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1425. Het geboortejaar van onze universiteit. Bijna 600 jaar is ze, onze alma
mater
en ze heeft het drukker dan ooit. Ze begon als zorgmoeder
van 4 faculteiten en verleende onderwijs aan enkele duizenden studenten.
Die 4 faculteiten van toen zijn er ondertussen 16 geworden, en die duizenden
studenten zijn er nu meer dan 55.000. Een instelling die zich focust op onderwijs
en onderzoek. Het door sommigen in de mond genomen ‘Harvard aan de Dijle’.
Hoe dartelt VTK onderwijs rond in dit systeem, en hoe kan jij je zegje doen aan
‘ons moe’? Met andere woorden:

S tudentenvertegenwoordiging
Studentenparticipatie
is
van
onmiskenbaar belang aan een universiteit.
Het is een middel waardoor de universiteit
kan evolueren en groeien en waardoor er
sneller en directer kan ingespeeld worden
op de fouten en gebreken waarmee
we geconfronteerd worden tijdens
onze studietijd. Een krachtig middel in
studentenhanden. Iedere student kan aan
studentenparticipatie doen, dat kan gaan
van jaarverantwoordelijke tot voorzitter
van de studentenraad, van VTK tot
Apolloon.
Maar laten we klein beginnen. Onze
faculteit telt zo’n 3000 studenten, waarvan
een groot deel geregeld een probleem
heeft met de inplanning van een examen,
de inhoud van een cursus of de manier
van lesgeven van een professor. Waar
moeten we dan terecht, wie kan dit onheil
voorkomen en wie slaat voor ons op tafel
om dit onrecht te vereffenen? De POC’er.

De POC’er - De ridder
De POC’ers zijn studentenvertegenwoordigers en zitten gewoon bij je in de
aula. Ze zitten enkele malen per jaar samen
met de proffen van jouw opleiding om er
beslissingen te nemen over inhoudelijke
aspecten van het onderwijsprogramma
dat jij geniet. Concreet gaat dit over
vakwijzigingen, evaluatievormen, nieuwe
initiatieven door professoren en meer. Eén
op drie van de POC-leden zijn studenten
- de POC’ers - , met een minimum van
vier. Zij staan het dichtst bij jou en zijn
de belangrijkste voorvechters van jouw
belangen. Merk je opleidingsspecieke
problemen op of ligt een cursus niet bij
2 CuDi? Bij hen kun je terecht!

in een notendop

VTK Bureau - De ronde
tafel
Maar deze strijders der onderwijs staan
er niet alleen voor. Zij kunnen, net
als jij, nieuwe ideeën en bondgenoten
vergaren aan de Ronde Tafel der VTK
onderwijsvertegenwoordigers: het VTK
Bureau. Iedereen is hier welkom om
problemen aan de kaak te stellen, mee
te discussiëren over veranderingen in
het onderwijslandschap of je POC’er
bij te staan. Geïnteresseerden kunnen
hier tweewekelijks aan enkele van hun
primaire behoeften voldoen. Hun
mening verkondigen, hun maag vullen
en hun dorst lessen. Maar er is meer. De
input die hier gegenereerd wordt, wordt
weloverwogen meegenomen door VTK
Onderwijs naar de POC der POC’s, de
FPOC.

De POC’ers staan het
dichtst bij jou en op
VTK Bureau kan je je
gedachten kwijt

Weetjes
De ECTS-fiche voor een vak is een officieel contract
waar elke prof zich aan moet houden. Er kan slechts
door overmacht en duidelijke communicatie via toledo
of studentenmail van afgeweken worden.
Faculteit <-> departement? Een faculteit staat in
voor onderwijs, een departement voor onderzoek.
Eerstejaarsstudenten die na het eerste jaar geen 30%
CSE behalen, worden uitgesloten voor de opleiding.
Fase <-> jaar? Een fase komt overeen met 1 jaar
fulltime studeren (60 studiepunten), jaar slaat op het
aantal reëele jaren dat je over de opleiding doet.
Taalfact: Civil engineer is een bouwkundig ingenieur.
Voor burgerlijk ingenieur dekt engineer de lading.

Acroniemenlijst
CuDi: Cursusdienst - verkoop van cursussen en
onderwijsmateriaal
POC: Permanente Onderwijs Commissie - controle
kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen een
opleiding
ECTS: European Credit Transfer System - Europees
kwaliteitslabel voor een vak
FPOC: Facultaire POC - POC met facultair aspect
Stura: Studentenraad KU Leuven - vertegenwoordiging
niveau KU Leuven - Topics: Toledo, 3e examenperiode,
rectorsverkiezingen, ...
LOKO: Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie
- vertegenwoordiging niveau campus Leuven - Topics:
Alma, Velo, Mobiliteit Leuven, Acco, ...
StAL:
Studentenraad
Associatie
Leuven
vertegenwoording niveau Associatie KU Leuven

-

CSE: Cumulatieve studie-efficiëntie - opleidingsspecifieke
verhouding van aantal geslaagde studiepunten / aantal
opgenomen studiepunten

Conclusie - Het belang
van elke student
Allereerst, studentenvertegenwoording
is niet mogelijk zonder studenten die
deze verantwoordelijkheid op zich willen
nemen. Zij zijn onmisbaar om onze
belangen te verdedigen op de vele niveaus
die de universiteit rijk is. Maar iedereen
kan hen bijstaan door ze input te geven,
problemen aan te kaarten of met hen
in discussie te treden… Of gewoon zelf
studentenvertegenwoordiger te worden.
Onthoud zeker twee dingen: de POC’ers
staan het dichtst bij jou en op VTK
Bureau kan je je gedachten kwijt.

Nawoord - Het bestuur
aan onze faculteit
Aan onze faculteit wordt er geregeerd
door drie organen.

Faculteitsbestuur
Het dagelijks bestuur van de faculteit
valt onder het faculteitsbestuur, waar de
decaan in hoogsteigen persoon voorzit.
Hier gaat het over de praktische kant van
de faculteit. De studenten worden hier
vertegenwoordigd door de praeses van
VTK.

Team Onderwijs staat voor je klaar! V.l.n.r.: Holger,
Ariane, Axel, groepscoördinator Arno en Jasper.

Faculteitsraad

Te verwachten

Het
controleorgaan
van
onze
faculteit. Met de opkomst van heel
wat
studentenvertegenwoordigers,
personeelvertegenwoordigers en voltijdse
docenten heeft het wel wat weg van een
parlement. Officieel is de faculteitsraad
het hoogste orgaan van onze faculteit. Het
moet steeds zijn goedkeuring verschaffen
aan het beleid dat door het faculteitsbestuur
gevoerd wordt, waardoor de invulling
hoofdzakelijk informatief is. Toch is het
de bevoegdheid van de faculteitsraad om
de decaan en vicedecanen te verkiezen.
In de faculteitsraad zitten 20 studenten,
waaronder het Onderwijsteam en de
praeses.

Er
zijn
interessante
onderwijsgebeurtenissen op til. Zo zullen de
rectorsverkiezingen volgend semester
heel wat in beweging zetten en heel wat
studenten op de been brengen. Daarnaast
zal er gestreefd worden naar vervroegde
bekendmaking van de data van de
herexamens. Hiervoor zal de lezer nog
even op zijn honger moeten zitten. In
februari meer! Onderwijs

Facultaire POC (FPOC)
Een laatste orgaan dat de verschillende
POC’s die onze faculteit rijk is,
overkoepelt. Voorgezeten door de
vicedecaan Onderwijs, zetelen hierin
onder meer alle programmadirecteurs
samen met 7 studenten, waaronder het
voltallige Onderwijsteam en de praeses. Ze
komt maandelijks samen om belangrijke
(onderwijs)knopen door te hakken die het
niveau van de POC’s overstijgen.

•

VTK Onderwijs...
... lanceert onderwijslaunch. Kom meer
te weten over onderwijs door enkele
prominente sprekers.
... organiseert een lezing
Amerikaanse
verkiezingen.
expert.
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20 studenten, waaronder 7 studenten, waaronder
Praeses en Onderwijsteam Praeses en Onderwijsteam
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