VTK Ondersteuning vzw.
Studentenwijk Arenberg 6/1 - 3001 Heverlee
onderwijs@vtk.be

Verslag VTK Bureau 11
Locatie: ELEC 91.200 – Datum: 19 april 2017, 12:45
Bijgevoegde documenten: /
Aanwezigen:
• A1:
• B1: Sophie Verbergt, Charlotte Van De Mieroop, Xander Drees, Joppe Schildermans, Abraham Belderbos,
Lennart Carmans
• BMT:
• BWK:
• CIT:Axel Vanmeulder
• CWS: Toon Deburchgrave, Evert Cuylen, Arno Biesmans
• ELT: Achiel Colpaert
• ENE:
• GMK:
• IrA: Alicia Van der Stighelen
• MTK:
• NANO:Frederic Vanderveken
• Safety:
• VLITS:
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Goedkeuring Agenda

Agenda goedgekeurd.
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Goedkeuring Verslag VTK Bureau 10

Verdaagd
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Meldingen en updates

• Stura :
– Sponsoring Honoursprogramma’s door bedrijfswereld: VTK was voorstander van een faculteitsgebonden
sponsering vanuit de bedrijfswereld, maar de bedrijven mogen geen inhoudelijke inspraak hebben of dit
gebruiken voor wervingsdoeleinden. De AV besliste dat een bedrijf mag kiezen welk programma ze sponsort,
maar dat de KU Leuven moet instaan voor de minder populaire programma’s zodat zij ook blijven bestaan.
– Update vanuit OWR:
∗ Toiletbezoeken tijdens examens worden voortaan toegelaten.
∗ Deelnemers en moderatoren van een COBRA gesprek zijn vanaf heden ook gedekt door artikel 100 van
het OER (verplichte aanwezigheid).
∗ De tijd om te laat te komen wordt facultair bepaald.
∗ Afwijkende toelating na minder dan 30% CSE: er wordt het jaar nadien naar het SE gekeken voor de
uitzondering op de 50% CSE regel.
∗ Maximumfactuur: owr was niet overtuigd. Vraag van stura om het te vragen op de POC en faculteitsbestuur. KU Leuven staat open voor vrijwillige deelname.
– Personalia: definitie bekrachtigd: alles wat te maken heeft met aanstellen, evalueren en ontslag van personeel. Voor alle andere dossiers moeten studenten kunnen blijven zitten
– Docentenevaluatie: Anoniem voor pleiten om alles online te zetten
– Eredoctoraten: De studentenraad legt zichzelf op dat kandidaat-eredoctores die door de studentenraad
worden voorgesteld een link hebben met studenten-studeren-onderwijs.
– Voorstel kandidaat voor erecotoraat ter ere van Patroonsfeest Schulze Rosemary Nyirumbe (Ugandese
non, ontfermt zich over meisjes en vrouwen, velen voormalige kindsoldaten, die slachtoffers werden van
zwaar seksueel en fysiek geweld)
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Rectorverkiezing

Het werkdocument wordt overlopen en er wordt input verzameld.
• Koppeling titel ir. aan zowel de bachelor als de master: het bureau beslist om niets aan dit standpunt te
veranderen en het dus niet af te zwakken.
• Meer vorming voor professoren: Er wordt geopteerd om ook taal hierin op te nemen omdat het nu vaak zo is
dat docenten de taal waarin ze lesgeven niet voldoende beheersen. Er is al veel vorming voor docenten, maar
deze is niet verplicht; we voegen aan het standpunt toe dat we docenten meer willen aansporen om deze
vorming daadwerkelijk te volgen. We passen professoren aan door lesgevers omdat ook sommige assistenten
les geven.
• verlaging van de administratieve last voor uitwisselingen en interessantere bestemmingen: We voegen toe
dat we een universiteitsbreed beleid wensen hieromtrent.
• Meer stagemogelijkheden en de optie om een opleiding te onderbreken voor een stage: we voegen een extra
zin aan dit standpunt: ”Indien nodig moet over gegaan worden tot discussie met externen”
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• Meer polyvalente ruimtes: Standpunt aanvullen met een vermelding dat dit belangrijk is voor de ontwikkeling
van de studenten omdat dit meer aanzet tot overleg, leren van elkaar en het teamwork stimuleert.
• Minder focussen op de ’K’ in KU Leuven: Het bureau vindt dat dit standpunt niet moet worden gewijzigd.
• Niet uitbreiden van de KU Leuven: De stelling wordt geherformuleerd naar het focussen op kwaliteit alvorens
te focussen op kwantiteit. Bovendien wordt er toegevoegd dat we pleiten voor eerder een kwalitatieve
samenwerking met andere universiteiten in plaats van een overname. In het algemeen moet de KU Leuven
dus eerst de bestaande instellingen sterker uitbouwen alvorens te kijken naar verder uit te breiden.
• Extra fietsenparking: Het bureau vindt dat dit eerder bij infrastructuur hoort dus dit puntje wordt verplaatst
naar infrastructuur.
• Infrastructuur: Het bureau vindt dat rolstoeltoegankelikheid expliciet moet worden vermeld. We voegen dit
toe.
• ICTS: Volgens het bureau moet dit in een apart speerpunt vermeld worden (in plaats van onder infrastructuur). ICTS moet meer eigentijds zijn en hier moeten meer middelen voor worden vrijgemaakt en meer
ondersteuning worden aangeboden. Ook initiatieven zoals remote acces moeten verder worden uitgebreid en
de servercapaciteit moet omhoog.
• Onderwijsvernieuwing: Hier moet ook een financieringsbeleid rond gepland worden, zodat de kandidaten
niet kunnen zeggen dat ze er belang aan hechten zoder concreet met iets te komen. Professoren moeten ook
meer aangemoedigd en begeleid worden om aan onderwijsvernieuwing te doen.
• Diversiteit en prijs van Alma bekijken: Dit is eerder stof voor stuvo, de rector heeft hier eigenlijk weinig in
te zeggen. Het bureau zegt dat we het puntje gewoon zo moeten laten en afwachten wat het antwoord van
de kandidaten zal zijn.
• Alle andere speerpunten worden zo gelaten zonder verdere aanpassingen.
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Religie, zingeving en levensbeschouwing

Verdaagd
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P&O

Verdaagd
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Varia
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Rondvraag
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Uitnodigingen
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