebegeleiders
en bijspijkercursussen kunnen enkel
maar leiden tot betere slaagcijfers en
studievoortgang. De communicatie die
rond de ijkingsproeven gevoerd wordt,
moet het doel van oriëntering dan ook
aan studenten duidelijk maken. Bij de
invoering van deze ijkingsproeven pleiten
we echter ook wel voor het respecteren
van de noden van de opleidingen. De
ijkingsproeven moeten bottom-up
gedragen worden door de opleidingen
en niet top-down opgelegd worden.
Om de kwaliteit van de ijkingsproeven
te garanderen worden deze best over
de instellingen heen ingericht. Om
dit te kunnen verwezenlijken ijveren
we voor voldoende financiële en
organisatorische ondersteuning van de
Vlaamse overheid.

Daarnaast staan we als Stura KU
Leuven achter het idee van verplichte,
niet-bindende ijkingsproeven. Deze
dienen voor startende studenten
niet als predictieve waarde te gelden,
maar moeten gekaderd worden in
een beleid dat focust op oriëntering
en ondersteuning. Studenten moeten
de kans krijgen om zich bij te werken
waar nodig,hun studiemethode aan te
passen en op die manier hun studies
op een succesvolle manier af te ronden.
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Heroriëntering.
We moeten onze studenten niet enkel

op weg helpen maar ook onderweg
blijven ondersteunen. Daarbij is het
belangrijk om studenten die beslissen
te heroriënteren hier maximaal in bij
te staan om een volledige drop-out
te vermijden. Onderzoek toont aan
dat studenten uit kansengroepen
vaker uitvallen. Daarom is het van
groot belang hier extra aandacht
aan te geven. Daarnaast is het
belangrijk dat zowel binnen als
tussen de instellingen administratieve
barrières weggewerkt worden, zodat
de overgang tussen opleidingen
gemakkelijker ondersteund wordt. Een
eerste actiepunt hier is de aanpassing
van de regelgeving omtrent het ‘vast
recht’, het basisbedrag bij inschrijving.
Door een kwijtschelding of verlaging
van dit bedrag kan de kost van
heroriëntering binnen of tussen de
associaties verlaagd worden wat
een financiële drempel wegneemt
voor studenten die het al moeilijker
hebben. Een tweede actiepunt is
het evalueren van de verschillen
tussen de academische kalenders
van de universiteiten en hogescholen.
Studenten die tussen de semesters
heroriënteren starten op dit moment
reeds met een achterstand door het
verschillend vallen van de lesweken.
Een grotere mate van gelijkschakeling
kan een verdere studieduurverlenging
tegengaan.
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Onthaal van
nieuwe
studenten.

Nieuwe studenten onthalen en beter

lanceren is voor Stura KU Leuven een
prioriteit. De komende jaren willen we
dan ook inzetten op introductiedagen
voor startende studenten. Hierbij
willen we vooral inzetten op de
sociaal-verbindende
component
waarbij starters hun weg kunnen
vinden naar studentenkringen en
andere verenigingen. Zo kan er extra
gewerkt worden aan een sterk sociaal
weefsel voor studenten. Dit bevordert
de persoonlijke ontwikkeling, studies
en sociaal netwerk. Daarnaast mag
ook het academisch-informatieve
luik niet vergeten worden. Hiertoe
behoort het beter begeleiden van
studenten bij het invullen van hun
Individuele
Studieprogramma’s
(ISP’s), hen directer in contact
brengen met ombudsdiensten en
studieloopbaanbegeleiders,
hen
kortom op de hoogte brengen
van alle essentiële informatie om
de studieloopbaan aan te vatten.
Een
duidelijke
communicatie
naar studenten over het doel
en de verwachtingen over deze
introductiedagen is cruciaal.

Instroom

internationale
studenten.
Internationale

positionering is de
afgelopen jaren een steeds belangrijker
aspect geworden binnen het hoger
onderwijs. Om dit te kunnen handhaven
is een sterk beleid nodig waarbij de focus
voor Stura KU Leuven ligt op openheid
en inclusie. Internationale studenten
krijgen nog te vaak te maken met
eenzaamheid. We moeten blijven streven
om hen vanaf dag één te betrekken in
het diverse aanbod aan socio-culturele
activiteiten binnen het hoger onderwijs.
We vragen dan ook om internationale
studenten als een specifieke doelgroep
in te schrijven in de opdracht van de
Vlaamse studentenvoorzieningen via
het desbetreffende decreet en een
verhoudingsgewijze uitbreiding van
de financiering te voorzien om deze
problematiek adequaat te kunnen
aanpakken.
Daarnaast is er ook nood aan
administratieve
vereenvoudiging
en
meer
mogelijkheden
voor
internationale
studenten,
van
zowel binnen als buiten Europa.
Voorbeelden hier zijn de regelgeving
in verband met bankrekeningen,
regels rond studentenarbeid etc.
Verdere digitalisering en stroomlijning
van de processen kan Vlaanderen
nog aantrekkelijker maken binnen
de internationale kennispool en de
internationale mobiliteit versterken. We
vragen om hieromtrent met de partners
op bevoegde beleidsniveaus samen te
werken.

Speerpunten
We vragen om op Vlaams niveau
een structureel kader van
oriënteringsmogelijkheden uit te
bouwen.
We vragen om voldoende financiële en
organisatorische ondersteuning door
de overheid voor de organisatie van
de ijkingsproeven en een duidelijke
communicatie over de meerwaarde en
het doel ervan.
We vragen om heroriëntering tussen
de Vlaamse instellingen makkelijker te
maken door een aanpassing van het
vast bedrag van het inschrijvingsgeld.
We vragen om universiteiten en
hogescholen te ondersteunen bij
het uitwerken van meer uitgebreide
introductiedagen gericht op het
onthalen van nieuwe studenten.
We vragen om internationale
studenten in te schrijven als doelgroep
in de opdracht van de Vlaamse
studentenvoorzieningen via het
desbetreffende decreet. Hiervoor is
een verhoudingsgewijze uitbreiding
van de financiering nodig.
We vragen om met de partners op
bevoegde beleidsniveaus samen te
werken om administratieve barrières
en regelgeving aan te passen om
het voor internationale studenten
gemakkelijker te maken in Vlaanderen
te komen leven.
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Inclusief onderwijs

Sociale en

academische
integratie.
6% van de generatiestudenten aan
de KU Leuven is anderstalig, 16%
is beursstudent, 12% is pionier en
12% heeft een migratieachtergrond.
De
studentenpopulatie
met
diversiteitskenmerken in het hoger
onderwijs is nog steeds veel te klein.
Een inclusief diversiteitsbeleid is
van groot belang om deze cijfers de
hoogte in te krijgen.

6% generatiestudenten
12% pionier of
migratieachtergrond
16% beursstudenten

58 033 KU Leuven studenten
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Vanuit

Stura KU Leuven vragen we
om extra in te zetten op instroom
en ondersteuning van studenten
met
diversiteitskenmerken.
Ondersteuning bij het maken van
een bewuste studiekeuze, integratie
binnen de universiteit door middel
van onthaaldagen en een uitbreiding
en
verdere
verankering
van
buddywerkingen zijn zaken waar we
als Vlaamse onderwijsgemeenschap
op moeten inzetten. Vanuit Campus
Leuven is er bijvoorbeeld op het
vlak van buddywerkingen reeds een
sterke samenwerking waarin de stad
studenten met scholieren koppelt om
hen bij te staan tijdens hun studies en te
motiveren om de overstap naar hoger
onderwijs te maken aan het einde van
het secundair onderwijs. We vragen
om lokale buddywerkingen gericht op
inclusie te faciliteren en bestendigen
aan de hand van aangepaste, gekleurde
geldstromen.
Verder willen we kijken naar manieren
om de stap tussen het secundair en
hoger onderwijs te verkleinen. We
vragen om onderzoek naar de piste
van pre-academische programma’s
waarbij diversiteit en het lanceren van
studenten centraal staan contextueel
te ondersteunen.

Inschrijvingsgeld.
In het kader van de democratisering
van het onderwijs werd vanuit de
studenten in 2014 sterk geprotesteerd
tegen de unilaterale beslissing om het
inschrijvingsgeld te verhogen. Gezien de
grote impact van het inschrijvingsgeld
op het democratisch onderwijs vragen
we om de bezorgdheden van studenten
in dit debat ter harte te nemen en
geen unilaterale beslissingen rond de
verhoging van het inschrijvingsgeld toe
te staan.

€

9

menorandum
2019

Iedereen

Er wordt vandaag reeds goed werk geleverd op vlak van internationalisering
met onder andere de Erasmusprogramma’s. Ook zijn buitenlandse
opleidingen in het kader van het Erasmusproject populair onder een brede
studentenpopulatie. De Vlaamse regering heeft zich de doelstelling opgelegd
om 33% van alle studenten te laten proeven van internationalisering en
interculturaliteit. We zien als Stura KU Leuven enkele werven om tot een
nog bredere en intensievere uitwisseling te komen.

Internationaal

1

2

3

4

Doelgroepenbeleid

Kortere termijn

Beursbedragen

Stageprogramma’s

Er vallen momenteel specifieke groepen
van studenten zowel aanzienlijk als
structureel uit de boot, bv. personen
met een functiebeperking. Hier zijn
belangrijke inspanningen nodig van
zowel de universiteit als de overheid
in het kader van een meer uitgebreid
doelgroepenbeleid.

Daarnaast is het ook niet voor alle
studenten mogelijk om een semester
lang naar het buitenland te gaan.
We moeten daarom ook inzetten op
het promoten en ondersteunen van
internationaliseringsprojecten
van
een kortere termijn. Op deze manier
kunnen we het voor nog meer studenten
mogelijk maken om de blik te verruimen
en een internationale aanvulling op hun
academische vorming te voorzien.

De beursbedragen voor studenten
die op Erasmus vertrekken, werken nu
deels forfaitair. Zo is het gewicht van de
levensstandaard - en dus ook kostprijs
van je verblijf en dergelijke - een
minder groot deel van de berekening
van je beursbedrag. Nochtans zijn er
wel wezenlijke verschillen tussen een
student die Erasmus doorloopt in
Noord-Griekenland ten opzichte van
bijvoorbeeld Genève. Deze verschillen
in financiering zijn op dit moment
niet altijd evidence based en vragen
om herziening. Hiernaast verloopt de
betaling in twee schijven. Bij start van je
verblijf heb je echter de grootste kosten
en moet je dus heel veel zelf financieren.
Geen evidentie als je beperkte middelen
hebt en dus opnieuw een drempel bij
internationalisering.

Tot slot dient een evaluatie van het
stagebeleid zich aan. De meeste stages
bij internationale organisaties zijn
onbezoldigd en door de financiële last die
een stage met zich meebrengt kunnen
veel jongeren in Vlaanderen dan ook niet
deelnemen aan stageprogramma’s.
Voor jonge afgestudeerden en jonge
professionals vormt dit een grote
belemmering voor wat de eerste stap
naar een carrière in de openbare
sector zou kunnen zijn. Nochtans is
zo een stage voordelig voor zowel
stagiair als ontvangende organisatie.
Tegelijkertijd
vergemakkelijkt
een
stage de verspreiding van Vlaamse
expertise en bouwt ze een sterk en
initiatiefrijk netwerk van professionelen
bij internationale organisaties uit. De
subsidies die de Vlaamse overheid
hiervoor voorziet zijn echter vaak snel
uitgeput door de grote interesse van
afstuderende studenten. We vragen
dan ook om een uitbreiding van deze
subsidies te onderzoeken.

33% Doelstelling
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Studiekostbeheersing

Psychisch welzijn van studenten.

De Studentenraad KU Leuven blijft
ijveren voor de democratisering
van het (hoger) onderwijs. Iedereen
moet de kans kunnen krijgen om
te studeren, onafhankelijk van de
financiële situatie van de student. Er is
momenteel geen eenduidige methode
om de studiegerelateerde kosten
van elke opleiding te berekenen en
op te lijsten. Over de omvang van
de meeste directe studiekosten –
waaronder de studieboeken en het
studiemateriaal dat nodig is voor
een specifieke opleiding – wordt op
dit moment vaak niet transparant
gecommuniceerd. Met het project
rond studiekostbeheersing hebben
we aan de KU Leuven de ambitie om
op een duurzame wijze de opleidinggerelateerde studiekosten in kaart te
brengen en transparanter te maken.
Vervolgens dienen deze ook beheerst
te worden om de kostprijs van het
onderwijs niet nodeloos de hoogte in
te jagen.

Momenteel zet het departement
onderwijs voor studenten reeds in op
gezondheidsmaterie in het kader van
algemene middelen. Dat neemt niet
weg dat het beter kan. Extra aandacht
voor preventie, voor detectie en voor
snelle reactie zijn dan ook zaken waar
we vanuit Stura KU Leuven op willen
inzetten. Vlaams minister Vandeurzen
lanceerde eind 2011 de ambitie om het
aantal zelfdodingen met 20 procent
te verlagen tegen 2020. Om dat doel
te bereiken, is echter extra aandacht
nodig voor kwetsbare groepen.

Aan de hand hiervan kunnen we
kijken waar er nood is aan extra
ondersteuning voor studenten in
moeilijke financiële situaties. Het
spreekt voor zich dat de kwaliteit van
het onderwijs blijft primeren, ook in de
keuzes voor het benodigde materiaal.
Daarom is het bepalen van een plafond
of een maximumbedrag binnen het
hoger onderwijs momenteel niet aan
de orde.
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Studiekostbeheersing
moet
een
Vlaamse ambitie zijn aangezien het
een vraag naar transparantie is die
drempelverlagend werkt. De Minister
van Onderwijs gaf het College van
Regeringscommissarissen
eerder
reeds opdracht tot een onderzoek
hieromtrent. Het College concludeerde
dat de transparantie naar studenten
beter kan. In navolging van het advies
van de VLOR vragen we dat instellingen
decretaal verplicht worden om
transparant te communiceren over de
totale opleidingskost.

€

Desalniettemin kampt één op vijf studenten
met depressieve klachten, heeft zelfs één op
tien studenten ooit aan zelfdoding gedacht,
één op honderd ondernam al een poging.
Veel studenten kampen met emotionele
problemen. En toch wordt er weinig over
gesproken, zelfs beleidsmatig.

In zijn meest recente beleidsnota
identificeert de minister “Preventie en
een laagdrempelige hulp gericht op
welzijns- en gezondheidsbevordering”
als zijn eerste en belangrijkste
doelstelling. Meer bepaald zelfs:
“Suïcidepreventie is daarbij een
prioriteit.” Ondanks dit voornemen
wordt een belangrijke gevoelige
doelgroep niet vermeld in de
beleidsnota: studenten. Vooralsnog
is er vanuit welzijn geen of amper
beleid ten aanzien van deze groep.
Meer nog, voor waardevolle projecten
rond geestelijke gezondheidszorg,
zoals
Mindmates,
moeten
studentenvoorzieningen zelfs op
zoek naar private fondsen om ze te
realiseren.
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Speerpunten
Een beleidsmatige aanpak van deze
doelgroep in samenwerking met de
studentenvoorzieningen is broodnodig.
Er zijn tal van opties, maar de meest
gevraagde vanuit het werkveld is
het aanleggen van een gekleurde
financieringslijn om twee redenen:
(1)
studentenvoorzieningen
mét
bestaande projecten kunnen mankracht
die momenteel aan fondsenwerving
doet, inzetten op de problematiek zelf
en hun inspanningen verhogen.

€

(2)
studentenvoorzieningen
van
instellingen zonder werking op dit vlak
worden aanzienlijk gestimuleerd om dit
wel op te zetten. Het is van groot belang
dat deze zaken in concrete actiepunten
omgezet worden. Er voor zorgen dat
docenten,
ombudsmedewerkers,
studieloopbaanbegeleiders…
voldoende gevormd worden opdat
ze kunnen omgaan met situaties die
leiden tot psychische kwetsbaarheid
van
studenten.
Studenten
een
laagdrempelig aanspreekpunt kunnen
aanbieden waarbij ze hun verhaal kwijt
kunnen moet een van de doelen zijn in
dit proces.

We vragen om lokale buddywerkingen gericht op inclusie te faciliteren
en bestendigen aan de hand van aangepaste, gekleurde geldstromen.
We vragen om de instellingen te ondersteunen in het onderzoeken van
pre-academische programma’s waarbij diversiteit en het lanceren van
studenten centraal staan.
We vragen om het VLOR advies om te zetten in een decretale
verplichting aangaande transparante communicatie over totale
opleidingskost.
We vragen om de bezorgdheden van studenten ter harte te nemen in
het debat rond het inschrijvingsgeld en geen unilaterale beslissingen
rond de verhoging van het inschrijvingsgeld toe te staan.
We vragen om binnen het beleidskader rond internationalisering
meer in te zetten op de ondersteuning van korte internationale
uitwisselingen.
We vragen de minister van welzijn om een gekleurde financieringslijn
in te leggen voor studentenvoorzieningen om het mentaal welbevinden
van studenten te verbeteren zodat een verhoogde inzet voor preventie,
detectie en snelle reactie inzake het psychisch welzijn van studenten
mogelijk is.
We vragen meer onderzoek naar psychisch welzijn bij studenten om
een gericht beleid te kunnen ondersteunen.

Aan de KU Leuven wordt er reeds sterk ingezet op proactieve psychologische
ondersteuning van studenten. Er is echter nog meer vlaams onderzoek naar
psychisch welzijn van jongeren en specifiek ook van studenten broodnodig om
een meer gericht beleid te kunnen uitvoeren. Voldoende financiering en inzet
is cruciaal om dit groeiend probleem duidelijk te kunnen aanpakken.
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Durven

verder kijken dan je eigen
opleiding; het is een leuze waar we
ons als Studentenraad KU Leuven
onmiddellijk
in
zouden
kunnen
vinden. Iedereen wordt wel eens
geconfronteerd met begrippen zoals
de opwarming van de aarde, iedereen
komt wel eens in contact met andere
culturen of levenswijzen. Het is dan ook
van groot belang dat elke student in
het hoger onderwijs gevormd wordt en
enkele basisprincipes meekrijgt om op
een adequate manier om te gaan met
dergelijke topics.

Maatschappijgebonden
onderwijs

16

Instellingen

van het hoger onderwijs
hebben een cruciale rol te spelen in het
tot stand brengen van een duurzame
samenleving. De huidige generatie
studenten moet de tools in handen
krijgen om duurzaamheidskwesties en
andere maatschappelijke uitdagingen
die besproken worden in de 17
Sustainable Development Goals (SDG’s)
aan te pakken. Een geïntegreerde
introductie tot duurzame levenswijzen,
verantwoordelijk
consumptiegedrag,
ecosystemen… voor alle studenten
lijkt dan ook een vanzelfsprekendheid.
Daarnaast krijgen de instellingen
momenteel middelen om te werken
rond ecologie binnen het werkveld
studentenwerking. Een deelaspect
hiervan is de organisatie van activiteiten
die de organisatie of de ondersteuning
van initiatieven van of voor studenten
met betrekking tot ecologie tot doel
hebben.

Duurzaamheid
Om een geïntegreerde focus op
duurzaamheid
te
ondersteunen
vragen we om binnen het kader van
studentenvoorzieningen
ecologie
los te koppelen uit het werkveld
studentenwerking en een zevende
werkveld “duurzaamheid” te creëren met
bijkomende financiering. Zo kunnen we
beduidend meer nadruk leggen op het
belang van duurzaamheidsinitiatieven
voor studenten. Projecten zoals Green
Office KU Leuven of Ecoteams van
docenten, studenten en personeel
zijn
inspirerende
voorbeelden
om alle actoren binnen het hoger
onderwijs te betrekken bij een actief
duurzaamheidsbeleid.
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Interdisciplinariteit.
Binnen het hoger onderwijs worden

studenten duidelijk geschoold binnen
bepaalde disciplines. Het is reeds vroeg
duidelijk wat een jurist, pedagoog of
architect moet kennen en kunnen.
Vanuit Stura KU Leuven vragen we
dan ook om extra aandacht te hebben
voor interdisciplinair onderwijs, voor
het stimuleren van studenten om
verder te durven kijken. Aan de hand
van interdisciplinaire vakken, trajecten
of thesissen leren studenten omgaan
met maatschappelijke problemen
over verschillende opleidingen en
instellingen heen. Extra aandacht
voor interdisciplinariteit bij werving
en toekenning van fondsen is dan
ook cruciaal om deze vernieuwende
projecten te ondersteunen.
Het KU Leuven pioniersproject rond
Service Learning biedt studenten zo
bijvoorbeeld een maatschappelijke
immersie waarbij studenten kunnen
groeien op zowel academisch,
persoonlijk als sociaal vlak. Een
verdere
actieve en projectmatige
ondersteuning
van
dergelijke
ervaringsgerichte onderwijsmethodes
in het kader van maatschappelijke
dienstverlening,
zoals
servicelearning, mag niet uit het oog verloren
worden.

18

Interculturele
competenties

Zowel binnen onze studie als binnen

onze gehele maatschappij worden we
op dagelijkse basis geconfronteerd
met een verscheidenheid aan culturen,
religies en leefgewoonten. De Vlaamse
overheid kan hier een belangrijke
rol in spelen. Laten we inzetten op
interculturele
competenties,
om
studenten te leren omgaan met de grote
verscheidenheid waarmee ze de rest
van hun leven geconfronteerd zullen
worden. Om deze structureel binnen
de opleidingen in te passen vragen
we om via de NVAO deze concepten
voldoende te laten definiëren en op te
nemen als een van de te onderzoeken
criteria in de evaluatiekaders voor
opleidingen. Zo kunnen we op
vlak van operationalisering van de
integratie van deze concepten over de
instellingen heen werken.

Speerpunten
We vragen om studenten nog meer de tools aan te reiken om te kunnen
nadenken over maatschappelijke kwesties en om deze ook te kunnen
aanpakken.
We vragen om binnen het kader van studentenvoorzieningen ecologie los te
koppelen uit het werkveld studentenwerking en een nieuw zevende werkveld
“duurzaamheid” te creëren met bijkomende financiering.
We vragen om projecten in het kader van maatschappelijke dienstverlening,
zoals service-learning actief en projectmatig te ondersteunen.
We vragen om de instellingen er op te wijzen voldoende aandacht te hebben
voor interdisciplinariteit over opleidingen en instellingen heen.
We vragen om voldoende in te spelen op de hedendaagse multiculturele
maatschappij door in te zetten op interculturele competenties en deze
structureel te verwerken in de verschillende opleidingen.
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Vlaamse taalwetgeving
Door

Academisch
onderwijs
in de realiteit.

de internationalisering van de
KU Leuven worden er steeds meer
Engelstalige
opleidingsonderdelen
georganiseerd.
De
taalwetgeving
(Codex Hoger Onderwijs, hoofdstuk 8,
Art II.260. – Art. II.272) legt de hoger
onderwijsinstellingen in Vlaanderen
echter beperkingen op voor het
inrichtingen van anderstalige opleidingen
en opleidingsonderdelen. Voor een
Nederlandstalige
bacheloropleiding
geldt dat een student maximaal 18,33%
anderstalige
opleidingsonderdelen
(33 studiepunten) mag opnemen.
Een student in een Nederlandstalige
masteropleiding mag hoogstens 50%
anderstalige
opleidingsonderdelen
opnemen. Daarnaast wordt ook het
aantal anderstalige opleidingen tevens
procentueel begrensd. De decretale
begrenzingen van de Vlaamse overheid
hebben implicaties voor studenten aan
de KU Leuven. Om als academische
instellingen een relevante rol te blijven
spelen in de internationale context
dringt een versoepeling van de
taalvoorwaarden zich op.

Steeds

meer studenten worden
opgeleid met een internationaal
carrièreperspectief voor ogen. De
vrijheid om academische kennis meer
op te bouwen binnen die internationale
en Engelstalige context kan studenten
de kans bieden zich sterker voor
te bereiden op een internationale
toekomst. Meer ruimte voor Engelstalige
vakken binnen de masteropleidingen
kan er voor zorgen dat studenten niet
meer botsen op de huidige grenzen
bij de keuze van hun te volgen vakken.
Er kunnen meer sterke internationale
(gast)docenten aangetrokken worden.
Een versterking van het individuele
keuzetraject kan zo versterkt worden.
Tot slot biedt een uitbreiding ook de
optie tot een ruimer aanbod voor
inkomende Erasmusstudenten, wat de
graad van internationale uitwisseling
kan verhogen.

Om een belangrijke rol te kunnen spelen in een steeds meer verbonden internationale

onderwijswereld dienen de regels rond de bovengrens van het aantal anderstalige
opleidingen herbekeken te worden. We pleiten dan ook voor meer ruimte om
anderstalige opleidingen te kunnen inrichten, zowel om de Vlaamse jongeren beter te
wapenen in een mondiale arbeidscontext als om meer internationale studenten aan
te kunnen trekken.
In een situatie waarbij de instelling hierover meer autonoom kan beslissen, moeten de
studenten betrokken zijn bij het vastleggen van het Engelstalig onderwijsaanbod en
hebben ze zo mee inspraak in de verhouding tussen Nederlandstalige en Engelstalige
opleidingsonderdelen, wat een mogelijke te ver doorgedreven verengelsing van het
onderwijs tegen gaat.
20
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Opleidingsstructuren Fondsenbesteding
Het

Vlaamse onderwijslandschap
heeft de afgelopen 15 jaar een
immense hervorming doorgemaakt
met onder andere de inrichting van
de bachelor-masterstructuur (2004)
en de academisering van de 4-jarige
hogeschoolopleidingen (2013). Binnen
deze Europese onderwijscontext vragen
we om een blijvend oog te hebben voor de
uitwisselbaarheid van de programma’s
en diploma’s. In dit kader zijn we dan
ook vragende partij om in navolging
van het academische integratietraject
de éénjarige master van de opleiding
Industriële Ingenieurswetenschappen
uit te breiden.

22

Vanuit

de studenten worden er
vaak vragen gesteld bij de besteding
van gekleurde fondsen. Een betere
aflijning of ruimte voor toezicht door
de regeringscommissarissen op de
besteding van deze fondsen kan naar
de toekomst toe een oplossing bieden.
Zo kan er zeker gesteld worden dat
gekleurde middelen niet voor andere
doelstellingen aangewend worden zoals
bijvoorbeeld onderwijsfinanciering voor
studentenvoorzieningen of omgekeerd.

Speerpunten
We vragen om een versoepeling van de Vlaamse taalvoorwaarden voor de
opleidingen van het hoger onderwijs, zodat de instellingen zichzelf en hun
studenten kunnen versterken.
We vragen om een blijvend oog te hebben voor de internationale
uitwisselbaarheid van de programma’s en diploma’s.
We vragen om de éénjarige master van de opleiding Industriële
Ingenieurswetenschappen uit te breiden.
We vragen meer ruimte voor de regeringscommissarissen om toezicht te
houden op de besteding van de gekleurde fondsen.
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Lesgevers van morgen.
De

universiteiten en hogescholen van
Vlaanderen hebben als taak een nieuwe
generatie leerkrachten te vormen.
Leerkrachten die ten volle geloven in de
kracht van hun beroep en gemotiveerd
voor de klas staan. Het belang van
lesgevers in het lager en secundair
onderwijs mag daarom niet onderschat
worden. We pleiten vanuit Stura KU
Leuven dan ook voor een blijvende
kwalitatieve lerarenopleiding met de
nodige begeleiding en vorming.

Speerpunten
We vragen om de financiering te voorzien om voldoende stagebegeleiders te
kunnen aanwerven voor een kwaliteitsvolle opvolging van stagiairs.
We vragen het blijvend erkennen van de Educatieve Master als een aanvullend
diploma waarbij studenten beroep kunnen doen op studiebeurzen.
We vragen om extra in te zetten op de begeleiding van jonge leerkrachten
en het uitbouwen van een coherent systeem van coaching en bijkomende
vorming.
We vragen voldoende financiering om kwaliteitsvol onderwijs op de CVOcampussen te blijven garanderen.
24

De huidige specifieke lerarenopleidingen

(SLO’s)
worden
hervormd
tot
educatieve masteropleidingen en de
lerarenopleidingen van de Centra
voor Volwassenenonderwijs (CVO’s)
zullen overgeheveld worden naar de
universiteiten en hogescholen. Vanuit
Stura KU Leuven scharen we ons
achter de inhoudelijke geest van deze
hervorming en willen we blijven wijzen
op het belang van het lerarenberoep
en de vorming van leraren in spe. De
begeleiding van stagiairs dient dan ook
een absolute prioriteit te zijn. Er dient
voldoende financiering afgesproken
te worden om een adequaat aantal
stagebegeleiders te kunnen voorzien na
de volledige inkanteling van de CVO’s.
Dit is een must om de kwaliteit van de
opleidingen van academisch niveau te
kunnen garanderen.

Aanvullend is het een belangrijk
aandachtspunt dat de Educatieve Master
erkend blijft als aanvullend diploma in
het kader van het beurzensysteem. Zo
krijgen een maximaal aantal studenten
de kans om de stap naar het onderwijs
te zetten, waardoor we de kwaliteit
van onze leerkrachten in het secundair
onderwijs blijven versterken.
Ook wanneer jonge afgestudeerden
starten aan een carrière in het onderwijs
worden ze op dit moment nog al te vaak
met grote problemen geconfronteerd.
Ruimte hebben om voldoende ervaring
te kunnen opbouwen en blijvend
inzetten op evaluatie en verbetering
van de vorm van lesgeven kunnen
jonge starters enkel maar professioneel
versterken. We vragen dan ook om
extra in te zetten op de begeleiding
van jonge leerkrachten die starten in
het secundair onderwijs zodat er een
coherent systeem van coaching en
bijkomende vorming uitgebouwd kan
worden.

Tot slot mogen we ook de praktische kant van deze onderwijshervorming niet uit
het oog verliezen. De overheveling van de CVO’s betekent extra studenten aan de
Vlaamse universiteiten en hogescholen. Dit alles zal echter ook een aanzienlijke kost
met zich meebrengen, die niet uit het oog verloren mag worden door beleidsmakers.
Daarnaast moet er over de instellingen heen gekeken worden dat de integratie van de
CVO’s geen slachtoffer dreigt te worden van een doorgedreven rationaliseringspolitiek.
Het nabije aanbod van de opleidingen is een sterk aspect van de aantrekkelijkheid
van de opleiding voor de diverse (zij)instroom. Deze instroom vult de hiaten in ons
secundair onderwijs op en versterkt de interdisciplinariteit die onze leerkrachten zo
het klaslokaal binnenbrengen. Een uitholling van het aanbod op de CVO-campussen
moet dus voldoende ontmoedigd worden
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Studentenparticipatie
Over

Participatief onderwijs
We vragen om de
studentenvertegenwoordigers
zowel op Vlaams niveau als op
instellingsniveau nog sterker te
betrekken en ze als volwaardige
partners te beschouwen.

heel
Vlaanderen
zetten
duizenden studenten zich binnen
hun
onderwijsinstelling
in
om
mee na te denken over het
onderwijs van vandaag en morgen.
Studentenvertegenwoordigers moeten
gezien worden als een volwaardige
partner bij het uittekenen van het
beleid en de uitvoering ervan. Wij zien
als Stura KU Leuven momenteel echter
geen nood aan algemene verregaande
decreetswijzigingen met als doel
participatie te ondersteunen. De sterk
verschillende
participatieculturen
tussen de instellingen tonen dat er
hierover namelijk geen one-size-fitsall beleid mogelijk is. Indien er verdere
veranderingen plaatsvinden is het dan
ook belangrijk dat er voldoende ruimte
blijft om de vrijheid van de instellingen te
garanderen. De studentenraden zijn het
best geplaatst om hun eigen specifieke
context de werking te verbeteren.

Instellingsreview &
kwaliteitszorg
Binnen

de KU Leuven werd enkele
jaren geleden de kwaliteitszorgmethode
COBRA opgericht. Om de twee jaar
vinden er hierbij studentengesprekken
plaats om de verschillende opleidingen
te doorlopen en te evalueren.
Vanuit Stura KU Leuven vormen we
gespreksleiders voor deze tweejarige
doorloop en proberen we maximale
input te garanderen van studenten
die meegenomen kan worden naar
de permanente onderwijscommissies
(POC’s). De komende jaren dient
er gestreefd te worden naar een
perfectionering van dit systeem.
Voor Stura KU Leuven is de dialoog
tussen studenten, POC’s, faculteiten
en andere gremia een cruciaal
element van kwaliteitszorg binnen
de instellingsreview. We vragen dan
ook een blijvend engagement om in
het kader van de instellingsreview
de
hoger
onderwijsinstellingen
voldoende ruimte te geven om hun
eigen kwaliteitszorgsysteem uit te
tekenen maar de structurele rol van
studentenbetrokkenheid in dit proces
te verankeren.

We vragen om de betrokkenheid van
studenten te waarborgen binnen
de verschillende kwaliteitszorg
methoden die bestaan binnen de
instellingen van het hoger onderwijs
en deze structureel vast te klikken in
de instellingsreview.
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