
Studentenvertegenwoordiging for dummies

INLEIDING TOT DE LOKO-AV



Studentenparticipatie in 
een notendop

WAAROM 
DOEN WE WAT 
WE DOEN?



STUDENTENPARTICIPATIE

Geen 
participatie

30 jaar 
protest medebestuur



Getrapte systeem

LOKO

LOKO-AV

Kringvertegenwoordigers

Leuvense studenten





LOKO, wie zijn ze? Wat 
doen ze? Wat drijft hen?
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Vertegenwoordiging

Evenementen

Ondersteuning

DRIE PIJLERS
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STUDENTENVERTEGENWOORDIGING



WERKINGSDOMEINEN



Gezondheid

Toegankelijkheid

Mobiliteit Overlast

Discriminatie

Huisvesting

Adviesdiensten Cultuur

Integratie

StudentenlevenSport

Internationalisering

Duurzaamheid

Voeding

Verenigingswerking

Vrijwilligerswerk

WERKINGSDOMEINEN





Studentenvoorzieningen

Diversiteit

Alm
a

Mobiliteit

Velo

Acco

Duurzaamheid

Overlastpreventie Stadsoverle
g

Fakbaroverle
g

Politieoverleg

KU(N)ST 
Leuven

Commissie Cultuur

Sportcentrum

STU
K

Internationaal Beleid

Commissie SportCel Internationale Studenten

STUDENTENVERTEGENWOORDIGING



VOORBEELD: KOTLABEL



VOORBEELD: KOTLABEL



ACTIVITEITEN



24 urenloop Think Abroad BeiaardcantusIthaka

SOS Blok

Studentencongres

Survival of the Student

Movies@LOKation Plan 
Sjarels

Interfacultair Theaterfestival Groot Dictee der Leuvense Studenten

Midweek First Sunday

Studentenwelkom Teambuildings





DIENSTEN



Uitleendienst Fuifzaal AlbatrosWerkingssubsidies

Vorming

VZW ondersteuning

Vergaderlokalen

Studentencongres

Huurwaarborgzaken Kennisdatabank

Projectsubsidies Erkenningen

Kringverkiezingen Koten

Juridisch advies voor verenigingen Studentenpers (Veto, The Voice)



Speciaal geval: Veto



Vertegenwoordiging Activiteiten Diensten

DRIE PIJLERS



DRIE PIJLERS

VIER AFDELINGEN

Vertegenwoordiging Activiteiten Diensten

Centraal

Sport

Cultuur

Internationaal



Alg. Beheer Communicatie

VIER AFDELINGEN

Vertegenwoordiging Activiteiten Diensten

Centraal

Sport

Cultuur

Internationaal

TWEE INTERNE DIENSTEN



Raad van Bestuur CoördinatorenDagelijks Bestuur

Alumni-fractie Voor-, ondervoorzitters en beheerder Afdelingshoofden

Mandatarissen en 
projectverantwoordelijken

Stafmedewerkers

Projectmedewerkers

Algem
een Bureau



Raad van Bestuur CoördinatorenDagelijks Bestuur

“Oude zakken”-fractie Voor-, ondervoorzitters en beheerder Afdelingshoofden

Mandatarissen en 
projectverantwoordelijken

Stafmedewerkers

Projectmedewerkers

Algem
een Bureau

Algemeen Bureau



“Oude zakken”-fractie Voor-, ondervoorzitters en beheerder Afdelingshoofden
Algemeen Bureau



“Oude zakken”-fractie Voor-, ondervoorzitters en beheerder Afdelingshoofden
Algemeen Bureau

Algemene Vergadering



Beslissende macht

Uitvoerende machtAlgemeen Bureau

Algemene Vergadering





Ja hallo, dat zijn jullie!

Algemene 
Vergadering
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• Kringen  
• LOKO mandatarissen
• LOKO voorzitter  
• Toegankelijkheid voor iedereen

Leden van de 
vergadering



• Één week voorafgaand (vrijdag) 
  
• Voorbereiding vereist

• GTKV 

• 4 rollen

Agenda



• Verkiezingen

• Standpuntinname

• Controlemechanisme 

• Overlegplatform – ideeënbus

Rol van de AV



• Mandaat geven aan persoon

• Voorstelling + verkiezingsvragen

• Stemming

Rol 1: Verkiezing



• Nota’s: discussienota’s, standpuntnota’s, … 

• Kader om een dossier samen te vatten en een 
oplossing of stellingname mogelijk te maken

• Bv. Alma tijdens blokperiode

Rol 2: Standpuntinname



• Begroting + herbegroting + actuals 

• Platform  voor kritische vragen, updates te 
vragen, de werking van LOKO… 

• The floor is yours

Rol 3: 
Controlemechanisme 



• Presentaties, brainstorms, vraagstellingen

• Balonnetjes oplaten en discussie uitlokken

Rol 4: Discussieplatform



• Transparantie

• Een evenwichtige discussie waarin iedereen 
zijn mening mag geven

• Nog voorbeelden geven uit HR?

Wat zijn je rechten 
als AV-lid?



• Transparantie als tweerichtingsstraat

• Koudwatervrees is geen excuus

• Studenten vertegenwoordigen

Wat zijn je plichten 
als AV-lid?



• Gesloten AV 

• Sancties: moties/blaam

• S.O.S. Terugkoppeling: aanhalen of 
afdwingen

Belangrijke punten 
uit Statuten/HR



• Lees je gids voor presides 

• Lees het HR/statuten

• Babbel eens met een LOKO-mandataris <3 

• Maar vooral: stel je eisen in wat je nodig hebt. Heb 
je te weinig info, voel je dat er iets mist? Signaleer 
het!

TO DO



De voorzitter van LOKO benadrukt dat er tijdens de 
AV waar je je bevindt een standpunt moet worden 
ingenomen, je kreeg voorafgaand geen 
documentatie. Je wilt eerst je achterban bevragen. 
• Ik vraag mijn kring om een motie of blaam in te 

dienen
• Open discussie in de AV starten
• 1-op-1 gesprek starten
• S.O.S. terugkoppeling: kringstandpunt inroepen

Casussen!



Je krijgt met je kring tijdens de week voor de AV 
een nota die voor jullie onduidelijk is. 

• Ik vraag mijn kring om een motie of blaam in te 
dienen

• Open discussie in de AV starten
• 1-op-1 gesprek starten
• S.O.S. terugkoppeling: kringstandpunt inroepen

Casussen!



Er wordt een discussie gevoerd over Alma 2. Jij bent 
een Heverlee- of UCLL-kring. Er is geen 
rechtstreekse impact. 

• Ik vraag mijn kring om een motie of blaam in te 
dienen

• Open discussie in de AV starten
• 1-op-1 gesprek starten
• S.O.S. terugkoppeling: kringstandpunt inroepen

Casussen!



De shiften voor een evenement worden doorgestuurd 
en volgens jou moet er iets mis zijn met de 
berekingen van het aantal shiften voor je kring. 

• Ik vraag mijn kring om een motie of blaam in te 
dienen

• Open discussie in de AV starten
• 1-op-1 gesprek starten
• S.O.S. terugkoppeling: kringstandpunt inroepen

Casussen!



In de media verschijnt een hot topic dat volgens jou 
impact heft op de Leuvense studenten maar dat nog 
niet op de AV-agenda geagendeerd staat. 

• Ik vraag mijn kring om een motie of blaam in te 
dienen

• Open discussie in de AV starten
• 1-op-1 gesprek starten
• S.O.S. terugkoppeling: kringstandpunt inroepen

Casussen!



Je hebt in de wandelgangen gehoord dat bij een bepaald 
vertegenwoordigingsdossier absoluut geen vooruitgang 
wordt geboekt en je twijfelt aan de aanpak die nu 
gehanteerd wordt door het LOKO AB-lid 

• Ik vraag mijn kring om een motie of blaam in te dienen
• Open discussie in de AV starten
• 1-op-1 gesprek starten
• S.O.S. terugkoppeling: kringstandpunt inroepen

Casussen!



Een andere kring kaapt een cantuszaal voor je 
neus weg op de toch al krappe cantuszalenmarkt. 

• Ik vraag mijn kring om een motie of blaam in te 
dienen

• Open discussie in de AV starten
• 1-op-1 gesprek starten
• S.O.S. terugkoppeling: kringstandpunt inroepen

Casussen!



Vertegenwoordiging in 
een notendop

ACTUELE DOSSIERS



Je favoriete plek voor frietjes

ALMA
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• Gebrek aan kader/doelstellingen

• Precair businessmodel

• Weinig flexibiliteit in prijzen

• Hoge verwachtingen vs. beweegruimte

Financiering



• Principes vastgelegd los van budget 

• STUVO als regisseur: Breder voedingsbeleid

• Alma als actor: Gezond en goedkoop

• Hoge verwachtingen vs. beweegruimte

Afgelopen jaar



• Gezonde en goedkope voeding – flexibeler in prijzen

• Dagschotels aan vast (verlaagd tarief) met 
gebalanceerd weekritme

• Steeds vlees/vis én vegetarisch

• + bewegingsruimte prijzen niet-gesubsidieerde 
maaltijden

Concretisering



• Behoud van huidige aanbod <-> deelstuvo

• Foodcorners: ontmoeting en verbonden

• Diverse prijspolitiek, eventueel subsidies echter focus op 
locatie/gezond

• + bewegingsruimte prijzen niet-gesubsidieerde maaltijden

Minimumaanbod



• Duurzaamheid

• Living campus 

• Diversiteit

• CENTJES duhhh

Extra 
verwachtingen



• Model externe 
cateraar - 
gebouwen

• Wie gaat dat 
betalen? 

• Opzetten taskforce

Toekomst



• Frietjes (?) 

• Vorkman RIP 

Twee slachtoffers?



Wow levendig hierzo. 

LIVING CAMPUS
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SUCCESFACTOREN



SUCCESFACTOREN



RANDVOORWAARDEN



Projectgroepen



Projectgroepen



• Personeel

• Concretisering

• Brede noemers

• Doorstart nodig

Problemen





Geen bekers, maar glazen met Stella

HERBRUIKBARE 
BEKERS
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• Wettelijke verplichtingen

• We lopen wat achter op de feiten

• Vertegenwoordiging: trekkersrol

• Practice what you preach: voorbeeldfunctie

In een notendop



• Verschil in engagement verenigingen

• Financiële drempels

MAAR …


