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OVER VRG

In oktober 1885, wanneer de eerste periode van de Vlaamse emancipatie volop aan de gang was, werd aan de Leuvense Alma Mater
een rondschrijven verspreid waarin de gedachte uiteengezet werd
een ‘Vlaamsch Rechtsgenootschap’ op te richten. Er werd een voorlopige vergadering belegd op 4 november 1885, met de oprichting tot gevolg. Professor Van Biervliet werd de eerste voorzitter.
De laatste drie decennia is het belang van het VRG voor de rechtenstudent alleen maar toegenomen. Het VRG zorgt voor de vertegenwoordiging van de rechtenstudent in de vergadering op universitair
en facultair niveau en in alle overkoepelende studentenorganisaties.
De distributie van nota’s en cursussen gebeurt reeds sinds geruime tijd via de VRG-cursusdienst, die er steeds naar streeft
zijn leden een zo goedkoop mogelijk naslagwerk te bezorgen.
Op het vlak van amusement zorgt het VRG voor menig TD, culturele en sportieve activiteit. Ook maatschappelijke kwesties gaan
aan het VRG niet voorbij. Het VRG is zich gaandeweg meer gaan
professionaliseren om haar leden nog beter te dienen, zonder te vergeten dat zij een vrijwilligersorganisatie is voor en door studenten.

Wie zijn de mensen achter VRG?
We stellen graag even kort voor uit welke functies het VRG bestaat
en welke evenementen VRG organiseert.
PRAESES EN VICE-PRAESES

COÖRDINATIE

De Praeses is de vertegenwoordiger
van het VRG en volgt al de functies
en activiteiten op de voet op. De
praeses heeft dan ook een zeer drukke
agenda. Hij zetelt in verschillende
vergaderingen, hij zit cantussen voor,
hij leidt de ploegvergaderingen en is
natuurlijk ook het aanspreekpunt van
alle rechtenstudenten.

Coördinatie
is
verantwoordelijk
voor het dagelijks bestuur van het
praesidium. Zij leiden alle evenementen
van VRG in goede banen en zorgen
ervoor dat iedereen op de juiste plaats
is met het juiste materiaal. Heb je een
probleem? Coördinatie to the rescue!

Achter elke praeses staat een sterke
Vice-praeses, die hem bijstaat in al zijn
taken. De Vice zorgt voor een goede
werking van het VRG en zit de interne
vergaderingen voor. Samen met de hele
ploeg zorgen de Praeses en de VicePraeses voor een sterke band tussen de
rechtenstudent en VRG.

Moeten er flyers of affiches gemaakt
worden of moeten er een evenement
gepromoot worden op sociale media,
dan staan wij van communicatie
klaar! De site van VRG beheren wij
ook. Daarnaast kunnen jullie genieten
van het boekje dat we 4 maal per jaar
uitbrengen:De Balans. Hebben jullie
vraagjes? Stuur ons dan zeker een
berichtje op Facebook!

FINANCIËN
Financiën
is
de
functie
die
verantwoordelijk is voor alle geldzaken
van VRG. Zij zorgen voor de budgettaire
planning van alle activiteiten, van
de kleinste cantus tot de grootste
evenementen zoals de 24-urenloop en
het galabal.

COMMUNICATIE

WERKING

ONTHAAL
Het onthaalteam heeft als taak de
eerstejaars te verwelkomen en hun
een fantastisch eerste jaar te geven
om nooit te vergeten! Ze organiseren
doorheen het jaar verschillende leuke
activiteiten. Het jaar begint met een
episch onthaalweekend waar de
eerstejaars al een voorproefje krijgen
van het studentenleven. Vervolgens
leren ze hun de kneepjes van het (bier)
vak in de Eerste Bach Cantus. Ze
zorgen er ook voor dat de eerstejaars
in goede handen terecht komen door
een peter of een meter toe te wijzen
die al wat meer ervaring heeft aan de
rechtenfaculteit. Ook zorgen zij voor
de meest onvergetelijke ervaring voor
de meeste onder jullie: de doop!
INTERNATIONAL
International heeft de functie om
Erasmussers met open armen te
ontvangen en ze in- en rond te
leiden in onze eigen Valkse cultuur.
Ze organiseren daarvoor allerlei
activiteiten gaande van citytrips
tot cantussen. Ze betrekken de
Erasmussers ook bij andere Leuvense
activiteiten zodat ze de Belgische
studenten ook leren kennen. Aarzel
dus niet om op een International
activiteit de Erasmussers aan te
spreken! Kortom, we zorgen dat
Leuven meegedragen wordt in de
harten en herinneringen van vele
buitenlandse studenten, zodat ze
niet twijfelen om nog eens terug op
bezoek te komen!
CURSUSDIENST (CUDI)

De CUDI zorgt ervoor dat de
studenten elk semester weer hun
boeken zo goedkoop mogelijk
kunnen kopen. Op de site van de VRG
Cudi (vrg.cursusdienst.org) kan je je
cursussen reserveren die je dan in de
cudi kan komen ophalen. Op vertoon
van je VRG lidkaart kan je korting
krijgen op je handboeken, cursussen
en codices. De openingsuren van de
Cudi kan je vinden op onze website,
de VRG Cursudienst Facebook
pagina en in de minibalans. Voor
vragen kan je een bericht sturen op de
facebook pagina of een mailtje sturen
naar cudi@vrg.be
PUBLIC RELATIONS (PR)
Het PR-team is verantwoordelijk
voor de sponsering van VRG. Deze
sponsering is noodzakelijk voor de
ondersteuning van de activiteiten
die VRG organiseert. Daarnaast
werken zij met verschillende partners
samen voor het organiseren van
verscheidene events om de praktische
vaardigheden van de rechtenstudent
aan te scherpen. Zo worden er dit
academiejaar verschillende (CV-)
workshops, pleitwedstrijden en
infosessies
georganiseerd.
Het
paradepaardje van PR is uiteraard
de VRG Jobbeurs, het evenement
van het jaar voor elke toekomstige
jurist. Op de jobbeurs zijn allerhande
kantoren,
bedrijven,
alsook
overheidsorganisaties
aanwezig.
Dit is dé uitgelezen kans om een
zomerstage en/of vaste stage te
versieren of om meer informatie
te verkrijgen over de verschillende
richtingen die je kan uitgaan met een
rechtendiploma.

ONDERWIJS
De leden van VRG Onderwijs
nemen deze taak voor hun rekening
en vertolken de stem van de
rechtenstudenten in diverse raden
en commissies.
Zo
zetelt VRG
Onderwijs in de POC, de faculteitsraad
en
het
faculteitsbestuur,
waar
samen met de faculteit voortdurend
gezocht wordt naar manieren om het
onderwijs aan de Valk te verbeteren.
Door de regelmatige contacten met
professoren en assistenten vormt
VRG Onderwijs ook de spreekbuis
voor allerhande problemen. Ten
slotte
vertegenwoordigen
de
studentenvertegenwoordigers
van
VRG samen met Crimen Onderwijs
de studenten van de faculteit op de
tweewekelijkse Studentenraad, waar
universiteitsbrede thema’s op de agenda
staan. Terwijl ze zich buigen over de
kwaliteit van ons onderwijs, staan
onze
studentenvertegenwoordigers
ook steeds paraat om jullie bij te staan
met raad en daad. Aarzel dus zeker niet
om problemen te melden of vragen te
stellen via onderwijs@vrg.be! Meer
informatie over VRG Onderwijs onder
‘Participatie’ van deze borchure (zie
infra).
PEER ASSISTED LEARNING (PAL)
VRG organiseert elk jaar PAL-sessies.
Eerstejaarsstudenten
worden
in
groepjes verdeeld en krijgen een paltutor toegewezen. In zes sessies geeft
de PAL-tutor tips en tricks om de
moeilijke vakken uit het eerste jaar
te verwerken. Dit kan door het samen
instuderen van bepaalde stukken tekst
uit de cursus, het leren werken met de
codex en hier en daar wat extra uitleg

geven over het examen. De ervaren
student deelt zijn ervaring en helpt de
nieuwe rechtenstudenten op hun beurt
het eerste jaar succesvol af te ronden.
De PAL-werking is de laatste jaren
sterk uitgebreid. Er zijn meerdere PALprojecten over de faculteitsgrenzen
georganiseerd. Zo geven studenten
economie de sessies over het vak
‘Economie’ aan onze rechtenstudenten.
Voor de eerstejaars rechten organiseren
we PAL voor de vakken IRW,
Staatsrecht, Administratief Recht en
Economie. De inschrijvingen hiervoor
zullen via Toledo gebeuren. Bij vragen,
stuur een mailtje naar pal@vrg.be.
ONTSPANNING
Van het studentenleven moeten we met
volle teugen genieten en het Leuvense
nachtleven is daar ideaal voor! Zin in
een geweldig feestje of een cantus die
je stem voor een week doet verdwijnen?
Hopelijk wel, want de leden van
ontspanning staan al te popelen om
dergelijke activiteiten voor jullie te
organiseren. Ontspanning organiseert
geregeld fantastische cantussen, TD’s,
feestjes in het HdR... Check zeker af en
toe eens welke evenementen er gepland
staan en kom samen feesten met VRG!

WERKING

CULTUUR
VRG Cultuur wil met een brede
waaier aan activiteiten de culturele
kant
van
het
studentenleven
benadrukken.
Zo
worden
er
doorheen het academiejaar lezingen,
debatten, quizzen en zelfs workshops
georganiseerd. Ook biedt VRG
Cultuur de mogelijkheid om naar film,
theater, opera en balletvoorstellingen
te gaan. En in november pikken we
natuurlijk ook de Boekenbeurs mee!
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
VRG Cultuur in het tweede semester
ook het Welsprekendheidstoernooi
voor studenten die hun retorische
kunsten verder willen ontwikkelen.
Naar aanleiding van dit toernooi
worden er ook workshops gegeven door
ervaren sprekers, om de retorische en
improvisatietalenten nog meer aan te
scherpen. In het tweede semester vindt
ook het Gala Van de Gouden Valkjes
plaats, de avond waarop professoren
van onze faculteit door studenten
geïmiteerd en in de prijzen kunnen
vallen(zoals beste cursus,..).
Ten slotte is er ook nog de jaarlijkse
VRG Cultuurreis waarin we, in de
paasvakantie, een beetje cultuur gaan
opsnuiven in het buitenland. Met al
deze activiteiten zal tegen het einde van
het academiejaar elke rechtenstudent
zich een gecultiveerd jurist kunnen
noemen
SPORT
VRG Sport organiseert doorheen het
jaar verschillende sportieve activiteiten.
Om te beginnen is er eind oktober
de 24 urenloop, één van de grootste
evenementen van het jaar in Leuven en

omstreken. Om jullie hiervoor klaar te
stomen, organiseert VRG wekelijkse
looptrainingen. Daarnaast zijn er ook
de interfacultaire bekercompetities. Dit
zijn competities tussen de verschillende
faculteiten in basketbal en zaal - en
veldvoetbal. In het tweede semester is
er de Survival of the Student. Dit is een
hindernissenloop georganiseerd door
de Leuvense kringen, vergelijkbaar
met de Spartacus Run. Naast deze
grote evenementen organiseert VRG
ook nog enkele kleinere activiteiten.
Dit kan dan een beerpongtoernooi,
jeneverhonkbal of zelfs het Leuvens
kampioenschap muurkeklop zijn! Als
er vragen of suggesties zouden zijn,
aarzel dan niet om een mail te sturen
naar sport@vrg.be.
TRIPS
Trips zorgt voor de activiteiten over
de landsgrenzen heen. De eerste reis
volgt meteen na de examens van het
eerste semester. Skiën, feesten en
cantussen moet ons de stress van de
examens doen vergeten in de Franse
Alpen. Trips zorgt ervoor dat de VRGskireis tijdens de lesvrije week een
onvergetelijke ervaring wordt. In de
paasvakantie organiseren VRG Trips
en Cultuur vervolgens een cultuurreis
naar een prachtige stad. We proberen
die citytrip te vullen met leerrijke
uitstappen, culinaire ervaringen en
interessante bezoeken aan historische
gebouwen of musea. De exacte locatie
blijft nog een tijdje geheim, maar hou
zeker de Facebook-pagina van VRG
in het oog. Kortom, Trips is er opdat
de rechtenstudent meer van de wereld
zou kunnen zien dan Leuven en haar
fakbars.

Enkele foto’s van evenementen:

24-urenloop

Danslessen

PARTICIPATIE

De KU Leuven draagt studentenparticipatie hoog in het vaandel. Studenten
zijn dan ook op alle niveaus van de universiteit goed vertegenwoordigd. We
mogen mee beleid maken op niveau
van de universiteit, op niveau van de faculteit en op niveau van de opleidingen.
Op het niveau van de universiteit worden de studenten vertegenwoordigd
door mandatarissen van de Studentenraad KU Leuven (Stura). Stura vertegenwoordigt alle studenten van de KU
Leuven wat onderwijszaken en universiteitsaangelegenheden betreft. Dit in
tegenstelling tot LOKO (Leuvense Over-

koepelende KringOrganisatie), die de
studentenkringen naar de stad toe vertegenwoordigt. Om de mening van de
studenten te kunnen achterhalen houdt
Stura tweewekelijks een Algemene Vergadering (AV) op vrijdagavond. In deze
AV zetelen de studentenvertegenwoordigers van de verschillende faculteiten.
VRG Onderwijs en Crimen Onderwijs
zetelen hierin onder de gemeenschappelijke naam “FORS”, het Facultair Overlegorgaan van de RechtsgeleerdheidsStudenten. FORS vertegenwoordigt de
rechtenstudenten en de criminologiestudenten van al onze campussen (Leuven,
Kortrijk en Brussel). De facultair, Charlotte Devriese, is voorzitter van FORS.

Op het niveau van de faculteit worden
de studenten vertegenwoordigd door
studentenvertegenwoordigers. Eén student zetelt samen met de decaan, vicedecanen, een vertegenwoordiger van de
assistenten en het personeel mee in het
faculteitsbestuur: de facultair. Daarnaast
zetelen er enkele studenten uit de opleiding rechten en één student uit de opleiding criminologie in de faculteitsraad,
het parlement van de faculteit. In de faculteitsraad worden de beslissingen van
het bestuur uitgelegd en bediscussieerd.
Op het niveau van de opleiding, in dit geval opleiding rechten (binnen de faculteit
Rechtsgeleerdheid zijn er twee hoofdopleidingen: rechten en criminologie),
worden de studenten vertegenwoordigd
door studentenvertegenwoordigers en

door de jaarvertegenwoordigers. Elk
jaar worden er bij het begin van het jaar
jaarvertegenwoordigers verkozen door
het respectievelijke jaar. Samen met de
algemeen verkozen studentenvertegenwoordigers waken zij over de kwaliteit
van de opleiding in de Permante Onderwijscommissie (POC). Hier worden
programmawijzigingen en dergelijke
doorgevoerd en kan men makkelijk problemen aankaarten binnen de opleiding.

LOCATIES

Het hoofdgebouw van onze faculteit is “de Oude Valk”, afgekort tot DV1. College de Valk
was strikt genomen geen college maar een pedagogie. Daar waar een college enkel huisvesting voor studenten aanbood, werd in een pedagogie ook gedoceerd. De Valk is de enige van vier historische Leuvense pedagogieën waarvan gebouwen zijn bewaard gebleven.
De pedagogie de Valk werd in de 15de eeuw gesticht door Jan Stockelpot en was eerst
ondergebracht in het huis de Valk in de huidige Savoyestraat. Nog in de 15de eeuw werd
de Valk uitgebreid tot aan de Tiensestraat. In 1543 verhuisde de Valk naar een nieuwe
locatie aan de Tiensestraat. De pedagogie werd uitgebouwd tot een complex van meerdere gebouwen rond een binnenplaats en met een poortgebouw van drie verdiepingen.
De huidige linker zijvleugel, de middenvleugel en het poortgebouw aan de Tiensestraat
werden gebouwd in 1782 – 1783 in classicistische stijl. Vanaf de Franse periode (1794 –
1814) werden de gebouwen ingericht als militair hospitaal. De Valk werd in 1866 door
brand getroffen, waarna in 1873 een heropbouw volgde. De rechtervleugel werd toen
gebouwd als pendant van de linkervleugel. In 1953 kwam de Valk opnieuw in het bezit
van de universiteit. Na een restauratie ondernam in 1962 de faculteit Rechtsgeleerdheid
haar intrek in de gebouwen van de Valk. In 1966 werden aan de achterzijde nieuwe
gebouwen toegevoegd. Op de eerste verdieping bevindt zich de ingang van de bibliotheek Rechtsgeleerdheid, die de hele linkervleugel van de Oude Valk in beslag neemt.

Net naast de Oude Valk bevindt zich de
pas gerenoveerde Nieuwe Valk (DV3).
In dit gebouw bevinden zich aula’s en
kantoren van assistenten. De benedenverdieping heet het Academisch
kwartiertje (het AK). Je kan er terecht
voor je lunch, voor een koffietje en bijpraten met vrienden. Achteraan rechts
bevindt zich ook de Cursusdienst van
het VRG, waar je onder andere je codices kan kopen tegen verlaagde prijzen.
Onze faculteitsbar (fakbar) is het Huis
der Rechten(HdR). Deze bar op Tiensestraat 53 wordt volledig uitgebaat door
rechtenstudenten, voor rechtenstudenten. In het HdR vind je de goedkoopste pintjes van Leuven: amper één euro
voor een fris getapte Stella! Het is de
vaste tussenstop van iedere rechtenstudent tijdens een avondje uit in Leuven.
Boven het HdR bevindt zich het VRG
Secretariaat. Hier kan je in het begin
van het jaar tercht voor een lidkaart
te kopen. Tickets voor TD’s en andere activiteiten zullen vanaf dit academiejaar online te verkrijgen zijn.

www.vrg.be

www.facebook.com/
vlaamsrechtsgenootschap

vrgleuven

www.instagram.com/vrgleuven

www.twitter.com/vrgleuven

