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Goedkeuring Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
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Goedkeuring Verslag VTK Bureau 7

Verdaagd.
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Rectorsverkiezingen

Axel legt alles wat er rond de rectorsverkiezingen gebeurd is de laatste maanden uit. Zowel getrapt, algemeen
als FOSO en alle mogelijke combinaties tussen deze drie worden nog eens herhaald.
Discussie: Elk systeem wordt besproken.
• Algemeen: Het bureau is voorstander van verplichte inschrijving op voorhand (voor de kandidaten bekend
worden gemaakt): 13 voor, 3 tegen, 2 onthouding.
Dit om populisme te vermijden, de keerzijde is wel dat mensen die zich tussen de eerste en de tweede ronden
beginnen te interesseren niet meer mee kunnen doen.
Het bureau is tegen de zuivere vorm van algemeen stemrecht (elke student mag gaan stemmen): 16 tegen
(de zuivere vorm), 0 voor, 3 onthouding.
Men is tegenstander van verplichte aanwezigheid nadat studenten zich hebben ingeschreven: 0 voor, 13 tegen
(het verplicht zijn), 6 onthouding. Dit omdat mensen die zijn ingeschreven automatisch interesse hebben in
de rectorsverkiezingen.
• Getrapt: Het bureau is voor een getrapt systeem gebaseerd op de facultaire verdeling. Men vindt dat de
AR-mandatarissen geen stem nodig hebben omdat we in een facultair systeem zitten. We vinden dat er een
stem moet zijn voor de AR-mandatarissen: 1 voor, 13 tegen, 1 onthouding (dit is onafhankelijk van welk
stemsysteem gehanteerd zal worden ).
• FOSO Algemeen: Bij FOSO algemeen zou geen herschaling naar studentenaantallen worden doorgevoerd.
In dit systeem is het bureau voorstander van enkel de personen die in de eerste ronde hebben gestemd, te
laten stemmen in de tweede ronde: 15 voor, 2 tegen, 4 onthouding. In de week tussen de twee rondes kunnen
mensen zich nog wel informeren, anderzijds is populisme ook mogelijk na de eerste ronde.
• FOSO Getrapt: De voorkeur van het bureau gaat uit naar FOSO getrapt: 14 voor, 0 tegen, 5 onthouding
Een belangrijk argument voor is dat FOSO zorgt voor de ’meest gedragen kandidaat’ onder de studenten,
niet enkel de 1ste keuze telt. Een positief punt voor een facultair ’congres’ is dat participatie wordt vergroot.
Een congres kan op een lesvrije namiddag, dit is in de vorm van een ’congres’ beter af te dwingen bij de
faculteit. Ook wordt participatie vergroot bij alle faculteiten.
Iedereen mag naar congres komen (niet enkel studenten): 18 voor, 0 tegen, 2 onthouding. Een congres voor
zowel studenten als personeel van de KU Leuven is dus mogelijk en kan erg interessant zijn. Praktisch is dit
ook meer haalbaar dan alle kandidaten elk (studenten)congres te laten afgaan.
Ten slotte wordt de vraag gesteld wat er moet gebeuren met slecht werkende FO’s? Er zijn minimale
voorwaarden nodig hiervoor. Het congres moet neutraal voorgezeten worden, een neutraal comité vanuit
stura of alumni lijkt het meest aangewezen. Een minimaal percetage of minimum aantal studenten moet
aanwezig zijn. Mogelijks kan ook een systeem voor de campussen gebruikt worden.
• 2 keer FOSO: Hierdoor komen de studenten met n stem naar buiten, dit kan tot een blok leiden. Facultaire
stuvers kunnen bij het stemmen nog altijd hun eigen zin doen als ze de stem van hun faculteit kennen: 0
voor, 5 tegen, 11 onthouding. We zijn voor een facultair systeem (niet universitair): 10 voor, 1 tegen, 5
onthouding
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Uitnodigingen

• 26 februari: Stura AV over Rectorsverkiezingen
• 27 februari: Onderwijscongres over onderwijsvernieuwing door Stura
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Rondvraag
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