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Preambule 

A. Opdracht en statuut 
De hogeschool LUCA School of Arts (afgekort: LUCA) biedt kunst- en kunstgerelateerde opleidingen en 
een professionele Bouwopleiding aan. Zij functioneert ook als ‘school of arts’ van de Associatie KU 
Leuven overeenkomstig de bepalingen van artikel II.7, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 
2013, zoals gewijzigd.  
 
LUCA vervult in nauwe samenwerking met de Associatie KU Leuven en de KU Leuven haar zending 
van academisch en professioneel onderwijs, wetenschappelijk, artistiek en praktijkgericht onderzoek 
(PWO), maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening aan de gemeenschap, en de 
bevordering van de beoefening en de ontwikkeling van de kunsten. 
 
LUCA blijft samen met de Associatie KU Leuven en de KU Leuven ijveren voor de integratie van het 
academisch kunstonderwijs van de hogescholen in de universiteiten. 
 
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst(en) met de KU Leuven met betrekking tot de 
academische opleidingen in het studiegebied Architectuur staat LUCA ook in voor de aan deze 
opleidingen afgesproken dienstverlening. 

B. Geledingen binnen LUCA 
LUCA is bestuurlijk een geïntegreerde hogeschool, met een onderwijsaanbod op campussen in Brussel 
(Schaarbeek en Vorst), Gent, Leuven en Genk.  
 
LUCA bestaat uit drie geledingen, m.n.:                                                                                                                           
-  de opleidingen, zoals toegewezen aan de in artikel 22 vermelde kerngroepen;                                                                                                                                                 
-  de diensten, die ondersteuning bieden op het vlak van algemeen beheer, op het vlak van onderwijs, 
onderzoek en artistieke werking; 
- de studentenvoorzieningen.  
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C. De gemeenschap van LUCA 
De gemeenschap van LUCA omvat de ingeschreven studenten, de statutaire personeelsleden van het 
onderwijzend en administratief en technisch personeel en de contractuele personeelsleden van de 
hogeschool. 
 
Onverminderd de toepasselijke geldende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen stelt de 
Raad van Bestuur het statuut van de leden van de gemeenschap van LUCA vast. 

D. Relaties met andere instellingen 
Op grond van de overeenkomst tot oprichting van een associatie met instellingen voor hoger onderwijs 
rond de KU Leuven, ondertekend op 10 juli 2002, is LUCA lid van de vzw Associatie KU Leuven. Haar 
statuten en dit huishoudelijk reglement zijn in overeenstemming met de binnen de Associatie ter zake 
goedgekeurde beslissingen en afspraken. 
 
LUCA is tevens lid van de Algemene Vergadering van de instellingen van hoger onderwijs 
vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van de vzw Associatie KU Leuven.   
 
Hoofdstuk I. Algemene werkingsprincipes 

Artikel 1 Representatiebevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht 
1.1. Representatiebevoegdheid 

De algemeen directeur representeert LUCA en haar gemeenschap zowel intern als extern. 

1.2. Volmachten aan andere leden van de gemeenschap van LUCA 

De Raad van Bestuur kan aan leden van de gemeenschap van LUCA een volmacht verlenen, met 
uitzondering van:                                                                                                                                                                                               
- de krachtens de wet of een decreet aan hem toegewezen bevoegdheden;                                                                          
- de statutair aan hem toegewezen adviesbevoegdheden;                                                                                                         
- de aanwijzing/vervanging van de vertegenwoordiger van LUCA in de Algemene Vergadering van de 
vzw Associatie KU Leuven;                                                                                                                                                                  
- de goedkeuring/wijziging van het huishoudelijk reglement van de vereniging;                                                                     
- de opstelling van het strategisch plan van LUCA;                                                                                                                  
- de overdracht van onderwijsbevoegdheid aan partnerinstellingen van de Associatie KU Leuven;                                           
- de stopzetting van een opleiding of afstudeerrichting; 
- de oprichting en samenstelling van een audit- en remuneratiecomité ; 
- de aanstelling van de leden van het directiecomité; 
- de aangelegenheden die niet bij wet, het decreet of de statuten aan andere organen worden 

toegewezen of gedelegeerd.                                                                                     
 
De Raad van Bestuur maakt daartoe een limitatieve lijst op van gevolmachtigden, met precisering van 
de omvang en geldingsduur van hun volmacht. Die lijst wordt publiek kenbaar gemaakt. 

Artikel 2 Regels over besluitvorming bij vergaderingen van de bestuursorganen 
2.1. Belangenconflict 

Een lid van een bestuursorgaan kan niet deelnemen aan beslissingen, adviezen verlenen, voorstellen 
indienen of tegenwoordig zijn bij een beraadslaging of een besluit over aangelegenheden waarbij het lid 
zelf of bloed- of aanverwanten tot de derde graad of echtgenoten van die verwanten rechtstreeks een 
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persoonlijk belang hebben. Voor de toepassing van deze bepaling wordt een samenwonende partner 
gelijkgesteld met een verwante van de eerste graad of een echtgenoot. 

2.2. Overheidsvertegenwoordiging 

De commissaris van de Vlaamse regering heeft krachtens zijn decretale bevoegdheid het recht alle 
vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur met raadgevende stem bij te 
wonen en er alle documenten van op te vragen die hij niet van rechtswege ontvangt. 

Artikel 3 Regels betreffende aanstelling, evaluatie en ontslag 
3.1. Voordrachten 

Ieder stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur kan kandidaten 
voordragen voor een aanstelling of verkiezing binnen zijn bestuursorgaan. 

3.2. Verplicht assessment bij eerste aanstelling in een directie- of andere leidinggevende functie 

Bij eerste aanstellingen in directie- of andere leidinggevende functies, die worden ingevuld via 
aanstelling of mandaat, wordt bij het opnemen van de functie of de eerste mandaattermijn een extern 
assessment georganiseerd. Dit assessment heeft tot doel een optimale invulling van de mandaten te 
waarborgen. Het wordt georganiseerd door de Raad van Bestuur.  

3.3 Aanstelling leden van het directiecomité 
 
De algemeen directeur en de algemeen beheerder worden aangesteld cf. art. 20 van de statuten.  
De overige leden van het directiecomité worden aangesteld cf. de bepalingen in art. 13-16 van dit 
reglement.  
 
3.4. Evaluatie 

Overeenkomstig de statuten wordt de voorzitter van de Raad van Bestuur op het einde van elke 
mandaatperiode geëvalueerd door de Raad van Bestuur. De procedure hiertoe wordt afgestemd met de 
Associatie KU Leuven. 
 
De mandaathouders van een directiefunctie, uitgezonderd de groepshoofden, worden over de 
uitoefening van dit mandaat geëvalueerd door de Raad van Bestuur, op het einde van elke 
mandaatperiode of wanneer dat wenselijk geacht wordt. De algemeen directeur wordt geëvalueerd 
volgens artikel 20, §1 van de statuten. 
 
De opleidingshoofden die in de hoedanigheid van groepshoofd lid zijn van het directiecomité, worden 
over de uitoefening van dit mandaat individueel geëvalueerd door de decaan in samenspraak met de 
vicedecanen. 
 
3.5. Orgaan bevoegd tot ontslag uit een functie of mandaat 

Tenzij in dit reglement anders is bepaald, zijn de Algemene Vergadering of de bestuursorganen die 
bevoegd zijn om personen voor de in dit reglement opgenomen functies of mandaten aan te stellen, 
eveneens bevoegd om hen uit deze functies te ontslaan, na evaluatie en na hen te hebben gehoord. 
Voor de houders van een directiefunctie gebeurt deze evaluatie cf. art. 3, 3.4.  
Daarnaast kan een orgaan een door hem aangestelde mandaat- of functiehouder bij ordemaatregel 
voor een periode van ten hoogste 3 maanden schorsen, in voorkomend geval na evaluatie en na de 
betrokkene te hebben gehoord. 
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Artikel 4 Duur van een mandaat 
De statuten bepalen de duur van het mandaat van de leden van de Algemene Vergadering en de Raad 
van Bestuur van LUCA. Artikel 10 van dit reglement regelt de duur van het mandaat van de 
vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur in de raad voor studentenvoorzieningen. 
 
De Raad van Bestuur bepaalt de duur van het mandaat van de houders van directiefuncties.  
 
Mandaten ter vertegenwoordiging van de studenten gelden voor één jaar en zijn hernieuwbaar. Voor de 
permanente onderwijscommissies kan de termijn van een student-vertegenwoordiger hernieuwd worden 
zolang deze is ingeschreven voor de opleiding waarvoor de onderwijscommissie bevoegd is. 
 
Een mandaat dat men in een bepaalde hoedanigheid opneemt, eindigt van rechtswege wanneer men 
deze hoedanigheid verliest. 

Artikel 5 Delegatie 
Behoudens andersluidende bepaling mag elk bestuursorgaan van LUCA onder zijn verantwoordelijkheid 
zijn bevoegdheden gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursorganen of aan personen die lid zijn van 
andere bestuursorganen. Een dergelijke delegatie houdt ook een delegatie van 
vertegenwoordigingsbevoegdheid in, tenzij de delegatiebeslissing die bevoegdheid beperkt of uitsluit. 
 
De vermelding in een bepaling van het huishoudelijk reglement dat een orgaan bevoegdheden 
delegeert, houdt de verplichting in die bevoegdheden te delegeren. 
De delegerende bestuursorganen blijven de juridische eindverantwoordelijkheid en eindbevoegdheid 
dragen en kunnen derhalve toezien op de goede uitoefening van de delegatie. 
 
De delegerende bestuursorganen informeren zich over de beslissingen die de gedelegeerde organen 
nemen, via de agenda en de toegang tot verslagen van de betrokken bestuursorganen. 
 
Delegerende bestuursorganen kunnen vragen dat beslissingen binnen een redelijke termijn worden 
herzien op basis van argumenten die zij aanreiken; de door hen bestreden beslissing wordt dan ook 
opgeschort. Zij kunnen eveneens vragen dat agendapunten die zij aangeven, worden verdaagd of 
opnieuw worden ingeschreven en behandeld. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij evoceren. 
 
Hoofdstuk II. De bestuursstructuur  
 
AFDELING 1. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN 
 
Artikel 6 De bestuursorganen van LUCA 
 
De bestuursstructuur van LUCA bestaat uit de volgende organen:                                                                            
- de Algemene Vergadering van de vereniging;                                                                                                                       
- de Raad van Bestuur van de vereniging;                                                                                                                                   
- het directiecomité; 
- de raad voor studentenvoorzieningen. 
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Artikel 7 De Algemene Vergadering van de vereniging 
De samenstelling van de Algemene Vergadering is geregeld in Titel 2 van de statuten. Behoudens in 
uitzonderlijke gevallen die grondig gemotiveerd worden, draagt de Raad van Bestuur van LUCA geen 
natuurlijke personen voor als toegetreden lid in de Algemene Vergadering.  
 
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden zoals opgesomd in Titel 3 van de statuten. In zijn 
werking respecteert hij de regels en procedures die zijn beschreven in Titel 4 van de statuten. 

Artikel 8 De Raad van Bestuur van de vereniging 
8.1. Toepasselijke statutaire bepalingen 

De regels voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, zijn bevoegdheden en zijn werking zijn 
beschreven in Titel 5 van de statuten. 

8.2. Samenstelling 

De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste 8 en ten hoogste 20 stemgerechtigde leden en is 
samengesteld uit de volgende geledingen:                                                                                                                
1. een aantal bestuurders die geen personeelslid zijn van LUCA en die niet als student zijn 
ingeschreven; zij maken de meerderheid van het aantal leden uit;                                                                          
2. een of meerdere bestuurders namens de KU Leuven; 
3. een of meerdere bestuurders namens de studentenraad, op voorwaarde dat ten minste 10% van de 
studenten heeft deelgenomen aan de verkiezingen voor de studentenraad; 
4. de algemeen directeur en de algemeen beheerder.  
 
Bij overlijden of ontslag van een of meer bestuurders kan de Raad van Bestuur geldig beslissen zelfs 
indien het minimum vereiste aantal van 8 leden niet wordt bereikt. In dat geval wordt onverwijld de 
procedure opgestart voor de benoeming van nieuwe bestuurders. 
 
De Raad van Bestuur kan leden van het directiecomité als lid met raadgevende stem in de Raad van 
Bestuur opnemen.  
 
De voorzitter van de Associatie KU Leuven vzw kan te allen tijde de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur met raadgevende stem bijwonen. 
 
8.3. Bevoegdheden  
 
De Raad van Bestuur bestuurt LUCA. Hij bepaalt de globale strategie en volgt de uitvoering ervan op. 
Hij staat in voor de stimulering van en de coördinatie, de afstemming en eventueel de arbitrage tussen 
de bestuursorganen van LUCA, met uitzondering van de procedure bedoeld in artikel 24 van de 
statuten. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet bij wet, het decreet, de statuten of dit 
reglement aan andere organen worden toegewezen of gedelegeerd. Hij oefent deze bevoegdheden uit 
rekening houdend met de toepasselijke decretale en reglementaire regels inzake de medezeggenschap 
van het personeel en de studenten. 
 
Behoudens de bij wet, het decreet of de statuten aan hem toegewezen bevoegdheden oefent de Raad 
van Bestuur ook de volgende bevoegdheden uit:                                                                                                           
- goedkeuren van strategische samenwerkingsovereenkomsten met de vzw Associatie KU Leuven, KU 
Leuven en met partnerhogescholen van de Associatie;                                                                                                                           
- goedkeuren van strategische overeenkomsten met onderwijs- en onderzoeksinstellingen van buiten de 
Associatie KU Leuven vzw en met cultuur- en kunstinstellingen;                                                                                  
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- goedkeuren van de deelname aan en de oprichting van andere rechtspersonen, inclusief de 
vertegenwoordiging van LUCA in deze rechtspersonen;                                                                             
- alle daden van beheer en beschikking met betrekking tot het vermogen, onverminderd de statutair 
voorziene meldingsplicht over vervreemdingen van en erfpachten op onroerend patrimonium aan het 
Comité Patrimoniumbeleid van de Associatie KU Leuven vzw;                                                                                        
- bekrachtigen van strategische beleidsbeslissingen van het directiecomité, het directieteam opleidingen 
en het directieteam beheer inzake onderwijs, onderzoek, beoefening en bevordering van de kunsten en 
algemeen beheer, en van strategische beleidsdocumenten van de academische raad inzake onderwijs 
en onderzoek;                                                                                                                    
- aanstellen van de leden van het directiecomité, met uitzondering van de algemeen directeur en de 
algemeen beheerder die overeenkomstig de statuten worden aangesteld door de Algemene 
Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-  goedkeuren/wijzigen van de personeelsreglementen van LUCA;                                                                           
-  bekrachtigen van de samenstelling van selectie- en beoordelingscommissies met betrekking tot leden 
van het onderwijzend personeel;                                                                                                                                          
- aanstellen, benoemen en bevorderen van de leden van het administratief en technisch personeel in 
leidinggevende functies, met uitzondering van de algemeen directeur en de algemeen beheerder die 
door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur worden aangesteld;                                                                                                                                                            
- uitoefenen van de tuchtbevoegdheden ten aanzien van de personeelsleden overeenkomstig het 
Tuchtreglement van de hogeschool;                                                                                                                                                                                   
- goedkeuren/wijzigen van instellingsbrede reglementen inzake onderwijs en examens evenals de 
(jaarlijkse) vaststelling van de studiegelden, de aan te rekenen extra studiekosten en de indeling van het 
academiejaar;                                                                                                                                                         
- goedkeuren/wijzigen van instellingsbrede reglementen inzake wetenschappelijk en artistiek onderzoek 
en praktijkgericht onderzoek (PWO);                                                                                                                                                                                     
- goedkeuren/wijzigen van instellingsbrede reglementen inzake dienstverlening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
De Raad van Bestuur keurt de individuele personeelsbeslissingen goed inzake het onderwijzend 
personeel, het administratief en technisch personeel en het contractueel personeel dat geen directie- of 
leidinggevende functie vervult, behoudens delegatie van deze beslissingen overeenkomstig artikel 8.4. 
 
8.4. Delegaties 
 
De Raad van Bestuur delegeert aan het directiecomité de bevoegdheden zoals bepaald in artikel 9 van 
dit reglement. 
 
De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid ook andere bevoegdheden delegeren aan het 
directiecomité, met uitzondering van de bevoegdheden vermeld in artikel 1.2., 1ste alinea en artikel 8.3., 
2de alinea van dit reglement. 

Artikel 9 Het directiecomité 

9.1. Toepasselijke statutaire bepalingen 
De regels over de samenstelling en de bevoegdheden van het directiecomité zijn beschreven in artikel 
20, §9 van de statuten. 

9.2. Samenstelling 

Het directiecomité bestaat uit: 
- de algemeen directeur 
- de decaan; 
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- de vicedecanen; 
- de groepshoofden; 
- de algemeen beheerder;    
- de directeur onderwijs, onderzoek en artistieke werking. 
Ingeval de KU Leuven een academisch beheerder aanstelt, is betrokkene ook lid van het directiecomité. 
 
Het directiecomité komt maandelijks samen en wordt voorgezeten door de algemeen directeur. 
 
Het directiecomité werkt met betrekking tot enerzijds de opleidingen en anderzijds het beheer in 
afzonderlijke directieteams. Ook deze teams komen maandelijks samen en worden voorgezeten door 
de algemeen directeur.  
 
Het directieteam opleidingen bestaat uit: 
- de algemeen directeur; 
- de decaan; 
- de vicedecanen; 
- de groepshoofden. 
 
Het directieteam beheer bestaat uit: 
- de algemeen directeur;  
- de algemeen beheerder;  
- de directeur onderwijs, onderzoek en artistieke werking. 
 
Ten behoeve van een adequate participatie van alle campussen van LUCA kunnen het directiecomité 
en het directieteam opleidingen naast de groepshoofden nog andere opleidings- of onderzoekshoofden 
coöpteren. 
                                                                                                                                        
9.3. Bevoegdheden 

Het directiecomité oefent de hierna opgesomde bevoegdheden uit:  

1. het opstellen van een strategisch plan, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur, binnen de algemene beleidsvisie zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering; 

2. het ontwerp van het beleid en het nemen van instellingsbrede beleidsbeslissingen, met dien 
verstande dat strategische beleidsbeslissingen inzake onderwijs, onderzoek, beoefening en 
bevordering van de kunsten, de uitwerking en de stimulering van de dwarsverbanden tussen de 
opleidingen van LUCA en algemeen beheer ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur; 

3. het bewaken van de instellingsbrede kwaliteitscontrole betreffende onderwijs en onderzoek en 
dienstverlening; 

4. de opmaak van de begroting, de rekeningen en het jaarverslag van LUCA; 
5. de verdeling van de financiële middelen betreffende onderwijs, onderzoek, maatschappelijke en 

wetenschappelijke dienstverlening en de beoefening en de bevordering van de kunsten, binnen de 
krijtlijnen van de begroting, evenals de middelen voor studentenbeleid, met inachtneming van de 
bevoegdheid van de stuvoraad; 

6. het dagelijkse bestuur van LUCA en de daartoe nodige initiatieven en beslissingen, inzonderheid op 
het vlak van: 
- de oprichting van interne overleg- en adviesorganen en werkgroepen;                                                                                                
- de coördinatie van de externe vertegenwoordiging van LUCA, in het bijzonder in de Associatie KU 

Leuven, de VLHORA en de VLUHR, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur 
overeenkomstig artikel 8.3., 2de alinea, 4de gedachtestreep van dit reglement;                                                                                                                   
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- de samenwerking met PXL inzake de opleidingen in Genk; 
7. het sluiten van niet-strategische overeenkomsten af met de Associatie KU Leuven vzw, KU Leuven 

en met partnerhogescholen van de Associatie, met onderwijs- en onderzoeksinstellingen van buiten 
de Associatie en met kunst- en cultuurinstellingen; 

8. het oplossen van de geschillen in en tussen de opleidingen en de diensten; 
9. het inhoudelijk goedkeuren van de vacatures voor het onderwijzend personeel, het administratief en 

technisch personeel en het contractueel personeel dat geen directie- of leidinggevende functie 
vervult en, overeenkomstig artikel 8.3., 3de alinea van dit reglement in opdracht van de Raad van 
Bestuur, de organisatie van de besluitvorming over de individuele personeelsbeslissingen die geen 
directie- of leidinggevende functie betreffen; 

10. de organisatie van het onderwijs, en het bewaken van de kwaliteit ervan overeenkomstig de 
onderwijsreglementering en het onderwijsbeleid zoals goedgekeurd of bekrachtigd door de Raad van 
Bestuur, met onder meer de verantwoordelijkheid voor het onderwijsaanbod en de profilering ervan, 
de onderwijsinrichting en de praktische organisatie en opleidingsgebonden 
studentenaangelegenheden, evenals het bepalen van de specifieke opdrachten en werking van de 
permanente onderwijscommissies en de kerngroepen, indien nog niet geregeld in dit reglement, en 
de coördinatie van de onderwijsevaluaties, onder meer via de permanente onderwijscommissies; 

11. de organisatie van het onderzoek in de kunsten, de maatschappelijke dienstverlening en de 
bevordering van de beoefening van de kunsten, en het bewaken van de kwaliteit ervan 
overeenkomstig de reglementering en het beleid zoals goedgekeurd of bekrachtigd door de Raad 
van Bestuur; 

12. de administratieve coördinatie, inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van de beslissingen, 
protocollen, akkoorden, overlegbesluiten of adviezen van de vergaderingen van de Algemene 
Vergadering, de Raad van Bestuur, de academische raad en het hogeschoolonderhandelingscomité; 

13. het dagelijkse bestuur van LUCA op het vlak van algemeen beheer en de nodige initiatieven en 
beslissingen, inzonderheid op het vlak van de coördinatie van het algemeen beheer op centraal en 
campusniveau, met inbegrip van de organisatie van de campuscoördinatie;  

14. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 
15. de bekrachtiging van de dienstverleningsovereenkomsten die de algemeen beheerder afsluit over de 

dienstverlening van LUCA aan derden; 
16. de adequate werking van de studentenvoorzieningen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 

van dit reglement. 

Ten minste met betrekking tot de bevoegdheden 10 en 11 doet het directiecomité een beroep op het 
directieteam opleidingen. 

Ten minste met betrekking tot de bevoegdheden 4 en 12 tot en met 16 doet het directiecomité een 
beroep op het directieteam beheer. 

9.4. Consensusbesluit  

Het directiecomité beslist bij consensus. Als geen consensus wordt bereikt, wordt bij gewone 
meerderheid beslist op de volgende vergadering van het directiecomité. Leden die meerdere functies of 
mandaten opnemen, hebben slechts één stem. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 
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Artikel 10 De raad voor studentenvoorzieningen 

Overeenkomstig Deel 2, Titel 5, Hoofdstuk 5 Studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de 
Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, zoals gewijzigd, is de stuvoraad LUCA School of Arts 
verantwoordelijk voor het beleid inzake studentenvoorzieningen en de aanwending van de sociale 
toelage die aan de hogeschool wordt toegekend. Krachtens het protocol met de KU Leuven van 26 juni 
2013 aangaande de organisatie van de studentenvoorzieningen vergadert de stuvoraad LUCA School 
of Arts samen met de deelstuvoraad van de KU Leuven met betrekking tot de opleidingen Architectuur 
in een gemeenschappelijke stuvoraad en tekenen zij samen het beleid uit.  

De stuvoraad LUCA School of Arts kan deelstuvoraden per regio oprichten. De stuvoraad en 
deelstuvoraden zijn samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur als van 
de studenten. Hun concrete samenstelling, bevoegdheden en werking worden geregeld in het 
huishoudelijk reglement van de stuvoraad, dat in overeenstemming is met de principes zoals vastgelegd 
in het voormelde protocol met de KU Leuven en zijn bijlagen.  

De stuvoraad LUCA School of Arts respecteert eveneens het protocol van samenwerking met UCLL, in 
voege vanaf het academiejaar 2014-2015, waarbij de studentenvoorzieningen voor de LUCA-studenten 
van de opleidingen te Genk integraal georganiseerd worden door de studentenvoorzieningen van UCLL. 

De stuvoraad LUCA School of Arts respecteert eveneens de samenwerkingsovereenkomst met de KU 
Leuven van 9 januari 2015 over studentenvoorzieningen en het gebruik van de dienst Studieadvies voor 
de studenten van campus Lemmens. 

De vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur in de stuvoraad LUCA School of Arts, de 
deelstuvoraden en de stuvoraad van UCLL met betrekking tot de opleidingen in Genk worden door het 
directieteam beheer aangesteld voor een termijn van 4 jaar. Het directieteam beheer stelt eveneens de 
vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur aan in het overleg met de KU Leuven over de 
samenwerkingsovereenkomst van 9 januari 2015 met betrekking tot de studenten van campus 
Lemmens. 
 
AFDELING 2. BEVOEGDHEDEN VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE 

Artikel 11 Bevoegdheden van de algemeen directeur 
De algemeen directeur representeert LUCA en haar gemeenschap, zowel intern als extern. 
De algemeen directeur woont de vergaderingen van de Algemene Vergadering bij met raadgevende 
stem. De algemeen directeur maakt ambtshalve deel uit van de Raad van Bestuur, die hem tot 
afgevaardigd bestuurder benoemt. Hij waakt samen met de algemeen beheerder over het financiële 
beleid en het financiële evenwicht van de hogeschool en rapporteert financiële problemen onverwijld 
aan de Raad van Bestuur. 
 
De algemeen directeur is voorzitter van het directiecomité, van het directieteam opleidingen en van het 
directieteam beheer en geeft er leiding aan. Hij is samen met de andere leden van het directiecomité 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van LUCA. 
 
De algemeen directeur is lid van het hogeschoolonderhandelingscomité en van de academische raad.  
 
De algemeen directeur is de vertegenwoordiger van LUCA in de Raad van Bestuur van de Associatie 
KU Leuven vzw. 
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Artikel 12 Bevoegdheden van de algemeen beheerder 

De algemeen beheerder is verantwoordelijk voor de algemene, logistieke, administratieve en financiële 
organisatie van LUCA, houdt toezicht op de personeelsformatie en is belast met de uitvoering van het 
beleid ter zake. 
 
De algemeen beheerder woont de vergaderingen van de Algemene Vergadering bij met raadgevende 
stem. De algemeen beheerder maakt ambtshalve deel uit van de Raad van Bestuur. Hij waakt samen 
met de algemeen directeur over het financiële beleid en het financiële evenwicht van de hogeschool en 
rapporteert financiële problemen onverwijld aan de Raad van Bestuur. 
 
De algemeen beheerder is ambtshalve lid van het directiecomité en het directieteam beheer en oefent 
zijn bevoegdheden uit in overleg met het directiecomité en het directieteam beheer. Hij is tevens lid van 
het hogeschoolonderhandelingscomité en de academische raad. 
 
Artikel 13 Bevoegdheden van de directeur onderwijs, onderzoek en artistieke werking 
 
De directeur onderwijs, onderzoek en artistieke werking is verantwoordelijk voor de logistieke en 
administratieve organisatie van de campussen van LUCA en van de administratieve organisatie van het 
onderwijs, het onderzoek en de artistieke werking; hij is belast met de voorbereiding en uitvoering van 
het beleid ter zake.  
 
De directeur onderwijs, onderzoek en artistieke werking wordt door de Raad van Bestuur aangesteld 
voor een periode van onbepaalde duur. Vijfjaarlijks organiseert de Raad van Bestuur een evaluatie, 
tenzij de Raad van Bestuur voorstelt dit tussentijds te doen. 
 
De directeur onderwijs, onderzoek en artistieke werking is ambtshalve lid van het directiecomité en het 
directieteam beheer en oefent zijn bevoegdheden uit in overleg met het directiecomité en het 
directieteam beheer. Hij is tevens lid van het hogeschoolonderhandelingscomité en de academische 
raad. 
 
Artikel 14 Bevoegdheden van de decaan 
 
De decaan is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het door het directiecomité bepaalde 
beleid van de opleidingen in overeenstemming met de missie, visie en de doelstellingen van het 
onderwijsbeleidsplan van LUCA en vertegenwoordigt de opleidingen naar buiten toe. De decaan ziet er 
met de vicedecanen op toe dat LUCA voldoet in haar kerntaken, met name het verstrekken van 
onderwijs, het doen aan onderzoek, het zorgen voor maatschappelijke dienstverlening en het 
vormgeven aan de ontwikkeling van de kunstpraktijk.  
 
De decaan wordt door de Raad van Bestuur aangesteld voor een periode van 4 academiejaren, 
eenmaal hernieuwbaar.   
 
De decaan is ambtshalve lid van het directiecomité en het directieteam opleidingen, het 
hogeschoolonderhandelingscomité en de academische raad.  
 
De bevoegdheden van de decaan worden uitgewerkt in een bevoegdheidsmatrix die wordt goedgekeurd 
door het directiecomité en bekrachtigd door de Raad van Bestuur. 
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Artikel 15 Bevoegdheden van de vicedecanen 
 
De vicedecanen staan onder leiding van de decaan mee in voor de realisatie van de kerntaken van 
LUCA, met name het verstrekken van onderwijs, het doen aan onderzoek, het zorgen voor 
maatschappelijke dienstverlening en het vormgeven aan de ontwikkeling van de kunstpraktijk.  
 
De vicedecaan onderwijs staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van het door het directiecomité 
bepaalde beleid van de opleidingen in overeenstemming met de missie, visie en de doelstellingen van 
het onderwijsbeleidsplan van LUCA. 
 
De vicedecaan onderzoek, internationalisering en beoefening van de kunsten, alumniwerking en 
maatschappelijke dienstverlening staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van het door het 
directiecomité bepaalde beleid met betrekking tot onderzoek, internationalisering en beoefening van de 
kunsten, alumniwerking en maatschappelijke dienstverlening.  
 
De vicedecanen worden door de Raad van Bestuur aangesteld voor een periode van 4 academiejaren, 
eenmaal hernieuwbaar. 
 
De vicedecanen zijn ambtshalve lid van het directiecomité en het directieteam opleidingen en oefenen 
hun bevoegdheden uit in overleg met het directiecomité en het directieteam opleidingen. Zij zijn tevens 
lid van de academische raad.  
 
De vicedecanen zijn de rechtstreeks hiërarchisch leidinggevenden van alle hoofden onderwijs en 
onderzoek. Zij zijn ambtshalve lid van de kerngroepen. 
  
De bevoegdheden van de vicedecanen worden uitgewerkt in een bevoegdheidsmatrix die wordt 
goedgekeurd door het directiecomité en bekrachtigd door de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 16 Bevoegdheden van de groepshoofden 
 
De groepshoofden zijn voorzitters van de kerngroepen (zie infra). Zij zijn (campus)opleidingshoofden of 
onderzoekshoofden en worden vanuit deze hoedanigheid tot groepshoofd aangesteld door de Raad van 
Bestuur voor een periode van 2 academiejaren, mogelijk hernieuwbaar.  
 
Zij bereiden de agenda voor van de kerngroep en zorgen voor doorstroming van informatie van de 
kerngroep naar het directiecomité en het directieteam opleidingen en vice versa.  
 
De groepshoofden zijn lid van het directiecomité en het directieteam opleidingen, waar zij mee gestalte 
geven aan het beleid van LUCA. De beslissingen van het directiecomité en het directieteam opleidingen 
worden door het groepshoofd aan de kerngroep medegedeeld. 
 
De groepshoofden zijn lid van de academische raad. 
 
De bevoegdheden van de groepshoofden worden uitgewerkt in een bevoegdheidsmatrix die wordt 
goedgekeurd door het directiecomité en bekrachtigd door de Raad van Bestuur. 
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Hoofdstuk III. Samenstelling en bevoegdheden van de decretale 
medezeggenschaps- en participatieorganen 

Artikel 17 Medezeggenschaps- en participatiestructuur 

Overeenkomstig de toepasselijke decretale en reglementaire bepalingen bestaat de 
medezeggenschaps- en participatiestructuur van LUCA uit:                                                                                     
1. het hogeschoolonderhandelingscomité;                                                                                                               
2. de academische raad;                                                                                                                                           
3. de studentenraad en zijn participatiecommissies. 

Artikel 18 Het hogeschoolonderhandelingscomité 

§1. Het hogeschoolonderhandelingscomité is overeenkomstig  de Codex Hoger Onderwijs van 11 
oktober 2013, zoals gewijzigd, samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers van het 
hogeschoolbestuur als van het personeel. De vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur worden 
aangewezen door de Raad van Bestuur voor een mandaat van 4 jaar op de wijze zoals bepaald in 
artikel V. 245 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, zoals gewijzigd, (hierna ‘Codex 
Hoger Onderwijs’ genoemd). De vertegenwoordigers van het personeel worden aangewezen op de 
wijze zoals bepaald in de artikelen V. 245 en V. 246 van de Codex Hoger Onderwijs. De samenstelling 
en de procedure van verkiezing maken het voorwerp uit van een specifieke in het 
hogeschoolonderhandelingscomité af te spreken regeling. 

§2. Een lid van de Raad van Bestuur is voorzitter van het hogeschoolonderhandelingscomité. 

§3. Het hogeschoolonderhandelingscomité heeft ten aanzien van de Raad van Bestuur en het 
directiecomité de bevoegdheden zoals vermeld in artikel V. 244 van de Codex Hoger Onderwijs en 
zoals afgesproken met de vertegenwoordigde representatieve vakorganisatie(s).   

§4. Het hogeschoolonderhandelingscomité stelt een huishoudelijk reglement op.  

Artikel 19 De academische raad 

§1. Overeenkomstig artikel II. 363 van de Codex Hoger Onderwijs bestaat de academische raad uit 56 
leden:                                                                                                                                                                                 
- 21 leden aangeduid door het hogeschoolbestuur: de leden van het directiecomité die ambtshalve deel 
uitmaken, aangevuld met leden van het overkoepelend kerngroepenoverleg (OKO; zie infra); de niet-
ambtshalve leden hebben een hernieuwbaar mandaat van 4 jaar;                                                                                           
- 21 vertegenwoordigers van het personeel uit de verkozen personeelsleden vanuit de permanente 
onderwijscommissies en vanuit de geleding van het ATP met een hernieuwbaar mandaat van 4 jaar;                                                                                                                                           
- 14 vertegenwoordigers afgevaardigd door de studentenraad, waarvan 7 uit de professionele 
opleidingen en 7 uit de academische opleidingen, met een 2 maal hernieuwbaar mandaat van één jaar. 

§2. De algemeen directeur is voorzitter van de academische raad. 

§3. De academische raad heeft ten aanzien van de Raad van Bestuur en het directiecomité 
informatierecht, advies- en overlegbevoegdheid zoals omschreven in de artikelen II. 367, II. 368 en II. 
372 van de Codex Hoger Onderwijs. Daarnaast functioneert hij als onderwijsraad voor het 
hogeschoolbeleid in relatie tot de instellingsreview en legt hij in die hoedanigheid strategische 
beleidsdocumenten inzake onderwijs ter bekrachtiging voor aan de Raad van Bestuur. 
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§4. Overeenkomstig artikel II. 366 van de Codex Hoger Onderwijs stelt de academische raad in 
consensus met de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement op. Indien er geen consensus wordt 
bereikt, beslist de academische raad. 

Artikel 20 De studentenraad en de participatiecommissies 

§1. De studentenraad wordt samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers in de 
participatiecommissies op de wijze zoals door de studentenraad vastgelegd in het participatiereglement. 
De studentenraad is ten aanzien van de Raad van Bestuur en het directiecomité bevoegd voor 
instellingsbrede aangelegenheden. Hij coördineert de afvaardiging van studentenvertegenwoordigers in 
de Raad van Bestuur, de academische raad en de stuvoraad. 

§2. Per campus wordt 1 participatiecommissie opgericht die bestaat uit verkozen vertegenwoordigers 
van de studenten. Het verkiezingsreglement wordt vastgesteld door de studentenraad. De 
participatiecommissies zijn bevoegd voor de aangelegenheden die krachtens dit reglement in de 
organen worden behandeld. Elke participatiecommissie coördineert de afvaardiging van 
studentenvertegenwoordigers in de permanente onderwijscommissies en in de deelstuvoraden.                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Hoofdstuk IV. De overleg- en adviesorganen binnen de onderwijs- en 
onderzoeksorganisatie  
 
AFDELING 1. INLEIDING 

Artikel 21 Gemeenschappelijke principes van de onderwijs- en onderzoeksorganisatie 

De onderwijs– en onderzoeksorganisatie vertrekt van de kerntaken van LUCA School of Arts, met name 
onderwijs, onderzoek, maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening, en de ontwikkeling en 
beoefening van de kunsten. Deze kerntaken zijn met elkaar verweven. 

Artikel 22 Clustering van opleidingen in kerngroepen 

De opleidingen worden organisatorisch geclusterd in kerngroepen die opleidingen en onderzoek in een 
logische samenhang verenigen en in functie van het LUCA-breed beleid, waarbij de diversiteit van de 
opleidingen behouden blijft, maar kansen gecreëerd worden op synergie en optimalisatie.  

Er zijn 5 kerngroepen waaronder de opleidingen zijn ondergebracht: 

- Groep Visual Arts & Design: Beeldende Kunsten (campussen Genk, Brussel en Gent) en 
Product Design (campus Genk)  

- Groep AV Arts: Audiovisuele Kunsten (campussen Genk en Brussel) 
- Groep Performing Arts: Muziek en Drama (campus Leuven) 
- Groep Media: Audiovisuele Technieken: Film, tv en video en Audiovisuele Technieken: 

Fotografie (campus Vorst) 
- Groep Design & Construction: Interieurvormgeving (campussen Brussel en Gent), Bouw 

(campus Brussel) en Beeldende Vormgeving (campus Gent). 
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AFDELING 2. DE OVERLEG- EN ADVIESORGANEN BINNEN DE ONDERWIJSORGANISATIE 
 
Artikel 23 Algemene principes van de overleg- en adviesorganen binnen de onderwijsorganisatie 
 
De overleg- en adviesorganen voor de opleidingen zijn: het kerngroepenoverleg; de permanente 
onderwijscommissie, en het overkoepelend kerngroepenoverleg.  
 
Artikel 24 Samenstelling, onderwijsbevoegdheden en werking van de overleg- en adviesorganen  
 
24.1. De kerngroepen 
 
De kerngroepen die de opleidingen clusteren zijn samengesteld uit de (campus)opleidingshoofden van 
de opleidingen behorende tot de groep, de onderzoekshoofden van de betrokken onderzoekseenheden, 
de betrokken campusmanagers, en de vicedecanen. 
 
Eén van de opleidings- of onderzoekshoofden wordt aangeduid als groepshoofd. Het groepshoofd zit de 
kerngroepen voor en is lid van het directiecomité en het directieteam opleidingen.  
 
De voorzitter van de kerngroep bereidt de agenda van de kerngroep voor en zorgt ervoor dat binnen de 
kerngroep de nodige voorstellen van beslissingen in consensus genomen worden. Indien er geen 
consensus gevonden wordt, zijn het de vicedecanen die beslissen over het definitieve voorstel. Alle 
agendapunten die finaal ter beslissing of bekrachtiging voorliggen aan het directiecomité, worden eerst 
in de kerngroep besproken.  
 
De kerngroep heeft met betrekking tot zijn groep overleg- en adviesbevoegdheid inzake strategie, 
budget, personeel en communicatie zoals nader omschreven in de bevoegdheidsmatrix die wordt 
goedgekeurd door het directiecomité en bekrachtigd door de Raad van Bestuur. In deze domeinen zorgt 
de kerngroep voor afstemming en overleg tussen de opleidingen en het onderzoek binnen de groep.  
 
De kerngroep vergadert op maandelijkse basis.  
 
24.2 De permanente onderwijscommissies 
 
Per opleiding functioneert een permanente onderwijscommissie, die wordt voorgezeten door het 
(campus)opleidingshoofd. De permanente onderwijscommissies hebben een beleidsvoorbereidende, 
informatieverstrekkende en adviserende functie op het niveau van hun opleiding en ten aanzien van de 
kerngroepen. 
 
De permanente onderwijscommissies zijn samengesteld uit alle onderwijsgevenden binnen de opleiding 
en een of meerdere vertegenwoordiger(s) van de studenten uit de opleiding. Medewerkers van de 
onderwijsondersteunende diensten kunnen als adviseur op de vergaderingen worden uitgenodigd.  
 
De permanente onderwijscommissies zijn met betrekking tot hun opleiding onder meer bevoegd op het 
vlak van: 
- de voorbereiding van de begroting, beleidsplannen en het jaarverslag;                                                                  
- de algemene onderwijskwaliteit en -methodiek;                                                                                                                  
- de curriculum- en cursusontwikkeling;                                                                                                                     
- de bevordering van synergie met andere opleidingen (en afstudeerrichtingen) binnen en buiten LUCA; 
- de voorbereiding van de externe kwaliteitszorg;                                                                      
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- voorstellen voor de invulling van de onderwijstaken;                                                                                                   
- voorstellen voor deskundigheidsbevordering en navorming;                                                                                   
- informatiedoorstroming;                                                                                                                                         
- de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de kunsten.  
 
De onderwijscommissies functioneren bij consensus. Wanneer over een bepaalde aangelegenheid 
geen consensus kan worden bereikt, worden de uiteenlopende standpunten ter beslissing voorgelegd 
aan het directiecomité opleidingen, onverminderd de adviesbevoegdheid van de kerngroep. 
 
De permanente onderwijscommissies komen minstens 4 keer per jaar samen.  
 
24.3 Het overkoepelend kerngroepenoverleg 
 
Het overkoepelend kerngroepenoverleg is samengesteld uit de leden van de kerngroepen onder 
voorzitterschap van de decaan. Het is een overleg- en adviesorgaan waarin de groep overschrijdende 
thema’s inzake de kerntaken van LUCA aan bod komen en waar nodig, kan afgestemd worden over de 
groepen heen.  
 
Het overkoepelend kerngroepenoverleg vergadert om de 3 maanden.  
 
AFDELING 3. OVERLEG- EN ADVIESORGANEN BINNEN DE ONDERZOEKSORGANISATIE 
 
Artikel 25 Algemene principes van de onderzoeksorganisatie 
 
LUCA organiseert inhoudelijk het onderzoek via een overkoepelende onderzoeksraad. Deze raad 
brengt het onderzoek van de professionele opleidingen en het onderzoek van de academische 
opleidingen samen. 
 
Voor de academische opleidingen zijn er 4 eenheden: Image, Inter-Action, Music & Drama, en 
Intermedia.  
 
Het onderzoek binnen de professionele opleidingen wordt gebundeld in de onderzoekseenheid 
LaboPro. 
 
Artikel 26 Samenstelling, bevoegdheden en werking van de onderzoeksraad 
 
De onderzoeksraad is samengesteld uit de vicedecaan onderzoek, internationalisering en beoefening 
van de kunsten, alumniwerking en maatschappelijke dienstverlening, de onderzoekshoofden, en een 
vertegenwoordiger uit iedere groep van de KU Leuven die betrokken is bij het onderzoek aan LUCA.  
 
De onderzoeksraad wordt voorgezeten door de vicedecaan onderzoek, internationalisering en 
beoefening van de kunsten, alumniwerking en maatschappelijke dienstverlening, die de agenda van de 
vergaderingen vaststelt. De leden van de onderzoeksraad kunnen agendapunten voorstellen.  
 
De onderzoeksraad is verantwoordelijk voor het inhoudelijk en zakelijk voorbereiden, stimuleren en 
opvolgen van het onderzoeksbeleid van het directieteam opleidingen. LUCA streeft naar een sterke 
inhoudelijke onderzoekswerking van de onderzoeksraad. Daarom heeft de onderzoeksraad een 
transdisciplinaire en inhoudelijk of thematisch georganiseerde structuur, een werking die gericht is op 
verdieping en die bovendien concrete verbanden aangaat met het onderwijs, de maatschappij, de 
kunstwereld, de bedrijfswereld en het internationale veld. 
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De onderzoeksraad adviseert het directieteam opleidingen over onderzoek, dienstverlening en 
ontwikkeling van de kunsten, onder meer over de volgende beleidsdoelstellingen:                                                                                                                                                  
- het stimuleren en opvolgen van hoogwaardige artistieke creatie en ontwerpen;                                                      
- het stimuleren van de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek;                                                                      
- het verder uitbouwen van het doctoraat in de kunsten met aandacht voor de domeinspecificiteit;               
- het versterken van het onderzoekspotentieel in de kunsten;                                                                                                                                
- het stimuleren van het PWO in de kunsten, onder meer in het overleg op het innovatieplatform;                                                                                                                                 
- het stimuleren en opvolgen van de onderzoeksoutput;                                                                                           
- het toetsen van projecten en initiatieven aan buitenlandse expertise;                                                                    
- het creëren van samenwerking tussen onderzoekers in of met bestaande onderzoeksgroepen;                                     
- de ontwikkeling van een passend statuut als onderzoeker of (hoofd)docent/hoogleraar, rekening 
houdend met de eigen kenmerken van het statuut van kunstenaar-onderzoeker of ontwerper-
onderzoeker, zodat de onderzoekers en doctorandi van de faculteit Kunsten volwaardig kunnen 
participeren aan en integreren in onderzoeksactiviteiten van de KU Leuven;                                                           
- het ondersteunen en harmoniseren van het beleid terzake van de partners en het helpen profileren 
van de specificiteit, de complementariteit en onderlinge verbanden.                                                                  
 
Artikel 27 Samenstelling, bevoegdheden en werking van de onderzoeksvergaderingen 
 
De onderzoekseenheden zijn gestructureerd in een onderzoeksvergadering, voorgezeten door het 
hoofd van de eenheid en samengesteld uit de coördinatoren van de onderzoeksgroepen binnen de 
onderzoekseenheid. Medewerkers van de onderzoeks- en onderwijsondersteunende diensten kunnen 
als adviseur op de vergaderingen worden uitgenodigd. 
 
De onderzoeksvergaderingen hebben een beleidsvoorbereidende, informatieverstrekkende en 
adviserende functie op het niveau van de onderzoekseenheid en ten aanzien van de onderzoeksraad 
en het directieteam opleidingen. Zij hebben met betrekking tot hun onderzoekseenheid de volgende 
bevoegdheden:                                                                                           
 - het opstellen van een voorstel van meerjarenplan;                                                                                                 
- het ontwikkelen en bewaken van het profiel van de eenheid;                                                                                    
- het opstellen van een voorstel van begroting;                                                                                                                      
- het opmaken van het jaarverslag met het oog op integratie in het gezamenlijk jaarverslag Onderzoek;                                                                                                                     
- het adviseren van de faculteit Kunsten over de bevordering van de academische gerichtheid van het 
onderwijs, in samenspraak met de opleidingen van de faculteit;                                                                                 
- het stimuleren van het PWO in de professionele opleidingen;                                                                                                             
- het adviseren van de onderzoeksraad en het directieteam opleidingen over de werving van nieuwe 
onderzoekers;                                                                                                            
- het introduceren en integreren van nieuwe onderzoekers in de onderzoeksgroepen;                                                
- het zorgen voor permanente vorming van de onderzoekers;                                                                             
- het zorgen voor informatiedoorstroming. 
 
Er wordt een overkoepelend onderzoeksbeleidsplan opgemaakt, voorbereid door de 
onderzoekseenheden onder leiding van de onderzoekshoofden, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de onderzoeksraad en het directieteam opleidingen en wordt afgestemd met de betrokken 
onderzoeksraad binnen KU Leuven.  
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Goedgekeurd door de RvB van 24/10/2018 en na voorlegging aan de AV van 8/11/2018 

Hoofdstuk V. Slotbepalingen 
 
Artikel 28 Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking vanaf het academiejaar 2018-2019, na voorlegging aan de Algemene 
Vergadering. 
 
In afwijking van het vorige lid treedt artikel 19 van dit reglement in werking na voorlegging aan de 
academische raad. 
 
Dit reglement is van kracht voor een periode van bepaalde duur en wordt jaarlijks geëvalueerd door het 
directiecomité.  
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