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5 PERSONEN VAN ONDERWIJS,
MAAR OOK VAN BOVEN
Arno: ‘Na 1 jaar Onderwijslid, ben ik dit
jaar groepscoördinator. Het vertegenwoordigen van de ingenieursstem op allerlei
vergaderingen en de studenten van onze
faculteit goed informeren over Onderwijs,
dat is het doel. Werk samen met ons mee
aan een betere toekomst, en kom naar het
VTK Bureau of word POC’er!’

Jasper: ‘Al sinds mijn eerste jaar ben ik met
onderwijs bezig: eerst enkel als POC’er en
als vaste aanwezige op het VTK Bureau
en sinds vorig jaar ook als studentenvertegenwoordiger in de Onderwijsraad voor
de Studentenraad. Alle studenten aan onze
faculteit vertegenwoordigen, dat lukt ons
echter niet alleen. Jouw stem telt, wees dan
ook niet bang om hem te laten horen!’

Axel: ‘In tegenstelling tot mijn collega’s heb
ik nog geen ervaring met studentenvertegenwoordiging. Toen ik enkele keren naar het
VTK Bureau ging was mijn interesse voor
onderwijsvertegenwoordiging echter direct
aangewakkerd. Ik heb dan ook besloten om
dit jaar bij VTK Onderwijs te gaan en ik
moedig jullie zeker aan om eens naar het
VTK Bureau te komen!’

Holger: ‘Al sinds het begin van mijn studies
ben ik studentenvertegenwoordiger in de
POC van de algemene bachelor. Vorig jaar
nam ik plaats in de faculteitsraad. Vandaag
ben ik trots dat ik nog breder kan vertegenwoordigen binnen VTK Onderwijs. Voel jij
ook de roeping?’

Ariane: ‘Na twee jaar zetelen in de POC
van mijn hoofdrichting en met ettelijke
VTK Bureaus (incl. bijhorende drankjes en
broodjes) achter de rug, besloot ik dat het
tijd werd me aan te sluiten bij het Onderwijsteam. Hopelijk kunnen we jou ook dit
jaar overtuigen van het belang van goede
studentenvertegenwoordiging!’

5

VTK Onderwijs neemt het op voor studenten in verschillende raden en organen van onze faculteit, met als voornaamste
de Facultaire POC. Op universitair niveau discusiëren we
over grotere thema’s in Stura en LOKO. Wat verkondigen we
daar? Uw mening! Onze standpunten vergaren we op

onze tweewekelijkse open onderwijsvergadering:
het VTK Bureau. Kom mee vergaderen, en profiteer
ondertussen van een gratis broodje en een gratis drankje.

WERK MEE AAN WONDERWIJS
VTK Onderwijs bevindt zich dus op facultair en universitair niveau. Uiteraard is er ook vertegenwoordiging nodig op
opleidings- en departementsniveau. Wij zoeken studenten die
die functie op zich willen nemen en ondersteunen hen zo goed
mogelijk!

UW STUDIETIJD, ONZE MISSIE
Ten slotte organiseren we ook enkele activiteiten. Passeer
zeker langs onze OnderwijsLaunch, of drink een pintje met je
favoriete professor tijdens de proffentap!
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HOE? WAT? WAAR?
DE POC’ER
Voor elke opleiding van onze faculteit en voor de gemeenschappelijke bachelor bestaat er een POC of
Permanente OnderwijsComissie die beslist over het
programma van de opleiding. Daarin zetelen proffen,
assistenten en een handvol studenten (aka POC’ers). De
discussies gaan over kleine dingen, zoals een jammerlijke overlapping van 2 taken, tot grote dingen, zoals
profilering van de burgerlijk ingenieur(-architect).

Iedere student heeft een POC’er nodig als aanspreekpunt
om zijn frustraties of felicitaties over de opleiding te
uiten. De POC’er neemt dit dan mee naar de POC vergadering. Wil jij POC’er worden en meewerken aan jouw
opleiding? In de eerste week opent VTK Onder-

wijs de zoektocht naar alle POC’ers per mail,
houd dus je mailbox in de gaten!
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Vorig jaar bracht CTI (Commission des Titres
d’Ingénieur) onze faculteit een bezoekje om
te kijken of wij goed bezig zijn. Ondertussen
hebben ze een heus rapport (70+ pagina’s)
geschreven. We kijken op welke punten we
volgens hen moeten verbeteren.

WAAR HOUDT DE FACULTEIT ...
De ijkingstoets is nog maar enkele jaren in
gebruik, en lijkt nog lang te zullen meegaan.
Echter, er zijn nog veel vragen. Belasten we
de studenten die niet slagen extra met het vak
Wiskunde Voor Probleemoplossen of helpen
we hen? Moeten we de niet-geslaagden
aansporen een andere opleiding te volgen of
extra begeleiding verplichten?

ZICH IN GODSNAAM MEE BEZIG?
Nadat deze zomer de eerste keer een
honoursprogramma plaatsvond voor excellente studenten, is het tijd om het kritisch te
beoordelen. Wat was goed, en wat kan beter,
het is ondermeer aan de student om daarop te
antwoorden!
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De universiteit geeft geen aandacht aan externe visitaties zoals CTI aan
onze faculteit (zie vorige pagina). De KU Leuven gelooft dat ze zichzelf
het best beoordeelt. Om zichzelf te beoordelen heeft ze zelf een
methode ontwikkeld: COBRA. Concreet worden er gesprekken
georganiseerd tussen studenten om te debatteren of de KU
Leuven hen goed voorbereidt
op het leven na de studies.

WAAR HOUDT DE UNIVERSITEIT ...
De bekendmaking van de 3e examenperiode komt voor veel studenten te laat.
Daarom pleiten studenten aan heel de KU
Leuven voor een vroegere bekendmaking
van het herexamenrooster.

ZICH IN GODSNAAM MEE BEZIG?
Dit jaar is het weer tijd om een rector
te verkiezen voor onze universiteit. Wie
komt op, en wie heeft de beste standpunten? Met andere woorden, wie mag
de volgende 4 jaar in een rode toga door
de straten van Leuven lopen? De studenten beslissen mee!
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