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16/0159 – Gent, meer dan studeren alleen: nieuw studentenbeleidsplan  

 

Gent boomt als studentenstad. De groei van het aantal studenten brengt een aantal kansen en 

uitdagingen met zich mee op het vlak van inspraak en participatie, huisvesting, mobiliteit, 

nachtleven, cultuur, economie, ... Daarom is er nu het actieplan studentenbeleid van de Stad 

Gent. 

 

Het stadsbestuur onderneemt al heel wat acties rond studentenbeleid. Om deze acties nog beter 

te stroomlijnen en te coördineren is er nu een algemeen overkoepelend studentenbeleidsplan. 

Hiermee worden voor het eerst alle initiatieven van de Stad Gent gebundeld.   

 

Gent als jeugdige stad 

Gent zou Gent niet zijn zonder haar studenten. Op vele vlakken zijn ze niet meer weg te denken 

uit de stad. Ze dragen, samen met de verschillende hoger onderwijsinstellingen, bij tot de 

identiteit van Gent als jeugdige stad, een stad van creativiteit, van kennis en van innovatie.  

 

Studenten zijn ook inwoners van Gent 

Het stadsbestuur streeft naar een stad waarin studenten als volwaardige inwoners worden gezien 

met rechten en plichten zoals alle andere burgers. Het is dan ook van fundamenteel belang dat de 

stad aandacht heeft voor de noden en bezorgdheden van deze grote groep tijdelijke inwoners. 

Een sterk stadsbestuur houdt dus rekening met alle bewoners van Gent en streeft een 

harmonieus evenwicht na tussen soms verschillende verwachtingen van inwoners en studenten. 
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Actieplan  

Het actieplan vertrekt vanuit 12 speerpunten die gelinkt worden aan de verschillende 

beleidsdomeinen. 

 

- Aanbieden van informatie op maat en kwaliteitsvolle dienstverlening aan zowel binnenlandse als 

buitenlandse studenten 

- Verhogen van een kwaliteitsvol, duurzaam en betaalbaar aanbod aan studentenhuisvesting 

- Verhogen van vrijetijdsparticipatie door studenten en ondersteunen van initiatieven van 

studenten(-verenigingen) 

- Vergroten van verkeersveiligheid en stimuleren van duurzame mobiliteit 

- Inzetten op gezondheid, veiligheid en welzijn van studenten 

- Studenten aanzetten tot respectvol samenleven en burgerschap 

- Verhogen toegankelijkheid hoger onderwijs 

- Stimuleren van ondernemingszin bij studenten en ondersteuning starters 

- Aanbieden stages, vakantiejobs en versterken van tewerkstellingskansen van jonge 

werkzoekenden inclusief hoger opgeleiden 

- Verhogen inspraak en participatie bij beleidsbeslissingen en in wijken die studenten 

aanbelangen 

- Versterken van het studentenbeleid en managen van de groei van Gent als studentenstad vanuit 

een partnerschap met de hoger onderwijsinstellingen en studenten 

- Profileren van Gent als studentenstad, ook internationaal en het verbeteren van het imago van 

de student in Gent.  

 

De Stad Gent wil dat studenten zich thuis voelen in Gent: een succesvol studieverloop en een 

leuke studententijd zijn de bouwstenen voor een goede, levenslange relatie tussen de student, de 

hoger onderwijsinstelling en de stad. Vanuit deze instelling heeft de stad geïnvesteerd in een 

aanbod voor studenten en geijverd voor een goed leefklimaat.  
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Informatie 

Departement Onderwijs en Opvoeding, Anneke Vanden Bulcke, studentenambtenaar,  

Kammerstraat 10, 9000 Gent, tel. 09 269 81 10, e-mail studentenambtenaar@stad.gent 

 

Bevoegd 

Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 

9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent 

 

 


