Voorwoord
Hey lieve studentjes,
Jullie hebben de blok overleefd, proficiat! Wij hopen voor ieder van jullie
dat het goed verlopen is. Uiteraard zijn jullie met de start van het nieuwe
semester weer toe aan een nieuwe Korf. Wel, hier is ie dan! En met Valentijn
als hoogtepunt van de maand februari, is het thema van deze Korf… LIEFDE.
Ja ja, jullie komen er niet onderuit, in deze editie kom je onder andere jouw
relationship status te weten en ontdek je waarom een vlinder zijn best kut is.
Wat heb je nog meer nodig? Geniet ervan!
Kusjes
Het Korfteam

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar info@politika.be
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kalender: februari
11/02

12:30

Openingsreceptie
Politika lokalen

12/02

20:00

Let’s get ready to RumBull
Politika Kaffee

13/02

21:00

ValenTiense 55
Politika Kaffee

21:30

Vertrek Cultuurreis Praag (tot 17/02)

19:00

Start FAKtheater (tot 20/02)
Politika Kaffee

21:00

Après Skiense 55
Politika Kaffee

18/02

18:00

Politika Werft
SW 02.27

19/02

20:30

Groot Kopstukkendebat
Aula Pieter De Somer

21:00

Politieke Zuip
Politika Kaffee

19:00

Cocktailworkshop
Sportzak

21:00

Chouffe Night
Politika Kaffee

26/02

19:00

Eerstebachcantus
CK @ Politika Kaffee

27/02

21:00

Assistententap
Politika Kaffee

17/02

25/02
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Save the date: maart
05/03

20:00

Preparee Improvisatietheater*
Aula Pieter De Somer
Belangrijk: ticketverkoop vanaf nu!

09/03
tot
12/03

20:00

Cantusweek
Belangrijk: ticketverkoop vanaf eerste week van
maart!

*Met Politika gaan we op 5 maart naar het improvisatietheater van Preparee.
WAT? Preparee Improvisatietheater is een studentenvereniging
voor en door studenten van Leuven. Elke week komen we samen
en spelen we een speciale vorm van theater: improvisatietheater. We bestaan 20 jaar en dat willen we graag met jullie vieren!
Op 5 maart begeven we ons hiervoor naar de Pieter De Someraula waar we vanaf 20u van wal zullen steken met het beste wat
Preparee in zijn 20 jaar heeft kunnen voortbrengen. En daar zit wat tussen!
In’t kort:
WAAR: Pieter De Somer Aula
WANNEER: donderdag 5 maart, om 20u
PRIJS: 3 euro voor studenten, 5 euro voor niet-studenten
TICKETS EN INFO: www.preparee.be
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Valentine cards

Social sciences edition
Sociologisch onderzoekt heeft uitgewezen dat menig sociale wetenschapper nog geen valentijn heeft dit jaar (ja echt legit empirisch onderzoek joh).
Gelukkig schiet onze redactie jullie te hulp: deel de kaartjes die je doorheen
deze Korf vindt uit aan potentiële hapjes en wie weet strik jij nog een date!*

*Disclaimer: deze kaartjes zijn gemaakt voor pure ludieke doeleinden, wij hebben absoluut
niet de bedoeling om de spot te drijven met bepaalde mensen
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Topkok Angie presents:
Wat te doen met
overschot chocolade?
Goeiendag! Ja hoor, de topkok is weer van de partij!
Deze maand ben ook ik in een romantische bui. Ik
ga jullie in deze editie helpen bij het wegwerken van
die BELACHELIJKE berg chocolade die ongetwijfeld
ergens op uw kot slecht aan het worden is

1. Moelleux van chocolade
We beginnen met een klassieker: de moelleux! (vraag me niet hoe ge het nu in
hemelsnaam moet uitspreken)
Budget: hella cheap

Moeilijkheid: easy peasy lemon squeezy

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•

125 gram chocolade (duh)
125 gram boter
3 eigelen en 3 eiwitten (gescheiden)
2x30 gram suiker
50 gram bloem
6 kopjes

Bereiding
1. Smelt 25 gram boter en verwarm de oven voor op 180°C
2. Neem 6 kopjes en smeer ze lichtjes in met boter. Doe daarna een beetje
bloem in de kopjes en doe de overtollige bloem weg
3. Smelt de chocolade au bain marie (da’s hier met kookterminologie enal how
seg) en voeg 30 gram suiker, 25 gram bloem en 3 eierdooiers toe
4. Klop het eiwit op en voeg 30 gram suiker toe. Giet het mengsel stukje bij
beetje bij de chocolade. Heel belangrijk: niet roeren!
5. Vul de kopjes met het chocolademengsel en zet ze 9 minuutjes in de oven.
Daarna zijn ze klaar om op te eten! Smakelijk!
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2. Kip met chocolade

Dit receptje is voor de meerwaardezoeker onder de studenten.
Succes gegarandeerd bij je crush wanneer je dit op tafel tovert!
Budget: matig

Moeilijkheid: gemiddeld

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een halve ui
2 romatomaten
2 teentjes knoflook
1/2 kg kippenpoten
40 gram ongezouten roomboter
30 gram geroosterde amandelen
1 eetlepel rozijnen
Een half blokje kippenbouillon
25 gram pure chocolade
Een snuifje kaneel, gemalen chilipeper en oregano
Ovenschaal

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200°C. Snij de ui in vier stukken en leg deze samen
met de tomaten en de ongepelde tenen knoflook in een ovenschaal. Laat 30
minuten roosteren
2. Bestrijk de kip in met boter. Leg de kippenpoten in een andere ovenschaal en
kruid met peper en zout. Laat 50 minuten roosteren
3. Maal 30 gram amandelen fijn (of plet met een groot keukenmes en bak ze in
de pan. Voeg kaneel en oregano toe. Ondertussen mogen de groentjes uit de
oven! Duw de teentjes look uit de schil. Doe de groentjes en de amandelen
bij elkaar, voeg een half blokje kippenbouillon en 75 ml water toe. Kook 20
minuten op een laag vuurtje.
4. Snij de chocolade in grote stukken, voeg toe aan de saus en laat smelten.
Breng het mengsel op smaak met chilipeper en zout. Leg de kip erbij en eten
maar!
5. BONUS) smelt je overgebleven chocolade en giet het over uw lief/partner/
significant other/scharrel/… Plezier verzekerd!
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Doolhof
Liefde is niet altijd gemakkelijk. Je Doolhof
steekt er immens veel tijd en moeite in,
vaak zonder dat je er iets voor terug krijgt. Net zoals dit doolhof!
Liefde is niet altijd gemakkelijk. Je steekt er immens veel tijd en moeite in, vaak zonder dat je
er iets voor terug krijgt. Net zoals dit doolhof!

Maar wie weet: Sommige mensen vinden de perfecte partner in de liefde, dus
Maar wie ontdek
weet: Sommige
mensen
vindenachter
de perfecte
partner in
de liefde,
dusoplossen
misschien
misschien
jij wel het
geheim
het ultieme
geluk
na het
ontdek jij wel het geheim achter het ultieme geluk na het oplossen van dit veel te moeilijke
vandoolhof.
dit veelWant
te moeilijke
doolhof. Want binnenin deze warboel van doodlopende
binnenin deze warboel van doodlopende paadjes hebben wij namelijk een
wij namelijk een goed bewaarde schat verstopt!
goedpaadjes
bewaardehebben
schat verstopt!
Succes!

Succes!
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« Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben,
ongeacht hun socio-economische achtergrond »

POLITIEKE LOOPBAAN? STARTEN ALS
LEERKRACHT!
Ange-Raïssa Uzanziga studeerde af met een
Master Politieke Wetenschappen en werkt
momenteel als Communicatieraadgever voor de
Brusselse Minister van Mobiliteit. Hoe ze daar
belandde en wat Teach for Belgium hierbij voor
haar betekende, lees je in dit artikel.
Ik heb altijd een grote interesse gehad in geschiedenis, de impact van
politieke beslissingen en de dynamiek tussen mensen. Deze interesses,
gecombineerd met mijn sociaal engagement, motiveerden me om voor
Politieke Wetenschappen te kiezen. Tijdens mijn thesisjaar begon ik me
af te vragen hoe ik me kon engageren en welke jobs ik hiervoor kon
uitoefenen. Internationale organisaties op het Europese niveau leken me
te bureaucratisch en te ver van de mensen. Ik was op zoek naar iets
concreets waarbij ik rechtstreeks een impact kon maken op de
samenleving. Toen ik Teach for Belgium tegenkwam, heb ik niet lang
getwijfeld. De uitdaging sprak me meteen aan. Ik zag het als een kans
om mezelf te ontwikkelen. Ik dacht: “Als ik dit aankan, kan ik echt alles
aan.” Nadat ik afstudeerde, ben ik meteen begonnen als leerkracht
in een Brusselse school via de ondersteuning van Teach for Belgium.
Toen ik vorig jaar de kans kreeg om als Communicatieraadgever te
starten bij de Brusselse Minister van Mobiliteit (Elke van den Brandt), zag
ik op voorhand niet hoe mijn ervaring bij Teach for Belgium me kon
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helpen. Toch kwam al snel de link: sociale ongelijkheid aanpakken en
streven naar een meer gelijke samenleving. Teach for Belgium doet dit
via het onderwijs, en als leerkracht leerde ik de leefwereld van de
Brusselse jongeren beter kennen. Vandaag kan ik op een ander niveau
zorgen voor meer inclusie door openbaar vervoer toegankelijker te
maken. Wist je bijvoorbeeld dat fietsen vooral voor hoogopgeleiden is?
Ik heb ook geleerd dat sommige plaatsen niet bereikbaar zijn voor
bepaalde sociale klassen en dat de autobelastingen vooral grote effecten
zullen hebben op armere inwoners. Hoe kunnen we dit allemaal
inclusiever maken? Het is een mindset die ik bij Teach for Belgium verder
ontwikkelde en vandaag veel kan gebruiken.
Wat ik vooral leerde via Teach for Belgium is duidelijk en inclusief
communiceren. Ik kan nu vlot complexe ideeën te vertalen naar
eenvoudige en heldere taal. Je kan je wel voorstellen hoe dit ook gelinkt
is aan mijn verbeterde presentatieskills. Daarnaast leerde ik ook allerlei
vaardigheden rond stressbestendigheid: hoe ik mezelf assertiever kan
opstellen, flexibler kan omgaan met plotse veranderingen en meer
veerkracht heb na een tegenslag. Ten slotte vind ik dat ik gegroeid ben
in het motiveren en warm maken van mensen.
Deze vaardigheden zijn, volgens mij, niet enkel nodig in de politieke
wereld. Elke organisatie en onderneming zou moeten focussen op de
ontwikkeling van deze skills. Bovendien kan het geen kwaad om een
goede kennis te hebben van de doelgroep waarvoor je werkt, in mijn
geval de Brusselse jongeren. Ik wil ervoor zorgen dat hun mening
gehoord wordt op plaatsen waar ze die niet meteen kunnen geven. Mijn
ervaring als leerkracht via Teach for Belgium heeft ervoor gezorgd dat ik
elke dag nadenk over de vraag “Heeft deze belissing ook positieve
gevolgen voor de leerlingen die ik kende?”
Ook geïnteresseerd in het Teach for Belgiumprogramma? Registreer je voor
meer info op www.teachforbelgium.org. Volg ons op Facebook, LinkedIn,
Instagram, en Vimeo. Meer verhalen zoals die van Ange kan je vinden op onze
blog.
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10 redenen

waarom een vlinder zijn best kut is
Reden 1.

Als vlinders verliefd zijn,
hebben ze mensen in hun
buik.

Reden 2.

Vlinders proeven met hun
poten, dus das best vies
als ge in iemand zijn buik
zit en dan zit te wroeten in
zijn halfverteerde kebab
ofzo.

Reden 3.

De Engelstalige term
“butterfly” komt van het Nederlandse woord “boterschijtje”. Wie bedenkt zoiets?

Reden 4.

Nicole Kidman is bang van u, en dan gaat die u willen doodkloppen
enzo. Dus das niet oke.

Reden 5.

Er zijn bepaalde soorten vlinders waarbij de voortplanting gebeurt
door verkrachting. En opnieuw, das niet oke.

Reden 6.

Vlinders worden zat door te zitten op rot fruit. En aangezien ze dat
best vaak doen, hebben die allemaal een serieus drankprobleem.

Reden 7.

De oren van een vlinder zitten in zijn vleugels, dus dan hoort ge constant kei luid zo “wapper wapper” als ge vliegt.

Reden 8.

In Frankrijk gebruiken ze de term “papillon d’amour” om te verwijzen
naar schaamluizen. Dus ja, hoe zou gij u voelen als ze SOA’s zouden
vernoemen naar u.

Reden 9.

Sommige rupsen van vlinders lijken op vogelpoep. Stel u voor dat ge
daar rustig ligt te liggen en er ineens een mestkever met u begint te
rollen.

Reden 10. Vlinders hebben 12.000 ogen, dus de kans dat er een vliegske in die
hun oog vliegt is kei groot.
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Quiz: Hoe ziet jouw
liefdessituatie eruit?
01. Hoe zou jij jouzelf omschrijven?
A. Zelfzeker, gelukkig en a bit of a
hoe (1)
B. Freaky in the sheets, angel on the
streets (4)
C. Depressed, stressed en VERY
pressed (2)
D. I AM CONFUSION (3)
02. Hoe zag jouw Valentijn eruit?
A. Goed lamgezopen met de
vrienden (1)
B. Alleen een paar romantische
chickflicks gekeken – ik miste
alleen een fles wijn (2)
C. De juiste persoon gestuurd voor
een goei partijke ;) (3)
D. Lekker uitgaan eten met mijn
vriend/in en erna gezellig film
gekeken (met goede afloop xd) (4)
03. Wat is een echte afknapper voor
jou?
A. Iemand die geen alcohol drinkt
BORRRING (1)
B. Als iemand een hele dag niet
antwoord en niks laat weten over
waar hij/zij naartoe gaat (3)
C. Als iemand helemaal uit het niks
me ghost en helemaal niks meer
van zichzelf laat horen (2)
D. Iemand die niet kan presteren in
bed en me nooit doet klaarkomen
(enige frustraties YES) (4)
12

04. Welke liedjestitel is het meest
toepasselijk op je liefdesleven?
A. The less I know the better – Tame
Impala (3)
B. Crying in the club – Camilla
Cabello (2)
C. Deepthroat – Cupcakke (4)
D. I get around – Tupac ft. Digital
Underground (1)
05. Waar kan iemand extra punten
mee scoren bij jou?
A. Een goede muzieksmaak (2)
B. Onbereikbaar en moeilijk polsbaar
zijn (3)
C. Goed mee kunnen praten en
lachen (4)
D. Een verzorgd uiterlijk en een
goede kledingstijl hebben (1)
06. Waar heb jij het meeste schrik
voor?
A. SOA’s (1)
B. Commitment (3)
C. Mijn examenresultaten (4)
D. Spiegels (WHO DAT CLOWN I SEE
IN THERE??) (2)
07.
A.
B.
C.

Wat is jouw lievelingssoort fruit?
Blauwe bessen (2)
Een big banana (1)
Tomaat (eigenlijk een groente
DONT FIGHT ME ON THIS) (3)
D. Appel (4)

08. Wat is een minder goede
eigenschap van jou?
A. Ik heb geen grenzen en duik met
alles en iedereen in bed (1)
B. Ik kan moeilijk nee zeggen tegen
een feestje, en gebruik dit vaak
als probleemvermijdend gedrag
(2)
C. Ik heb altijd aandacht en bevestiging nodig van degene waarmee
ik bezig/samen ben. (4)
D. Ik heb moeite met keuzes te maken en me hieraan te houden (3)
09. Wat is jouw idee van een goede
date?
A. Op het strand naar de zonsondergang kijken (4)
B. Netflix and chill (3)
C. Zou om te beginnen al fijn zijn
moest ik een date hebben (2)
D. Iets drinken of gaan uiteten (1)

10. Hoe ziet een typisch dagje
Leuven er voor jou uit?
A. Me overslapen en spijt hebben
van de beslissingen die ik gisterenavond heb genomen, half of
niet sukkelen naar de les, en
hierna terug een dutje doen om ’s
avonds weer uit te gaan (2)
B. Opstaan, naar mijn lessen gaan
en ’s avonds samen eten met mijn
vriend/vriendin (4)
C. Wakker worden in het foute bed
langs iemand die ik nooit eerder
heb gezien, stiekem de kamer uit
proberen te sluipen om erna de
rest van de dag erachter proberen
te komen wie dat was en wat er
gisterenavond is gebeurd. (1)
D. Op tijd opstaan voor mijn lessen,
me helemaal klaarmaken om
uiteindelijk te skippen voor een
goei portie seks (3)

Tel nu de punten achter het antwoord dat je gekozen hebt op en kijk op de volgende pagina
binnen welke categorie jij valt.
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10-17: SINGLE AND STRIVING

GIRL you are single as fuck and you are enjoying your life! Geen enkel café is veilig
als jij samen met jouuw vrienden uitgaat in Leuven. Een jongen/meisje hoeft nog
maar een blik in jouw richting te werpen en jij haalt al je beste versiermoves boven.
You do you, maar het is misschien wel een idee om eens langs te gaan bij de gynaecoloog voor een SOA-test, want voor je het weet heb je elke soort schaamluis die er
maar bestaat.

18-24: SINGLE AND SAD

Jouw lesvrije week was echt de meest trieste bedoening die er ooit is waargenomen
in deze samenleving. Jouw Valentijn was juist hetzelfde. GET OUT OF UR BED YOU
DEPRESSED PIECE OF SHIT!! Ik snap dat het leven zwaar is, maar 10 uur per dag
in je bed naar Tiktoks kijken of 17 uur per dag slapen, gaat de situatie niet vooruit
helpen, en je problemen vergeten door de alcohol helpt al zeker niet.

25-32: COMPLICATED/FRIENDS WITH BENEFITS

Jouw leven is een interessante mengeling van slechte beslissingen maken, en
schrik hebben om deze keuzes te maken. Vanaf het moment dat je je ergens aan
moet binden, neem je het vliegtuig naar China en loop je nog liever het coronavirus
op dan jezelf te cuffen aan één persoon. Je kan je liefdesproblemen niet blijven
ontlopen, er zal een moment komen waarop je een keuze moet maken. Anders kan
het wel eens zijn dat je de love of your life laat lopen, en voor wat?

33-40: TAKEN

Jij bent een persoon die het leven redelijk op orde heeft, een vaste vriend(in) hebt,
genoeg moneys in the pocket, en ook redelijk goede punten. Dit wilt aan de andere
kant niet zeggen, dat je je door de gewoontes moet laten meeslepen, een beetje
afwisseling kan af en toe namelijk geen kwaad. Pas er ook voor op dat je je vrienden
niet verwaarloost, gewoon omdat je in een relatie zit. Vanaf het moment dat het
minder goed gaat, heb je namelijk niemand meer om op terug te vallen. Een laatste
tip: don’t be afraid to take more risk in life!
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Zoek de 7 verschillen
Nog steeds op zoek naar een manier om je crush te versieren? Zoek de 7
verschillen, kleur de tekeningen in en geef deze pagina aan de persoon van
je dromen. Na zoiets romantisch ben je vast onweerstaanbaar!
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FOSO updates: november 2019
Infodag Sociale Wetenschappen
Onze faculteit zou graag meer werken
aan de positionering en kennis van
onze wetenschappelijke discipline in de
samenleving
en
bij
mogelijkstoekomstige studenten van onze
faculteit. De concrete uitwerking hiervan
zal de volgende maanden plaatsvinden,
maar de twee grootste doelen zijn wel
reeds bekend. Ten eerste wil ze de
studiekiezers meer (kunnen) bereiken
met studiegerelateerde informatie.
Op die manier kunnen toekomstige
studenten sneller voor “ons” kiezen met
dat ze vlotter en meer geïnformeerd zijn
over onze verschillende werkvormen &
vakken.
Er zal ook worden getracht de disciplinaire eigenheid van ons onderwijs/
onderzoek meer in het licht te zetten.
Zo kunnen onjuiste/oude stereotypes
betreffende onze wetenschap worden
weggewerkt. Ondertussen krijgt onze
maatschappij ook een beter idee waar
sociale wetenschappers juist mee bezig
zijn. Alumni zullen ook uitgebreid
aangehaald worden om een beeld te
geven van welke richtingen af-
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gestudeerde studenten allemaal uit
kunnen.

Antropologie
Blokteaching
In het eerste semester van het eerste
Masterjaar Sociale en Culturele Antropologie is er sinds dit jaar een systeem
van blockteaching voor de vakken Etnografisch Veldwerk: exemplarisch onderzoek en Basisconcepten & -theorieën.
De vorige jaren werden deze als semester vakken gegeven, nu omvangen zij
qua tijdsduur telkens een half semester. Deze maatregel zorgt ervoor dat de
kwantiteit gecomprimeerd wordt over
een kleinere periode en dus de werklast wordt opgedeeld. Als gevolg wordt
de haalbaarheid van beide in gedrang
gebracht door de grote werklast die
deze tijdsindeling met zich meebrengt.
Momenteel nemen we dit onder de loep
en zoeken we naar manieren om dit systeem bij te stellen.
Programmawijzigingen
In het begin van dit jaar zagen we het
levenslicht van een nieuwe blauwdruk
voor de MA Sociale en Culturele Antropologie. Dit gebeurde in navolging van
de rondetafel gesprekken van vorig jaar.
Studenten werden uitgenodigd zich te
vergaren rond nieuwe ideeën, alsook
gestalte te geven aan nieuwe initatieven
teneinde een nieuw programma te
bekomen. Het gaat momenteel slechts
om een ruwe schets en het is voor onze
oren nu vooral toekomstmuziek. Er zijn
wel een heel scala aan nieuwe vakken

bezichtigd en zijn er ook andere jaarstructuren voorgesteld.

Internationalisering
Hervormingen voor betere communicatie & informatiedoorstroom
Onze faculteit wilt zich verder profileren
als een “internationale faculteit” naar
buitenlandse studenten toe. Ze ziet dit
als een instrument om het aangeboden
onderwijs en het uitgevoerde onderzoek
te verbeteren. Ze wilt daarom meer inzetten op haar studenten te motiveren
om buitenlandse ervaring op te doen,
als door meer kennis te laten maken
bij internationale instellingen in België. Verder zal er meer worden ingezet
op het maken van de nodige onderwijsondersteuning van internationale
studenten die hier (een deel van) hun
studie komen volgen. Er wordt ook gedacht aan specifieke focusgroepen met
internationale studenten om te kijken
waar de faculteit meer kan doen.

Om studenten buitenlandse ervaringen
te kunnen laten opdoen, zal er meer
worden ingezet op facilitatie & ondersteuning van studenten die geïnteresseerd
zijn in een Erasmusuitwisseling. Daarnaast worden kortere verblijven, zoals
bv. summer schools, masterproefveldwerk & eigen activiteiten, ook aangemoedigd. Hierdoor zullen er kwaliteitsvolle
infosessies worden georganiseerd, met
uitgebreide aandacht naar de financieringsmogelijkheden (bv. beurzen). Er zullen vanaf dit jaar dan ook twee contactpunten zijn: Bert Claesen voor Europese
bestemmingen, en Sylvia Tutenel voor
de niet-Europese.

FOSO updates: december 2019
Opleidingsoverkoepelend
Verandering van het vak “Reflexiviteit”
De studentenvertegenwoordigers halen
ondertussen al enkele jaren aan dat
het vak Reflexiviteit, dat t.e.m. vorig jaar
verplicht was in alle bachelors, allesbehalve kwalitatief verliep. Er werd hier
o.a. vaak gewezen op het feit dat dit niet
altijd even relevant was voor de opleiding. Vorig jaar is er dan beslist geweest
dat vanaf dit jaar de bachelor Politieke
Wetenschappen het vak herstructu-

reerde als keuzevak. Gezien de professor
ondertussen zelf gezien heeft dat dit
ook z’n voordelen heeft, is er nu beslist
om af te stappen van het verplichte
karakter van het vak en dus in elke
bachelor drie studiepunten extra aan
keuzeruimte te creëren vanaf volgend
jaar. Het vak zal na de zomervakantie
ook in het Engels worden gegeven.
Ondersteuning van werkstudenten
Meer en meer mensen kiezen voor een
studie in combinatie met werk. Vooral
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de opleidingen Master in het Sociaal
Werk en Sociaal Beleid en Master in het
Overheidsmanagement trekken al heel
wat werkstudenten aan. Deze opleidingen leverden daarom reeds een
aanzet om de combinatie werken en
studeren haalbaarder te maken. De
faculteit doet momenteel de inspanning
om een eenduidig beleid te maken voor
deze studenten, waar er gefocust wordt
op meer transparante communicatie,
beschikbaar maken van weblectures en
de samenstelling van het studietraject.
Dit zou de studenten hun ervaring als
werkstudent aan onze faculteit moeten
verbeteren.

Communicatiewetenschappen
Digital Media Culture
Professor Aupers heeft een voorstel
gedaan over het 3de bach vak Digital
Media Culture. Momenteel worden er 25
colleges gegeven die 3 thema’s behandelen. Hij wil dit graag naar volgend jaar
toe anders indelen: hij zou graag 3 blokken geven van 5 colleges. Elk blok behandelt één thema. Na elk blok wordt dan
de theorie verbonden met oefeningen.
Wij vinden dit een goed idee maar heb-
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ben benadrukt dat de werkdruk niet
te hoog mag worden. Er moet ook nog
duidelijk worden in de toekomst of hier
een vorm van evaluatie aan vasthangt.
Focus op rekrutering van studenten
In december worden er focusgroepen
georganiseerd voor 3e fase BA Com,
MA Com, MA BC, Alumni. Daarnaast
gaan ze het aanbod bij de infodagen
omgooien door meer uit te leggen wat
er belangrijk is aan comwet en wat je
ermee kan worden adhv actuele topics,
mooie onderzoeken en goede urgente
voorbeelden. Ten slotte willen ze bij 1e
fase BA Com studenten de link leggen
naar de verdere opleiding door beroepsgeoriënteerde vakken zoals de expertsimulaties, het symposium van DMAS
en het OPO actuele topics in de kijker
te zetten.
Hervorming Masterclasses
Momenteel kan elke student in zijn
major (er zijn 3 majors binnen onze
master ComWet) uit 2 majorspecifieke
masterclasses kiezen waardoor er dus
6 masterclasses zijn in totaal. Er is nu
besloten om deze masterclasses te
rouleren, wat er dan zo uit zal zien:
jaar 1: A B C, jaar 2: D E F. Hiernaast zal
er 1 gemeenschappelijke, Engelstalige
masterclass ingericht worden die ieder
jaar terugkeert. Het thema hiervan zal
“media en crisis” zijn, met topics die
hoog op de politieke agenda staan (fake
news, jongeren en smartphones, …). Je
kiest dus of je eigen masterclass of de
gemeenschappelijke masterclass, de
keuze blijft bestaan uit 2 masterclasses.

Politieke Wetenschappen

Internationalisering

Onderzoeksmethoden in de politieke
wetenschappen
Het vak ‘Onderzoeksontwerp in de politieke wetenschappen’ is momenteel verplicht gegeven in elke Nederlandstalige
master. Vanaf volgend academiejaar
wordt dit vak opgesplitst in 2 vakken van
elk 3 studiepunten. Het ene deel van
het vak zal focussen op het onderzoeksdesign van een paper en zal gedurende
het eerste semester gegeven worden.
Het andere zal eerder focussen op het
onderzoek gedeelte van een paper en
zal in blokonderwijs in het begin van het
tweede semester gegeven worden. Op
die manier is de werklast zowel voor studenten als docenten wat beter verdeeld
over het volledige academiejaar.

Beurzen voor stages bij internationale
organisaties & ambassades
Er geldt steeds de mogelijkheid om
tijdens de opleiding (Bachelor én Master) een beurs aan te vragen voor een
stage bij een internationale organisatie
of ambassade. Deze beurzen gelden
voornamelijk voor minstens één maand
en maximum zes maanden. Er is nu
echter een wijziging goedgekeurd zodat
studenten ook tijdens hun studie (in
plaats van enkel bij het afstuderen) de
mogelijkheid krijgen om een buitenlandse stage te doen en een beurs hiervoor
aan te vragen.
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Horoscoop
waterman
21/01 - 18/02

Beste Waterman, deze maand is de maand
van de nieuwe start. Je kan nog nagenieten
van goede punten of je laat de slechte achter
je, maar dit is je moment. De dingen waar
je altijd al van droomde kunnen nu met een
kleine inspanning werkelijkheid worden! Heb
jij je pijlen al een tijdje gericht op die ene hottie in het Kaffee? Wou jij altijd al vrienden
worden met die meid die altijd voor je in de
les zit? Wou je altijd al een goedkoop tripje
boeken met je bff? Ga ervoor! Alles is deze
maand mogelijk! Je dromen zijn niet langer
bedrog meer! Succes mattie!

ram

21/03 - 20/04
Beste Ram, deze maand komt Valentijn
eraan en jij bent af en toe wat eenzaam.
Maar niet getreurd, maak deze maand
extra speciaal voor jou en je geliefde (moest
je deze hebben), of maak het gezellig met
je vrienden. Zoek de gezelligste cafétjes op
op de Oude Markt en ontdek wat Leuven
allemaal te bieden heeft: veel winkels,
eetplekjes, parken, knappe grieten/boys
(en nee, niet alle knappies zijn bezet!) en
noem maar op! Ontdek elke uithoek van je
favoriete stad en maak zalige herinneringen! De sterren vertellen mij dat je niet lang
eenzaam meer zal zijn, maar enkel als je je
daarvoor openstelt.

vissen

19/02 - 20/03
Als Vis heb je een topvakantie achter de
rug en heb je weer heel wat energie om het
goede semester te starten! Als een vis in het
water voel je je nu je terug in Leuven bent.
En maar goed ook, want deze maand wordt
misschien wel jouw topmaand van het jaar…
en het jaar is nog maar pas begonnen! Maar
let op en word niet te zelfzuchtig, want dan
kan deze maand zich tegen je keren… Wees
bescheiden en omarm al het goede om je
heen, maar blijf ervan bewust dat dit niet
vanzelfsprekend is en wees dankbaar.

stier

21/04 - 21/05
Beste Stier, je hebt er net een deugddoende
vakantie opzitten, maar nu val je in een
zwart gat. Om hier wat aan te doen besluit je
helemaal los te gaan, het is immers toch nog
maar het begin van het semester. Hierdoor
kom je in contact met nieuwe mensen die
het beste uit je naar boven doen komen en
je geniet er met volle teugen van. Toch moet
je proberen je aandacht wat te verdelen,
vrienden die al langer meegaan en er voor
je waren, worden daarom niet minder goed
en kunnen zonder dat je het goed beseft ook
uit je leven verdwijnen… Blijf openstaan voor
nieuwe vriendschappen, stier, maar koester
ook diegenen die altijd al achter je staan.
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Tweelingen
22/05 - 21/06

Beste Tweelingen, deze maand heeft voor jou
heel wat in petto. Je hebt er niet enkel een
zalige valentijnsdate opzitten met je geliefde of je vrienden, maar je zal meer dan dit
krijgen. Geluk op school of net voornemens
die goed gaan, zoals dat extra kilootje van de
feestdagen is er terug af of misschien kreeg
je net die ene scharrel te pakken waar je al
zolang op aan het wachten was. Maar pronk
niet te hard van al je geluk deze maand, want
je wordt nog gelukkiger wanneer je neemt
én geeft. Laat anderen meegenieten van je
geluk en geniet er dan samen met volle teugen van! Good luck, want alles wat je deelt
krijg je dubbel terug!

Leeuw

24/07-23/08
Beste Leeuw, als pietje precies ben je niet
zo snel tevreden met je resultaten, al vallen
ze al bij al goed mee. Probeer het goede in
elk ding te zoeken en wees niet te kritisch
voor jezelf. Opbouwende kritiek is zeer goed,
maar je mag jezelf niet afbreken. Je doet
je best en dat is de eerste stap tot succes.
Blijf hard werken en wees milder voor jezelf,
zo geniet je meer van de dingen en door de
focus op de goede aspecten van je daden zal
je gelukkiger zijn.
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kreeft
22/06 - 23/07

Beste Kreeft, dit wordt een hele zware
maand voor je, het zal allemaal wat tegenzitten. Maar na regen komt zonneschijn en je
zal leren uit je fouten. Gelukkig kan je steun
zoeken bij de mensen rondom je en kan
je je aan hen optrekken. Neem voldoende
rust zodat je terug met een heldere geest
kan nadenken en leg zeker niet teveel druk
op je schouders, je komt wel op je pootjes
terecht. Niet te veel piekeren, stap voor stap
kan je toch je doelen bereiken. Waardevolle
dingen hebben tijd nodig om te groeien, dus
wanneer je hard je best gedaan hebt om je
doel te bereiken, zal je er dubbel zo hard van
genieten.

maagd
24/08-23/09

Beste Maagd, new semester, new you! Het
vorige semester had voor jou sterke upsand-downs, maar niet getreurd, want je
begint weer met een schone lei. Je kan leren
uit je misstappen van het eerste semester
en misschien kan je deze zelfs rechtzetten in
het tweede. Daarnaast moet je je ook optrekken aan de gloriedagen van het afgelopen
semester. Laat de zorgen van het eerste
semester niet naslepen, moest je echt met
iets zitten, zal je erover moeten praten met
de mensen in je omgeving, want daar vind je
steun. Go Maagd, this is your time to shine!

weegschaal
24/09 - 23/10

Beste Weegschaal, deze maand voel je je
kiplekker. Dit komt doordat de last van de
examens ein-de-lijk van je schouders is en je
terug je eigen ding kan doen. Geniet hiervan,
maar blijf wel met je voetjes op de grond,
want de lessen zijn weer bezig en je mag
niet achterop geraken. Probeer deze maand
een goede balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. Een tip hiervoor is
een planning maken zodat je alles goed kan
afwegen en weer een topsemester tegemoet
kan gaan. Blijf je inzet en enthousiasme behouden en zo wordt deze maand en knaller.

boogschutter
23/11 - 22/12

Beste Boogschutter, vorige maand heb je alle
remmen losgegooid! Het was een bewogen
maand, maar het wordt tijd dat je een rem
zet op al je avonturen. Het semester is alweer volop bezig en af en toe heb je dus
de nodige focus nodig. Je mag zeker nog
blijven genieten, maar let erop dat je je
niet te hard laat gaan. Zo ga je belangrijke
mensen uit het oog verliezen, terwijl je
familie en vrienden net moet koesteren.
Denk deze maand iets minder aan jezelf en
houdt rekening met anderen en voor je het
weet wordt dit een maand vol geluk.

schorpioen
24/10 - 22/11

Beste Schorpioen, een tijdje geleden heb jij
een goede daad verricht en die goede karma
komt deze maand op je af. Het staat in de
sterren geschreven dat je deze maand overspoeld gaat worden door goede dingen,
maar loop niet te hard van stapel en verwacht niet van iedereen rondom je dat ze
aan je voeten liggen. Met één goede daad
zal je de wereld niet verbeteren, je zal je
moeten blijven inzetten voor anderen en je
mag natuurlijk ook oog voor jezelf hebben.
Verras anderen, maar laat je zelf ook maar
eens verwennen. Geniet van de kleine
dingen, want wie het kleine niet eert…

steenbok
23/12 - 20/01

Beste Steenbok, je maakt je vaak zorgen
over het feit dat je precies achterloopt op
anderen en dat anderen het vaak beter hebben. Toch is dit echt niet zo, mensen benadrukken de positieve dingen uit hun leven op
sociale media, maar ook zij hebben minder
leuke momenten. Maak jezelf niet gek door
je te vergelijken met anderen, zeker als
het je je slecht doet voelen. Probeer net
motivatie te halen uit het feit dat anderen
doelen bereiken die vaak ver van jou af
lijken te liggen, want in werkelijkheid ligt het
bereiken van deze doelen veel dichter bij je
dan je denkt…

23

Kleurplaat
Ben je te verlegen om dat lekker hapje te vragen om jouw valentijn te zijn?
Geen nood! Wij maken je het een beetje gemakkelijker met deze kleurplaat!
Inkleuren, uitknippen en afgeven maar!
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POLITIKA WANTS YOU!
Heb je ambities om later in de kring te stappen, maar weet je niet goed wat er van je
verwacht wordt? Of wil je Politika een handje helpen? Geen probleem, Politika kan alle hulp
gebruiken en dit op verschillende manieren!
Medewerker: je kiest zelf wanneer, wat en waar je helpt. De medewerkers worden vooral
ingezet op fuiven om te tappen, controlen of stewarden. In ruil krijg je drankbonnetjes en
gratis inkom op die fuif. Op deze manier kan het feesten in Leuven al snel wat goedkoper
worden én leer je nieuwe mensen kennen.
Iets meer geëngageerd? Vaste medewerker: je kiest een werkgroep (cultuur, feestjes, cudi,
extern, sociaal, evenementen, sport, onderwijs, jaren en promcom) en werkt langs die weg
actief mee met de kringers. Je bepaalt wel nog steeds hoeveel verantwoordelijkheid je zelf
wenst te dragen. Hier heb je ook steeds de vrijheid om mee te helpen op fuiven door middel
van shiften. Je krijgt dan dezelfde voordelen als de medewerkers.
GRIJP DUS UW KANS!
Contacteer ons via mail/Facebook/postduif of val kringers (echt) lastig. Voor medewerkers:
medewerkers@politika.be; Voor zij die graag willen tappen in het beroemde Politika Kaffee,
mail naar kaffee@politika.be

