KU Leuven handelingskader levensbeschouwelijke diversiteit
10 reële vragen van studenten

Afgetoetst aan de regelgeving, visie en basishouding
.

10 standpunten over religieuze symbolen, leren en
leven bij studenten

Wat is het officiële standpunt van KU Leuven over de hoofddoek en/of andere religieuze symbolen?
KU Leuven respecteert het dragen van religieuze symbolen en/of andere religieuze kleding.

Wat met afwezigheden op of verplaatsing van studieactiviteiten omwille van religieuze feestdagen en/of
rustdagen?
De docent/ ombuds bepaalt vanuit een open houding op welke manier hij of zij op de vraag kan ingaan.

Kan een student zijn of haar studieprogramma wijzigen omwille van religieuze en/of levensbeschouwelijke
redenen?
Neen, opleidingsonderdelen kunnen niet worden gewijzigd.

Hoe gaat KU Leuven om met stageplaatsen die geen religieuze symbolen dulden?
De KU Leuven communiceert openlijk dat religieuze symbolen geen probleem vormen voor de eigen instelling.
KU Leuven vraagt aan stageplaatsen om studenten die religieuze symbolen dragen met respect te behandelen.

Mag een student een examen onderbreken voor een gebed op een rustige plaats?
Neen, examenonderbreking omwille van religieuze redenen wordt nooit toegestaan.

Kan een student examens, stages, verplichte practica,… verplaatsen omwille van religieuze feestdagen en/of
rustdagen?
Studenten die zich tijdig aanmelden, beschikken over de mogelijkheid om een (deel-)examen te verplaatsen op basis
van een lijst met erkende feestdagen.

Kan KU Leuven ingaan op de vraag van studenten om te kunnen bidden of bezinnen in nabijheid van de faculteit?
KU Leuven stelt op elk van de vier campussen (Leuven-centrum, Heverlee, Gasthuisberg en Kortrijk) bezinnings- en
gebedsruimtes beschikbaar voor alle studenten en personeelsleden, ongeacht hun levensbeschouwing.

Waar kunnen studenten terecht voor praktische informatie over religies en levensbeschouwing in Leuven?
KU Leuven wil informatie beschikbaar stellen voor studenten en staf over de religieuze en levensbeschouwelijke
gemeenschappen in de buurt.

Kunnen studenten aangepaste maaltijden in de studentenrestaurants krijgen?
KU Leuven vraagt aan Alma om, afhankelijk van een haalbaarheidsstudie, maaltijden te voorzien die rekening
houden met religieuze voorschriften.

Kunnen studenten gebruik maken van niet-gemengde huisvesting?
Uit respect voor sociale, culturele of levensbeschouwelijke redenen organiseert KU Leuven voldoende aanbod nietgemengde huisvesting.

