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Voorwoord 

Welkom! 

Je collega’s en de ABAP-delegatie staan te springen om je wegwijs te maken aan de 

Faculteit Rechtsgeleerdheid. Maar omdat we weten dat je hen en ons niet altijd zal willen 

lastigvallen, hebben we deze brochure ontwikkeld waarin je alle (voornamelijk praktische) 

zaken vindt die je moet weten om aan de slag te kunnen. De brochure kan je doorheen je 

hele traject als spiekbrief gebruiken. Als er iets niet is opgenomen in de brochure zelf, 

kunnen de digitale verwijzingen of aangegeven contactpersonen je hopelijk verder 

helpen.   

 

Naast deze brochure vind je ook heel wat nuttige informatie terug op onze website en de 

ABAP Facebookpagina.    

 

Heb je nog opmerkingen of tips over de brochure. Bezorg die dan gerust aan de ABAP-

delegatie via aap-bap.delegatie@kuleuven.be. 

 

Succes met de start! 

 

De ABAP-delegatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.law.kuleuven.be/aap-bap
https://www.facebook.com/groups/272258049532026/
mailto:aap-bap.delegatie@kuleuven.be
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1 Sleutelfiguren 

Het volledige organogram van de Faculteit – een overzicht van alle diensten, 

onderzoekseenheden en personen hieraan verbonden – vind je hier.  

1.1 Faculteitsbestuur en decaan 

Het faculteitsbestuur bepaalt het algemene beleid van de faculteit in samenspraak met 

de faculteitsraad, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de Faculteit. Het is 

verantwoordelijk voor de onderwijsinrichting en de praktische organisatie. De Decaan zit 

het faculteitsbestuur voor. De huidige decaan is prof. Wouter Devroe, tot en met juli 2024. 

 

Campussen 

Campus Brussel   

Op de Campus Brussel bepaalt de subfaculteitsraad het algemene beleid van 

de subfaculteit Rechten in samenspraak met de Leuvense faculteitsraad. De 

huidige campusdecaan is prof. Annick De Boeck. 

 

1.2 Administratief directeur 

Monique Vandyck leidt de facultaire administratie. Je kan steeds contact met haar 

opnemen, al is het belangrijk eerst na te gaan of een ander personeelslid de 

desbetreffende materie opvolgt. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

Johan Moens leidt de subfacultaire administratie en financiën aan de subfaculteit 

op Campus Brussel. 

 

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/50000148
https://www.law.kuleuven.be/home/algemeen/structuur/organen/faculteitsbestuur
https://www.law.kuleuven.be/home/intranet_2/reglementen/huish-regl-na-integratie-def-13-12-2013.pdf
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00013216
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00046708
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00022987
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00120174
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1.3 Public relations 

Gert Mahieu verzorgt de PR van de faculteit, o.a. door de nieuwsbrieven, website en 

facebook-pagina te onderhouden. Wil je graag nieuws over jezelf of anderen daarop 

delen? Neem dan gerust contact op met hem, of met de persoon die hiervoor 

verantwoordelijk is op je campus of subfaculteit. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

Johan Moens onderhoudt de website en facebook-pagina voor de Brusselse 

subfaculteit.  

 

1.4 Onderzoek en outputmeting 

Prof. Anton Vedder coördineert de doctoraatsopleiding Rechten; prof. Jeroen 

Maesschalck de doctoraatsopleiding Criminologische wetenschappen. Zij worden 

ondersteund door de stafmedewerkers onderzoek, Els Costers en Patrick Allo. Samen 

organiseren ze de opleidingsactiviteiten voor doctorandi en verstrekken advies over de 

regels die gelden voor het ABAP. Zij worden ook geraadpleegd door de 

doctoraatscommissie om te berichten over het afgelegde doctoraatstraject. Meer 

(contact)informatie vind je hier. 

1.5 Onderwijs 

Voor alle vragen met betrekking tot: 

- organisatie van examens en studenten met (bijzondere) faciliteiten: Liesbet 

Smedts (voor Brussel is dit Steven Dewallens; 

- masterproeven en examentoezicht: Véronique Limbourg (voor Brussel is dit Karin 

Andries); 

- lokaalreservering: Lidia Spiessens; 

- interpretatie van reglementering (OER, interne beleidslijnen, enz.): Peter 

Maertens, of; 

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00130221
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00120174
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00097097
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50045189.htm#activetab=diploma_omschrijving
https://www.law.kuleuven.be/linc/leden/00031928
https://www.law.kuleuven.be/linc/leden/00031928
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00000783
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00129639
https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/contactdoctoraat
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00044632
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00044632
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00054925
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00023132
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00071412
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00071412
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00037362
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00043044
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00043044
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-  vragen over beleidsondersteuning in verband met onderwijs: stafmedewerker 

onderwijs. 

Voor een overzicht van alle personeelsleden, zie: website studenten- en 

onderwijsadministratie.  

1.6 ICT 

Voor ICT vragen kan je steeds terecht op de ICT helpdesk van onze faculteit. Voor 

eerstelijnsbijstand kan je ook steeds terecht bij Bram Decroos. 

De facultaire ICT dienst heeft een zogenaamde ‘ICT service catalogus’ opgesteld en 

gepubliceerd. Doel van deze catalogus is om een overzicht te geven van alle ICT 

gerelateerde diensten waar een eindgebruiker een beroep op kan doen. Dit gaat van heel 

vanzelfsprekende nutsvoorzieningen zoals telefonie, data-opslag, netwerktoegang en 

reprografie tot uitgebreidere toepassingen zoals webapplicaties, SharePoint en cloud-

diensten. Er is ook aandacht voor specifiek academische domeinen zoals RDM, e-bronnen 

en de rechtsbibliotheek. Het doel van deze catalogus is nieuwkomers, maar ook ervaren 

gebruikers, een beter inzicht te geven in wat er aan de KU Leuven, en specifiek aan de 

rechtsfaculteit, mogelijk is op vlak van ICT-ondersteuning. De catalogus heeft ook als 

nevenbedoeling om duidelijker te maken wanneer je best bij de lokale ICT dienst, dan wel 

bij ICTS te rade gaat met een ICT-probleem of -verzoek. 

 

Er bestaat ook service catalogus van de centrale KU Leuven ICT dienst (ICTS).   

 

Campussen 

Campus Brussel 
 

Voor ICT vragen kan je steeds terecht op de ICT helpdesk van de subfaculteit. 

Deze bevindt zich op de derde verdieping van het ‘TSerclaes-gebouw. 

Je kan ook bijstand vragen via http://servicedesk.odisee.be. 

 

1.7 Vertrouwensnetwerk, inclusief ombudspersoon 

Bij het vertrouwensnetwerk kan je terecht voor vragen over welzijn op het werk 

(bijvoorbeeld een conflict, stress, onbillijke behandeling) waarvoor je niet bij je promotor 

https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/administratie/contact
https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/administratie/contact
https://www.law.kuleuven.be/ict/nl
https://www.law.kuleuven.be/ict/en/staff/00004758
https://www.law.kuleuven.be/ict/nl/Service-catalog/
https://icts.kuleuven.be/sc
https://www.law.kuleuven.be/brussel/nl/personeel/ict
https://admin.kuleuven.be/thema/welzijn/intranet/faq
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of je collega’s terecht kan. Je kan aankloppen bij eender wie van het netwerk, maar indien 

nodig verwijzen zij je verder een naar geschikter aanspreekpunt. Het volgend schema 

oriënteert waar je met welke vraag terecht komt. Het vertrouwensnetwerk handelt nooit 

zonder jouw toestemming. 

Voor vragen of meldingen over pesten, discriminatie, geweld of ongewenst seksueel 

gedrag kan je terecht bij het Meldpunt Grensoverschrijvend Gedrag. 

Specifiek is de ombudspersoon (op dit moment prof. Evelyne Terryn) voor alle ABAP het 

(vertrouwelijke) aanspreekpunt om problemen in het doctoraatsproces bespreekbaar te 

maken. Hij of zij zal tussen de betrokken partijen bemiddelen en samen met hen naar een 

voor allen aanvaardbare oplossing zoeken.  

Uiteraard kan je ook steeds de voorzitter van de ABAP-delegatie aanspreken indien er 

problemen zijn. 

 

1.8 Vertegenwoordigers 

Het assisterend academisch personeel en het bijzonder academisch personeel van de 

faculteit rechten en criminologie wordt vertegenwoordigd door maximum tien verkozen 

leden (zoals bepaald in het raamreglement). Samen maken zij de AAP/BAP-delegatie uit. 

De AAP/BAP-delegatie vertegenwoordigt het AAP en het BAP in diverse facultaire gremia 

en ad-hoc commissies. Daarnaast organiseert ze activiteiten waarop elk lid van het 

AAP/BAP uitgenodigd is.  

Voor meer informatie, zie de website van het AAP-BAP. 

1.9 Noodnummer 

Indien er zich een incident voordoet of iemand in nood verkeert, is het noodzakelijk 

dat er snel en efficiënt hulp wordt geboden. Hiervoor is continu een intern 

noodnummer (016 32) 22 22 en een e-mailadres bereikbaar. 

 

Belangrijk! 

- Bel nooit op eigen houtje de externe noodnummers (100, 101, 112, ...)! 

- Bel steeds het KU Leuven/ campus noodnummer! 

Deze noodnummers mogen door iedereen gebruikt worden, doch uitsluitend in 

dringende gevallen, zoals bij: incidenten die tussenkomst hulpdiensten vereisen 

https://admin.kuleuven.be/thema/welzijn/intranet/doc/bij-wie-terecht
https://admin.kuleuven.be/thema/gg/index.html
https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/ombuds
https://www.law.kuleuven.be/apps/leden/personnel/profile/u0032004
https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/over-ons/leden.html
https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/Documenten/Raamreglement%20ABAP%20-versie%202019.doc
https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/over-ons/watdoenwe
mailto:noodnummer@kuleuven.be
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(medische diensten, brandweer, politie, …) bij brand of rookontwikkeling, bij bommelding 

/ explosie, bij zwaar arbeidsongeval, bij vechtpartij, bij inbraak, bij evacuatie van een 

gebouw 

Geef volgende informatie wanneer je het noodnummer belt: 

- je naam en functie; 

- de naam van het gebouw en eventueel het lokaal, en; 

- de reden van de oproep. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

Hiervoor gebruik je het volgende nummer: 02 210 12 50 (intern 1250). 
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2 Aan de slag – praktische informatie voor de eerste dag 

2.1 Ondertekening van mijn contract 

Nadat je aanstelling goedgekeurd werd door het faculteitsbestuur zal je arbeidscontract 

opgesteld worden door de centrale personeelsdienst. Je zal van hen een welkomstmail 

ontvangen met daarin meer informatie rond het ondertekenen van het arbeidscontract. 

In de meeste gevallen vindt dat moment enkele weken of maanden voor de datum van 

indiensttreding plaats. 

Ook bij een eventuele verlenging van je contract zal de centrale personeelsdienst contact 

met je opnemen voor de ondertekening van het nieuwe contract. 

Bij vragen kan je steeds terecht bij je HR-adviseur, Mieke Vandekinderen. Je vindt de naam 

van je HR-adviseur terug op je KULoket onder Personeel > Mijn gegevens. De naam van je 

HR-adviseur staat bovenaan de pagina vermeld, inclusief telefoon en e-mailadres. 

 

2.2 Vervoer naar de faculteit en bereikbaarheid 

2.2.1 Met de fiets 

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is vlot bereikbaar met de fiets via de Tiensestraat 41 of 

het Ladeuzeplein 30. Er zijn over de hele campus verschillende fietsparkings, maar je kunt 

ervoor kiezen je fiets in de afgesloten en overdekte fietsstalling te zetten. Deze bevindt 

zich naast de Oude Valk (kant bibliotheek). Voor toegang tot deze stalling dien je over een 

sleutel te beschikken die je in ruil voor een waarborg via het decanaat kunt bekomen. 

Collega’s die met de fiets naar het werk komen en bij aankomst graag een douche nemen, 

kunnen daarvoor gebruik maken van één van de vele douches  die op de faculteit 

aanwezig zijn. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

De campus ligt op wandelafstand van Brussel-Centraal en is van daaruit in 

minder dan tien minuten te bereiken. Net voor het T'Serclaes-gebouw 

(Warmoesberg) is een Villo-station. 

http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00020615
https://admin.kuleuven.be/td/intranet/personeelsdouches.htm
http://nl.villo.be/
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Ook aan de campus Brussel zijn er douches voorzien. 

 

2.2.2 Met het openbaar vervoer 

Het College De Valk bevindt zich op een 12 minuten wandelafstand van het station te 

Leuven (via Ladeuzeplein). Je kan er evenwel ook voor kiezen de bus te nemen tot in het 

centrum. Bijna alle Lijnbussen rijden van aan het station tot aan het Pieter De Somerplein, 

vanwaar je via de Tiensestraat naar College De Valk kunt wandelen. Doctoraatsstudenten 

hebben recht op een studentenbuspas van De Lijn. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

Campus Brussel bevindt zich vlak bij Brussel-Centraal en is gemakkelijk te 

bereiken met het openbaar vervoer. Je exacte reisweg kun je opzoeken via de 

websites van de NMBS, De Lijn en MIVB. Hier is ook een handige tool die je 

helpt om Campus Brussel te bereiken met het openbaar vervoer. 

Met de trein 

Met de trein ben je er zo! Vanuit Leuven sta je in 25 minuten in Brussel-Centraal. 

Vanuit Antwerpen en Gent spoor je 35 minuten, vanuit Brugge een uur en vanuit 

Hasselt een uur en 15 minuten. Net genoeg om je favoriete krant of boek te 

lezen. Brussel-Centraal ligt vlak bij het historische hart van de stad (Grote Markt, 

stadhuis, Manneken Pis) en op een vijftal minuten wandelafstand van Campus 

Brussel.   

Om vanuit Brussel-Centraal tot aan Campus Brussel te geraken, volg je vanuit 

de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. Deze brede straat kenmerkt 

zich door de vele taxi's die er dicht bij het station staan. De vierde straat links is 

de Stormstraat. Voor je deze straat inslaat, zie je aan je rechter kant de 

kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. De gebouwen Hermes, T'Serclaes 

en Erasmus van Campus Brussel bevinden zich op het kruispunt van de 

Stormstraat en de Warmoesberg. 

Met de metro 

De metrolijnen 1 en 5 stoppen allebei aan de halte "Centraal Station/Gare 

Centrale". Van hieruit volg je, zoals hierboven reeds uitgelegd, de 

Keizerinnenlaan en neem je de vierde straat links. Dat is de Stormstraat waarop 

de gebouwen Hermes, T'Serclaes en Erasmus van Campus Brussel zich 

bevinden. Je vindt het metronetplan op de website van MIVB. 

https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/kortingen/studentenbuspas-vlbr.html
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Met de bus 

De lijnen 29, 38, 42, 63, 66 en 71 stoppen vlak voor Campus Brussel in de 

Stormstraat (halte "Storm/Assaut"). Je vindt een overzicht van het netplan op de 

website van MIVB. 

 

2.2.3 Met de wagen 

2.2.3.1 De personeelsparking – Parkstraat 

Personeelsleden die met de wagen komen werken kunnen onder bepaalde voorwaarden 

parkeren in de Parking Servotte, gelegen onder de residentie Herman Servotte in de 

Parkstraat 53, Leuven. Het recht op een parkeerplaats in deze parking geldt niet voor 

personeelsleden die woonachtig zijn of verblijven op een adres met als postcode 3000. 

Eveneens kunnen ook personeelsleden van een werkgeverstussenkomst woon-

werkverkeer openbaar vervoer, geen gebruik maken van de parking. In het geval je trein- 

of busabonnement terugbetaald wordt, kan je dus geen gebruik maken van de parking. 

Toegang tot de parking is enkel mogelijk indien je personeelskaart daarvoor geactiveerd 

is, deze activatie moet aangevraagd worden bij toegangscontrole@kuleuven.be.  

Let op, de toegangspoort om als voetganger de parking te kunnen betreden sluit om 

24.00u. Indien je voor dit tijdstip de parking binnengewandeld bent, is buitenrijden wel 

nog steeds mogelijk. 

Je kan ook een parkeerplaats reserveren voor bezoekers in de Servotte-parkeergarage. 

2.2.3.2 College De Valk 

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven is bereikbaar met de wagen via het 

adres Monseigneur Ladeuzeplein 30, 3000 Leuven (België). Na op de E40 richting Leuven 

afrit 16 te hebben genomen, rijd je via de Koning Boudewijnlaan richting centrum. Aan 

het viaduct ga je rechtsaf de kleine ring op en rijd je verder tot aan de Tiensepoort. 

Vervolgens sla je links af, de Blijde Inkomststraat in, waarna je kunt doorrijden tot aan het 

Ladeuzeplein. 

 

Opgelet! 

Sinds 31 augustus 2016 is het nieuwe circulatieplan van de Stad Leuven in 

voege getreden. Daardoor is alle verkeer in de zone rond het Ladeuzeplein 

verboden tussen 11 uur en 18.30 uur. Indien je beschikt over parkeertoelating 

in College De Valk (niet voor ABAP-leden) vragen wij op basis van je 

nummerplaat daarom op voorhand een toegangsvergunning bij de stad aan, 

waardoor je de zone toch met de wagen kunt binnenrijden. Deze vergunning is 

puur digitaal, je hoeft dus geen document achter de voorruit te plaatsen. Voor 

https://admin.kuleuven.be/td/intranet/fd/bws/parkeerbeleid.html
mailto:toegangscontrole@kuleuven.be
https://admin.kuleuven.be/td/intranet/fd/bws/parkeerbeleid.html#section-7
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meer informatie kunt je terecht bij de facultaire communicatieverantwoordelijke 

Gert Mahieu. 

 

 

Opgelet! 

Op vrijdag staat er telkens een markt op het Ladeuzeplein. Op vrijdagochtend 

kan je College de Valk daarom enkel bereiken via de dienstpoort in de 

Tiensestraat 41. 

 

2.2.3.3 Aankomst 

De toegangspoort van College De Valk bevindt zich tussen winkel ‘Dille & Kamille’ en de 

‘Chapter Four’-bar. Je kan hier met de wagen de helling oprijden.  

Opmerking: aan de ingang van de campus staat een toegangspaal met een verkeerslicht. 

Indien je personeelskaart is geactiveerd voor toegang via deze weg, kan je deze 

presenteren aan de kaartlezer aan de ingang. Wanneer de paal omlaag gaat en het licht 

groen wordt, kan je doorrijden. Door vervolgens rechts af te slaan, bereik je de facultaire 

parking. Probeer nooit achter een andere wagen mee naar binnen te rijden, maar wacht 

je beurt af. 

2.2.3.4 Vertrek 

Bij je vertrek gebruik je dezelfde poort. Bij het verlaten van College De Valk zakt de 

toegangspaal automatisch wanneer je deze nadert met je voertuig. Gelieve te wachten 

tot het licht groen is alvorens door te rijden. Eenmaal buiten de poort dien je linksaf te 

slaan en rond het Ladeuzeplein te rijden om terug naar de Leuvense ring te gaan.  

 

Campussen 

Campus Brussel 

Hoe reserveer ik een parkeerplaats? 

De parkeergarage van Campus Brussel wordt uitgebaat en beheerd door 

Odisee. Om ervan gebruik te kunnen maken, moet je vooraf een aanvraag per 

mail richten aan https://planon.odisee.be/startpage/PSS/START  (dienst 

Facilitair Beheer). Je geeft dan naam en functie, nummerplaat en het tijdstip van 

gebruik van de parking door. Indien je gedurende een heel semester op vaste 

dagen/uren wenst te parkeren, gelieve dat meteen te vermelden, dan wordt dit 
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geregistreerd op je campuskaart die dan toegang geeft tot de parking op de 

aangevraagde vaste tijdstippen. 

Wie mag een parkeerplaats aanvragen? 

Parking reserveren is mogelijk voor personeel, gastsprekers of bezoekers. Er 

wordt geen toelating verstrekt voor studenten of deelnemers aan studiedagen 

of lezingen. 

Hoe bereik ik de parkeergarage? 

GPS-gebruikers: Wolvengracht 41. 

Vanop de kleine ring rond Brussel ter hoogte van de Wetstraat volg je richting 

"Centrum". Aan de volgende lichten (aan je linker zijde ligt het Warandepark) ga 

je rechtdoor. Na de tweede lichten ga je rechtsaf en draai je 90° mee rond de 

Sint-Goedelekathedraal. Je kiest voor de eerste straat links.  

Aan de lichten ga je rechtdoor. Nu ben je in de Stormstraat! De gebouwen 

Hermes, T'Serclaes en Erasmus van Campus Brussel bevinden zich op het 

kruispunt van de Stormstraat en de Warmoesberg. 

De parking T’Serclaes bevindt zich in de parking van het hotel Radisson 

(signalisatie zichtbaar van op straat). OPGELET! In de parking volg je de 

aanduiding P-2 (achteraan rechts). Rij de betaalparking van het Radisson-hotel 

niet binnen! 

2.3 Met de 2WD-fiets 

Fietsen is gezond en een duurzame manier van verplaatsen. Daarom stelt KU Leuven een 

(elektrische) stadsfiets ter beschikking aan elke werknemer die zich engageert om deze 

fiets te gebruiken voor zijn of haar Woon-Werkverkeer en korte verplaatsingen van Dienst 

naar Dienst, vandaar de afkorting '(E-)2WD'. Deze persoonlijke (E-)2WD-fiets mag je ook 

thuis en in je vrije tijd gebruiken. 

Elk personeelslid van KU Leuven dat betaald wordt via de Personeelsdienst van KU 

Leuven, komt in aanmerking voor een (E-)2WD-fiets, FWO-aspiranten dus helaas niet. 

FWO-aspiranten kunnen wel in hun hoedanigheid als doctoraatsstudent voordelig een 

fiets huren bij Vélo. Deeltijdse en tijdelijke werknemers komen ook in aanmerking voor 

een (E-)2WD-fiets. Voor het gebruik van de gewone 2WD-fiets engageert de gebruiker 

zich telkens voor een termijn van 12 maanden of een veelvoud ervan tenzij bij contracten 

van minder dan 12 maanden waar het engagement beperkt is tot de duur van de arbeids- 

of beursovereenkomst. 

Recent is het ook mogelijk om de elektrische versie van de 2WD-fiets aan te vragen, een 

E-2WD-fiets. Dezelfde personeelscategorieën die recht hebben op een 2WD-fiets, kunnen 

een E-2WD-fiets aanvragen voor zover ze minstens een 50% aanstelling binnen die 

https://admin.kuleuven.be/td/intranet/2wd/
https://www.velo.be/nl/studentenverhuur
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personeelscategorieën aan de universiteit (exclusief UZ Leuven) hebben en een 

engagement aangaan voor het gebruik ervan van minimaal 3 jaar.  In tegenstelling tot de 

gewone 2WD-fiets, dient het personeelslid voor een elektrische fiets een bijdrage van 11 

euro per maand te betalen. Dat bedrag zal aangerekend worden op je loon. 

Om te beschikken over een 2WD-fiets dien je een aanvraag in te dienen via de volgende 

link. Deze aanvraag dien je best zo snel mogelijk (maar wel pas ten vroegste op de eerste 

dag van je aanstelling) in. Er zijn immers wachttijden. Wanneer je fiets beschikbaar is, 

word je daarvan op de hoogte gebracht en zal er een afspraak gemaakt worden om de 

fiets te komen ophalen. 

Wanneer je fiets na ingebruikname een onderhoud of herstelling nodig heeft, kan je die 

herstelling ook laten uitvoeren door de KU Leuven. Die herstelling kan gebeuren bij Vélo 

of een KU Leuven fietsherstelpunt. Meer informatie vind je hier.  

Je kan kleine herstellingen aan je fiets ook zelf uitvoeren bij een van de vele Velo Fix 

Stations in Leuven. 

Meer informatie over de (E-)2WD-fiets is terug te vinden in het reglement.  

 

2.4 Lokalen en gebouwendienst 

2.4.1 Aan de faculteit en subfaculteiten 

Je kan te allen tijde gratis een lokaal of aula reserveren aan de faculteit. Daarvoor neem 

je best ruim op voorhand contact op met Lidia Spiessens. 

Heb je geen toegang tot een bepaalde ruimte? Ga dan langs op het facultaire 

administratie of neem contact op met de Centrale Dispatch (+32 16 32 20 00) van KU 

Leuven. 

2.4.1.1 Leslokalen en poollokalen reserveren 

Leslokalen en zogeheten poollokalen kan je reserveren via de centrale toepassing KU 

Loket (VGM en Ruimtes  Ruimtes: Gebouwen en lokalen  Aanvraagformulier 

evenement).   

Via diezelfde toepassing kan je nagaan of een lokaal vrij is op een bepaalde moment (VGM 

en Ruimtes  Ruimtes: Gebouwen en lokalen  Lokalen en bezetting). Meer informatie 

vind je op de facultaire Personeelspagina (sectie ‘Ondersteuning’  Reserveren). 

2.4.1.2 Facultaire ruimtes en lokalen reserveren 

Indien je een facultaire ruimte of lokaal wenst te reserveren, kan dat via de facultaire app 

Lokalenreservatie (Personeelspagina, sectie ‘Ondersteuning’  Reserveren). Daar kan je 

de beschikbaarheid van de ruimte of het lokaal controleren en vervolgens op de link 

‘Aanvraag reservatie’ klikken. 

https://admin.kuleuven.be/td/intranet/2wd/inschrijving
https://admin.kuleuven.be/td/intranet/2wd/fietsherstelpunten
https://admin.kuleuven.be/td/intranet/2wd/onderhoudherstelling#section-2
https://www.kuleuven.be/mobiliteit/fiets-1
https://www.kuleuven.be/mobiliteit/fiets-1
https://admin.kuleuven.be/td/intranet/2wd/reglement
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00037362
https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/administratie
https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/administratie
http://www.law.kuleuven.be/home/intranet
http://www.law.kuleuven.be/home/intranet
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2.4.1.3 Plattegronden en fysieke toegang 

Via de Personeelspagina (sectie ‘Ondersteuning’  VGM) krijg je toegang tot de 

plattegronden (atlasplannen) van de facultaire gebouwen. Aan de hand van deze plannen 

kan je het juiste nummer van een lokaal of een ruimte nagaan. Hierbij een overzicht: 

- Gebouw 103.01 - Oude Valk 

- Gebouw 103.03 - Nieuwe Valk 

- Gebouw 103.04 - Hoover 

- Gebouw 103.07 - Poorthuis 

- Gebouw 103.09 - Internationaal Huis 

- Gebouw 109.01 - MTC College 

- Gebouw 109.02 - MTC Grote Aula 

- Gebouw 109.03 - Augustinusvleugel 

- Gebouw 110.14 - Uitbreiding Blijde Inkomststraat 

- Gebouw 175.01 - MTC Pauscollege Adrianus VI 

- Gebouw 910.03 - Instituut Sociale Zekerheid, Blijde Inkomststraat 

 

Via de KU Leuven Access Guide kan je bovendien informatie vinden over de fysieke 

toegankelijkheid van lokalen en gebouwen op diverse campussen van de KU Leuven.  

Campussen 

Campus Brussel 

Je kan te allen tijde gratis een lokaal of aula reserveren aan de faculteit. 

Daarvoor neem je best ruim op voorhand contact op met Karin Andries. 

Heb je geen toegang tot een bepaalde ruimte? Ga dan langs op het facilitair 

beheer of neem contact op met hen 02 210 13 51 of met het onthaal 02 210 13 

93. Je vindt het facilitair beheer rechts naast de grote draaideur van het 

T’Serclaes gebouw. 

 

2.4.2 Aan de universiteit 

Je kan voor lessen of evenementen gratis een lokaal of aula reserveren aan de universiteit. 

Daartoe heb je twee opties: 

- je kan het online formulier invullen, of;  

- je kan contact opnemen met lokalen@tech.kuleuven.be. 

Heb je geen toegang tot een bepaalde ruimte? Neem dan contact op met de Centrale 

Dispatch (+32 16 32 20 00) van KU Leuven. 

http://www.law.kuleuven.be/home/intranet
https://admin.kuleuven.be/thema/gg/index.html
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00071412
https://admin.kuleuven.be/td/fd/le
mailto:lokalen@tech.kuleuven.be
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2.4.3 Bezetting van een lokaal raadplegen 

Via KU Loket kan je steeds de lokalenbezetting raadplegen. Dit doe je via KULOKET => 

VGM & Ruimtes => Ruimtes: gebouwen en lokalen > Lokalen en bezetting.  

Vervolgens heb je verschillende mogelijkheden om te zoeken op gebouwen te zoeken, 

bijvoorbeeld op naam van een bepaalde aula (vb. Parthenonzaal) of op basis van het 

tijdstip. Via deze laatste zoekmethode kan je aangeven op welke dag en tijdens welk 

tijdslot je een aula wenst te vinden, net als het aantal zitplaatsen dat de aula moet 

omvatten. Vervolgens krijg je een overzicht van alle aula’s die in aanmerking komen, 

rekening houdend met de door jou ingevoerde criteria.  

Wanneer je de individuele lokaalfiche van een aula of lokaal opent, krijg je meer 

informatie over de indeling en de daar aanwezige faciliteiten. Zo vind je er onder meer de 

ligging, de capaciteit, de oppervlakte en de aanwezige uitrusting. De bezetting van het 

lokaal in kwestie kan je raadplegen door onderaan de individuele fiche (bij meer 

informatie) de bezetting van het lokaal op te vragen. Vervolgens krijg je een uurrooster 

waarop de bezette momenten aangegeven staan. 

2.5 Toegang tot de campus 

2.5.1 Je kantoor en de fietsenstalling 

Bij indiensttreding aan onze faculteit krijg je een kantoorsleutel en kan je een sleutel van 

de overdekte fietsenstalling krijgen. 

Af te halen op het decanaat (DV1 – lokaal 00.33) bij de medewerker 

sleuteladministratie, Karine Draeck, elke werkdag tussen 9.30-12.30u. 

Mits het invullen en ondertekenen van het formulier  'sleutelaanvraag'  (dit 

formulier is ook ter beschikking op het decanaat) en betaling van 10 EURO 

waarborg (cash) krijg je je sleutel(s) onmiddellijk, tenzij er geen meer in 

voorraad zijn. In dat geval wordt er spoedig een bestelling geplaatst.  

Bij kantoorwissel, respectievelijk uitdiensttreding moet de sleutel worden 

omgewisseld, respectievelijk ingeleverd op het decanaat. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

http://www.law.kuleuven.be/home/algemeen/dienst-decanaat.html
https://www.law.kuleuven.be/home/intranet/formulieren/form-sleutelaanvraag.doc
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Bij indiensttreding aan deze subfaculteit kan je beschikken over een 

kantoorsleutel, af te halen op het decanaat (T’Serclaes – lokaal A04-09/1) bij 

Karin Andries. 

 

 

2.5.2 Nachtelijke toegang tot De Valk 

De toegangspoort aan het Ladeuzeplein volgt de uurregeling van de Rechten-bibliotheek 

(maar sluit soms iets vroeger).  

Om na sluitingstijd nog toegang te hebben tot de Valk-site dien je gebruik te maken van 

de nachtdeur aan de Tiensestraat 41 (witte deur, tussen de grote groene poort van de 

hoofdingang en de poort die doorgang biedt langs het International House). Het openen 

van de nachtdeur gebeurt met behulp van je geactiveerde personeels-kaart en de 

kaartlezer die naast de nachtdeur hangt. Om je personeelskaart te laten activeren dien je 

per e-mail een aanvraag te sturen naar de administratief directeur, Monique Vandyck. 

 

Campussen 

Campus Brussel 
De toegangsuren verschillen naargelang de dag en het precieze gebouw. 
T’Serclaes-gebouw: 

Van maandag tot en met donderdag 

Je kan binnen van 7u tot 21u. Opgelet! Vanaf 19uur tot 21uur heb je je Odisee 

personeelskaart nodig om T'Serclaes gebouw te betreden. Je kan buiten van 7u 

tot 21u30. Let op: daarna kan je niet meer naar buiten met de campuskaart. 

Vrijdag 

Je kan binnen van 7u tot 18u en buiten van 7u tot 19u. Let op: daarna kan je 

niet meer naar buiten met de campuskaart. 

Zaterdag 

Je kan binnen van 7u30 tot 12u30 en buiten van 7u tot 13u. Let op: daarna kan 

je niet meer naar buiten met de campuskaart. 

Op infodagen zal het T'Serclaesgebouw langer toegankelijk blijven, na 

goedkeuring van Joëlle Theunis. 

Zondag 

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00071412
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00022987
mailto:joelle.theunis@odisee.be
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Op zondag zijn de gebouwen altijd gesloten. 

Tijdens vakantieperiodes kan je enkel toegang krijgen tot het T'Serclaes-

gebouw mits een gemotiveerde aanvraag t.a.v. de personeelsdienst en dit ten 

laatste 3 werkdagen voor de vakantieperiode begint. De gemoti-veerde 

aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: naam, datum en uur van 

gewenste toegang. 

Hermesgebouw: 

Van maandag tot en met donderdag: 7u tot 21u30 

 
Vrijdag: 7u tot 18u 

 
Zaterdag: 7u30 tot 12u30 – Enkel langer open indien er onderwijsactiviteiten of 

examens plaatsvinden. 

 

Zondag: gesloten 

Erasmusgebouw: 

Van maandag tot en met vrijdag: 7u tot 19u – Vrijdag langer open enkel indien er 
onderwijsactiviteiten of examens plaatsvinden. 
 

Zaterdag 

Het Erasmusgebouw is in principe op zaterdag gesloten. Toegang dient 

uitdrukkelijk gevraagd te worden en dit ten laatste 3 dagen op voorhand. De 

gemotiveerde aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: naam, datum en 

uur van gewenste toegang. 

Zondag: gesloten 

Let op: er zijn een aantal zaterdagen waarop de campus gesloten is. De lijst van deze 

zaterdagen is te bekomen op onze dienst planning of via FB-BRU@odisee.be. 

Parking Campus Brussel: 

Maandag tot donderdag: 7u tot 21u40 
 

Vrijdag: 7u tot 19u30 
 

Zaterdag: enkel als de gebouwen open zijn 
 

Zondag: gesloten 

Je vindt deze info hier.  

Hoe reserveer ik een parkeerplaats? 

De parkeergarage van Campus Brussel wordt uitgebaat door Odisee. Om ervan 

gebruik te kunnen maken, moet je vooraf een aanvraag per mail richten 

mailto:FB-BRU@odisee.be
https://www.law.kuleuven.be/brussel/nl/personeel/openingsuren-campus-brussel
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aan https://planon.odisee.be/startpage/PSS/START  (dienst Facilitair 

Beheer). Je geeft dan naam en functie, nummerplaat en het tijdstip van gebruik 

van de parking door. Indien je gedurende een heel semester op vaste 

dagen/uren wenst te parkeren, gelieve dat meteen te vermelden, dan wordt dit 

geregistreerd op je campuskaart die dan toegang geeft tot de parking op de 

aangevraagde vaste tijdstippen. 

Wie mag een parkeerplaats aanvragen? 

Parking reserveren is enkel mogelijk voor personeel, gastsprekers of 

bezoekers. Er wordt geen toelating verstrekt voor studenten of deelnemers aan 

studiedagen of lezingen. 

Hoe bereik ik de parkeergarage van Campus Brussel? 

GPS-gebruikers: Wolvengracht 41. De parking 'TSerclaes bevindt zich in de 
parking van het hotel Radisson (signalisatie zichtbaar van op straat). OPGELET! 
In de parking volg je de aanduiding P-2 (achteraan rechts). Rij de betaalparking 
van het Radisson-hotel niet binnen! 

Je vindt deze info hier.  

2.5.3 Gereserveerde lokalen en vergaderzalen 

Sleutels van vergaderzalen en leslokalen dienen na reserveringsaanvraag (lokalen-

reservatie@law.kuleuven.be) te worden afgehaald op het onderwijs- en 

studentensecretariaat  (DV1 – lokaal 00.27) bij de medewerker lokalenreservering. Dat 

kan van 8u45 tot 17u. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

Alle leslokalen op Campus Brussel bevinden zich in het Hermesgebouw 

(gebouw met de groene ramen) en zijn goed bewegwijzerd in het gebouw. De 

meeste leslokalen zijn open, uitgezonderd die uit deze lijst. Voor die lokalen 

moet u op voorhand bij de balie een sleutel afhalen en die na afloop van de les 

ook terugbezorgen aan de balie (lokaal rechts naast hoofdingang 

T'Serclaesgebouw).  

Vergaderzalen dienen gereserveerd te worden via het facilitair beheer; sleutels 
dienen daar afgehaald en teruggebracht te worden. 

https://planon.odisee.be/startpage/PSS/START
https://www.law.kuleuven.be/brussel/nl/personeel/parkeren-op-campus-brussel
mailto:lokalen-reservatie@law.kuleuven.be
mailto:lokalen-reservatie@law.kuleuven.be
http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/administratie/contact
http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/administratie/contact
https://www.law.kuleuven.be/brussel/nl/personeel/toegang-lokalen
mailto:eventsFTB@odisee.be
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2.5.4 De dienstfiets 

Voor opdrachten in dienstverband tijdens de werkuren kan je gebruik maken van de 

dienstfiets. 

De sleutel van de fiets en de fietsenstalling kan je afhalen op het decanaat mits het 

invullen en ondertekenen  van een formulier ter beschikking op het decanaat. Hiervoor 

wordt geen waarborg gevraagd. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

Voor de campus Brussel is deze dienstfiets niet beschikbaar. 

 

2.6 De personeels- en studentenkaart 

Personeelskaart 

Je personeelskaart wordt voor aanvang van je tewerkstelling bij KU Leuven opgemaakt 

door de centrale personeelsdienst op basis van de foto die je hebt toegevoegd aan je 

kandidatendossier tijdens je sollicitatie. Indien je voor meer dan 50% tewerkgesteld 

wordt, zal de personeelskaart naar je werkadres verstuurd worden. Indien je voor minder 

dan 50% tewerkgesteld wordt, zal je de personeelskaart ontvangen op je thuisadres. 

Wanneer je geen personeelskaart ontvangen hebt, of bij verlies, kan je een (nieuwe) 

personeelskaart aanvragen door te mailen naar personeelskaart@kuleuven.be. Gelieve 

een digitale pasfoto in .jpeg formaat toe te voegen aan de mail. 

De personeelskaart zal je onder meer kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot de 

rechtenbibliotheek, bepaalde lokalen en vergaderzalen en, indien daarvoor geactiveerd, 

ook het nachtpoortje en de personeelsparking.  

Doctoraatsassistenten zijn naast personeelsleden ook nog studenten aan de KU Leuven, 

daar zij een doctoraatsopleiding volgen. Naast een personeelskaart beschik je als 

doctoraatsassistent dus ook over een studentenkaart. Hiervoor moet je bij een eerste 

inschrijving langs bij de centrale studentenadministratie. Daarna krijg je deze jaarlijks 

opnieuw opgestuurd, na herinschrijving (let op: je moet je als doctoraatsassistent dus elk 

jaar opnieuw inschrijven als (doctoraats) student aan de KU Leuven). 

 

mailto:personeelskaart@kuleuven.be
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Campussen 

Campus Brussel 

Je krijgt ook een Odisee-personeelskaart die door Odisee wordt aan-gemaakt 

zodra je een KU Leuven u-nummer hebt gekregen. 

 

2.7 Je KU Leuven e-mail, u-nummer en wachtwoord 

2.7.1 E-mailadres 

Elk personeelslid van de KU Leuven beschikt over een KU Leuven e-mailadres, behoudens 

uitzonderingen, opgesteld als volgt: voornaam.naam@kuleuven.be. Eens je aanstelling 

aan de faculteit vervolledigd is, krijg je in principe automatisch een e-mailadres 

toegewezen.  

Assistenten met een doctoraatsfinaliteit beschikken ook over een mailadres als student 

opgesteld als volgt: voornaam.naam@student.kuleuven.be. Sommige mails, o.a. over je 

jaarlijkse herinschrijving als doctoraatsstudent, komen alleen toe op je 

studentenmailadres. Het kan dus zeer handig zijn je studentenmail te koppelen aan je 

personeelsmail om zo geen belangrijke berichten mis te lopen. Voor meer informatie over 

het doorsturen van je studentenmail naar je personeelsmail verwijzen wij graag naar deze 

website. 

Het is mogelijk je KU Leuven-mails te consulteren via volgende webpagina: 

https://webmail.kuleuven.be of via een mailapplicatie. Op laptops en desktops van de KU 

Leuven staat Outlook standaard geïnstalleerd. Je kan ook op je mobiel apparaat je 

werkmail installeren en raadplegen via volgende configuratierichtlijnen. Ook is het 

mogelijk je e-mails te configureren op macbook. 

2.7.2 U-nummer 

Om toegang te krijgen tot je personeelsmail, Toledo, KULoket, het wifi-netwerk of je 

laptop of desktop van de KU Leuven moet je beschikken over een persoonlijk u-nummer 

en het daaraan gekoppelde wachtwoord. Dit u-nummer is uniek en blijft hetzelfde 

gedurende je aanstelling aan de faculteit. 

Wanneer je aanstelling aan de KU Leuven definitief bevestigd is,  krijg je op je privé 

mailadres een activatiecode om je KU Leuven account (u-nummer) te activeren en een 

wachtwoord in te stellen. 

mailto:voornaam.naam@kuleuven.be
mailto:voornaam.naam@student.kuleuven.be
https://admin.kuleuven.be/icts/services/email
https://webmail.kuleuven.be/
https://admin.kuleuven.be/icts/services/email
https://admin.kuleuven.be/icts/services/account/wachtwoord
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Assistenten met doctoraatsfinaliteit hebben ook een studentennummer (r-nummer) dat 

toegang geeft tot Toledo, het wifi-netwerk, etc, behalve dan de personeels-gerelateerde 

aspecten. 

2.7.3 Wachtwoord 

In tegenstelling tot het wachtwoord gekoppeld aan het KU Leuven-studentenmailadres 

dient het wachtwoord van je personeelsmail elk jaar gewijzigd te worden. Je wachtwoord 

moet minstens één kleine letter en één hoofdletter bevatten evenals een cijfer. Bij de 

wijziging van je wachtwoorden kunnen geen wachtwoorden ingesteld woorden die 

voorheen (twee jaar geleden bijvoorbeeld) al gebruikt zijn. Handig is dus in het eerste jaar 

van je aanstelling een wachtwoord te kiezen dat in de navolgende jaren makkelijk 

aangepast en dus ook onthouden kan worden. 

In geval je je huidig wachtwoord vergeten bent, is het mogelijk dit te wijzigen door een 

nieuwe activatiecode aan te vragen via https://account.kuleuven.be/. Meer informatie 

over login-problemen is terug te vinden op volgende pagina. 

2.8 Computer en telefoon 

2.8.1 Computer 

Naargelang het beleid van je instituut krijg je een desktop of een laptop ter beschikking. 

Soms kan de assistent ook zelf de keuze maken welk van beide opties hij of zij verkiest. Je 

overlegt hierover best met je promotor of afdelingshoofd, zo mogelijk voor de start van 

je mandaat. 

Je desktop of laptop wordt voor je eerste werkdag of tijdens de eerste dagen van je 

aanstelling geleverd. 

Je u-nummer is noodzakelijk om in te loggen, het is dus zeer belangrijk daar zo snel 

mogelijk over te beschikken. 

Sla alles zoveel als mogelijk op op je persoonlijke netwerkschijf (I:). Daarvan worden door 

de KU Leuven back-up’s genomen. Je persoonlijke schijf is de I-schijf die je kan terugvinden 

onder ‘My Computer’. Het is ook mogelijk dat je instituut en/of afdeling over een 

gedeelde schijf beschikt. Deze zijn traditioneel ondergebracht onder de J-schijf. Zie 

hierover meer onder het deel ‘Gedeelde schijven’. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

https://account.kuleuven.be/
https://admin.kuleuven.be/icts/services/account/wachtwoord
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Naargelang het beleid van deze subfaculteit krijg je een desktop of een laptop 

ter beschikking.  

De persoonlijke netwerkschijf in Brussel is de H-schijf. 

 

2.8.2 Telefoon 

Naast een computer krijg je ook een vaste telefoon ter beschikking. De telefoon wordt 

aangesloten op je computer. 

De telefoonnummers van KU Leuven-personeelsleden kan je vinden op de wie-is-wie-

pagina. Om intern te bellen kan je ook gebruik maken van de verkorte nummers: hiervoor 

laat je ‘016/3’ in het begin van het telefoonnummer weg.   

Via ‘Skype voor bedrijven’ (voorheen ‘ Microsoft Lync’; zie 2.8.3) kan je je telefoon 

(tijdelijk) doorschakelen naar je mobiele telefoon. Meer informatie daarover vind je op de 

snelzoekkaart: doorverbinden van de algemene handleiding van de ICTS-dienst. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

Ook op de campus Brussel krijg je een vaste telefoon ter beschikking. De 

telefoonnummers van KU Leuven-personeelsleden kan je ook hier vinden op de 

wie-is-wie-pagina. 

 

2.8.3 Skype voor bedrijven (voorheen ‘Microsoft Lync’) 

Skype voor bedrijven (voorheen ‘ Microsoft Lync’) is een communicatiekanaal van de KU 

Leuven. Naast een interne chatdienst, kan je via Skype ook bellen en online vergaderen.  

Inloggen gebeurt als volgt: 

- Sign In Address = voornaam.familienaam@kuleuven.be 

- User ID = unummer@kuleuven.be 

- Wachtwoord = wachtwoord van je e-mail/KULoket 

Voor meer informatie over het aanmelden, gebruik of downloaden van Skype voor 

bedrijven (‘ Microsoft Lync’) op andere apparaten of andere handige informatie, zie de  

algemene infopagina van ICTS-dienst met o.a. een handleiding  en handige 

steekvraagkaarten. 

http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person
http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person
https://admin.kuleuven.be/icts/services/skype/associatienet/skype-voor-bedrijven-doorverbinden-snelzoekgids.pdf
http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person
mailto:voornaam.familienaam@kuleuven.be
mailto:unummer@kuleuven.be
https://admin.kuleuven.be/icts/services/skype


 

29 

 

2.9 Draadloos netwerk 

De gebouwen van de KU Leuven (aula’s, academisch kwartier, Alma, etc.) voorzien 

toegang tot draadloos internet. Het netwerk eduroam (‘EDUcational ROAMing’) is 

toegankelijk voor alle studenten en al het personeel van de KU Leuven. Ook universiteiten 

en hogescholen in het buitenland maken hier vaak gebruik van. Ook daar kan je dus aan 

de hand van onderstaande gegevens inloggen op het wifi-netwerk van eduroam. Het 

eduroam-netwerk biedt echter geen toegang tot de interne KU Leuven-servers, waardoor 

het aangeraden is om op de campus gebruik maakt van campusroam. 

Inloggen gebeurt als volgt:   

- Username = unummer@kuleuven.be 

- Wachtwoord = wachtwoord van je e-mail/KULoket  

Je kan zowel met je laptop als mobiele telefoon of andere apparaten verbinding maken 

met het eduroam-netwerk. Afhankelijk van het desbetreffende apparaat kan de 

configuratie verschillen. Een overzicht vind je op volgend pagina.   

Daarnaast is ook het campusroam-netwerk beschikbaar. Deze netwerken zijn 

bijvoorbeeld handig om bezoekers aan de KU Leuven, die niet beschikken over een u-

nummer, ook toegang te verschaffen tot het wifi-netwerk van KU Leuven. Voor meer 

informatie over de andere netwerken zie hier. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

De instellingen voor campusroam wijken iets af van die van KU Leuven. Meer 

informatie vind je terug op faqict.odisee.be. 

 

2.10 Gedeelde en persoonlijke schijven 

Onder de ‘favorieten’ of via ‘verkenner’ op je computer vind je de I-schijf en J-schijf terug.    

De I-schijf is een persoonlijke (niet-gedeelde) netwerkschijf. Bestanden op deze schijf 

kunnen niet gedeeld worden.  

De J-schijf is een ‘gedeelde’ netwerkschijf die voornamelijk bedoeld is om bestanden te 

delen met collega’s. Wie rechten krijgt op een bepaalde map of bestand, zal deze onder 

de J-schijf te zien krijgen. 

mailto:unummer@kuleuven.be
https://admin.kuleuven.be/icts/services/wifi#config-info
https://admin.kuleuven.be/icts/services/wifi
https://faqict.odisee.be/
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De netwerkschijven zijn ook via het internet toegankelijk. Surf naar 

https://drives.kuleuven.be/ en meld aan via je u-nummer en wachtwoord. Op deze 

manier heb je ook ‘off-campus’ toegang tot de schijven. Handig als je bijvoorbeeld van 

thuis wenst te werken. 

De ‘off-campus’-toegang kan ook op een andere wijze, die meer gebruiks-vriendelijk is 

dan via je browser. Aan de hand van volgende instructies is het mogelijk om met je I- en 

J-schijven te connecteren vanop je KU Leuven-laptop: 

1. Download en installeer dit:   

https://admin.kuleuven.be/icts/services/extranet/junospulseclientinstallationv4.exe 

TIP. Het downloaden doe je best via een KU Leuven internet-netwerk. In het geval de 

laptop waarop je de schijven wenst te downloaden niet je werklaptop is, neem je de 

laptop in kwestie dus best een keer mee.  

2. Daarna zie je rechts onder in tussen je kleine icoontjes een witte S. Klik dat aan en kies 

A-zone => Connect. 

3. Daarna zoek je op je bureaublad het “Logon”-icoontje en dubbelklik je dat, waarna je2x 

OK moet klikken. 

4. Nu ga je naar ‘This PC’ in Windows Explorer en zie je je I-schijf en je J-schijf. 

Meer informatie over dit installatieproces vind je hier. Voor installatie instructie voor 

macbooks contacteer je best even de ICT Helpdesk. 

 

Opgelet!  

Het is aan te raden je laptop af en toe een keer mee te nemen naar het werk om 

hem te connecteren met het netwerk van de KU Leuven zodat het 

netwerkcertificaat geldig blijft. Anders is het mogelijk dat je de toegang tot de 

schijven wordt ontzegd. 

 

 

Campussen 

Campus Brussel 

KU Leuven-personeelsleden krijgen ook toegang tot een persoonlijke 

netwerkschijf (H), een dienstenfolder (O:) / opleidingsfolder (P:) op het netwerk 

van Odisee. 

https://drives.kuleuven.be/
https://admin.kuleuven.be/icts/services/extranet/junospulseclientinstallationv4.exe
https://admin.kuleuven.be/icts/servicepunt/lokaleondersteuning/thuis#SSLVPN
https://www.law.kuleuven.be/ict/nl/Wat-Hoe
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Er kan ook een aanvraag ingediend worden voor een opleidings- en 

dienstoverschrijdende  Teamschijf (T: ), bijvoorbeeld voor het uitwisselen van 

gegevens met bibliotheek. 

Meer informatie vind u op http://faqict.odisee.be. 

 

2.11 Huispost 

De inkomende post wordt verzameld per instituut en vervolgens verdeeld door de 

secretariaten.  

Het is ook mogelijk om (al dan niet werk-gerelateerde) postpakketten te laten leveren of 

op te halen op de financiële antenne. De financiële antenne bevindt zich in gebouw 103.01 

in de Oude Valk (lokaal 00.01). Zij brengt jou in principe per mail op de hoogte wanneer 

er iets geleverd wordt.   

In het geval je postpakket door B-Post geleverd wordt met als afleveradres onze financiële 

antenne, levert B-Post het pakket standaard af op het algemene postpunt van de KU 

Leuven op de Kapeldreef. Eens het daar is aangekomen zal het via de interne post 

verdeeld worden en vervolgens via je secretariaat bij jou bezorgd worden. Dit duurt dus 

iets langer. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

De inkomende post voor deze campus wordt verzameld en vervolgens verdeeld 

door het decanaat. 

2.12 Onthaal internationale medewerkers 

Voor internationale medewerkers is het vaak een hele opdracht om zich wegwijs te maken 

aan onze universiteit. Daarom staat alle essentiële informatie over praktische zaken, van 

nodige verzekeringen, belastingen en sociale zekerheid tot informatie over vervoer en 

gezondheid, opgelijst op de ‘Life@KULeuven’-website en nogmaals gebundeld in de 

uitgebreide ‘Living in Leuven’-brochure. 

Internationale doctoraatsstudenten en –assistenten kunnen deelnemen aan de 

Orientation Days in september 2020, de welkomsessies voor doctorandi en postdocs 

http://faqict.odisee.be/
file:///C:/Users/u0110065/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CJO2O602/financiële%20antenne
https://www.kuleuven.be/english/studentservices/pangaea/orientation-days/previous-orientation-days/september2019/pdf/living-in-leuven-2019-2020-old#page=23
https://www.kuleuven.be/english/studentservices/pangaea/orientation-days/previous-orientation-days/september2019/pdf/living-in-leuven-2019-2020-old
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en/of de PhD Welcome Day. Daarnaast kunnen ze zich inschrijven voor het Buddy 

programma om op een leuke manier geïntroduceerd te worden in de Belgische manier 

van leven. Nationale assistenten kunnen zich opgeven als buddy om de internationale 

medewerkers een hartelijk welkom te heten. De KULeuven biedt ook vele mogelijkheden 

tot netwerken aan. 

In verband met vragen over diversiteit, zie puntje 3.14.2. 

2.13 Voordelen 

Studentenrestaurants 

Als personeelslid van de KU Leuven kan je aan schappelijke prijzen eten in de 

studentenrestaurants van Alma, waaronder ’t Academisch Kwartier, dat gevestigd is in de 

Nieuwe Valk (DV3). Alma biedt verschillende gerechten aan, waaronder belegde broodjes. 

Je vindt de weekmenu per vestiging op hun website. 

Alma heeft verschillende vestigingen: 

1. Alma 1: Tiensestraat 115, 3000 Leuven  

2. Alma 2: E. Van Evenstraat 2, 3000 Leuven  

3. Alma 3: Steengroevenlaan 3, 3001 Heverlee  

4. ‘t Academisch kwartier: Tiensestraat 41, 3000 Leuven  

5. Pauscollege: Hoogeschoolplein 3, 3000 Leuven  

6. Groep T: Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven  

7. De Moete: Celestijnenlaan 200P, 3001 Heverlee  

8. ESAT2, Kasteelpark Arenberg 10, 3001 Heverlee 

Sport- en cultuurkaart 

Wanneer je je inschrijft als student, kan je tegen een kleine meerprijs een sport- en/of 

cultuurkaart aanvragen. De sportkaart is ook beschikbaar als je enkel een 

personeelsstatuut hebt, maar dan is ze iets duurder. 

Een sportkaart kost 27 EUR (student) of 50 EUR (personeel) voor een jaar, en geeft je 

gratis toegang tot de sportfaciliteiten van de KU Leuven. Je kan ook aan een verlaagd tarief 

een fitnesskaart krijgen, die je toegang verleent tot het universitair fitnesscentrum (Univ-

Fit). Meer info over de sport- & fitnesskaart vind je hier. 

Een cultuurkaart is enkel beschikbaar voor zij die (ook) student zijn, en kost 20 EUR voor 

een jaar. Deze kaart geeft je gratis toegang tot Museum M, en geeft je fikse kortingen op 

verschillende culturele activiteiten in Leuven. Meer info over de cultuurkaart vind je hier. 

Samenaankoop 

Als personeelslid van de KU Leuven kan je je registreren bij Samenaankoop KU Leuven. 

Door een groepsaankoop-formules kan je bij Samenaankoop rekenen op kortingen op een 

https://www.kuleuven.be/english/studentservices/pangaea/buddy-programme/phd-students-staff
https://www.kuleuven.be/english/studentservices/pangaea/buddy-programme/phd-students-staff
https://admin.kuleuven.be/mykuleuven/thema/hr-welzijn/opleiding-en-ontwikkeling/netwerken
http://www.alma.be/nl
https://www.kuleuven.be/sport/universitair-sportcentrum/tarieven
https://www.kuleuven.be/cultuur/cultuurkaart
https://www.samenaankoop.org/nl
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hele resem aan producten en diensten, van wijn tot musicals en elektro & multimedia (het 

aanbod verandert zo nu en dan, maar vind je steeds op de website). Bijzonder 

vermeldenswaardig is dat je via de KU Leuven korting krijgt op een groot aanbod aan Dell-

producten. 

Campussen 

Campus Brussel 

Als personeelslid van de KU Leuven krijg je korting in de twee 

studentenrestaurants van Sodexo. Sodexo biedt verschillende gerechten aan. 

Je kan er ook belegde broodjes kopen. Meer informatie op de website. 

 

http://stuvoplus.be/brussel/voeding
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3 Personeelszaken en het statuut als AAP/BAP 

3.1 De verschillende personeelsstatuten binnen de universiteit 

De verschillende personeelsstatuten binnen de universiteit kunnen opgesplitst worden in 

twee grote groepen: het Academisch Personeel (AP) en het Administratief en Technisch 

Personeel (ATP). Hieronder kan je een overzicht van de verschillende statuten 

terugvinden. Meer informatie over het statuut kan je telkens terugvinden op intranet.  

Binnen het Academisch Personeel (AP) wordt er een opdeling gemaakt in 3 categorieën: 

Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP), Assisterend Academisch Personeel (AAP) en het 

Bijzonder Academisch Personeel (BAP). 

Tot het ZAP behoren onder andere de statuten van docent, hoofddocent, hoogleraar en 

gewoon hoogleraar. 

Het AAP wordt ingedeeld in drie groepen: assistent, praktijkassistent en doctor-assistent. 

Binnen het BAP wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende statuten: 

wetenschappelijk medewerker, doctoraatsbursaal, bijzonder navorser (FWO = Fonds 

Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen), plaatsvervanger, vrijwillig wetenschappelijk 

medewerker, gastprofessor, post-doctoraal bursaal (ook in internationale mobiliteit), 

onderzoekskader. 

Eenvoudig samengevat is het ZAP dus de professoren, het AAP en het BAP de assistenten 

en postdocs, en het ATP de administratieve medewerkers.  

Gebruikte afkortingen en vindplaatsen: 

- FWOASP = Reglement van het Fonds Wetenschappelijke Onderzoek - 

Vlaanderen tot regeling van het mandaat aspirant voor de uitvoering van 

projecten van fundamenteel onderzoek 

- GRS = Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit 

- HR = Huishoudelijk Reglement Faculteit Rechten en Criminologie 

- RAP = Reglement van het Academisch Personeel 

- RDB = Intern reglement voor de toekenning van doctoraatsbeurzen aan KU 

Leuven 

- Codex Hoger Onderwijs = Codificatie van de decretale bepalingen betreffende 

het hoger onderwijs  

3.2 BAP vs. AAP vs. externe financiering 

Je vindt hier een uitgebreid overzicht van het statuut van het AAP/BAP. 

https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/statuten
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/statuten
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/statuten/aap.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/statuten/bap.html
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/predoctorale-mandaten/aspirant-fundamenteel-onderzoek/reglement-aspirant-fundamenteel/
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/predoctorale-mandaten/aspirant-fundamenteel-onderzoek/reglement-aspirant-fundamenteel/
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/predoctorale-mandaten/aspirant-fundamenteel-onderzoek/reglement-aspirant-fundamenteel/
https://admin.kuleuven.be/rd/gewoon_regl_structuur.html#hoofdstV
https://www.law.kuleuven.be/home/algemeen/huishoudelijk_reglement
https://admin.kuleuven.be/personeel/studpers/reglement_AP/reglement.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/regelgeving/reglement_doctoraatsbeurzen
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/statuten
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AAP’ers zijn werknemers van de universiteit, terwijl BAP’ers geen werknemers van de 

universiteit zijn (met uitzondering van wetenschappelijk en pedagogisch medewerkers). 

Een doctoraatsbursaal is als BAP’er dus geen werknemer van de KU Leuven, maar 

ontvangt een beurs uit het Facultaire Luik Onderzoeksfonds (kortweg FLOF), van de 

universiteit of van een andere instelling (zoals het FWO). Dat verschil in statuut heeft 

uiteraard fiscale gevolgen. 

AAP’ers (en andere werknemers van de universiteit zoals wetenschappelijk 

medewerkers) worden belast en dragen bij tot de sociale zekerheid zoals de normale 

werknemer. 

BAP’ers (die geen werknemer zijn) betalen sociale zekerheidsbijdragen en bouwen 

daardoor rechten op in alle takken van de sociale zekerheid. Op de betaalde beurs geldt 

evenwel een fiscale vrijstelling. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Bovendien 

geldt de beurs niet als een inkomen in de personenbelasting. Dat heeft voor- en nadelen. 

Voordeel is dat het mogelijk is om fiscaal ten laste van de ouders te blijven (tenminste als 

je bij je ouders gedomicilieerd blijft). De doctoraatsbursaal die samenwoont of gehuwd is, 

kan niet fiscaal ten laste van de partner zijn. Fiscaal voordelig is dan weer de toepassing 

van de huwelijksquotiënt, waarbij een deel van de belastbare inkomsten van de 

echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner als inkomsten van de 

doctoraatsbursaal worden beschouwd. Besef evenwel goed dat er ook belangrijke 

nadelen aan verbonden zijn. Van belastingverminderingen of aftrekken die niet 

terugbetaalbaar zijn, kan de doctoraatsbursaal in de regel niet genieten omdat hij of zij 

geen inkomen in de fiscale zin heeft. 

Netto verdienen AAP’ers en BAP’ers doorgaans ongeveer hetzelfde. Aangezien de AAP’er 

evenwel niet kan genieten van een fiscale vrijstelling, ligt de brutowedde (alsook 

vakantiegelden, eindejaarstoelagen, …) uiteraard hoger. Een overzicht met de 

loonschalen voor assistenten (barema 43) inclusief indexering en anciënniteit vind je hier. 

Een tip omtrent het vakantiegeld: hou er rekening mee dat het vakantiegeld standaard 

wordt berekend op het loon van de maand juni, terwijl je loon geïndexeerd kan worden 

in de maand juli. Je kan daarom in KULoket je vakantiegeld laten baseren op je loon van 

de maand juli, augustus of september. Op die manier is het vakantiegeld hoger (want 

gebaseerd op loon na indexering) maar krijg je het natuurlijk ook pas die latere maand. 

Controleer dit elk jaar opnieuw.  

Meer informatie over de omvang van de eindejaarstoelagen is terug te vinden op 

volgende pagina. 

Daarnaast hebben personeelsleden van de KU Leuven ook recht op ecocheques   

a rato van “één ecocheque van 17 euro per maand”. Een voltijdspersoneelslid dat een jaar 

onafgebroken in dienst geweest is, heeft dus recht op ecocheques ter waarde van 204 

euro. Traditioneel worden de ecocheques eind november verdeeld onder de 

personeelsleden. Assistenten die niet vaak in Leuven zijn of reeds elders aan de slag zijn, 

kunnen aan één van hun (ex)-collega’s vragen om hun ecocheques af te halen, mits zij 

hiervoor een volmacht  ondertekenen. Je kan deze ecocheques gebruiken voor allerhande 

aankopen. Klassiek zijn spaarlampen, bioproducten in supermarkt, bepaalde ecologische 

elektrische toestellen. Daarnaast zijn er ook een aantal minder bekende zaken waarvoor 

https://admin.kuleuven.be/personeel/wedde/graadbarema/ap/barema43.pdf
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/vakantiegeld.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/vakantiegeld.html#section-9
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/vakantiegeld.html#section-9
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/eindejaarspremie.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/ecocheques
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/formulieren/template-volmacht-ecocheques.pdf
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ecocheques kan inzetten zoals de aankoop van Thalys of Eurostartickets (indien deze 

worden aangekocht via erkende reisagentschappen), hotels of toeristische attracties met 

het groene sleutel-label of Europees ecolabel; fietsen en fietsaccesoires. Een overzicht 

van de vele handelaars die ecocheques aanvaarden is terug te vinden op volgende 

webpagina.  

3.3 Nevenactiviteiten 

Een nevenactiviteit is een bezoldigde of onbezoldigde activiteit die een lid van het 

academisch of onderwijzend personeel uitoefent naast zijn of haar universitaire opdracht. 

Wat niet als nevenactiviteit geldt, is tewerkstelling aan het UZ Leuven of bij het FWO/IWT; 

wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening; lidmaatschap van een raad van 

bestuur van een andere rechtspersoon in opdracht van de KU Leuven; lidmaatschap, uit 

hoofde van de deskundigheid of functie van de betrokkene bij de universiteit, van 

wetenschappelijke adviescommissies, redactieraden van wetenschappelijke reeksen en 

tijdschriften, beroepsverenigingen en andere organen of instellingen; en onbezoldigde 

culturele en sociale activiteiten buiten de beroepssfeer. 

Voor de toegestane nevenactiviteiten geldt een onderscheid tussen AAP en BAP. De 

basisvoorwaarden en -criteria vind je op de intranetpagina. Uiteraard gaat het om de 

gevolgen voor de feitelijke beschikbaarheid en het positieve nut van deze activiteiten voor 

de uitoefening van de universitaire opdracht. Afhankelijk van het soort nevenactiviteit 

gelden er specifieke voorwaarden. 

Wanneer je als voltijds AAP'er wordt aangesteld, word je geacht voltijds voor de 

universiteit te werken. Men mag geen bezoldigde nevenactiviteiten of andere 

beroepsactiviteiten uitoefenen, tenzij mits toestemming van het faculteitsbestuur en het 

bestuur van de universiteit en voor zover deze nevenactiviteiten niet meer dan twee halve 

dagen per week overschrijden (art. V.12-V.16 Codex Hoger Onderwijs). Voor deeltijdse 

leden van het academisch personeel geldt het volgende onderscheid. Wie voor minder 

dan 50% is tewerkgesteld, deelt jaarlijks zijn nevenactiviteiten mee, maar behoeft geen 

toelating. Wie tewerkgesteld is voor meer dan 50%, deelt jaarlijks nevenactiviteiten mee 

en heeft toelating nodig. Het Universiteitsbestuur gaat na of de nevenactiviteiten de 

feitelijke beschikbaarheid voor de universiteit niet in het gedrang brengen. Hieruit blijkt 

dat ook praktijkassistenten met slechts een klein percentage van aanstelling hun 

nevenactiviteiten (de facto vaak hun hoofdactiviteit) dienen mee te delen. Voor de 

aangifte van deze nevenactiviteiten wordt jaarlijks (in april) via e-mail een oproep 

gedaan. Indien de nevenactiviteiten meer tijd in beslag nemen dan twee halve dagen per 

week, wordt men ambtshalve in een deeltijdse functie geplaatst (mandaatreductie). Er 

zijn verder een aantal functies waarvan men automatisch veronderstelt dat ze meer dan 

twee halve dagen in beslag nemen zoals minister, parlementslid e.d., maar die komen 

voor het doorsnee AAP-lid meestal niet in aanmerking, met uitzondering (wellicht) van 

het zelfstandig hebben van een advocatenkantoor. Wie voor het lopende academiejaar 

een nevenactiviteit wil aanvragen, kan dit doen via een brief die gericht is aan de 

vicerector van zijn/haar groep en geadresseerd aan de personeelsconsulent, met het 

https://www.edenred.be/benefits-ec.php
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/statuten/nevenactiviteiten.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/statuten/nevenactiviteiten.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/statuten/nevenactiviteiten.html#ambtshalve_onverenigbaar
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bijgevoegde advies van departementsvoorzitter (of, indien van toepassing, 

campusvoorzitter of campusdecaan) en decaan. 

AAP'ers mogen in beginsel geen onderwijs volgen tijdens de diensturen, met uitzondering 

van de doctoraatsopleiding. Voor een uitzondering dient een verzoek aan het 

Faculteitsbestuur te worden gericht (art. 129 RAP). De leden van het assisterend 

academisch personeel mogen wetenschappelijke opdrachten vervullen of deelnemen aan 

wetenschappelijke bijeenkomsten buiten de KU Leuven, in België of in het buitenland, 

met voorafgaande toestemming van het Departementsbestuur of van het bestuur van de 

"Administratieve Eenheid" (art. 131 RAP). 

Voor het BAP wordt een onderscheid gemaakt tussen doctoraatsbursalen, FWO-

aspiranten en wetenschappelijk medewerkers. 

Een doctoraatsbursaal wordt geacht enkel onderzoek te doen, al mag van hem/haar 

gevraagd worden dat hij/zij onderwijs verleent, voor maximaal 4 uur per week, of 

administratieve taken uitvoert voor ten hoogste 8 uur per week. Voor een 

doctoraatsbursaal is elke beroepsactiviteit verboden, tenzij bij een deeltijds 

doctoraatsbursaal (dat slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend) (art. 12 RDB). 

Voor de overige activiteiten, waaronder het volgen van onderwijs, moet toelating worden 

gevraagd aan het Groepsbestuur. Aanvullende studies mogen het voltijds karakter van 

het doctoraatsonderzoek niet in het gedrang brengen (art. 11 RDB). 

Een FWO-aspirant is evenals de doctoraatsbursaal een voltijds onderzoeker. Hij/zij mag 

echter, mits toelating van de onthaalinstelling, buiten de onthaalinstelling en buiten het 

mandaat een bezoldigde activiteit uitvoeren, op voorwaarde dat deze niet in functie staat 

van de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift, en de vereiste inzet en voortgang 

van de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift niet in het gedrang brengt (art. 19, 

§1 FWOASP). De totale werklast, zowel voor het volgen van andere cursussen als voor de 

ondersteuning van onderwijs onder de verantwoordelijkheid van een ZAP-lid, bedraagt 

maximaal 20 procent van de beschikbare tijd. Deze opdrachten kunnen zijn: begeleiding 

van oefeningen, practica, seminaries, of administratieve of klinische taken. Onder geen 

beding kan een aspirant als verantwoordelijke of titularis worden aangeduid van een 

opleidingsonderdeel  (art. 18, §2 FWOASP). Bij het bepalen van de tijdbesteding van deze 

taken dient de reële werklast te worden beschouwd, inclusief voorbereiding en 

gerelateerde activiteiten(art. 18, §2 FWOASP). Er is bovendien uitdrukkelijk bepaald dat 

er geen inschrijving aan een balie mag zijn (dus ook geen daadwerkelijke activiteit als 

advocaat) (art. 19, §4 FWOASP).  

Voor wetenschappelijk medewerkers gelden de voorwaarden die de financierende 

instelling vooropstelt. Aangezien ze ook werknemer van de K.U. Leuven zijn, gelden de 

regels voor nevenactiviteiten die op het academisch personeel van toepassing zijn (zie bij 

AAP). Dat geldt eveneens voor de plaatsvervangers. Vrijwillig medewerkers ontvangen 

geen loon of beurs en mogen uiteraard nevenactiviteiten uitoefenen. 
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3.4 Loopbaanontwikkeling 

Als personeelslid van de KU Leuven beschik je over de mogelijkheid om 

personeelsopleiding te volgen. Het bekijken van het aanbod alsook het inschrijven voor 

deze cursussen gebeurt via KULoket. Op het tabblad “Personeel” klik je onder 

“Personeelsopleidingen” op “Opleidingsaanbod en inschrijven”. Meer informatie vind je 

ook in volgende brochure en op de MyKULeuven-website. 

Je kan met vrije trefwoorden zoeken naar een cursus, maar tevens via de catalogus, via 

de cursuskalender en op basis van plaats/doelgroep. Een tip: opteer voor een 

voorinschrijving wanneer er geen opleiding gepland staat op een bepaald moment. 

Voorts ben je als assistent aan de rechtsfaculteit uiteraard ook lid van de Doctoral School 

for the Humanities and Social Sciences. Op de webpagina met info voor doctorandi vind 

je onder “Transferable skills” ook de mogelijkheid door te klikken naar KULoket i.v.m. het 

opleidingsaanbod of naar een overzicht van interessante cursussen. 

Uiteraard betekent inschrijven voor een cursus ook dat je moet opdagen voor de cursus. 

Sommige plaatsen zijn immers felbegeerd. Het beleid inzake annuleren en niet-opdagen 

bij de Doctoral School for the Humanities and Social Sciences komt neer op de 

mogelijkheid om kosteloos te annuleren tot drie werkdagen voor de start van de cursus, 

een kost van 50 euro voor niet-opdagen of latere annuleringen zonder geldige reden. De 

geldige redenen (bv. ziekte) staan opgelijst en er staat tevens vermeld welk document je 

ter staving daarvan moet doorsturen binnen 8 werkdagen na annulering. 

Daarnaast worden er binnen de Universiteit ook een aantal initiatieven georganiseerd 

met het oog op een vlotte overgang van de universiteit naar de praktijk bij afloop van het 

mandaat. Meestal nemen deze initiatieven de vorm aan van een jobbeurs. Zo organiseert 

de PhDSociety jaarlijks een overkoepelende jobbeurs waar een heel aantal grote 

bedrijven aanwezig zijn. Daarnaast wordt er voor de Doctoral School Humane 

Wetenschappen ook driejaarlijks een jobbeurs georganiseerd door YouReCa (Young 

Researchers' Careers). YouReCa is een onderdeel van het Career Center van de KU Leuven, 

opgericht voor specifieke loopbaanvragen van jonge onderzoekers. Bij YouReCa kan je 

bijvoorbeeld ook terecht voor een uitgebreid aanbod loopbaanworkshops, een handige 

online loopbaantool en zelfs voor individuele loopbaanbegeleiding. Meer algemeen biedt 

het Career Centre hulp door middel van coaching & mentoring. Bovendien vind je meer 

informatie over netwerken op de MyKULeuven-website. 

3.5 Functioneringsgesprekken 

Functioneringsgesprekken geven de gelegenheid om via een open dialoog te komen tot 

transparantie in de wederzijdse verwachtingen. Functioneringsgesprekken hebben tot 

doel de directe samenwerking tussen jou, je collega’s en je (co)promotor te stimuleren en 

te vergemakkelijken. Zij vormen een element van waardering en maken zaken 

bespreekbaar op basis van gelijkwaardigheid. 

https://admin.kuleuven.be/personeel/data/brochure-opleidingen-onderzoekers
https://admin.kuleuven.be/mykuleuven/thema/hr-welzijn/opleiding-en-ontwikkeling
https://ghum.kuleuven.be/phd
https://ghum.kuleuven.be/phd
https://ghum.kuleuven.be/phd/practical_students
https://ghum.kuleuven.be/phd/practical_students/Activities-list
http://ghum.kuleuven.be/phd/practical_students/no-show-fee
http://ghum.kuleuven.be/phd/practical_students/no-show-fee
https://www.phdsociety.be/
https://www.kuleuven.be/personeel/careercenter/youreca-career-center
https://admin.kuleuven.be/mykuleuven/thema/hr-welzijn/opleiding-en-ontwikkeling/coaching-mentoring
https://admin.kuleuven.be/mykuleuven/thema/hr-welzijn/opleiding-en-ontwikkeling/netwerken
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In beginsel vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats. Dat kan in een vaste periode 

zijn voor alle assistenten (bv. omstreeks de paasvakantie, of in juni - juli); dat kan ook 

bijvoorbeeld vier maanden na de indiensttreding en vanaf dan jaarlijks zijn. Bijkomende 

gesprekken op vraag van de medewerker of de promotor zijn steeds mogelijk. Informeer 

bij je promotor welke planning binnen je instituut wordt gevolgd. 

De promotor ziet erop toe dat deze gesprekken plaatsvinden en neemt daartoe het 

initiatief. Assistenten met een copromotor kiezen er bij voorkeur voor om het 

functioneringsgesprek zowel met de promotor als met de copromotor (doorgaans in één 

gesprek maar mogelijks ook in een afzonderlijk gesprek met elk van beiden) te hebben. In 

de facultaire leidraad functioneringsgesprekken staat een uitgebreide lijst van 

hoofdthema’s en meer concrete topics die een inspiratiebron kan zijn voor het voeren van 

het gesprek. Al deze elementen kunnen en mogen aan bod komen, maar een exhaustieve 

bespreking van alle onderdelen is uiteraard onmogelijk. Belangrijk is dat zowel de 

medewerker als de promotor tijdens het functioneringsgesprek topics kunnen 

aanbrengen. Om zeker te zijn dat belangrijke punten aan bod komen, wordt bij het begin 

van het gesprek aan elkaar gemeld welke punten men zeker wil bespreken – daartoe 

selecteren de assistent en de promotor op voorhand best elk een drietal punten. 

Het afsprakenblad van het vorige functioneringsgesprek (cf. infra) wordt in de bespreking 

opgenomen teneinde te evalueren welke doelstellingen gehaald werden en welke 

bijgestuurd dienen te worden. 

De assistent is verantwoordelijk voor de rapportering door het schrijven van een kort 

verslag van het functioneringsgesprek, binnen een week na het gesprek (facultatieve 

deadline). Daarbij hanteert de assistent het verslagblad en afsprakenblad op het einde 

van de facultaire leidraad functioneringsgesprekken. In het verslagblad wordt aangegeven 

welke punten promotor en medewerker besproken wilden zien. Verder wordt voor elk 

van de besproken punten kort verwoord hoe men de toestand het afgelopen jaar 

evalueert. In het afsprakenblad wordt verduidelijkt welke concrete afspraken er naar 

volgend jaar gemaakt werden. Het verslag wordt ondertekend door promotor en 

medewerker. 

3.6 De personeelsdienst 

De personeelsdienst van de KU Leuven wordt centraal georganiseerd en dus niet per 

faculteit. Haar gebouwen bevinden zich in de Parijsstraat 72b te Leuven.  

Bij je aanstelling zal je een arbeidsovereenkomst moeten tekenen op de kantoren van de 

Personeelsdienst. Zij zullen je daarvoor persoonlijk uitnodigen. Bij de ondertekening van 

je arbeidsovereenkomst geeft de Personeelsdienst je verder ook nog nuttige informatie 

met betrekking tot werken aan de KU Leuven. Op datzelfde moment wordt er eveneens 

een foto genomen die gebruikt wordt voor je personeelskaart en je (interne) wie-is-wie 

pagina. Hoe je deze foto kan veranderen, vind je terug bij ondertitel 3.4.8. 

Ieder personeelslid heeft binnen de personeelsdienst een persoonlijke HR-adviseur. Deze 

adviseur kan je contacteren voor al je personeelsgerelateerde vragen waarop de website 

https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/Documenten/Facultaire_leidraad_functioneringsgesprekken_20100112.doc
https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/Documenten/Facultaire_leidraad_functioneringsgesprekken_20100112.doc
https://admin.kuleuven.be/personeel
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van de personeelsdienst je niet meteen een antwoord biedt. De naam van je persoonlijk 

HR-adviseur vind je terug op KULoket onder het luik Personeel > Personeelsdossier > Mijn 

gegevens. De naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van je HR-adviseur staan 

vervolgens bovenaan de pagina vermeld. 

Iedere wijziging aan je statuut (verlenging, uitbreiding, reductie, …) vraagt een 

voorafgaand advies van het faculteitsbestuur.  Hiertoe moet steeds een dossier ingediend 

worden, voor akkoord ondertekend door je diensthoofd en afdelingsvoorzitter, bij de 

administratief directeur. Na behandeling door het faculteitsbestuur, wordt je dossier voor 

verdere afhandeling door de faculteit overgemaakt aan de personeelsdienst.   

Meer HR-gerelateerde informatie vind je hier. 

3.7 KU Loket 

KU Loket is het administratieve "portaal" van de Associatie KU Leuven. Het is vooral een 

toegangspoort naar de web-toepassingen m.b.t. je administratie. Door éénmaal aan te 

melden maakt de gebruiker zich bekend voor alle toepassingen binnen het portaal. KU 

Loket is gepersonaliseerd voor elke individuele gebruiker. 

Je dient je aan te melden met je gebruikersnaam (u-nummer) en centrale wachtwoord. 

Afhankelijk van je functie(s) binnen de organisatie (personeelslid, student, 

kredietbeheerder, docent, ...) zal je andere toepassingen en informatie aangeboden 

krijgen. 

KU Loket is toegankelijk via volgende webbrowser. Je kan vanop eender welke laptop, 

waar ook in de wereld, via de webbrowser naar KU Loket gaan, zonder installatie van 

bijkomende software. 

KU Loket biedt niet alleen pagina's en rapporten aan om te raadplegen, maar ook "self-

service-toepassingen" waarbij je gegevens kan invoeren of processen kan starten. Je vindt 

er onder meer informatie over je personeelsgegevens, loonbrieven, VGM, resterend 

aantal vakantiedagen, etc. Naast deze administratieve gegevens vind je als assistent met 

een doctoraatsfinaliteit op KULoket ook een tabblad met informatie omtrent je lopende 

onderzoek. Een overzicht van de deadline voor bepaalde mijlpalen zijn onder meer terug 

te vinden in je KULoket-toepassing onder de rubriek ‘Onderzoek’ en vervolgens 

‘Doctoraatsopvolging’. Ook biedt KULoket je enkele self-service-toepassingen. Zo kan je 

via KULoket bijvoorbeeld vakantie aanvragen, de nodige documenten voor je 

doctoraatsmijlpalen uploaden, je herinschrijven, je beroepskosten indienen, je zendingen 

aangeven,.. 

De aangeboden transacties zijn vooral gericht op occasionele gebruikers. Ze zijn zonder 

opleiding en met een beperkte handleiding bruikbaar. Je vindt deze handleiding door je 

aan te melden bij KULoket en vervolgens het tabblad ‘Ondersteuning’ aan te klikken. Je 

vindt dan vervolgens onder ‘Help’ een handleiding voor het gebruik en mogelijke 

toepassingen binnen KULoket. 

https://admin.kuleuven.be/mykuleuven/thema/hr-welzijn
https://webwsp.aps.kuleuven.be/irj/portal
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3.8 Mijn ‘wie-is-wie’-pagina 

De wie-is-wie pagina is zeer handig om praktische informatie op te zoeken over andere 

collega’s: waar hun kantoor is, hoe je hen per mail of telefoon kan bereiken, welke artikels 

ze gepubliceerd hebben, etc. De reguliere wie-is-wie-pagina, is voor iedereen (en dus ook 

externen) beschikbaar. 

Van de wie-is-wie bestaat evenwel ook een intranetversie. Daarin staan meer gegevens 

dan in de publieke internetversie. Een volledig overzicht van de te raadplegen gegevens 

kan je terugvinden op intranet. Je kan er eveneens terugvinden hoe je deze gegevens voor 

je wie-is-wie pagina kan (laten) aanpassen.  Het is van belang dat je steeds je telefoon- en 

lokaalnummer registreert. 

3.9 Zendingen 

Indien je op een buitenlandse zending gaat, dien je dit aan te geven via KULoket. Een 

buitenlandse zending registreert dat je afwezig zal zijn maar dit omwille van 

verplichtingen in dienstopdracht (en niet voor vakantiedoeleinden). Voorbeelden van 

buitenlandse zendingen zijn: een buitenlands onderzoeksverblijf, een congres of het 

volgen van een korte opleiding gerelateerd aan je onderzoeksverblijf. Het is belangrijk je 

buitenlandse zending te registreren omdat je zo je afwezigheid verantwoordt en ook in 

orde bent voor de verzekering.  

Na je registratie in KULoket zal je zending, na gunstig advies van de decaan, goedgekeurd 

worden door de centrale diensten. Reeds vanaf de registratie van je zending zal je evenwel 

een bijzonder nummer ontvangen. Dit nummer is van belang om de eventuele 

beroepskosten in te geven die gepaard gaan met je buitenlandse zending. 

3.10 Telewerk 

Telewerk houdt in dat je van thuis uit werkt of vanop een andere plaats naar keuze. Het 

is een werkvorm die tot doel heeft de mogelijkheden tot flexibel werken te verruimen bij 

niet-locatiegebonden opdrachten. Je vindt alle informatie over telewerk hier. 

KU Leuven voorziet drie vormen van telewerk: occasioneel telewerk, structureel telewerk 

en uitzonderlijk telewerk. Afsprakenkaders concretiseren de geldende procedures m.b.t. 

deze drie telewerkvormen en bieden handvaten voor entiteiten om verdere concrete 

afspraken, afgestemd op de specifieke werkcontext, rond telewerk te maken. Je vindt ze 

hier. 

Als het maken van afspraken rond telewerk moeizaam verloopt of als je als medewerker 

het gevoel hebt dat telewerkmogelijkheden moeilijk of niet bespreekbaar zijn, 

bijvoorbeeld door een verschil in visie tussen het diensthoofd en het ABAP-lid, dan kan je 

terecht bij de voorzitter van de ABAP-Delegatie en de Ombudspersoon. Zo nodig kan je 

terecht bij de Personeelsdienst via het centrale e-mailadres telewerk@kuleuven.be. De 

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/
https://admin.kuleuven.be/sab/od/wieiswie-help
https://admin.kuleuven.be/sab/od/intranet/wieiswie-info
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/werktijd-telewerk/telewerk/index
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/werktijd-telewerk/telewerk/index
mailto:telewerk@kuleuven.be
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Personeelsdienst zal de betrokkenen informeren en waar nodig bepaalde elementen 

verduidelijken, een gesprek faciliteren en ondersteuning bieden. Indien consensus 

uitblijft, kan een medewerker via de werknemersafvaardiging terecht bij het subcomité 

Comité Personeelszaken (CPZ) dat een advies zal uitbrengen aan de leidinggevende en het 

bestuur. 

3.11 (Hospitalisatie)verzekering aan de KU Leuven 

Een van de voordelen van werken aan de KU Leuven is dat je geniet van een zeer goede 

hospitalisatieverzekering. Deze verzekering kom je automatisch toe bij het onderteken 

van je arbeidsovereenkomst. De dekking van je hospitalisatie geldt zowel voor jezelf als 

personeelslid, in geval je minstens 20% aangesteld bent aan de KU Leuven, als voor je 

gezinsleden (zijnde je echtgeno(o)t(e) of levenspartner en/of je kinderen gedomicilieerd 

op je thuisadres). Je gezinsleden vallen evenwel niet automatisch onder de 

hospitalisatieverzekering. Je dient voor hen een aansluitingsformulier in te vullen. 

Indien je niet voor minstens 20% aangesteld bent, heb je steeds de mogelijkheid om je 

vrijwillig aan te sluiten bij de sociale of de privéformule van de hospitalisatieverzekering 

mits betaling van de volledige jaarpremie. 

Meer informatie over de dekking en de procedure in geval van ziekte of 

ziekenhuisopname kan je raadplegen op de webpagina van de verzekeringsdienst. Je vindt 

er onder meer een kopie van de volledige polis terug. Meer informatie over je 

hospitalisatie alsook de aangifte van eventueel door jou gemaakte kosten zijn eveneens 

te raadplegen via je KULoket > Personeel > Personeelsdossier > Mijn gegevens > 

Verzekeringen. 

Naast de hospitalisatieverzekering vind je op de webpagina van de verzekeringsdienst 

meer informatie terug over andere verzekeringen die je mogelijk dient aan te spreken. 

Bijvoorbeeld in geval van een arbeidsongeval, ongeluk met eigen wagen tijdens gebruik 

in dienstverband, fietsongeval, dienstopdracht op locaties buiten de KU Leuven, 

burgerlijke aansprakelijkheid voor een werkgerelateerde activiteiten… 

3.12 Vakanties, zwangerschapsverlof en ziekte 

3.12.1 Vakantie 

3.12.1.1 Algemeen 

Als AAP'er heb je recht op een jaarlijkse vakantie van 5 kalenderweken wanneer je 

tenminste het vorige kalenderjaar een volledig jaar hebt gewerkt. Per vijf jaar anciënniteit 

komt er 1 werkdag bij, tot maximaal 6 kalenderweken. Voor BAP'ers gelden deze regels 

voor zover ze niet worden uitgesloten door bijzondere contractuele voorwaarden en ze 

met het statuut verenigbaar zijn (cao 1993). Dat laatste is alleszins het geval voor vrijwillig 

medewerkers. Voor FWO-aspiranten gelden de regels van de KU Leuven. 

https://admin.kuleuven.be/sab/vz/associatienet/hospitalisatie.html#section-4
https://admin.kuleuven.be/sab/vz/intranet/index.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/studpers/reglement_AP/bijlage5.html
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Vakantie nemen doe je in overleg met je diensthoofd. Wanneer je vakantie neemt, moet 

je je elektronische vakantiekaart in KULoket invullen. Het correct invullen van de 

vakantiekaart is niet enkel van belang om je afwezigheid te kunnen rechtvaardigen. Het is 

ook van belang wanneer je de universiteit definitief verlaat (voor het uitbetalen van 

vakantiegeld), wanneer je in zwangerschapsverlof gaat (voor het berekenen van de duur 

van je verlof) of wanneer je overstapt naar de VDAB (om je wachttijd te bepalen). 

Vakantiedagen dien je aan te vragen via de daarvoor ontworpen applicatie in KULoket 

onder Personeel > Aan- en afwezigheden > Verlof. Na je aanvraag dient je diensthoofd je 

vakantieaanvraag goed te keuren. Dit alles dient te gebeuren vooraleer je vakantie neemt. 

Op de applicatie in KULoket vind je ook een overzicht van je resterend aantal vrij op te 

nemen vakantiedagen en hun uiterste vervaldatum. In het kalenderoverzicht vind je 

eveneens de collectieve sluitingsdagen van de universiteit terug. Op deze dagen heb je 

ook vakantie. Zo is onze universiteit traditioneel gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar, 

Leuven kermis en op 2 februari (Patroonsfeest).  

3.12.1.2 Vakantie bij je eerste job 

In het geval je start aan de KU Leuven net na je studies, na een jaar stages of een 

wereldreis zal je de eerste maanden van je aanstelling (september t.e.m. december) nog 

geen vakantie kunnen opnemen. Vakantie bouw je immers op in evenredigheid met de 

periode die je gewerkt hebt in het kalenderjaar dat aan het huidige jaar voorafgaat. 

In de tweede periode van je eerste aanstellingsjaar (januari t.e.m. augustus) zal je reeds 

vakantie opgebouwd hebben naar mate het aantal maanden je tewerkgesteld was in het 

kalenderjaar voorheen. Zo zal je bijvoorbeeld in kalenderjaar 2021 recht hebben op 7 

dagen wettelijke en 3 dagen bijkomende vakantie wanneer je aangesteld bent vanaf 

september 2020.  

In het geval je in het jaar van je aanstel jonger bent dan 25 jaar zal je die voorziene 

wettelijke en bijkomstige vakantie kunnen aanvullen vier weken (20 dagen) dankzij het 

stelsel van jeugdvakantie.  

Heb je in 2020 je studies beëindigd of stopgezet en ben je vervolgens beginnen werken? 

Dan heb je in 2021 recht op vier weken betaalde vakantie, als voldaan is aan deze 

voorwaarden: 

- je bent op 31 december 2020 jonger dan 25 jaar; 

- in de loop van 2020 heb je je studies beëindigd; 

- na de beëindiging van de studies heb je in 2020 gewerkt in loondienst waarbij je 

gedurende ten minste één maand verbonden was door één of meerdere 

arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling ten minste 13 arbeidsdagen 

omvat. 

 

De vier weken vakantie waarop je in dat geval recht hebt bestaan uit de vakantiedagen 

berekend op het aantal gewerkte of gelijkgestelde dagen in het jaar voordien, aangevuld 

met een aantal ‘jeugdvakantiedagen’, waarvoor de RVA een ‘jeugdvakantieuitkering’ 

https://www.kuleuven.be/over-kuleuven/kalenders/2021/kalender2020_2021.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verlof-afwezigheden/verlof/onvolledig-wettelijk-verlof/jeugdvakantie.html
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betaalt. Deze uitkering bedraagt 65 % van je brutoloon van de eerste maand waarin je de 

jeugdvakantie opneemt, begrensd tot € 2.191,26 per maand. 

Het opnemen van jeugdvakantiedagen is een recht: de werkgever moet je toestaan om 

die dagen voor het einde van het vakantiejaar op te nemen. 

Let op, je kan ze pas opnemen wanneer je gewone vakantiedagen zijn opgenomen. Neem 

in het eerste jaar dus eerst al je wettelijke en bijkomende vakantiedagen op. Doe je dit 

niet, dat zal de uitbetaling van je jeugdvakantieuitkering geweigerd worden. 

Je werkgever stuurt iedere maand waarin je jeugdvakantie opneemt een elektronisch 

overzicht van de door jou opgenomen jeugdvakantiedagen door naar de 

uitbetalingsinstelling. Alleen in de eerste maand dat je één of meerdere 

jeugdvakantiedagen opneemt dien je ook zelf een formulier in te vullen en op te sturen 

naar de uitbetalingsinstelling. Deze uitbetalingsinstelling is ofwel de Hulpkas voor 

Werkloosheidsuitkeringen (let op dat je het juiste filiaal kiest, aan de hand van je 

domicilie-adres) of – als je gesyndiceerd bent – bij één van de uitbetalingsinstellingen, 

opgericht door het ABVV, het ACLVB of het ACV. Het formulier dat je eenmalig dient in te 

vullen en op te sturen is getiteld C 103-werknemer (beschikbaar via www.rva.be). Je dient 

dit formulier best zo snel mogelijk in nadat je je eerste jeugdvakantiedag hebt 

opgenomen. 

Meer informatie over de procedure en voorwaarden voor jeugdvakantie vind je op de 

website van rva en kuleuven. 

3.12.2 Ziekte 

Indien arbeidsongeschiktheid of enig ander geval van overmacht de aanwezigheid op het 

werk verhindert, moet de werknemer die aan een faculteit verbonden is onmiddellijk de 

administratief directeur van zijn of haar faculteit op de hoogte brengen. Die brengt 

onmiddellijk het diensthoofd en de personeelsdienst op de hoogte. 

Bij een afwezigheid van meer dan twee dagen dient er een medisch attest te worden 

voorgelegd aan de persoon hiervoor verantwoordelijk zoals gesteld in bovenstaande 

alinea. Deze bezorgt het attest vervolgens aan de personeelsdienst. 

Gedetailleerdere informatie vind je terug op de infopagina van de personeelsdienst.  

3.12.3 Zwangerschaps- en ouderschap 

Net als bij een andere werkgever heb je ook aan de KU Leuven bijzondere rechten in geval 

van een zwangerschap. Een algemeen overzicht met informatie voor personeelsleden 

vind je hier. Zo heb je recht op zwangerschapsverlof, borstvoedingspauzes, kraamgeld, 

tijdskrediet etc. Ook als vader of meeouder heb je recht op ouderschapsverlof. Daarnaast 

is er, afhankelijk van je statuut (AAP of BAP) nog extra informatie beschikbaar onderaan 

deze pagina.  

https://www.hvw.fgov.be/nl
https://www.hvw.fgov.be/nl
http://www.rva.be/
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t11#h2_6
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/afstuderensociaalstatuut/werken_dienstverband/vakantiedagen.html
https://admin.kuleuven.be/raden/adm_directeuren.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verlof-afwezigheden/ziekte-ongeval/arbeidsongeschiktheid-ziekte.html
https://admin.kuleuven.be/mykuleuven/thema/hr-welzijn/zwanger-en-ouderschap/index
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verlof-afwezigheden/deeltijds-werken-loopbaanonderbreking/thematisch-verlof/thematisch_verlof.html
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verlof-afwezigheden/deeltijds-werken-loopbaanonderbreking/deeltijds-werken-loopbaanonderbreking
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Ook in geval van adoptie of pleegzorg heb je recht op de daarmee samenhangende 

ondersteuning zoals adoptieverlof, verlof om dwingende reden in geval van ziekte van 

een familielid, kraamgeld, etc. 

3.13 Kinderopvang 

Naast de ondersteuning voor zwangere personeelsleden biedt de KU Leuven ook door 

Kind & Gezin erkende kinderdagverblijven aan. Een overzicht van deze faciliteiten vind je 

hier. 

Deze kinderdagverblijven worden daarnaast ook ingezet om kinderen op te vangen die 

ziek zijn of thuis moeten blijven ten gevolge van een ongeval. In die gevallen moet er 

immers vaak heel snel een oplossing gezocht worden voor hun opvang en verzorging. De 

KU Leuven biedt daarom twee voorzieningen aan: de regeling ‘kort verzuim’ en de 

thuisopvang van zieke kinderen door de universitaire kinderdagverblijven. Hoe je gebruik 

kunt maken van die regeling, vind je hier. 

Tijdens de zomermaanden juli en augustus besteedt de KU Leuven de buitenschoolse 

kinderopvang uit aan vzw Sporty.  

3.14 Welzijn, gezondheid, diversiteit en inclusie 

3.14.1 Welzijn en gezondheid 

De personeelsdienst van de KU Leuven neemt verschillende initiatieven ter ondersteuning 

van het welzijn, de gezondheid, diversiteit en inclusie van haar personeel. Ondersteuning 

bij de organisatie van je werk-privékeuzes vind je op de ‘Life@work’-pagina. Daarnaast 

bestaan er verschillende instanties waarbij je terecht kan voor psychosociale zorg. Zo kan 

je bij stress, depressieve gevoelens, een onbillijke behandeling, een conflict of een ander 

probleem in die aard steeds aankloppen bij eender wie van het vertrouwensnetwerk (zie 

puntje 1.7).  

Daarnaast kan je als doctoraatsstudent bij het Studentengezondheidscentrum terecht 

voor een initieel aanmeldingsgesprek. Zij zullen je, afhankelijk van de uitkomst van dat 

gesprek, doorverwijzen naar hulp buiten het centrum. Dit eerste gesprek kost 18 EUR. 

Meer informatie hierover vind je op volgende website. 

De KU Leuven biedt ook op het vlak van fysieke gezondheid heel wat ondersteuning: 

bewegingsadvies op maat, advies over ergonomisch werken, een sport- en 

beweegaanbod voor personeel,… Meer informatie vind je hier. 

https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verlof-afwezigheden/deeltijds-werken-loopbaanonderbreking/deeltijds-werken-loopbaanonderbreking
http://www.kuleuven.be/faciliteiten/algemeen-beheer/kinderdagverblijven/
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/opvang_ziek_kind.html#section-3
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/buitenschoolse_opvang
https://admin.kuleuven.be/personeel/work-life/home
https://admin.kuleuven.be/thema/welzijn/intranet/faq
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid
https://admin.kuleuven.be/thema/gezondheid/gezh_medewerkers
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3.14.2 Diversiteit en inclusie 

De KU Leuven neemt verschillende acties om een inclusieve cultuur te bevorderen. Meer 

informatie over o.a. ondersteuning bij een functiebeperking, vragen over je religieuze 

beleving aan de KU Leuven, of over hoe je zelf kan bijdragen vind je op de 

diversiteitspagina van de KU Leuven. Daarnaast biedt de KU Leuven verschillende 

opleidingen, trainingen en materialen aan om je vaardigheden en attitudes rond 

diversiteit en inclusie te versterken. Dit aanbod vind je hier. 

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid is een diversiteitsteam aangesteld dat werkt op 

beleidspunten met het oog op het detecteren, bespreken en herzien van aspecten die 

beter kunnen met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen voor ieder die studeert of 

werkt aan onze faculteit. Bij vragen kan je terecht bij Liesbet Smedts als aanspreekpunt.  

Verder promoot Leun In Leuven Law specifiek het bewustzijn rond gender bias en het 

wegwerken van genderonevenwichten in het professionele leven door het organiseren 

van o.a. bijeenkomsten, workshops en lezingen. Onafhankelijk van het officiële KU Leuven 

beleid bestaat ook nog UNDIVIDED, een bottom-up initiatief dat bijdraagt aan het meer 

inclusief maken van het onderwijs, het onderzoek, en de maatschappelijke 

dienstverlening binnen onze universiteit. 

3.15 De universiteit vroegtijdig verlaten 

We hopen dat je tewerkstelling aan de faculteit vlekkeloos verloopt. Het is evenwel 

mogelijk dat je, om allerlei redenen, beslist om je tewerkstelling vroegtijdig stop te zetten. 

In het geval de onderliggende reden problemen of onenigheden zijn die je ervaart met je 

promotor en/of andere personeelseden, raden we ten stelligste aan hier eerst over te 

spreken met je naaste collega’s, de ombudspersoon of iemand van de ABAP-delegatie (zie 

II). Uiteraard mag je hierover ook steeds de (campus)decaan aanspreken. 

Indien je na overleg met je promotor beslist hebt om je doctoraatsopleiding te 

beëindigen, dien je zo snel mogelijk de doctoraatscommissie hierover te verwittigen aan 

de hand van het daarvoor voorziene formulier. 

Het verlaten van de faculteit heeft mogelijk ook gevolgen voor je personeelse-mailadres 

en de berichten die daar toekomen, zeker in het geval je niet verbonden blijft aan de 

faculteit als vrijwillig medewerker. 

https://www.kuleuven.be/diversiteit/beleid/index.html
https://www.kuleuven.be/diversiteit/talent-voor-inclusie/index.html
https://www.law.kuleuven.be/home/algemeen/gelijke_kansen_diversiteit
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00044632
https://www.law.kuleuven.be/leanin
https://www.kuleuven.be/diversiteit/undivided/ontdek-meer-over-undivided
https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/einde-doctoraat/stopzetting-van-het-doctoraat
https://icts.kuleuven.be/apps/faq/?repid=faq_antwoord&x_faq_id=164
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4 Praktische informatie over onderwijs 

4.1 De assistentenopleiding 

4.1.1 Wat? 

Als assistent, in welk statuut dan ook, kan je worden ingeschakeld voor uiteenlopende 

onderwijsopdrachten: begeleiding van seminaries of scripties, verzorgen van een aantal 

werkcolleges, een gastcollege doceren, examens verbeteren, …  Omdat zij de assistenten 

daarin graag bijstaat, biedt de faculteit jaarlijks een zogenaamde “assistentenopleiding” 

aan. Die wordt georganiseerd vanuit de ABAP-delegatie in samenwerking met de Dienst 

Onderwijsprofessionalisering en –ondersteuning (DOO) van de KU Leuven en de facultaire 

stafmedewerker(s) onderwijs. 

De assistentenopleiding bestaat uit drie onderwijskundige sessies, verspreid over één 

academiejaar. De sessies staan steeds onder de deskundige leiding van enkele ervaren 

assistenten.  

In de eerste sessie worden theorie en praktijkervaring met elkaar gecombineerd in 

modules over o.a. feedback geven aan studenten, of ontwerpen en uitvoeren van een 

lesopdracht. Tevens worden assistenten geïnformeerd over praktische aspecten zoals 

richtlijnen i.v.m. examentoezicht, reglementen i.v.m. werkcolleges, seminaries en 

masterproeven, het gebruik van Toledo, de website en het organogram van de faculteit, 

… In een aangename sfeer is er gelegenheid om met elkaar te netwerken. Assistenten 

worden geacht om op basis van de informatie uit de eerste sessie een individuele 

opdracht te maken ter voorbereiding van de tweede sessie. Die is voornamelijk opgevat 

als een opvolgsessie voor het eerste luik en is gericht op ervaringsuitwisseling en reflectie. 

Over de concrete inhoud van de sessies en over de precieze data worden de assistenten 

jaarlijks via email geïnformeerd. Het programma en de presentaties van de vorige edities 

zijn te vinden op de website van de ABAP-delegatie. 

4.1.2 Wie? 

De assistentenopleiding is verplicht te volgen door alle nieuwe voltijdse en deeltijdse 

assistenten. Uiteraard zijn ook andere ABAP-leden (met name zij die al langer 

tewerkgesteld zijn en vrijwillig wetenschappelijk medewerkers) meer dan welkom.  

4.1.3 Onderwijskundig certificaat 

 

Na de opleiding ontvangt elke deelnemende assistent een ‘onderwijskundig certificaat’, 

dat erkend is door de faculteit en ook zeer nuttig is voor de latere carrière.  

http://www.law.kuleuven.be/aap-bap/
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4.1.4 Contact en meer weten? 

Voor meer informatie over de assistentenopleiding kan je steeds contact opnemen met 

de stafmedewerker onderwijs van de faculteit of met de ABAP-delegatie. 

Uiteraard kan je ook steeds terecht voor onderwijskundige ondersteuning bij de Dienst 

Onderwijsprofessionalisering en –Ondersteuning van de KU Leuven (DOO). DOO biedt 

zowel face to face als online of blended modules aan. Meer informatie vind je hier. Voor 

meer online materiaal en achtergrond over o.a. werkvormen, evaluatie en gebruik van 

media en technologie in onderwijs kan je hier terecht.   

4.2 Toledo 

Toledo staat voor TOetsen en LEren Doeltreffend Ondersteunen en is de 

gemeenschappelijke digitale leeromgeving van de Associatie KU Leuven. Via Toledo 

krijgen studenten toegang tot een brede waaier aan online cursusmateriaal, waaronder 

cursusteksten, slides, voorbeeldmateriaal, links naar nuttige websites, oefenmateriaal, 

grafisch en multimedia materiaal. Toledo biedt ook een overvloed aan 

communicatiekanalen tussen studenten en docenten of assistenten: elektronische 

valven, mail, discussiefora en veel meer. In de digitale leeromgeving kan de student ook 

zelf actief het leerproces sturen via bijvoorbeeld elektronische tussentijdse toetsen, 

taken, groepspagina's en e-portfolio.  

Je krijgt toegang via Toledo via volgende webpagina: www.toledo.kuleuven.be. 

Aanmelden doe je aan de hand van je u-nummer en overeenkomstig wachtwoord. 

Vervolgens krijg je als assistent toegang tot verschillende Toledo-pagina’s van de vakken 

waarvoor je onderwijsondersteuning aanbiedt en – in voorkomend geval – van de 

doctoraatsopleiding. 

Indien bepaalde leeromgevingen nog niet zichtbaar zijn voor jou, dient de 

verantwoordelijke ZAP’er je mogelijk nog toe te voegen aan de cursus. Je kan ook steeds 

zelf een cursus zoeken en deze toevoegen aan je startpagina. Om beheerdersrechten te 

krijgen over bepaalde Toledo-pagina’s en zo de inhoud ervan te kunnen wijzigen door 

bestanden te uploaden en/ of berichten te posten, dient de hoofdbeheerder van de 

pagina (meestal de verantwoordelijke ZAP’er) je via Toledo daartoe de nodige rechten toe 

te kennen.  

Een heel uitgebreide en handige handleiding over de mogelijkheden die Toledo biedt en 

hoe je dient te gebruiken, vind je terug op volgende pagina of in volgende handleiding 

voor studenten.  

4.3 Tolinto 

Tolinto is een internettoepassing waarmee men studenten en/of personeelsleden kan 

laten inschrijven voor allerlei evenementen. Zo'n event kan bijvoorbeeld een 

http://www.law.kuleuven.be/aap-bap/over-ons/leden.html
http://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijsbeleid/doo/doo
http://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijsbeleid/doo/doo
https://www.kuleuven.be/onderwijs/professionalisering/overzicht1617#aap_bap
https://admin.kuleuven.be/mykuleuven/thema/onderwijs-studenten
http://www.toledo.kuleuven.be/
https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Hoofdpagina
https://toledo.kuleuven.be/docs/stud_handl.pdf
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monitoraatsoefening, een tussentijdse toets, een spreekuur, een nabespreking van een 

examen, een reeks seminaries, een reeks thema's voor groepswerk, een bestellijst voor 

een boek of een uitstap zijn. 

Tolinto laat elke docent of assistent toe om een (of meerdere) zogeheten 'event' aan te 

maken (bijv. een bibliotheekbezoek) en studenten te laten inschrijven voor 

'eventonderdelen' (bijv. een bezoek op maandag, op dinsdag of op donderdag). Via deze 

link komen studenten terecht op een inschrijfformulier voor het event. Je kan dus zeer 

makkelijk via Tolinto een link aanmaken en deze vervolgens aan je doelgroep bezorgen 

via het door jou gekozen communicatiekanaal (Toledo –mededeling, mail, website,..). 

Meer informatie over het gebruik en de mogelijkheden van Tolinto vind je terug in de 

handleiding.  

4.4 Lokalen reserveren 

Meer informatie over het reserveren van lokalen en nagaan van de bezetting ervan vind 

je terug onder titel III.3 van deze brochure. 

4.5 Examentoezicht 

De leden van het AAP/BAP worden ingeschakeld voor het toezicht bij de schriftelijke 

examens. Het aantal op te nemen toezichtbeurten is afhankelijk van het statuut en 

tewerkstellingspercentage. Zo zal een praktijkassistent met een aanstelling van 5% drie 

toezichtbeurten moeten opnemen verdeeld over de drie zittijden en een voltijds 

praktijkassistent acht toezichtbeurten, doctoraatsassistenten nemen normaal gezien zes 

toezichtbeurten voor hun rekening. De vrijwillig wetenschappelijk medewerkers, ombuds 

en postdoc-medewerkers in barema 44 zijn vrijgesteld van examentoezicht. 

Enkele maanden vóór iedere examenperiode worden de deeltijdse AAP/BAP-leden via 

mail gevraagd de desiderata op te geven. Je hebt dan de mogelijkheid om de halve 

weekdagen mee te delen waarop je niet kan optreden als toezichthouder, met 

uiteenzetting van de redenen die dat beletten. Met deze desiderata zal in de mate van 

het mogelijke rekening gehouden worden bij het opstellen van de regeling. Deeltijdse 

medewerkers worden ook ingezet voor examentoezicht op zaterdag. 

Ook voltijdse AAP/BAP-leden kunnen de momenten doorgeven waarop zij niet 

beschikbaar zijn, maar hiermee kan slechts in ondergeschikte orde rekening gehouden 

worden. 

Na het opstellen van de regeling wordt alleen werkelijke overmacht als 

verschoningsgrond aanvaard. De toezichthouder zoekt in dat geval zelf een wissel en 

stuurt de onderlinge bevestiging naar toezichthouder@law.kuleuven.be. De figuur van de 

stand-by is niet bedoeld voor dergelijke wissels. 

https://toledo.kuleuven.be/Manuals/Tolinto
mailto:toezichthouder@law.kuleuven.be
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Enkele weken vóór iedere examenperiode wordt de toezichtbeurtrol via mail 

bekendgemaakt. Deze beurtrol is vanaf dan raadpleegbaar op de examenpagina van het 

studentenportaal: examenpagina van het studentenportaal. Opdat de faculteit ervan uit 

kan gaan dat je deze informatie ontvangen hebt, vragen we je om vóór de gevraagde 

datum de ontvangst van dat bericht te bevestigen via mail aan 

toezichthouder@law.kuleuven.be. 

Het is absoluut noodzakelijk dat je je KU Leuven e-mailaccount regelmatig raadpleegt. 

Anders dreig je belangrijke facultaire informatie (bijv. de opvraging van desiderata, 

verdeling van toezichtbeurten, lokalenregeling, etc.) niet tijdig te ontvangen, met 

mogelijk grote gevolgen. Die problemen kunnen eenvoudig worden opgelost door het 

automatisch doorsturen van de KU Leuven e-mails naar een ander (professioneel of privé-

)adres. 

Per examen en indien er meerdere examens in eenzelfde lokaal plaatsvinden soms per 

lokaal, wordt er een hoofdtoezichthouder aangeduid. Wie hoofdtoezichthouder is, wordt 

duidelijk weergegeven in het overzicht van de toezichtbeurten. 

De hoofdtoezichthouder staat in voor het contacteren van de andere toezichthouders en 

het voorzien van de examenkopijen, kaartlezers en eventuele laptops. Enkele weken voor 

het toegewezen examenmoment dient de hoofdtoezichthouder zijn collega’s te 

contacteren en met hen een concrete plaats en tijdstip af te spreken waar zij elkaar zullen 

ontmoeten. Handig is ook voordien reeds gsm-nummers uit te wisselen zodat in geval van 

overmacht, namelijk wanneer één van de toezichthouders niet aanwezig kan zijn, de 

communicatie daarover snel kan verlopen. 

Daarnaast contacteert de hoofdtoezichthouder ook de professoren die verantwoordelijk 

zijn voor het examen in kwestie om na te gaan of het examen dient te worden opgehaald 

op de reprografie of elders. Ook is belangrijk om na te vragen of er bijzondere instructies 

zijn m.b.t. het examen, welke materialen toegelaten zijn en wat de uiterste duurtijd van 

het examen is. 

Nieuw voor Leuven is dat de studenten bij het afgeven van hun examenkopij hun 

studentenkaart dienen in te scannen en hun aanwezigheid op die manier elektronisch 

geregistreerd wordt. In het licht van de preventieve maatregelen die de KU Leuven en de 

faculteit tegen de verspreiding van het coronavirus nemen, wordt de elektronische 

registratie (voorlopig) niet meer gecombineerd met het aftekenen van het papieren 

formulier aan de achterkant van het examen. Voor deze elektronische registratie moet er 

per lokaal minstens één laptop voorhanden zijn waaraan de kaartlezer verbonden wordt. 

Het is aan de hoofdtoezichthouder om te organiseren dat in ieder lokaal een laptop 

aanwezig is. De vereiste kaartlezers dienen voor het examen opgehaald en teruggebracht 

te worden naar het onderwijs- en studentenadministratie. Indien het secretariaat na 

afloop van het examen reeds gesloten is, kunnen de kaartlezer afgegeven worden aan de 

balie van de rechtenbibliotheek.  

De universitaire en facultaire richtlijnen, met onder meer richtlijnen over de specifieke 

taken van de hoofdtoezichthouder, toezichthouder en stand-by toezichthouder, vind je 

terug op volgende pagina. Raadpleeg deze richtlijnen iedere examenperiode. 

http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/examens/
mailto:toezichthouder@law.kuleuven.be
https://icts.kuleuven.be/apps/faq/?repid=faq_antwoord&x_faq_id=162&lang=
https://www.law.kuleuven.be/home/intranet/onderwijs/informatie-over-de-registratie-van-examendeelname
https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/administratie
https://bib.kuleuven.be/rbib
https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/toezichtbeurten/examentoezicht.html
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De kwaliteit en het eerlijke verloop van de examens aan onze faculteit wordt mede 

bepaald door de kwaliteit van het examentoezicht. Het belang van goed examentoezicht 

kan dus niet overschat worden. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

De assistenten die aangesteld zijn op de campus in Brussel kunnen de 

toezichtregeling terugvinden op KULoket bij “onderwijs&studenten” – “uurrooster 

docent”. De definitieve versie wordt later ook per mail gestuurd.  

Er zijn geen hoofdtoezichthouders of assistenten op stand-by. Het aantal 

beurten is ook niet beperkt tot 5 beurten per jaar. De examens worden afgehaald 

een halfuur voor de start van het examen op de dienst “Planning” (eerste 

verdieping van ’t Serclaes gebouw) waar ook het lokaal wordt meegedeeld. De 

examens worden achteraf ook teruggebracht naar de planning, tenzij anders 

afgesproken met de professor in kwestie. 

  

4.6 Examenombuds en faciliteitenstudenten 

De examenombudspersoon is een persoon die bemiddelt tussen examinatoren en 

studenten, wanneer er problemen zijn bij de organisatie en het verloop van de examens. 

Deze persoon kan in verschillende situaties tussenkomen of aangesproken worden, in de 

eerste plaats door de studenten zelf. 

Studenten die om bepaalde reden examens op een andere dan de vastgelegde wijze 

willen afleggen, dienen een aanvraag voor examenfaciliteiten in bij de ombudspersoon. 

Een paar dagen voor het examen, brengt de examenombuds de hoofdtoezichthouder op 

de hoogte van de identiteit van faciliteitenstudenten via e-mail. In principe leggen deze 

faciliteitenstudenten allemaal examen af in het auditorium toegewezen aan de 

hoofdtoezichthouder, doch kan hiervan worden afgeweken in het licht van de preventieve 

maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook de studenten worden door 

de ombudsman verwittigd en de hoofdtoezichthouder dient de studenten dus niet te 

contacteren. 

Voorbeelden van faciliteiten die aan bepaalde studenten toegekend zijn: geen bestraffing 

van spelfouten, extra tijd (1/3de van de tijd die reguliere studenten krijgen) voor het 

invullen van het examen, het examen afleggen op een laptop, ... In het geval studenten 

een examen mogen afleggen op een laptop, dan is de hoofdtoezichthouder 

verantwoordelijk voor het afhalen van de laptop bij de ombudsdienst of op de 
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studentenadministratie. Hiervan kan eveneens worden afgeweken in het licht van de 

maatregelen tegen de verspreiding tegen het coronavirus: in dat geval wordt een laptop 

voorzien in het lokaal van de faciliteitenstudenten. Ook is de hoofdtoezichthouder 

verantwoordelijk om een elektronisch kopij van het examen te voorzien die op de laptop 

kan worden opgeslagen evenals het bezorgen van het elektronisch kopij van het examen 

aan de verantwoordelijke voor het vak in kwestie. 

Daarnaast kom je de ombudsman ook tegen als er zware onregelmatigheden tijdens een 

examentoezicht gebeuren. Daarom dien je eventuele onregelmatigheden die zich 

voordoen tijdens een examenafname zo snel mogelijk te melden aan de ombudsdienst. 

Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk waaruit de onregelmatigheid bestond en lever 

eventuele bewijsstukken in. Bij elk ingrijpen (zoals het afnemen van een codex of extra 

wetgeving) dient de docent verantwoordelijk voor het examen gecontacteerd worden. 

Ook kan de ombuds geraadpleegd worden als bijvoorbeeld een student zijn of haar 

identiteit niet kan bewijzen op een examen. De student kan dan eventueel aan de 

ombudsdienst vragen om een afdruk van zijn studentenfiche met foto. 

 

Campussen 

De ombuds verschilt per campus: 

- Voor Leuven; 

- Voor Brussel; 

- Voor Kortrijk. 
 

 

4.7 Exameninzage en nabespreking 

Voor info in verband met de exameninzage/nabespreking verwijzen we naar volgende 

artikelen uit het onderwijs- en examenreglement (OER) 

 

Artikel 88 OER. Bespreking van de resultaten en recht op feedback  

De studenten krijgen tijdens de eerste zeven kalenderdagen na de dag van 

bekendmaking van de resultaten de mogelijkheid tot feedback. De feedback 

omvat een inzage van hun schriftelijke examen en een individuele en/of een 

collectieve nabespreking van het examen. Een individuele nabespreking betreft 

https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/begeleiding/ombudsdienst/index
https://www.law.kuleuven.be/brussel/nl/personeel/contacten-campus-brussel
https://www.kuleuven-kulak.be/nl/over_kulak/faculteiten/rechten/Studentenportaal/Ombuds
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een gesprek tussen examinator en student over een individueel afgelegd 

examen. 

De feedbackregeling wordt ten minste een week voor het einde van de 

examenperiode aan de studenten bekendgemaakt. 

Studenten kunnen zich bij de nabespreking laten vergezellen door een persoon 

naar keuze, die als waarnemer optreedt. Indien de waarnemer een student is 

die in datzelfde academiejaar ingeschreven was voor het opleidingsonderdeel, 

moet de waarnemer voor het opleidingsonderdeel geslaagd zijn. 

Studenten kunnen problemen met en klachten over de feedbackregeling melden 

bij de examenombuds, die zal bemiddelen om een passende oplossing te 

zoeken. 

 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid 
 

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel 
beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op 
www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg
_beleid/beleidslijnen. 

 
Informatie over de feedback en inzage van examens is te vinden op het 
studentenportaal van de campus. 
 

Artikel 98 OER. Openbaarheid van bestuur  

Individuele studenten hebben recht op inzage in de documenten die ten 

grondslag liggen aan beslissingen die over hen zijn genomen. Zij hebben geen 

recht op inzage in gegevens die betrekking hebben op andere studenten. 

Om hun recht op openbaarheid van bestuur uit te oefenen, kunnen studenten 

tot uiterlijk een maand na aanvang van het volgende academiejaar daartoe een 

verzoek indienen bij de faculteit waartoe hun opleiding behoort of bij het 

diensthoofd van de dienst die over hen een beslissing heeft genomen. De inzage 

wordt door de faculteit of dienst binnen een redelijke termijn verleend. 

Kopieën van documenten die opgevraagd worden in het kader van de 

openbaarheid van bestuur, worden enkel verleend met onherkenbaarmaking 

van gegevens die niet op de student betrekking hebben. Ze worden kosteloos 

verleend. Kopieën van examendocumenten worden enkel verleend aan 

studenten in de context van de feedbackprocedure zoals vermeld in art. 88 of 

aan studenten die voorafgaand die procedure hebben gevolgd. Iedere kopie 

dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden en mag enkel gebruikt 

worden in functie van de onderwijsloopbaan van de student. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Studenten die een kopie van de examenkopij willen bekomen, moeten bij het 

onderwijs- en studentensecretariaat een formulier 'Aanvraag examenkopij' 

invullen. Een kopie zal enkel verleend worden aan studenten die kunnen 
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aantonen dat ze aanwezig waren bij het collectieve feedbackmoment of gebruik 

hebben gemaakt van de mogelijkheid tot individuele feedback. Nadat de 

administratie de stukken bij de bevoegde dienst opgevraagd heeft, worden de 

studenten uitgenodigd de kopie op te halen en te ondertekenen voor ontvangst. 

De studenten verklaren dat de kopie voor persoonlijk gebruik bestemd is en niet 

mag worden verspreid, dat ze de auteursrechten die op de examenvragen 

rusten zullen respecteren en dat ze de kopie enkel zullen gebruiken in functie 

van hun onderwijsloopbaan. 

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft voor de toepassing van dit artikel 

beleidslijnen opgesteld, die raadpleegbaar zijn op 

www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg

_beleid/beleidslijnen. 

 

 

Voor onze faculteit betekent dit dat we net voor het begin van de examenperiode een 

mail ontvangen met de vraag binnen de reglementaire periode een moment voor te 

stellen voor de exameninzage/nabespreking. Hierin worden de mogelijke data vermeld. 

Voor de grote vakken van de bachelor- en de masteropleiding rechten stelt de 

administratie zelf een schema op. Er wordt gevraagd dit zoveel mogelijk te volgen of te 

overleggen over een aangepast moment. Studenten moeten namelijk de kans krijgen om 

binnen een standaard traject op de nabesprekingen aanwezig te zijn. Indien studenten 

niet op het reguliere examenmoment aanwezig kunnen zijn, hebben zij dus ook nadien 

nog recht op inzage en feedback op hun examen indien zij uiterlijk een maand na aanvraag 

van het volgende(!) academiejaar hiertoe een verzoek indienen.   

 

Alle info wordt nadien gebundeld en ter beschikking gesteld van de studenten op 

volgende de examenpagina. 

Belangrijk! 

Een samenlezing van artikel 88 (recht op inzage en feedback) en artikel 98 van 

het OER maakt dat in het kader van de openbaarheid van het bestuur studenten 

ook recht hebben op een kopie van hun ingevuld examenexemplaar. Deze 

kopie kunnen ze verkrijgen door een aanvraag in te dienen bij de administratie 

die vervolgens het betrokken onderwijsteam daarvan op de hoogte stelt. 

 

4.8 Plagiaat en plagiaatdetectie (TurnItIn) 

Naast examens dienen studenten ook regelmatig schrijfopdrachten in te dienen waarbij 

je hulp als assistent kan gevraagd worden. Bij de beoordeling van een schrijfopdracht is 

het belangrijk na te gaan of de student in kwestie geen plagiaat gepleegd heeft.  

http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/examens
https://www.law.kuleuven.be/onderwijs/plagiaat
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De plagiaatdetectiesoftware van de KU Leuven heet TurnItIn. Elke assistent kan via Toledo 

heel eenvoudig elektronische documenten uploaden en invoeren in het programma. Het 

programma voorziet zelfs in manieren om papers in bulk te uploaden. Na enkele 

minuutjes verschijnt dan een rapport met de stukken tekst die het programma ook elders 

heeft gevonden (bv. op internetpagina's, in google books, reeds eerder opgeladen papers 

binnen de KU Leuven...). Een overeenstemming betekent niet noodzakelijk dat de student 

plagiaat heeft gepleegd. Het kan zijn dat die stukken tekst tussen aanhalingstekens staan 

(i.e. citaten), of dat het gaat om wetteksten, etc. Handmatige evaluatie blijft dus zeker 

nodig: het programma werkt enkel als (handig) knipperlicht. Indien je ook voorlopige 

versies in het programma invoert, is het aangeraden dat je de instellingen aanpast, zodat 

de voorlopige versie niet in de database wordt opgenomen. Anders zal de definitieve 

versie er een grote gelijkenis mee vertonen en is het omslachtiger om het rapport na te 

kijken. 

Inzake de masterproeven gebeurt vanaf de juni-zittijd van 2016-17 een systematische 

screening op plagiaat via TurnItIn. De promotor wordt steeds per mail op de hoogte 

gesteld van de rapporten die volgen uit de automatische screening.  

4.9 Huisstijl voor presentaties en de website 

4.9.1 Algemeen 

Via de facultaire Personeelspagina (sectie ‘Communicatie en verslagen’) vind je informatie 

over de huisstijl van de KU Leuven. Hier kom je alles te weten over het gebruik van logo's, 

eenvormig taalgebruik, taaladvies, woordenboeken en de namen en contactgegevens van 

onze campussen. Ook kan je hier terecht voor Word- en PowerPoint-sjablonen voor 

verslagen, presentaties e.d. 

Naast de facultaire huisstijl, is er ook een universiteitsbreed sjabloon voor 

PowerPointpresentaties. Meer informatie met betrekking tot het overzetten van 

presentaties van een oud naar een nieuw sjabloon vind je hier terug. 

4.9.2 Facultaire website 

Indien je de rol van webmaster wordt toegewezen, kan je eerst een basisvorming volgen 

over het Plone-webeditorsysteem dat aan KU Leuven wordt gebruikt. Aan de faculteit 

worden regelmatig secundaire vormingen gegeven waar je onder meer specifieke 

informatie krijgt over hoe je websites en pagina’s kan creëren en onderhouden binnen 

het facultaire webdomein. Met concrete vragen kan u steeds terecht bij de facultaire 

communicatieverantwoordelijke of bij de ICT-dienst. 

4.9.3  Pers en mediatraining 

 

https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/werkcolleges-seminaries-masterproeven/Plagiaatturnitin
http://www.law.kuleuven.be/home/intranet
http://www.kuleuven.be/communicatie/marketing/templates/presentatiemateriaal/index.html
https://admin.kuleuven.be/icts/opleidingen/tips/nieuwe-ppt-sjablonen?utm_source=intranetmail&utm_medium=email&utm_campaign=20170928
https://www.law.kuleuven.be/ict/nl
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Het contact met de pers verloopt aan KU Leuven in eerste instantie via de centrale 

Nieuwsdienst. Zij spelen persvragen door aan de faculteiten en het wetenschappelijk 

personeel. Indien je regelmatig persvragen krijgt, kan je een vorming Mediatraining 

volgen (enkel voor ZAP). Voor vragen kan je steeds terecht bij de facultaire 

communicatieverantwoordelijke. 

4.10 Budgetten en vergoedingen 

4.10.1 Verplaatsing in dienstverband 

Voor de verplaatsingen die in dienstverband zijn gemaakt, kunnen de vervoersonkosten 

worden terugbetaald door de KU Leuven. Indien je voor deze verplaatsing een eigen 

wagen, motor, bromfiets of fiets wenst te gebruiken, is het belangrijk dat je diensthoofd 

hiervoor toelating geeft. De te volgen procedure kan je hier vinden. 

Voor de verplaatsingen die gemaakt worden in het kader van de begeleiding van stagiairs 

Criminologische Wetenschappen, is er voorzien in een apart budget. Bij het terugvorderen 

van de gemaakte kosten is het belangrijk om expliciet te vragen dat men je terugbetaalt 

met dit krediet, anders zullen de kosten mogelijks worden terugbetaald met het eigen 

werkingskrediet.  

4.10.2 Bestellingen 

De KU Leuven vraagt om steeds te vermijden zelf kosten voor te schieten. De aankoop 

van goederen of diensten (buiten de interne magazijnen van KU Leuven), worden via het 

SAP-systeem besteld. De SAP-bestelbon wordt vervolgens aan de leverancier bezorgd. De 

leverancier zal op basis van de instructies op de bestelbon een factuur aan de KU Leuven 

bezorgen. Deze factuur zal dan door de centrale Financiële Diensten worden betaald. 

Voor deze werkwijze, neem je best contact op met ATP-leden binnen je afdeling (indien 

die er zijn) of overleg je met je diensthoofd. 

4.10.3 Vergoedingen 

De KU Leuven vraagt om steeds te vermijden zelf kosten voor te schieten. Indien dat toch 

voorvalt, kan je een kostenformulier invullen voor de terugbetaling van kosten. Deze 

formulieren vind je in KU Loket > Financiën & Aankoop > Uitgaven > Beroepskosten > 

Kostenformulier. De budgettaire situatie is evenwel voor elke afdeling en elk instituut 

anders. Je overlegt dus best met je afdelingshoofd of diensthoofd om je situatie te 

bespreken, voordat je de uitgave doet. 

https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/verplaatsingen_dienstverband/verplaatsing_dienstverband
https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/verloning-personeelsvoordelen/verplaatsingen_dienstverband/verplaatsing_dienstverband
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4.10.4 Vergoedingen congressen 

De budgettaire situatie is voor elke afdeling en elk instituut anders. Je overlegt dus best 

met je afdelingshoofd of diensthoofd om je situatie te bespreken, vooraleer je uitgaven 

doet om aan congressen deel te nemen. 

Uiteraard kan je ook externe middelen aanspreken. Zo biedt o.a. het FWO vergoedingen 

om deel te nemen aan conferenties. 
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5 Praktische informatie over onderzoek 

5.1 Inschrijving als doctoraatsstudent 

Als doctoraatsassistent of bursaal ben je naast personeelslid van de KU Leuven ook nog 

steeds student. Je volgt namelijk gedurende het traject van je doctoraat een 

doctoraatsopleiding. De inschrijvingen worden door de universitaire dienst inschrijvingen 

geregeld. 

5.1.1 Eerste inschrijving 

Wanneer je start met je doctoraat dien je je voor een eerste keer in te schrijven voor de 

doctoraatsopleiding.  

Aangezien je op elk moment van het jaar een doctoraat kan aanvatten, kan je ook op elk 

moment van het jaar inschrijven voor de doctoraatsopleiding. Je schrijft je in voor het 

lopende academiejaar. Wanneer een volgend academiejaar aanvangt in september dien 

je vervolgens je inschrijving te hernieuwen.  

In het geval je een masterdiploma behaalde aan de KU Leuven en je het doctoraat 

onmiddellijk daarna aanvangt, kan je je inschrijven voor de doctoraatsopleiding via de 

herinschrijvingsmodule op je KULoket, terug te vinden onder het tabblad ‘Onderwijs & 

Studenten’ en vervolgens de ondertitel ‘Student’.  

Zit er een onderbreking van enkele maanden of jaren tussen je inschrijving? Dan moet je 

wel langs de dienst inschrijvingen van de KU Leuven tijdens de openingsuren. Je diploma 

hoef je niet mee te brengen; eventueel wel je toelating als die nog niet elektronisch aan 

je dossier werd toegevoegd. Vraag dit dus even na bij de administratief verantwoordelijke 

doctoreren. 

Was je nooit eerder ingeschreven aan KU Leuven? Breng dan je toelatingsbrief mee en 

(een kopie van) al je reeds behaalde diploma's (secundair, bachelor, master), ook al heb 

je die reeds ingeleverd voor je aanvraag. Het is immers van belang dat je centrale 

studentendossier volledig is. 

Voor de eerste inschrijving betaal je het vooropgestelde bedrag.  

Voor de eerste inschrijving voor de doctoraatsopleiding heb je toelating nodig van de 

administratief verantwoordelijke doctoreren van je faculteit of doctoral school. Dit kan 

elektronisch in je dossier aangevuld worden als je reeds aan KU Leuven studeerde, zo niet 

heb je een toelatingsbrief nodig. Voor meer informatie in verband met het vereiste 

document, klik hier.  

Was je het afgelopen academiejaar reeds ingeschreven aan de KU Leuven? Dan kan je 

tussen begin juli en begin oktober gebruik maken van de online herinschrijving. Zal je het 

komende academiejaar een doctoraat aanvatten maar heb je nog geen administratieve 

toelating, vul dan alvast de online inschrijving in, uiterlijk de derde woensdag van het 

https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/inschrijven-als-doctoraatsstudent
https://www.kuleuven.be/inschrijvingen/contact-aanvragen/index.html
http://www.kuleuven.be/doctoreren/lijst_adminsecr.html
http://www.kuleuven.be/doctoreren/lijst_adminsecr.html
https://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden
http://www.kuleuven.be/doctoreren/lijst_adminsecr.html
https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/kandidaten/predoctorale-studenten
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academiejaar. Nadien wordt de inschrijvingsmodule immers afgesloten. Dit bespaart je 

een bezoekje aan de dienst Inschrijvingen. Je inschrijving kan immers automatisch verder 

verwerkt worden zodra de administratief verantwoordelijke doctoreren van je faculteit of 

doctoral school een elektronische toelating voor je aanmaakt. 

 

Belangrijk!  

Ben je geen EER burger of heb je geen universitair diploma van de Vlaamse 
gemeenschap? 

Dan moet je eerst deze instructies volgen. Raadpleeg zeker de lijst van de 

documenten die je nodig hebt om je applicatie aan te vullen. Eens je online 

geappliqueerd hebt, dien je een gecertificeerde kopij van je diploma’s en je 

‘transcript of records’ (en eventueel een vertaling ervan) te sturen naar het 

volgende adres: 

Admissions Office  KU Leuven 

Naamsestraat 22 – box 5410 

3000 Leuven 

Belgium 

Voeg een fotokopie van de identiteitspagina van je passpoort of van je 

identiteitskaart en vermeld het ‘applicatienummer’ van je inschrijving. Let op, 

deze documenten worden door de universiteit bewaard en zullen dus niet 

teruggegeven worden.  

Vervolgens kan je de status van je applicatie online volgen. Het kan vier tot acht 

weken duren vooraleer je applicatie aanvaard wordt.  Je zal dan een e-mail 

ontvangen en je moet de ‘aanvaarding’ via de app online bevestigen.  Een 

officiële toelatingsbrief zal je per e-mail in PDF formaat ontvangen. Deze brief 

zal je nodig hebben om je als doctoraatsstudent in te inschrijven. 

Deze procedure kan je reeds doorlopen voor je aankomst in Leuven. Eens 

gearriveerd moet je vervolgens langs de Admissions Office om de originele 

versie van al je post-secundaire diploma’s voor te leggen. Wees dus zeker dat 

je ze bij hebt wanneer je in Leuven toekomt. Na deze procedure kan je beginnen 

aan je inschrijving als doctoraatsstudent.  

Voor deze procedure worden er geen kosten aangerekend, ook is er geen 

specifieke deadline voor. Let wel op, het is mogelijk dat je promotor of het hoofd 

van je onderzoeksproject je wel een deadline kan opleggen voor het 

vervolledigen van deze procedure. Wacht er dus niet te lang mee.  

https://www.kuleuven.be/english/application/instructionsdoctoral
https://www.kuleuven.be/english/application/requested-documents-doctoral
https://www.kuleuven.be/english/admissions/contact
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Voor meer gedetailleerde informatie over de hierboven vermelde procedure, klik 

hier en ga naar ‘additional information for (pre)doctoral students’. 

5.1.2 Jaarlijkse herinschrijving 

 

Jaarlijks herinschrijven is kosteloos, maar verplicht. Indien je je niet herinschrijft ben je 

niet verzekerd, heb je geen zicht op de informatie die aangeboden wordt via Toledo, 

vervalt je KULoket toepassing ‘Doctoraatsopvolging’, geniet je niet van de bijkomende 

studentenvoordelen en maak je in vele gevallen geen aanspraak op een doctoraatsbeurs. 

Je krijgt, meestal eind juni, een e-mail op je studentenadres die je herinnert aan de 

verplichting om opnieuw in te schrijven en hoe je dat net doet. Herinschrijven kan online 

via KULoket (Onderwijs & Studenten > Student > Herinschrijven) tot de derde woensdag 

van het academiejaar. Laattijdige inschrijvingen dienen persoonlijk te gebeuren via de 

dienst Inschrijvingen.  

Let op, heb je geen recent goedgekeurd voortgangsrapport, dan wordt je herinschrijving 

geblokkeerd. Dien in dat geval zo snel mogelijk het ontbrekende voortgangsrapport in via 

KU Loket via de toepassing ‘Doctoraatsopvolging’. Van zodra de facultaire 

Doctoraatscommissie je voortgangsrapport heeft goedgekeurd, wordt er verder 

gehandeld met je herinschrijving. 

Zodra je inschrijving verwerkt is, krijg je een bevestiging per mail. Aan de hand van deze 

mail kan je ook de nodige attesten verkrijgen van je inschrijving. 

 

Belangrijk!  

Wat als de doctoraatsopleiding voltooid is? 

Indien je de doctoraatsopleiding voltooid hebt en je hebt nog geen toelating tot 

verdediging, dan zal je je kosteloos moeten herinschrijven voor DOCT zonder 

verdediging. Als je toelating tot verdediging hebt, maar je verdedigingsdatum is 

nog niet gekend of je verdediging vindt niet plaats in het academiejaar waarvoor 

je je inschrijft, zal je je ook kosteloos moeten herinschrijven voor DOCT zonder 

verdediging.  

Zodra je verdedigingsdatum gekend is en ingevuld wordt in je doctoraatsdossier, 

zal de dienst Inschrijvingen op de hoogte gebracht worden en je inschrijven voor 

DOCT met verdediging. Meer informatie hierover vind je in het volgende punt. 

 

https://www.kuleuven.be/english/admissions/phd
https://www.kuleuven.be/studentenadministratie
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5.1.3 Laatste inschrijving 

Zodra je de toelating tot openbare verdediging gekregen hebt van de examencommissie, 

en je verdedigt in het lopende academiejaar, word je ingeschreven voor het doctoraat 

met verdediging. De administratief verantwoordelijke doctoreren van je faculteit of 

doctoral school dient hiertoe eerst status 7 (‘toelating tot verdediging’) toe te kennen aan 

je elektronisch dossier. Zodra dat gebeurd is, krijgt de dienst Inschrijvingen daarvan 

bericht en zullen zij je inschrijven voor het doctoraat met verdediging. Je hoeft hiervoor 

dus geen contact op te nemen en ontvangt via je studentenmail een rekeningoverzicht, 

want voor deze inschrijving, ook ‘pre-doc’ inschrijving genoemd, dien je hetzelfde bedrag 

te betalen als voor je eerste inschrijving. Je moet dan wel ingeschreven zijn voor het 

lopende academiejaar. Vergeet dus zeker niet je online herin te schrijven wanneer je dit 

nog niet gedaan hebt op het moment dat je verdediging nadert. In de online 

inschrijvingsmodule kan je je al inschrijven voor doctoraat met verdediging. Ben je op het 

moment dat de verdediging wordt goedgekeurd nog niet ingeschreven dien je langs te 

gaan op de dienst Inschrijvingen. 

Een antwoord op de vaak gestelde vragen rond inschrijvingen vind je hier.  

5.2 Studentenkaart 

De personeelskaart die je in het begin van je eerste jaar krijgt, blijft geldig tot op het einde 

van je parcours. Daarentegen krijg je jaarlijks, na (de hernieuwing) van je inschrijving, een 

nieuwe studentenkaart. Deze wordt een paar dagen later per post naar je 

correspondentieadres gestuurd. Zorg dus dat je een correct adres doorgeeft. Het is niet 

mogelijk je documenten persoonlijk af te halen. 

In geval van verlies, kan je een nieuwe studentenkaart aanvragen tegen betaling van 5 

EUR. Heb je een nieuwe studentenkaart nodig omdat je vorige gestolen is, dien je dit 

bedrag niet te betalen mits je het PV van diefstal kan voorleggen. Je verkrijgt je nieuwe 

kaart door langs te gaan op de dienst Inschrijvingen. 

Bij je inschrijving als doctoraatsstudent kan je, net als de reguliere studenten aan de KU 

Leuven, opteren om aan je studentenkaart een cultuur- of een sportkaart te koppelen. 

Met de Cultuurkaart KU Leuven kan je als student het veelzijdige cultuuraanbod in Leuven 

op een voordelige manier ontdekken. Dankzij een Sportkaart kan je genieten van het 

sportaanbod en van de sportfaciliteiten (zwembad, voetbalterreinen, fitness,..) waarover 

de KU Leuven beschikt. In sommige gevallen is deelname, mits sportkaart, gratis. In 

andere gevallen kan het gepaard gaan met een meerkost. Als personeelslid van de KU 

Leuven kan je daarenboven ook nog genieten van het sportaanbod voor personeelsleden 

of de omkadering geboden door Uniefactief.   

http://www.kuleuven.be/doctoreren/lijst_adminsecr.html
https://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden
https://www.kuleuven.be/studentenadministratie
https://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/faq.html
https://www.kuleuven.be/studentenadministratie
https://www.kuleuven.be/cultuur/cultuurkaart
https://www.kuleuven.be/sport/universitair-sportcentrum/tarieven
https://www.kuleuven.be/sport/sportaanbod/index.htm
https://www.kuleuven.be/sport/sportaanbod/uniefactief/Aanbod-voor-ku-leuven-personeelsleden
https://www.kuleuven.be/sport/uniefactief
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5.3 Bibliotheek 

5.3.1 Algemeen 

Website KU Leuven bibliotheken: https://bib.kuleuven.be/ 

De Bibliotheek Rechtsgeleerdheid (RBIB) bevindt zich in de Oude Valk. De toegang is op 

de eerste verdieping; daar is tevens de uitleenbalie. 

Tiensestraat 41, B- 3000 Leuven  

+32 16 32 51 83  

rbib@kuleuven.be 

http://bib.kuleuven.be/rbib 

Openingsuren tijdens het academiejaar:  

Maandag tot donderdag 09u00 – 23u00 

vrijdag 09u00 – 19u00 

zaterdag 10u00 – 18u00 

 

Let op! Buiten het academiejaar gelden andere openingsuren, zie website. 

De faculteitsbibliothecaris is Christoph Malliet. 

Een overzicht van alle bibliotheekmedewerkers en hun specialisatie vind je hier. 

 

Campussen 

Campus Brussel 

De Bibliotheek Rechtsgeleerdheid bevindt zich in het T’Serclaesgebouw. 

Warmoesberg 26, B–1000 Brussel. 

+32 2 210 13 36 

Bib-Bru@odisee.be 

Openingsuren tijdens het academiejaar:  

 

Maandag tot donderdag 09u00 – 18u00  

vrijdag 09u00 – 17u00 

zaterdag gesloten 

Let op! Buiten het academiejaar gelden andere openingsuren, zie website. 

https://bib.kuleuven.be/
mailto:rbib@kuleuven.be
http://bib.kuleuven.be/rbib
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00023728
https://bib.kuleuven.be/rbib/over/contactpersonen
mailto:Bib-Bru@odisee.be
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De openingsuren van alle KU Leuven bibliotheken vind je hier. 

De website van de bibliotheek fungeert als platform voor alle nuttige 

gebruikersinformatie en als toegang tot alle elektronische bronnen en de catalogus 

(discovery service) Limo. Dit zijn de twee belangrijkste pagina’s: 

1. Homepage  

Toegang tot Limo, alle juridische en criminologische databanken, e-tijdschriften, 

rechtgenoot, rechtsaf, nieuws, nuttige links met meer informatie over de IT-

facililteiten, printen scannen en kopiëren, etc.. 

2. Collecties en zoeken  

Hier vind je alles over leeszalen en collecties, basiswerken en aanwinsten, 

classificatie en attendering. 

In alle bibliotheken van de KU Leuven geldt het Algemeen Bibliotheekreglement. 

Er is daarnaast een facultair bibliotheekreglement, met in het bijzonder regels in verband 

met blokken in de bib. 

De personeelskaart geeft toegang tot de bibliotheek en de printers/copiers/scanners. 

5.3.2 Research Space (onderzoekersruimte) 

Op de eerste verdieping achteraan in zaal 1C is een nieuw ingerichte ruimte die 

voorbehouden is aan professoren en onderzoekers: de onderzoekersruimte. Op deze 

wijze is er ook tijdens de drukste uren steeds voldoende plaats in de bibliotheek voor 

facultaire onderzoekers. Er zijn twaalf ruime werkplaatsen, een zithoek en de 

mogelijkheid om te scannen en kopiëren via een MFP (multi-functional printer). 

5.3.3 Printen, kopiëren en OCR-scannen 

Printen en kopiëren gebeurt via de personeelskaart. De gebruikte eenheden worden 

automatisch aangerekend aan je afdeling - je hoeft dus geen krediet op te laden. Scannen 

is gratis. Gebruik liefst het toestel in de Research Space en laat de andere toestellen voor 

de studenten. 

De scanner in de Research Space is automatisch ingesteld op OCR (optical character 

recognition), dus tekstherkenning, zodat je later kan zoeken in de gescande tekst. Je moet 

echter wel je email-adres zelf opgeven (je kan het bewaren onder een beginletter), want 

de scan-to-me functie werkt niet samen met OCR. 

5.3.4 Uitleenfaciliteiten voor personeel 

Personeelsleden kunnen een onbeperkt aantal boeken uitlenen voor 1 of 2 weken 

(naargelang het boek een gele stip heeft of niet). Deze vrij korte uitleentermijn kan 3 maal 

http://bib.kuleuven.be/ub/over/bibliotheken
http://bib.kuleuven.be/rbib
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie
http://bib.kuleuven.be/rbib/toegang-en-gebruik/bibliotheekreglement
https://bib.kuleuven.be/rbib/faciliteiten/onderzoekersruimte
https://bib.kuleuven.be/faciliteiten/print-scan-copy
https://bib.kuleuven.be/rbib/uitlenen-reserveren/ontlenen-en-reserveren
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verlengd worden (voor boeken die niet gereserveerd zijn door een derde); dit kan 

telefonisch, per mail of online via Limo. 

Bij laattijdig inleveren van uitgeleende documenten worden maningskosten aangerekend. 

In alle KU Leuven-bibliotheken geldt hetzelfde tarief: € 0,50 per item per dag. Er worden 

vooraf wel heel wat verwittigingsmails verstuurd. 

5.3.5 Interbibliothecaire aanvraag voor bruikleen of fotokopie (IBL) 

Indien een boek of een tijdschrift niet aanwezig is in de collectie van de KU Leuven kan je 

het via de dienst Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) aanvragen. De RBIB functioneert zelf 

als IBL-centrale, je kan dus met al je vragen en aanvragen terecht aan de infobalie, in het 

bijzonder bij de specialist Jorinde. 

Op de website vind je meer informatie over de elektronische procedure voor een IBL-

aanvraag, evenals informatie over de tarieven. 

5.3.6 Online bronnen 

De algemene zoekmachine Limo biedt toegang tot een veelheid aan bronnen waaronder 

ook juridische en criminologische. Vooral Engelstalige content van grote internationale 

uitgevers zoals Elsevier, Sage, Springer of Wiley wordt vrij goed ontsloten in Limo, met 

directe toegang tot de full text. 

Daarnaast bestaan er echter nog heel wat specifieke juridische bronnen, vele nationaal 

van aard, alsook enkele criminologische. Deze worden via de symbolen en vlaggetjes op 

de homepage van de bib ontsloten. Belangrijk is te weten dat vele juridische databanken 

een mengeling zijn van verschillende soorten bronnen: naast wetgeving en rechtspraak 

zijn er ook integrale online boeken en naslagwerken en e-tijdschriften. Veel van deze 

content is niet terug te vinden in Limo. 

5.3.7 Off campus online bronnen 

Personeelsleden hebben (via EZproxy) off campus volledige toegang tot alle beschikbare 

full text in Jura en tot alles op Stradalex behalve de boeken; studenten hebben geen off 

campus toegang tot deze beide. Voor alle andere databanken, ook Jurisquare, is er off 

campus toegang voor iedereen met een KU Leuven-ID. 

Vrije medewerkers en praktijkassistenten met een aanstelling van 20% of minder hebben 

echter geen toegang tot off campus gebruik van Jura, Stradalex en Jurisquare, dit op vraag 

van de Belgische uitgevers, die deze groep als professionele gebruikers beschouwen.  

5.3.8 Inhoudstafels van tijdschriften 

Je kan op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je vakgebied door je automatisch 

nieuwe inhoudstafels van nieuwe tijdschriftnummers te laten mailen. Voor Belgisch recht 

https://bib.kuleuven.be/collecties-toegang-ontlenen/ibl
https://bib.kuleuven.be/collecties-toegang-ontlenen/ibl/tarieven
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/off-campus-toegang-tot-e-bronnen
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften
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kan dit gratis via Jurisquare, dat ook updateservices aanbiedt voor enkele internationale 

tijdschriften. 

5.3.9 Bestelsuggesties 

Onderzoekers mogen steeds suggesties overmaken voor de aankoop van nieuwe boeken 

of e-tijdschriften die zij nodig hebben voor hun onderzoek. Voor zover budgettair mogelijk 

worden deze verzoeken ingewilligd. De bibliotheek zelf koopt automatisch al het 

relevante Belgisch materiaal aan, alsook een selectie van internationale basiswerken.  

Suggesties kunnen gemaild worden naar christoph.malliet@kuleuven.be. De leden van 

Criminologie contacteren hiervoor best de coördinator van hun onderzoekslijn die 

aangesteld is voor de boekbestellingen. 

5.3.10 Aankoop boeken voor projecten via de bibliotheek 

Middelen uit onderzoeksprojecten kunnen besteed worden via de bibliotheek: de boeken 

worden dan door de bibliotheek aangekocht en verwerkt en kunnen vervolgens voor 

langere tijd uitgeleend worden. Omgekeerd kunnen boeken die nog waardevol kunnen 

zijn voor de bibliotheek ook aan de bibliotheek geschonken worden na afloop van een 

onderzoeksproject. 

5.4 Lirias, VEWA & ORCID 

5.4.1 Lirias 

De KU Leuven vraagt al haar onderzoekers om al hun output, i.e. publicaties, lezingen, 

etc., in te voeren in de online database LIRIAS. De opname van academische output in 

LIRIAS is onder meer belangrijk voor de financiering van je onderwijseenheid en je 

doctoraatsmijlpalen. Daarnaast dient deze tool ook als een online publicatielijst die door 

derden geraadpleegd kan worden via de KU Leuven wie-is-wie-pagina.  

Men kan inloggen op deze database via de website lirias2.kuleuven.be. Een handleiding 

voor het gebruik van deze online database en een lijst met FAQ zijn terug te vinden op de 

infopagina LIRIAS. Indien je toch nog problemen ondervindt, of je het gezochte antwoord 

niet terugvindt in het overzicht, kan je steeds de LIRIAS helpdesk contacteren.   

Bij een FWO-aanvraag is het ook mogelijk om automatisch de publicaties van een Lirias-

account te uploaden in de FWO E-DESK.  

5.4.2  STAR 

De Faculteit Rechtsgeleerdheid vraagt bovendien aan onderzoekers om de eigen output 

te evalueren in Lirias. Dit gebeurt aan de hand van het zogenaamde STAR-model of de 

Self-Assessment Tool for Academic Research Evaluation. Aan de hand van verschillende 

mailto:christoph.malliet@kuleuven.be
http://www.lirias2.kuleuven.be/
https://www.kuleuven.be/onderzoek/associatienet/ondersteuning/output/lirias/lirias_portaal
https://lirias.kuleuven.be/feedback
https://www.kuleuven.be/english/research/associatienet/support/scholcomm/lirias/fwo_upload_publications
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parameters dient men de eigen output een code mee te geven, die staat voor de kwaliteit 

van de output, beoordeeld aan de hand van voormelde parameters. In volgorde van 

belang: STARACRES, ACRES, RES en POPRES. Voor lezingen zijn deze evaluatiecodes: 

ACLEC, PROLEC, POPLEC en ACTPART. Meer informatie betreffende STAR vindt men hier. 

5.4.3 VEWA 

Assistenten die artikels, bijdragen, annotaties of andere academische verhandelingen 

schrijven wordt eveneens aangeraden zich te registreren bij VEWA, de Verenging van 

Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs. VEWA heeft in het algemeen tot doel het 

innen, het beheren en het verdelen, in de meest ruime zin, van alle auteursrechten voor 

rekening van educatieve en wetenschappelijke auteurs. Men dient als lid bevestigd te zijn 

op 30/6 om een aangifte betreffende het vorige jaar te kunnen indienen. Na een 

inschrijving bij VEWA, die kosteloos is, wordt aan de auteur gevraagd om jaarlijks een 

aangifte te doen van zijn of haar gepubliceerde bijdragen. Nadat deze aangifte 

gecontroleerd is door VEWA ontvang je overeenkomstig je aantal gepubliceerde pagina’s 

in het voorgaande jaar een vergoeding voor je publicaties. Deze vergoeding omvat een 

forfaitair bedrag en een bijkomend bedrag dat afhankelijk is van het aantal gepubliceerde 

pagina’s van het vorige jaar. 

5.4.4 Research Data Management (RDM) 

Maakt je tijdens je onderzoek gebruik van bepaalde data (notebooks, afbeeldingen, 

computer-gegenereerde data, simulaties, software ontwikkeld voor 

onderzoeksdoeleinden, computationele metadata, prints, video- en audiotapes, 

organismen, gen sequenties, synthetische verbindingen, stalen van welke aard ook, 

patiëntengegevens, e.a.) dan zal je ook voldoende aandacht moeten besteden aan het 

beheer daarvan. Dit niet alleen omdat funding-instellingen zoals het FWO dit vereisen, 

maar ook omdat je tijdens je onderzoek je data liever niet kwijtraakt, opdat je deze nadien 

nog opnieuw zou kunnen gebruiken, om de intellectuele eigendomsrechten gekoppeld 

aan de door jou genereerde data te beschermen, etc. 

Bronnen zoals gedefinieerd in de Humane Wetenschappen zijn geen onderzoeksdata, 

aangezien ze én publiek/gepubliceerd zijn én de onderzoeker zelf geen intellectuele 

bijdrage aan het tot stand komen ervan heeft geleverd. 

Voor meer informatie en ondersteuning kan u steeds terecht bij het RDM-steunpunt van 

de KULeuven.  

Daarnaast is er ook een specifieke pagina ontwikkeld over de RDM vereiste bij het 

indienen van een FWO-applicatie.   

5.4.5 ORCID 

ORCID is een systeem die je (her)kenbaar maakt op het internet. Het is een levenslange 

unieke identifier die snel en gratis verkrijgbaar is. Op deze webpagina van de KU Leuven 

en op Youtube vind je meer informatie over het nut van ORCID.  

https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/star/leuven-law-research-classification-and-evaluation-model
https://www.vewa.be/nl_home.html
https://www.vewa.be/nl_verdelingsreglement.html
https://www.kuleuven.be/english/research/associatienet/support/scholcomm/rdm/dmps-at-fwo
https://www.kuleuven.be/english/research/associatienet/support/scholcomm/rdm/dmps-at-fwo
https://orcid.org/
https://www.kuleuven.be/english/research/associatienet/support/scholcomm/authortoolkit/claiming-an-orcid-id
https://www.youtube.com/watch?v=L3CN8nY6I7Q
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5.5 Startdag 

In het begin van ieder academiejaar organiseert de faculteit een onthaaldag voor de 

nieuwe onderzoekers. Deze wordt begin oktober georganiseerd. Op deze onthaaldag 

wordt heel wat praktische informatie aangeboden betreffende het leven aan de faculteit 

als doctoraats-assistent. De onthaaldag kan worden beschouwd als de real life versie van 

deze onthaalbrochure. Gedurende september ontvang je over de onthaaldag concrete 

informatie op je KU Leuven mailadres (personeelsmail).  

De startdag is tevens de ideale gelegenheid om de nieuwe collega’s te ontmoeten en om 

een gezicht te kunnen plakken op de verschillende namen die men tegenkomt in facultaire 

e-mails. 

5.6 Crash course 

Assistenten met een doctoraatsfinaliteit zijn tijdens het eerste jaar van hun onderzoek 

verplicht om de zogenaamde crash course te volgen. Deze crash course bestaat uit een 

lessenreeks betreffende de methodologie van juridisch en criminologisch onderzoek. Ze 

wordt gedoceerd door professoren van onze faculteit met bijzondere ervaring 

dienaangaande. De bedoeling van de crash course is om een leidraad te vormen bij het 

opstellen van het onderzoeksvoorstel. In de verschillende sessies wordt o.a. besproken 

wat juridisch en criminologisch onderzoek is, hoe men een onderzoeksonderwerp vindt, 

hoe men een onderzoeksvoorstel opstelt, hoe men het methodologisch deel het best 

aanpakt, etc. Tevens wordt er op verschillende momenten feedback gegeven op het 

onderzoeksvoorstel. Aldus biedt de crash course eigenlijk de juiste instrumenten om (ten 

laatste) in april voor de doctoraatscommissie te verschijnen met een onderzoeksvoorstel. 

Binnen de crash course kan men ook de fast track volgen: deze verkorte versie van de 

crash course is specifiek gericht op het opmaken en indienen van een FWO-voorstel. Nu 

de deadline van FWO eind januari of begin februari valt, is de fast track een verkorte, 

maar even intensieve versie van de crash course. 

 

Belangrijk! 

Doctorandi die als masterstudent de onderzoeksmaster gevolgd hebben zijn 

vrijgesteld van de verplichting om de crash course te volgen. Deze studenten 

kunnen er wel vrijwillig voor kiezen om dezelfde feedback te krijgen op hun 

onderzoeksvoorstel van de docenten binnen de crash course, eventueel in het 

kader van de fast track. Hiervoor nemen zij best contact op met de docenten van 

de crash course. 
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5.7 Opleidingen voor onderzoekers 

Onder een vorige titel (Personeelszaken > Loopbaanontwikkeling) werd reeds melding 

gemaakt van de verschillende opleidingen die de KU Leuven organiseert voor haar 

personeelsleden. Een deel van de aangeboden opleidingen heeft ook betrekking op de 

verdere ontwikkeling van de onderzoeksvaardigheden van haar assistenten. Naast 

bovenstaande titel in deze onthaalbrochure, geven wij ook graag de link naar volgende 

uitgebreide brochure mee. 

Daarnaast brengt de Vicedecaan Onderzoek doctoraatsassistenten op de hoogte van de 

infosessies omtrent onderzoeksgerelateerde onderwerpen die deel uitmaken van de 

doctoraatsopleiding en open staan voor alle assistenten. 

Doctorandi kunnen ook een cursus academic writing in English volgen; hierover wordt via 

email tijdig informatie verleend. Het is overigens van belang dat je tijdig toelating vraagt 

aan de doctoraatscommissie indien je je doctoraat in een andere taal dan het Nederlands 

wil schrijven; je moet dan voldoen aan de facultaire taalnormen.  

5.8 EndNote en Word voor doctorandi 

De uitwerking van een proefschrift gaat gepaard met steeds grotere en langere teksten 

die de doctorandus of doctoranda in één of meerdere bestanden verzamelt. Om te 

vermijden dat het beheer en de coördinatie binnen die bestand(en) een kluwen wordt dat 

je nog moet ontrafelen in de eindfase van je doctoraat, is het aan te raden reeds van in 

het begin na te denken hoe je de teksten die je uiteindelijk zal verwerken, gaat 

organiseren. In de meeste gevallen zal de doctorandus of doctoranda Word gebruiken als 

tekstverwerkingsprogramma. Daarnaast is het mogelijk om ook voor het beheer van je 

bronnen een beroep te doen op een hulpprogramma, namelijk EndNote. In volgende 

presentatie legt F. Peeraer, voormalig assistent aan onze faculteit, uit hoe je beide 

programma’s handig kunt inzetten doorheen de uitwerking van je doctoraat. 

5.9 Sjablonen voor proefschrift en artikel 

Er zijn geen bindende vormvoorschriften voor het doctoraat. Enkel wat betreft bepaalde 

elementen op de cover/eerste pagina gelden er verplichtingen. Deze vind je hier.   

5.10 Vertaaltool universitaire terminologie KU-Leuven-UCL 

Het ILT ontwikkelde een vertaaltool voor universitaire terminologie binnen de KU Leuven 

en UCL. Als je universitaire terminologie van of naar het Frans, Nederlands of Engels wil 

vertalen, kan je daar dus terecht.  

https://admin.kuleuven.be/personeel/data/brochure-opleidingen-onderzoekers
https://ilt.kuleuven.be/english/cursus/acadeng_junior_researchers_hum.php
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/taal-van-je-doctoraat
https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/intranet/endnoteword
https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/vorm-doctoraat
https://ilt.kuleuven.be/kucl/?utm_source=intranetmail&utm_medium=email&utm_campaign=20191017
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5.11 Doctoraatsreglement & traject 

Belangrijke informatie over je rechten, plichten en mogelijkheden als doctoraatsstudent 

vind je op het facultaire doctorandiportaal. Een ander belangrijk document is het 

universitaire doctoraatsreglement aangevuld met de bijzonderheden van de faculteit 

rechtsgeleerdheid.  

5.11.1 Start van het doctoraat 

Aan het begin van je doctoraat moet je een onderwerp vinden, je inschrijving als 

doctoraatsstudent in orde brengen en de juiste begeleiders zoeken (die samen je 

begeleidingscommissie zullen vormen). Het is daarbij belangrijk dat je vanaf het begin 

weet of je in een statuut met of zonder doctoraatsfinaliteit aan je proefschrift werkt. Het 

kan ook zijn dat je nog een beurs of vacature zoekt om je doctoraatswerk te financieren.  

Een belangrijke mijlpaal in deze fase van het doctoraat is de goedkeuring van je 

doctoraatsaanvraag door de doctoraatscommissie. In principe dien je binnen de acht 

maanden na je aanstelling een eerste keer voor deze commissie verschenen te zijn. Meer 

informatie over de werking van de commissie en de data waarop zij samenkomt, net als 

de deadlines om eventuele projecten in te dienen, is terug te vinden op de website van 

de commissie. 

Om je wegwijs te maken in de verplichtingen en administratie die bij een doctoraat komen 

kijken, organiseert de faculteit ook jaarlijks een startdag (zie VI.6).  

Bovendien organiseert de faculteit een aantal keer per jaar ‘doctoral classes’. Deze 

bevatten nuttige informatie, vooral voor wie in het begin van het doctoraatstraject is. Ze 

worden aangeboden in het kader van de doctoraatsopleiding. De data en thema’s van de 

doctoral classes worden opgenomen in deze elektronische agenda. Ze worden telkens ook 

via e-mail aangekondigd. 

Bij het begin van elke doctoraatsaanstelling dient het charter van de doctorandus/a en de 

promotor ondertekend te worden. Dit charter dient als een leidraad voor de 

doctorandus/a en de promotor om samen de wederzijdse verwachtingen en 

verantwoordelijkheden te bespreken. Je vindt er wat er verwacht wordt van een goede 

doctorandus/a en van een goede promotor. 

5.11.2 Tijdens het doctoraat 

Als doctorandus of doctoranda moet je ieder jaar een voortgangsrapport indienen bij de 

doctoraatscommissie. Hiervoor gebruik je de gepaste formulieren. Er zijn 3 soorten 

voortgangsrapportering: de doctoraatsaanvraag, het bijzondere voortgangsrapport en 

het gewone voortgangsrapport. In het eerste jaar dienen de meeste doctorandi de 

doctoraats-aanvraag in. Voortgangsrapporten dien je in via de KU Loket applicatie 

“Doctoraatsopvolging”. Het is belangrijk dat je deze toepassing frequent gebruikt; ze geeft 

een overzicht van alle mijlpalen (met deadlines) die je in de loop van je doctoraat moet 

behalen.  

http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal
https://admin.kuleuven.be/rd/doctoraatsreglement/doctoraatsreglement-recht
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/kandidaten/doctoraatspositie-vinden
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/inschrijven-als-doctoraatsstudent
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/inschrijven-als-doctoraatsstudent
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/begeleiding
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/type-aanstelling
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/kandidaten/doctoraatspositie-vinden
https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/jaarlijkse-inschrijving-en-voortgangsrapportering#doctoraatsaanvraag
https://www.law.kuleuven.be/home/algemeen/structuur/organen/doctoraatscommissie
https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/doctoraatsopleiding-2/programma-doctoraatsopleiding
https://www.kuleuven.be/onderzoek/doctorandi/charter_nl
https://www.kuleuven.be/onderzoek/doctorandi/charter_nl
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/jaarlijkse-inschrijving-en-voortgangsrapportering
http://www.law.kuleuven.be/home/algemeen/structuur/organen/doctoraatscommissie
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/formulieren
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/jaarlijkse-inschrijving-en-voortgangsrapportering#doctoraatsaanvraag
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/jaarlijkse-inschrijving-en-voortgangsrapportering#Bijzondere voortgangsrapportering
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/jaarlijkse-inschrijving-en-voortgangsrapportering#Gewone voortgangsrapportering
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/lirias-star-doctoraatsopvolging-en-communicatie
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Tijdens je doctoraat doorloop je ook de doctoraatsopleiding. Deze heeft enkele verplichte 

onderdelen in de zogenaamde “truncus communis”. De truncus communis vormt de kern 

van de doctoraatsopleiding en bestaat uit zes onderdelen, zoals bepaald in art. 15 van het 

doctoraatsreglement: 

- minstens één wetenschappelijke publicatie op internationaal niveau; 

- twee doctoraatsseminaries geven, vier doctoraatsseminaries volgen (waarvan 2 

als disputant); 

- minstens één presentatie op een internationaal congres; 

- doctoraatscolleges of andere activiteiten specifiek voor doctorandi (16u); 

- opleiding “Scientific Integrity”; 

- jaarlijkse voortgangsrapportering. 

 

Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je al deze onderdelen vervuld hebt tegen het einde 

van je doctoraat. Een overzicht van de vele facultaire opleidingsactiviteiten die voor 

doctorandi georganiseerd worden vind je in de online doctoraatskalender.  

5.11.3 Einde van het doctoraat 

Tegen het einde van je doctoraat bereid je je voor op de verdediging. De stappen die je 

hiervoor moet zetten worden besproken op deze pagina van het doctorandiportaal.  

Daarnaast hebben enkele assistenten een draaiboek en praktische tips voor de 

doctoraatsverdediging opgesteld.  

Indien je je doctoraat vroegtijdig zou willen stopzetten, is het belangrijk dat je de 

doctoraatscommissie hiervan op de hoogte brengt.  

5.11.4 Contact en FAQ 

Hier vind je een overzicht van de veel gestelde vragen over het doctoraat.  

 

Nog vragen?  

Neem dan contact op met de doctoraatsadministratie: 

doctoraat.law@kuleuven.be. 

http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/doctoraatsopleiding-2
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/doctoraatsopleiding-2/truncus-communis
http://admin.kuleuven.be/rd/doctoraatsreglement/doctoraatsreglement-recht#section-5
https://owa.groupware.kuleuven.be/owa/calendar/doctoraat@law.kuleuven.be/Calendar/calendar.html
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/einde-doctoraat/procedure
https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/intranet/draaiboekverdediging2013/view
https://www.law.kuleuven.be/aap-bap/intranet/submittinganddefendingPhDKULLaw/view
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/einde-doctoraat/stopzetting-van-het-doctoraat
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/veel-gestelde-vragen
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/contactdoctoraat
mailto:doctoraat.law@kuleuven.be
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5.12 Budgetten en vergoedingen 

De budgettaire situatie is voor elke afdeling, elk instituut en elke doctoraatsstudent 

anders. Je overlegt dus best met je afdelingshoofd of promotor om je situatie te 

bespreken.  

5.12.1 Bestellingen 

De KU Leuven vraag om steeds te vermijden zelf kosten voor te schieten. De aankoop van 

goederen of diensten (buiten de interne magazijnen van de KU Leuven), worden via het 

SAP-systeem besteld. De SAP-bestelbon wordt aan de leverancier bezorgd. De leverancier 

zal op basis van de instructies op de bestelbon een factuur aan de KU Leuven bezorgen. 

Deze factuur zal dan door de centrale financiële diensten worden betaald. Hiertoe neem 

je best contact op met ATP-leden binnen je afdeling (indien die er zijn) of overleg je met 

je begeleider. 

Wanneer binnen de KU Leuven goederen of diensten worden verkocht door een eenheid 

aan een andere eenheid binnen de KU Leuven, wordt die transactie intern gefactureerd 

door de verkopende eenheid aan de aankopende eenheid. 

5.12.2 Vergoedingen onkosten 

De KU Leuven vraag om steeds te vermijden zelf kosten voor te schieten. Indien dat toch 

voorvalt, kan je een kostenformulier invullen voor de terugbetaling van kosten. Deze 

formulieren vind je in KU Loket > Financiën & Aankoop > Uitgaven > Beroepskosten > 

Kostenformulier. De budgettaire situatie is evenwel voor elke afdeling en elk instituut 

anders. Je overlegt dus best met je afdelingshoofd of promotor om je situatie te 

bespreken voor je de uitgave doet.  

Reis je in dienstverband, dan dien je voor de terugbetaling je vlieg- en/of treintickets aan 

te kopen via Omnia of Keytravel. Een handig overzicht met meer instructies of te 

contacteren personen vind je via de volgende link. 

5.12.3 Vergoeding doctoraat 

De faculteit voorziet een vergoeding voor afgewerkte doctoraten (1.000 euro). Dit bedrag 

wordt betaald op het werkingskrediet van de promotor. Het moet gebruikt worden voor 

uitgaven die verband houden met de doctoraatsverdediging, zoals het inschrijvingsgeld 

van de doctoraatsstudent aan de KU Leuven, de drukkosten of de kosten van de receptie. 

Van de doctorandus of doctoranda en promotor wordt verwacht dat zij, in voorkomend 

geval, drie exemplaren van de handelseditie aan de faculteit schenken. 

Via YouReCa is het ook mogelijk om financiering te vragen voor een éénmalige uitnodiging 

van een lid van de jury of begeleidingscommissie. Informatie daarover vind je op deze 

webpagina. Hier vind je het formulier dat je moet invullen.  

https://admin.kuleuven.be/td/aankoop/associatienet/contracten/zakenreizen#section-3
https://ghum.kuleuven.be/phd/practical_students/youreca_dshss
https://ghum.kuleuven.be/phd/documents/2018/aanvraag-meet-the-jury-ojo-dshw.docx
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5.12.4 Vergoedingen congressen 

De budgettaire situatie is voor elke afdeling en elk instituut anders. Je overlegt dus best 

met je afdelingshoofd of promotor om je situatie te bespreken, vooraleer je uitgaven doet 

om aan congressen deel te nemen. 

Uiteraard kan je ook externe middelen aanspreken. Zo biedt o.a. het FWO vergoedingen 

om deel te nemen aan conferenties (zie ook infra 5.13). 

5.12.5 Vergoeding visitekaartjes (en andere kaarten) 

Wie business cards wilt laten maken, kan het hier doen.  Verder is het ook mogelijk om 

allerlei soorten gepersonaliseerde kaarten te bestellen.  

5.13 Beurzen  

In de academische wereld zijn beurzen een begrip. Beurzen kunnen worden behaald bij 

tal van verschillende organisaties en voor tal van verschillende doelstellingen. Hieronder 

worden enkele voor doctoraatsstudenten relevante beurzen besproken. De universiteit 

biedt bovendien ook ondersteuning aan bij het doorlopen van verschillende van 

onderstaande aanvraagprocedures. 

In de eerste plaats zijn er de beurzen van het FWO. Een eerste belangrijke beurs in dat 

opzicht is het FWO-mandaat. Indien een doctoraatsstudent een individueel FWO-

mandaat kan bemachtigen, dan financiert het FWO voor vier jaar zijn of haar onderzoek 

aan de faculteit en wordt hij of zij FWO-Aspirant. Deze doctorandus/doctoranda zit dan 

‘op externe financiering’ (cf. supra, AAP-BAP-externe financiering). Financieel is dit quasi-

gelijk aan interne financiering, met dat verschil dat het FWO jaarlijks ook een bepaald 

bedrag verschaft waarmee de doctorandus/doctoranda kan reizen, boeken kopen, etc.  

Om een FWO-mandaat te behalen dient men een onderzoeksvoorstel in te dienen bij het 

FWO – het is op een dergelijk onderzoeksvoorstel dat de fast track van de crash course 

gericht is. De procedure om een mandaat te krijgen is zeer competitief en de slaagkansen 

liggen laag, maar het loont zeker de moeite om deel te nemen. Het FWO biedt ook 

gelijkaardige mandaten aan voor postdoctorale onderzoekers.   

Naast de individuele mandaten financiert het FWO ook volledige onderzoeksprojecten: 

een professor verkrijgt dan een algemene beurs voor een geheel project, waarop hij of zij 

vervolgens doctoraatsstudenten kan aanstellen.  

Behalve de mandaten biedt het FWO ook beurzen voor internationale mobiliteit aan, die 

erop gericht zijn om een actieve deelname aan een congres of een onderzoeksverblijf (van 

korte of langere duur) in het buitenland te ondersteunen. De slaagkansen voor een 

dergelijk reiskrediet liggen veel hoger dan deze voor een volledige FWO-onderzoeksbeurs, 

dus het loont zeker de moeite om deze procedure te doorlopen. Het is van belang om hier 

tijdig aan te beginnen. Men kan overigens slechts tweemaal aan de selectieprocedure 

deelnemen. Meer informatie betreffende de FWO-beurzen kan worden gevonden op de 

FWO-website. 

https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/internationale-mobiliteit/uitgaande-mobiliteit/krediet-voor-deelname-aan-een-congres-in-het-buitenland/
https://admin.kuleuven.be/td/aankoop/associatienet/contracten/naamkaartjesengroetenkaartjes
https://kuleuven.cardsonline.be/wizard/24/personaliseer
https://admin.kuleuven.be/td/aankoop/associatienet/contracten/naamkaartjesengroetenkaartjes#section-2
https://www.kuleuven.be/onderzoek/associatienet/doc/nf
https://www.fwo.be/nl/
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/predoctorale-mandaten/
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/predoctorale-mandaten/
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/onderzoeksprojecten/sbo-projecten/
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/internationale-mobiliteit/
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/internationale-mobiliteit/uitgaande-mobiliteit/krediet-voor-deelname-aan-een-congres-in-het-buitenland/
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/internationale-mobiliteit/uitgaande-mobiliteit/krediet-voor-een-kort-studieverblijf-in-het-buitenland/
https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/internationale-mobiliteit/uitgaande-mobiliteit/krediet-voor-een-lang-verblijf-in-het-buitenland/
http://www.fwo.be/
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Sinds kort zijn de voor juristen relevante voormalige IWT-beurzen, beurzen van het 

Vlaams Agentschap voor Innovatie, Wetenschap en Technologie, geïntegreerd in het 

FWO. In dat opzicht spreekt men van FWO-beurzen Strategisch Basisonderzoek (SB). Het 

is van belang aan te stippen dat deelname aan de selectieprocedure voor een dergelijke 

beurs meetelt als een van de twee pogingen die men bij het FWO kan ondernemen. 

Ook vermelden we graag de beurzen van de Academische Stichting Leuven (ASL). Deze 

stichting biedt beurzen (toelagen) voor actieve deelname aan congressen in het 

buitenland en onderzoeksverblijven in het buitenland. De slaagkansen liggen hier heel wat 

hoger dan bij het FWO, dus het wordt ten sterkste aangeraden om te kandideren voor 

een ASL-toelage. Meer informatie vindt men op de website. 

In het kader van de financiering van onderzoeksverblijven in het buitenland bieden 

bepaalde buitenlandse instellingen ook zelf beurzen aan. Zo bieden verschillende Max 

Planck Instituten, bijvoorbeeld het Max Planck Institute for International and Comparative 

Private Law in Hamburg en DAAD, een bijkomende studiebeurs aan aan jonge 

onderzoekers die op onderzoeksverblijf willen aan respectievelijk een Instituut of een 

Duitse universiteit. Deze beurzen omvatten aanzienlijke sommen die in bepaalde gevallen 

vrij eenvoudig te bekomen zijn. Het loont dan ook zeker de moeite om hier meer 

informatie over in te winnen. Wel kan dit een invloed hebben op een FWO-beurs voor 

hetzelfde onderzoeksverblijf, aangezien het FWO steeds vraagt of er andere 

financieringsbronnen zijn. 

Een handig overzicht van de vele mogelijkheden met betrekking tot onderzoeksfunding 

voor een doctoraatsproject of één van de onderdelen daarvan vind je terug op volgende 

website.  Ook YouReCa heeft hiervoor een nuttige webpagina. De faculteit heeft zelf een 

specifieke webpagina over het financieren van onderzoeksverblijven en congressen.  

5.14 Verblijf in het buitenland 

Het is mogelijk om als doctoraatsstudent voor een korte of langere tijd op buitenlands 

onderzoeksverblijf te gaan en/of om aan een buitenlands congres deel te nemen. Meer 

informatie over hoe je een dergelijk buitenlands verblijf kan organiseren en financieren is 

beschikbaar op deze pagina. Meer algemeen vind je op centraal KU Leuven-niveau ook 

meer informatie op volgende pagina.  

Om (korte) onderzoeksverblijven in het buitenland te stimuleren en vergemakkelijken 

voor onderzoekers maakt de KU Leuven deel uit van het LERU-portaal. Uitwisseling van 

studenten binnen de universiteiten die deel uitmaken van de LERU-groep is, na selectie, 

mogelijk zonder al te veel administratieve beslommeringen. 

Voor de financiering van je buitenlands onderzoeksverblijf verwijzen we graag naar de 

informatie opgenomen in bovenstaande titel omtrent ‘Beurzen’.  

Worden je reiskosten betaald door je instituut of afdeling, dan dien je voor de 

terugbetaling je vlieg- en/of treintickets aan te kopen via Omnia of Keytravel. Een handig 

overzicht met meer instructies of te contacteren personen vind je via volgende link. 

https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/onderzoeksprojecten/sbo-projecten/
https://www.kuleuven.be/asl/idealab/index.htm
https://www.mpipriv.de/research-stays
https://www.mpipriv.de/research-stays
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50015434
https://www.kuleuven.be/onderzoek/ondersteuning/onderzoeksfinanciering
https://www.kuleuven.be/personeel/careercenter/youreca-career-center/youreca-internationalemobiliteit
https://www.law.kuleuven.be/home/intranet/onderzoek/onderzoeksverblijven-en-congresdeelnames-financiering-en-organisatie
https://www.law.kuleuven.be/home/intranet/onderzoek/onderzoeksverblijven-en-congresdeelnames-financiering-en-organisatie
https://www.law.kuleuven.be/home/intranet/onderzoek/onderzoeksverblijven-en-congresdeelnames-financiering-en-organisatie
https://www.kuleuven.be/english/international
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/leru/leru_2015
https://admin.kuleuven.be/td/aankoop/associatienet/contracten/zakenreizen#section-3
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5.15 “Dubbeldoctoraat” 

Indien je tijdens je doctoraat intensief samenwerkt met een andere universiteit, kan je 

mogelijk een gezamenlijk doctoraat maken. Dit is een doctoraat dat door twee (of meer) 

instellingen wordt uitgereikt. Informatie hierover kan je hier terugvinden. 

https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/copy_of_informatie-voor-doctorandi/gezamenlijk-doctoraat
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6 Covid-19 

Algemene informatie over maatregelen in het kader van het coronavirus en nuttige links 

vinden jullie op de universitaire pagina daarover. 

6.1 Onderzoek 

Op de volgende pagina vind je de voornaamste informatie facultaire informatie terug in 

verband met doctoreren in tijden van corona. Een aantal zaken, voornamelijk 

administratieve verplichtingen, werden omwille van de corona crisis immers aangepast. 

Zo werd bijvoorbeeld de regeling omtrent doctoraatsseminaries aangepast, waarbij 

online seminaries de voorkeur genieten.  

Neem zeker ook een kijkje bij het universitaire overzicht van ‘veel gestelde vragen’ over 

onderzoek tijdens corona. Daar vind je de meest recente coronamaatregelen met een 

impact op het universitair onderzoeksbeleid. 

Heb je zelf onderzoek dat coronagerelateerd is? Misschien kan je het wel laten opnemen 

in de ‘Corona Chronicles’ van de Groep Humane Wetenschappen. 

6.2 Onderwijs 

Ook op vlak van onderwijs, vraagt de covid-19 situatie om een zekere dan wel grote mate 

van flexibiliteit aan de dag te leggen, aangezien een deel/al het onderwijs online gebeurt 

(verder te bepalen door de universiteit/faculteit). Dankzij onze stafmedewerkers 

onderwijs is er ook een Toledo-Community ‘Online teaching in times of Corona’ waar 

handige tools van de KU Leuven en good practices van de eigen faculteit gedeeld worden. 

Als jullie binnen jullie eigen team best practices ontwikkelden, kunnen jullie collega’s 

helpen door die te mailen naar jeroen.dejonckere@kuleuven.be. Jeroen zorgt er dan voor 

dat die op de Toledo Community gedeeld worden.  

 Neem zeker ook een kijkje bij het universitaire overzicht van ‘veel gestelde vragen’ over 

onderwijs tijdens corona. Daar vind je de meest recente coronamaatregelen met een 

impact op het universitair onderwijsbeleid.

https://www.kuleuven.be/coronavirus
https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/doctorandiportaal/doctoreren-in-corona-tijden#colleges
https://www.kuleuven.be/coronavirus/veelgestelde-vragen#ONDERZOEK
https://www.kuleuven.be/coronavirus/veelgestelde-vragen#ONDERZOEK
https://ghum.kuleuven.be/NL2018/corona/sshcoronaresearch
https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/blackboard/execute/announcement?method=search&context=course_entry&course_id=_941224_1&handle=announcements_entry&mode=view
mailto:jeroen.dejonckere@kuleuven.be
https://www.kuleuven.be/coronavirus/veelgestelde-vragen#ONDERWIJS
https://www.kuleuven.be/coronavirus/veelgestelde-vragen#ONDERWIJS
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