Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Studentenoverleg woensdag 11 december 2019 / 10u30 - 12u / AHS Kantienberg
Verontschuldigd: Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en
Jeugd), Elena Beellaert (AHS stuvo), Mieke Matthys (AHS stuvo), Christel Fontaine (Politie Gent),
Jeroen Paeleman (Jeugddienst), Kathleen Snoeck (directeur Jeugddienst), Aagje Monballieu
(AUGent), Annelies Debever (stuvo Odisee), Miriam Buegnange Mitu (studentenvertegenwoordiger
van de HOGENT Studentenraad), Dominique Van Acker (directeur stuvo UGent), Joris Van Eeckhoven
(wijkregisseur binnenstad), Rebecca De Bruycker (studentenpreventiecoach), Conny Devolder (stuvo
UGent)
Aanwezig:, Jorre Biesmans (Kabinet Elke Decruynaere), Bram Van Loo (Kabinet Mathias De Clercq),
Chantal Smits (studentenpreventiecoach), Liselotte Dobbelaere (stuvo KU Leuven Architectuur LUCA), Jan Desmet (stuvo HoGent), Ruben Dobbelaere (directeur stuvo AHS), Jeroen Missine (stuvo
AHS), Bryan Verfaillie (12urenloop), Roselien Van Gucht (Home Konvent), Anneke Vanden Bulcke
(studentenambtenaar), Olivier De Bolster (GSR), Jorn Van Polfliet (FK), Stef Bondroit (studentenraad
HGSR), Gauthier Goegebeur (AHS), Aqil Desmet (studentenraad AHS), Queen Joy Aigbedion
(studentenraad AHS), Emile Defooz (SK Ghendt), Jonas Cathry (SK Ghendt), Youri Dinneweth
(Internationaal Konvent)
1. Goedkeuring en opvolging StuGent 23/10 – Anneke Vanden Bulcke
•
•

•

•

Verslag 23/10/2019 werd goedgekeurd
Rapportage actieplan studentenbeleid + antwoord advies Jeugdraad – Anneke Vanden
Bulcke
Geen vragen
Focusgroep StuGent → online bevraging – Anneke Vanden Bulcke
Slechts 1 reactie op vraag naar deelname in een focusgroep, dus hebben we besloten om dit
anders aan te pakken. Bevraging zal online gebeuren en er wordt niet enkel aan studenten
feedback gevraagd, ook stuvo’s, vorige leden van StuGent en stadsdiensten kunnen input
geven. Het duurt slechts 5 à 10 minuten om deze in te vullen.
Vragenlijst StuGent: TO DO iedereen: graag invullen tegen 20/01/2020
Herbruikbare bekers – Anneke Vanden Bulcke
Vanaf 2020 zullen alle evenementen op openbaar terrein met herbruikbare bekers moeten
werken. Het is financieel niet mogelijk is om alle evenementen in Gent te ondersteunen om
met herbruikbare bekers of glas te werken. Er zal dus geen premie komen voor de bekers.
✓ Het aanbod van IVAGO is er wel voor kleinere evenementen ( tot 10.000 bekers).
✓ We proberen te ontzorgen door info op website te ontsluiten en in overleg te gaan
met stakeholders (OVAM, IVAGO, sociale economie, brouwers, verhuurbedrijven …).
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•

Meer info op: https://stad.gent/nl/groen-milieu/afval-sorteren-enrecycleren/afvalvrij-feesten
✓ Aanbod via DSA voor studentenverenigingen UGent: 1000 bekers, systeem is
voorlopig gratis en is nog in testfase. Vooral het systeem van bekers reinigen wordt
nog gefinetuned.
Interesse vanuit Arteveldehogeschool en HOGENT om te bekijken hoe ze dit binnen DSA
doen, zij mogen contact opnemen met dsa@ugent.be
Evaluatie doopperiode - Anneke Vanden Bulcke
Feedback groendienst:
✓ Over het algemeen is de doopperiode vlotter en beter verlopen dan vorig jaar.
✓ In de beginfase werd de zone rond de speeltuin nog gebruikt als doopzone maar
eenmaal die opmerking werd doorgestuurd, zijn de dopen op die plaatsen gestopt.
✓ De opkuis van de eerste dopen was niet goed, maar is alsmaar verbeterd.
✓ De problematiek van het afval rond de container en de achter gebleven
winkelkarretjes blijven een probleem. Het moet wel gezegd: iedere keer ik daarover
een opmerking verstuurde, is er altijd direct op gereageerd en werd de boel proper
opgekuist. Dit is al een grote verbetering met vorig jaar.
→Hoe strikter opvolgen zodanig dat er vanaf het begin gedoopt wordt in de voorziene
doopzones, alles netjes wordt achtergelaten en de omgeving container proper blijft?
Jorn Van Polfliet: op voorhand bekijken wie wanneer doopt om zo beter te kunnen
inschatten wanneer container geledigd moet worden, dan kan dat ook tijdig gebeuren en
hoeft men geen vuilniszakken er naast te plaatsen
Chantal Smits: mss best op vaste tijdstippen inplannen
Vragen studentenpreventiecoach aan konventen naar aanleiding van klachten:
✓ Het is belangrijk dat alle studenten vooraf hun rechten kennen en dus het
doopdecreet. Hoe ga je daar als vereniging mee om? Stuur je het doopdecreet
gewoon door zonder uitleg en geef je aan het begin van een doop dit nog een kort
mee? Een kader voorafgaand aan de doop is belangrijk. Daarom ook de vele
vragen/onzekerheden van studenten die gedoopt willen worden.
✓ Hoe ga je om bij weigering van een opdracht van een student die gedoopt wordt?
Als de hele groep gestraft wordt, is dat drempelverhogend en niet perse wenselijk.
Neem je die student dan apart om in te schatten hoe hij of zij in deze doop staat?
Welke vragen stel je en hoe ga je om met de antwoorden? Dit om situaties te
voorkomen dat die persoon juist zich steeds ongemakkelijker begint te voelen.
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✓ Studenten die vieze dingen moeten eten tijdens doop, hoort er mss bij, maar het
doel mag nooit overgeven zijn. Hoe kunnen verenigingen hier op letten?
Jorn Van Polfliet: Bedoeling is dat de schachtentemmers via whatapp en
facebookgroepen het doopdecreet aan de schachten bezorgen, maar is geen zekerheid
dat ze het lezen. Op de doop zelf kan het doopdecreet ook ingekeken worden.
Roselien Van Gucht: Homekonvent informeert actief via infomomenten
Chantal Smits: doopdecreet is lijvig document, het is echter wel belangrijk om er de
essentie van mee te geven.
Jorn Van Polfliet: we merken een serieuze daling in nieuwe leden, we vermoeden dat het
incident in Leuven daar voor iets tussen zit. Studenten zijn bang om zich te laten dopen.
Ruben Dobbelaere: voorstel om een persbericht over doopdecreet en de samenwerking
tussen konventen, studentenverenigingen en stad nog meer in de verf te zetten in deze
periode na de evaluatie. In Gent zijn er amper incidenten door deze aanpak.
→ De verschillende konventen zijn geen voorstander van een persbericht nu,
journalisten geven het gezegde niet altijd correct weer en maken er dan weer een eigen
verhaal van. Eerder voorstander om dit opnieuw met de ondertekening te doen.
Jorre Biesmans: in klacht aan schepen viel vooral de groepsdruk op
Emile Defooz: in de workshop seksueel overschrijdend gedrag (Student Bootcamp,
workshop GSR) kwam het thema ‘het stellen van grenzen’ voor, dit is voor ons
interessant, ook voor dopen over hoe we best kunnen ingrijpen, ook bij groepsdruk.
Roselien Van Gucht: via het Homekonvent zullen wij ook 2 workshops rond seksueel
overschrijdend gedrag organiseren om beter te kunnen omgaan met grenzen van
mensen. Wij vinden ook dat meters en peters van schachten hier een rol in kunnen
spelen.
→ In 2e semester zal de Stad Gent opnieuw overleggen met de konventen en DSA hoe we
een antwoord kunnen bieden op bovenstaande vragen.
2. Signalenronde – Anneke Vanden Bulcke
Geen signalen
3. Actie gratis kraantjeswater in de Overpoort – Chantal Smits
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De actie wordt gepland in begin tweede semester, samen met uitbaters Overpoort en VAD.
Bedoeling is om zichtbaar uit te hangen waar je gratis kraantjeswater kan krijgen.
Jeroen Missinne: Kan het een idee zijn om zowel op alle campussen als in de Overpoort met
hetzelfde pictogram voor gratis kraantjeswater te werken?
Chantal Smits: er bestaat een pictogram van VAD ikv Quality bars, die dit aanduidt.
Aqil De Smet: zijn er ook plannen om waterfonteintjes op openbaar domein te plaatsen in de
Overpoort?
Chantal Smits: op dit ogenblik weten we dit nog niet, er wordt komende legislatuur meer dan 1
miljoen euro in de Overpoort geïnvesteerd en het is belangrijk dat goed wordt nagedacht over
hoe we alles structureel kunnen inbedden. Wanneer er bijvoorbeeld extra openbare toiletten
zouden komen, kunnen we er mss voor zorgen dat er daar ook een waterfontein in voorzien
wordt.
Meer info over het Overpoortproject op: https://stad.gent/nl/binnenstad/projecten-enplannen/project-overpoortbuurt
4. Raambordjes stropwijk tegen nachtlawaai – Chantal Smits
Er werd niet met Engelse teksten gewerkt door probleem met rechten/kosten, maar ook omdat
een feedbackgroep aangaf dat men mss net zou beginnen zingen bij het zien van de teksten.
Daarom werd besloten om met tekst Clouseau en K3 te werken.
Jorn en Roselien: bordjes vallen op door de reflectering.
Jan Desmet: we zouden die bordjes ook graag ophangen in onze studentenhomes.
→ dat kan, personen die bordjes wensen, geven best het aantal door aan Chantal
5. Varia
• Gravensteenfeesten - Emile Defooz en Jonas Cathry
Gravensteenfeesten is zonder problemen verlopen. Er was echter wel een
miscommunicatie bij het laten plaatsen van de toiletcontainer. De leverancier was niet
op de hoogte van de nieuwe inplanting. Er was ook een kleine aanpassing van de route,
maar dat is vlot verlopen.
TO DO Anneke: nagaan waar het fout gelopen is met plaatsing toiletcontainer.
• Feedback alcoholworkshop Overpoort – Chantal Smits
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•

•

•

•

2 trainers gaven alcoholworkshop aan barpersoneel van de Overpoort. Het ging enerzijds
over overschrijdend gedrag en hoe omgaan met heel dronken mensen. Bedoeling was
om handvaten aan te reiken en best practices uit te wisselen. Iedereen was enthousiast
en het zou dan ook de bedoeling zijn om dit opnieuw aan te bieden. De powerpoint van
de workshop kan je in bijlage van het verslag vinden.
Campagne VAD student zijn is meer dan ‘zuipen’ – Chantal Smits
Hebben jullie de campagne opgemerkt of er al van gehoord? http://studentzijnis.be/
Heel weinig reactie, enkel stuvo LUCA heeft bericht verspreid via sociale media.
Studentenvieruurtjes – Anneke Vanden Bulcke
✓ 8/01: Therminal
✓ 15/01: Crypte Sint-Pietersabdij
✓ Studentenvieruurtjes in juni: buiten op campus Odisee en Schoonmeersen
Studenten Gruute Kuis – Anneke Vanden Bulcke
3/12 brainstorm met Duurzaamheidskantoor, zij werken een nieuw concept uit.
Voorstel dinsdagavond 24/03: gruute kuis in 2 grote gebieden (studentenbuurt en
centrum), start om 19u30
→ Graag datum vastplakken in kalenders van konventen. Verdere communicatie volgt in
februari.
Fietsen aan het Sint-Pietersstation – Anneke Vanden Bulcke
Geen plek in de fietsenparking op het K. Maria-Hendrikaplein?
⚠ Laat je fiets niet zomaar achter en houdt de voetpaden vrij. Fietsen die hinderlijk
geparkeerd staan, worden verwijderd!
👉 Tip voor studenten die 2 weken naar het thuisfront gaan: stal je fiets veilig en droog
in de ondergrondse stalling onder de sporen 11/12. Er is meer dan genoeg plaats,
camerabewaking en je fiets staat beschermd tegen weer en wind (Let op: deze parking is
voorlopig enkel te bereiken met een trap)

6. Data
•
•
•
•
•
•

11/12: Massacantus Flanders Expo
8 en 15 januari: studentenvieruurtjes
11/02: StuGent dinsdag 11 februari 10u30 -12u (Therminal, Plenaire vergaderzaal)
24/03: Studenten Gruute Kuis, vanaf 19u30
15/04: StuGent woensdag 15 april 10u30-12u
26/06: StuGent vrijdag 26 juni 14u -15u30
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