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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Kadering van dit addendum:
§1. In navolging van artikel 47, §5. betreffende de verkiezingsprocedures van
opleidingsspecifieke raden, voorziet dit addendum in de specifieke bepalingen van het Eerste
Bacheloroverleg, de voormalige POC Eerste Bachelor van de Faculteit Sociale Wetenschappen.
§2. In navolging van artikel 47, §5. betreffende de verkiezingsprocedures van
opleidingsspecifieke raden, wordt dit addendum goedgekeurd en/of gewijzigd door een
tweederdemeerderheid op de FOSO-AV.
1° Een wijziging of aanvulling van dit reglement moet steeds als een agendapunt
aangekondigd worden in de uitnodiging van de FOSO-AV. Hierbij worden de voorstellen
expliciet opgenomen in de uitnodiging.
2° Er kunnen geen wijzigingen aan dit Addendum gedaan worden van 1 augustus tot en met
30 september.
§3. De faculteit geeft anno 2020 aan dat ze hierin graag een vast aantal studenten wilt zien,
maar de vergadering blijft voor elke eerste bachelorstudent open. Dat betekent dat er een vage
scheidingslijn gecreëerd wordt tussen de “studentenvertegenwoordigers” enerzijds, en de
willekeurige leden anderzijds. Op die manier wordt het vertegenwoordigersstatuut dubieus. Dit
addendum voorziet in een duidelijke en transparante oplossing, zodat hier wel steeds
stemgerechtigde studentenvertegenwoordigers voor kunnen worden verkozen.
Artikel 2. Algemene bepalingen betreffende het Eerste Bacheloroverleg:
§1. Het Eerste Bacheloroverleg (Hierna: “EBO”) is een samenkomst van facultaire
medewerkers
enerzijds,
en
eerste
bachelorstudenten
van
de
Bachelor
Communicatiewetenschappen, de Bachelor Politieke Wetenschappen en Sociologie: Optie
1

Politieke Wetenschappen en Bachelor Politieke Wetenschappen en Sociologie: Optie
Sociologie anderzijds.
§2. Langs de kant van de faculteit, wordt deze raad ingevuld met medewerkers van de
studieloopbaanbegeleiding (Ook: “StudieLab”) en de Stafmedewerker Onderwijs.
§3. In deze raad worden specifieke zaken aangaande de eerste bacheloropleidingen besproken,
wat onder meer, maar niet enkel, de volgende dingen inhoudt:
1° Proefexamens
2° Studielab-sessies
3° Extra ondersteuning van studenten
4° Evaluatie van vakken
5° Evaluatie van infosessies
Artikel 3. Status van de leden van het EBO:
FOSO verbindt zich tot de erkenning van het open karakter van het Eerste Bacheloroverleg,
maar stelt dat hier jaarlijks zes stemgerechtigde plaatsen voor mogen worden verkozen.
1° De FOSO-AV delegeert de coördinatie en verkiezing hiervan naar de Leuvense
campuskring die verantwoordelijk is voor de studenten van de opleidingen genoemd in
artikel 2, §1.
2° De FOSO-AV staat toe dat de bovengenoemde Leuvense campuskring meer dan zes
personen kan verkiezen. Elke persoon na de zesde verkozen persoon krijgt echter het statuut
van waarnemend lid van de FOSO-AV.
3° De Leuvense campuskring verbindt zich ertoe het stemrecht evenredig over de drie
bestaande fracties te verdelen waarop het EBO betrekking heeft, nl. Fractie
Communicatiewetenschappen, Fractie Politieke Wetenschappen en Fractie Sociologie. Zij
houden ook rekening met leden die reeds stemrecht verkregen hebben via andere mandaten
binnen FOSO.
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