Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Studentenoverleg dinsdag 11 februari 2020 / 10u30 - 12u / Therminal UGent
Verontschuldigd: Christel Fontaine (Politie Gent), Jeroen Paeleman (Jeugddienst), Annelies Debever
(stuvo Odisee), Benjamin Braet (stuvo Odisee), Dominique Van Acker (directeur stuvo UGent), Conny
Devolder (stuvo UGent), Nicolas Vander Eecken (studentenbeheerder DSA), Roselien Van Gucht
(praeses Home Konvent), Jasmin Lauwaert (kabinet Van Braeckevelt), Hanna De Voogt (kotatgent)
Aanwezig: Mieke Van Hecke (Schepen van Burgerzaken en Protocol), Elke Decruynaere (Schepen van
Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd), Elena Beellaert (stuvo AHS), Mieke Matthys
(stuvo AHS), 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), Jeroen Missine (stuvo AHS), Tessa Behaeghe (Home Konvent),
Anneke Vanden Bulcke (studentenambtenaar), Olivier De Bolster (studentenraad GSR), Jorn Van
Polfliet (FK), Stef Bondroit (studentenraad HGSR), Emile Defooz (SK Ghendt), Aagje Monballieu
(AUGent), Joris Van Eeckhoven (wijkregisseur binnenstad), Charlotte van Hapert (DSA UGent), Aurélie
Vanhumbeck (studentenraad Odisee), Zara De Lee (directeur huisvesting HoGent), Emilia Bergans en
Sien Willaert (ondersteuning HGSR)
1. Goedkeuring en opvolging StuGent 11/12 – Schepen Decruynaere
•

Verslag 11/12/2020 werd goedgekeurd

•

Vragenlijst StuGent – Anneke Vanden Bulcke
Presentatie in bijlage
SAMENVATTING en stof tot nadenken voor het volgend studentenoverleg
✓ Aan deelnemers wordt een actieve rol gevraagd, openheid naar elkaar toe en ruimte om
elkaar aan het woord te laten:
o Studentenraden en -konventen om signalen en bezorgdheden te durven delen en
die ook te bevragen aan de ‘achterban’: ook vast onderdeel op hun overleg?
o Stuvo’s worden gevraagd actief bij te dragen, maar op te passen om niet de rol
van studenten over te nemen tenzij er een mandaat is.
o Stadsdiensten en externen zijn welkom indien ze relevant zijn voor de
onderwerpen die aan bod komen.
o Belangrijk dat ook de politie aanwezig is op het overleg.
o ! Studentenpreventiecoach licht best haar takenpakket en functie toe, de naam
dekt niet altijd de lading!
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o

✓

✓

✓

✓

✓

Rol schepen: stof ter discussie: ‘Indien er betrokkenheid van de politici vereist is,
kunnen deze steeds buiten het overleg worden gecontacteerd of worden
uitgenodigd op een bijeenkomst van StuGent.’
Frequentie van de vergadering
o Sommigen vinden dat vergadering frequenter kan, vraag is of dit in de vorm van
stugent moet zijn? Nu zitten we eerder op piste om vaker zelf naar de stura’s en
VKV te trekken om onderwerpen te bespreken of om signalen te capteren.
De verschillende functies van StuGent
o De deelnemers vinden alle functies die een studentenoverleg heeft belangrijk tot
zeer belangrijk. Slechts enkelen plaatsen vraagtekens bij de functies van
evaluatie studentenevents en netwerken.
o Er wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van netwerken, het
doorgeven van signalen, echte dialoog met studenten en feedback geven op
stedelijk beleid.
Wat ontbreekt op StuGent?
o Eén student (konvent) en stuvo kaarten een verbreding van participatie aan om
meer te weten wat er aan de basis leeft en om meer diverse meningen aan bod
te kunnen laten komen: op zoek naar andere vormen van participatie waar meer
studenten aan kunnen deelnemen.
Drempels
o Met stip op nummer 1 combinatie engagement – studies / stages (9)
o 3 studenten aan dat het tijdstip een probleem vormt door stage die ze lopen,
door lessen waar ze aanwezig moeten zijn of dat het te vroeg is na een feestje
avond ervoor. Ook de locatie in het centrum is voor 3 studenten te ver weg:
bestaat er een ideaal tijdstip waarop iedereen kan?
Aankaarten bezorgdheden en signalen (20/23 ok) + ter harte nemen (16/23 ok)
o Doorheen enquête blijkt dat we toch wat meer kunnen doen om een open sfeer
te creëren op StuGent waar iedereen vrij zijn bezorgdheden en signalen kan
delen. Idee zou kunnen zijn dat indien personen twijfels hebben of hun signaal al
dan niet aan bod kan komen, eerst mondeling overleggen met de
studentenambtenaar. Andere ideeën?
o We willen de volgende jaren meer inzetten op feedback geven naar aanleiding
van beslissingen die genomen zijn en die impact op studenten hebben, zelfs al
zijn die niet altijd positief of hetgeen waar studenten op hoopten. Belangrijk is
dat het stadsbestuur hier transparant over communiceert. Het is echter ook
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belangrijk dat we meer duiding geven over welke signalen wel opgenomen
kunnen worden of welke niet + reden waarom.
✓ Samenwerking Jeugdraad (13 ok, 6 geen mening)
o 5 studenten geven in de open vraag aan dat ze een samenwerking met de
Jeugdraad wel zinvol vinden omdat ze samen sterker staan, de Jeugdraad een
zekere expertise heeft, ze samen voor gemeenschappelijke doelen/initiatieven
kunnen gaan en zo ook de integratie van studenten in de stad kunnen
bevorderen: zal met Jeugdraad besproken worden.
HOE GAAN WE VERDER?
Op 15/4 gaan we aan de slag in verschillende groepjes die brainstormen over de volgende
onderwerpen:
✓ Doorgeven signalen, participatie verhogen, wisselwerking stad Gent – studenten,
samenwerking Jeugdraad (2 groepen)
✓ Actieve rol voor iedereen: betrokkenheid verhogen, frequentie en functies StuGent (2
groepen)
TO DO iedereen (ter voorbereiding): graag de verschillende thema’s op voorhand
bespreken binnen studentenraad, stuvo, konvent om dan jullie ideeën te kunnen delen op
15/4.
Elke Decruynaere: Er komt deze legislatuur geen apart studentenbeleidsplan, maar bedoeling
is om de doelgroep studenten in te bedden in de verschillende beleidsnota’s zoals wonen,
mobiliteit, cultuur, publieke ruimte, veiligheid enz. Studentenparticipatie zal aan bod komen
in beleidsnota onderwijs, maar ook in beleidsnota van beleidsparticipatie.
•

Studenten Gruute Kuis – Anneke Vanden Bulcke
Dinsdagavond 24/03: gruute kuis in 2 grote gebieden (studentenbuurt en centrum), start om
19u30
TO DO konventen/stuvo’s: Graag datum vastplakken in kalenders van konventen,
studentenverenigingen. Verdere communicatie volgt.

2. Signalenronde – Schepen Decruynaere
Olivier De Bolster: we vernamen via de krant dat er in juni matchen van het EK uitgezonden
worden op het Sint-Pietersplein. Als GSR zijn we gematigd positief, maar is het moeilijk om te
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weten te komen hoe andere studenten hier tegenover staan. We willen wel aan het college
vragen om rekening te houden met de nachtrust van de studenten.
Schepen Decruynaere: Het is niet zo evident om dit midden in de examens te organiseren op
het Sint-Pietersplein. College heeft geredeneerd dat zelfs ook studenten deze matchen willen
zien. Er kwam nl de vraag om in die periode ook concerten te organiseren, maar deze vraag
werd afgewezen. We nemen de bezorgdheid rond de nachtrust mee in verdere gesprekken.
De organisatie wordt nl uitbesteed aan een externe organisator.
Joris Van Eeckhoven: Normaalgezien krijgt organisator tot 2u na de match, maar dan wordt
het geluid wel stiller gezet. Lawaai van aanwezigen kunnen we echter niet reguleren. Nog
nieuws ivm Lichtfestival - in het verleden kregen we klachten van buurtbewoners over steeds
hetzelfde muziekje gedurende 5 dagen – het Sint-Pietersplein zit niet in het parcours van
2021.
3. Toelichting standpunt college inzake inschrijving studenten – Schepen Van Hecke
Zie bijlages voor standpunt van de Stad Gent, standpunt VVS en VLIR
Doel van het koninklijk besluit is om de woonsituatie van studenten beter te laten aansluiten bij
de realiteit, geen inbreuk op privacy van de student (aftoetsing financiële onafhankelijkheid van
ouders zou wegvallen) en om discriminatie weg te werken tussen Belgische en internationale
studenten. Voor kotstudenten is het echter de vraag hoeveel studenten dit effectief zouden
doen. We vragen aan FOD Binnenlandse zaken om de beslissing niet overhaast te maken en alle
voor- en nadelen goed af te wegen. We vragen ook dat indien de beslissing genomen wordt om
mee op zoek te gaan naar oplossingen voor nadelen die hier uit voortvloeien en om ouders en
studenten goed te informeren over wat alle gevolgen zijn van deze beslissing.
Uit het advies van de VVS zien we dat studenten de keuzevrijheid zouden appreciëren, want die
is er tot op vandaag niet. Studenten geven ook duidelijk aan dat ze in het vervolg voor zo’n
belangrijke wijzigingen wensen betrokken te worden. Verder geven ze aan dat indien de
beslissing genomen wordt, er een uitgebreide communicatiecampagne moet opgestart worden.
Schepen Decruynaere: alle informatie werd aan FOD Binnenlandse zaken bezorgd met de
nadrukkelijke vraag om eerst een oplossing te bieden voor de nadelige gevolgen, zoals de impact
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op huisvesting (samenhuizen). Er is echter een regering in lopende zaken, het is niet duidelijk
wanneer de beslissing zal vallen.
Jan Desmet: wat zijn de voordelen voor de studenten van dit koninklijk besluit?
Schepen Van Hecke: dit zou meer beantwoorden aan de realiteit, sommige studenten brengen
meer tijd door in hun studentenstad dan thuis, discriminatie tussen Belgische en internationale
studenten valt weg om zich te kunnen domiciliëren, geen inbreuk op privacy om financiële
afhankelijkheid te kunnen bepalen en de studenten die zich domiciliëren, kunnen stemmen in
Gent. Voor de stad levert dit meer data op over kotstudenten. Nu zijn er zo’n 300 studenten die
jaarlijks die aanvraag doen.
4. Hoorzittingen in kader van beleidsnota’s – Joris Van Eeckhoven
Het nieuwe stadsbestuur mikt op een ruime participatie van de Gentenaars in het beleid. Dat
gebeurt al van bij de opmaak van de beleidsnota’s: We laten de Gentenaars mee richting geven
aan het beleid voor de komende zes jaar. Dat doen we aan de hand
van inspraakmomenten en debatcafés. De debatcafés vormen het sluitstuk van het
inspraaktraject. Die hebben plaats op zaterdag 28 maart, 9 mei en 12 september 2020. Tijdens
die momenten stellen de burgemeester en de schepenen de krachtlijnen uit hun ontwerpbeleidsnota voor en kunnen Gentenaars hun waardering en aandachtspunten meegeven. Ze
kunnen er ook aangeven hoe ze verder betrokken wensen te blijven bij de uitvoering van de
beleidsnota’s. De beleidsnota's zelf maken we zo toegankelijk mogelijk op. We schrijven ze in
heldere taal en laten de krachtlijnen van iedere beleidsnota illustreren.
Voorafgaand aan het debatcafé wordt het ontwerp van beleidsnota een eerste keer voorgelegd
aan de bevoegde commissie; erna gebeurt dat een tweede keer. Tot slot volgt de goedkeuring
door het college en de gemeenteraad.
Alle info over het inspraaktraject in de beleidsnota’s en de komende debatcafés:
http://stad.gent/beleidsnotas
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Hieronder vind je het overzicht van de drie debatcafés. Telkens afspraak in het Stadhuis.
Inschrijvingen via https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doethet-bestuur/meerjarenplan-en-beleidsnotas-2020-2025/inspraak-bij-opmaak-beleidsnotas
• Debatcafé 28 maart 2020
Voorstelling van de ontwerp-beleidsnota en debat.
o Drugsbeleidsplan
o Sport
o Publiekszaken
o Economie
o Leeftijdsvriendelijke stad
o Gezondheid en zorg
o Openbaar groen
o Dierenwelzijn
o Internationale solidariteit
o Werk en sociale economie
o Burgerzaken, protocol en begraafplaatsen
• Debatcafé 9 mei 2020
Voorstelling van de ontwerp-beleidsnota en debat.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Communicatie, merkbeleid, stadsmarketingfonds en internationale relaties
Sociaal beleid en armoedebestrijding
Financiën
Beleidsparticipatie, buurtwerk, welzijn en gelijke kansen
Klimaat
Wonen
Geluid en luchtkwaliteit
Cultuur
Evenementen en feesten
Afval en netheid

• Debatcafé 12 september 2020
Voorstelling van de ontwerp-beleidsnota en debat.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Data en analyse
Innovatie
Digitalisering
Outreachend werk
Onderwijs, opvoeding, jeugd en gezinsbeleid
Ruimte (sogent en stadsvernieuwing)
Facility management
Toerisme
Mobiliteit en publieke ruimte
Stedenbouw, monumentenzorg en architectuur

5. Aftoetsen signaal bendes in de Overpoort – Chantal Smits
Halfweg december 2019 ontving de Stad Gent een mail van 2 studenten van
Arteveldehogeschool die een melding maakten van hangjongeren, die hen en hun vrienden,
regelmatig lastig vallen in de buurt van de Overpoort (ter hoogte van de Albert Heijn en de
Kantienberg). Ze lieten weten dat deze jongeren hen omcirkelden, vroegen van waar ze
waren, hen omarmen en vervolgens naar hun broekzakken tasten voor hun gsm of
portemonnee. Als de studenten de jongeren probeerde weg te duwen, reageren deze
agressief en vroegen ze of de studenten ruzie wilde. Door deze voorvallen durven de
studenten hun gsm niet meer mee te nemen naar het uitgaan en voelen ze zich niet meer
veilig. Ook vrienden van hen zouden al in elkaar geslagen en beroofd zijn en sommigen zelfs
begeleid naar bankautomaten om er onder druk geld af te halen.
Wij vroegen ons af of er studenten zijn die hetzelfde hebben meegemaakt of die dit signaal
kunnen bevestigen?
De politie zet al vele jaren zwaar in op de Overpoort en dit vooral op woensdag, donderdag
en vrijdagavond/nacht. Daarnaast is er nog een speciaal team van de politie die acties houdt
in burger op drukke uitgaansavonden, om de algemene veiligheid te bewaken in de
verschillende straten van en naar de Overpoort. Als er bendes actief zijn is dat een belangrijk
signaal en willen we graag meer informatie.
Algemene reactie: de aanwezige studenten kunnen dit signaal niet bevestigen.
Zij hebben geen weet van bendes.
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Jeroen Missinne: ik zal dit signaal verder bespreken met de studentenraad van Artevelde en
de reactie terugkoppelen.
6. Varia
• Oproep Student van het Jaar – Schepen Decruynaere
De bedoeling is een student met bijzondere verdienste uit te roepen tot ‘student van het
jaar’. Een goede student qua leersituatie, met een uitstraling naar zijn
onderwijsinstelling, maar ook een uitstraling naar de Stad Gent, op alle mogelijke
gebieden: sport, cultuur, sociaal, kunst… De kandidaten worden voorgedragen door de
hoger onderwijsinstellingen zelf, het is niet de bedoeling dat studenten zichzelf kunnen
nomineren. Stuvo’s en studentenraden kunnen ook hun kandidaten voorschuiven binnen
de HOI. De ‘student van het jaar’ ontvangt cadeaubon ter waarde van 250 euro en wordt
in de bloemetjes gezet in het stadhuis samen met de andere genomineerden (eind juni).
Het nieuwe reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20/01/2020. Jury zal
bestaan uit 2 personen uit het studentenoverleg, 2 personen van Student in Gent
(Jeugddienst, Dienst Preventie voor Veiligheid en/of kotatgent), 2 personen uit
Jeugdraad en ook de vorige winnaar wordt gecontacteerd. Jury wordt goedgekeurd door
het college. Jurering zelf zal plaatsvinden in mei.
TO DO HOI: kandidaturen met motivatie indienen met formulier tegen 15/4 bij
studentenambtenaar@stad.gent
Belangrijk: GDPR proof! HOI brengen kandidaten op de hoogte en vragen toestemming
om gegevens te delen met de Stad Gent via het e-formulier in kader van het verder
verloop van de verkiezing: namen worden gedeeld met jury en schepencollege +
medewerking aan communicatief luik en persmoment: we willen hen als rolmodellen
naar voor schuiven. Hoe we dit (communicatief luik) zullen doen, is echter nog niet
duidelijk.
Zelf zullen de kandidaten ook gevraagd worden om een GDPR document van de Stad te
tekenen eens we hun contactadressen kennen. Naar volgend jaar toe, bekijken we of dit
met één document kan.
VRAAG: wie wil in jury zetelen vanuit het studentenoverleg? Graag voor 29/02 laten
weten aan Anneke.
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•

Oproep ‘studentenverenigingen in de kijker’ – Anneke Vanden Bulcke
Bedoeling is om imagoversterkend te werken, we willen de diversiteit in
studentenverenigingen tonen, net als de veelheid van activiteiten die zij organiseren,
maw niet enkel cantussen en fuiven in beeld, maar bvb ook een culturele uitstap,
boekenverkoop, debat, sporttornooi,… via take over of op een andere manier.
TO DO konventen en stuvo AHS en HoGent: oproep lanceren onder hun
studentenverenigingen, geïnteresseerden mogen mailen naar
studentenambtenaar@stad.gent

•

EUniverCities meeting in Parma (8 tot en met 10 juni) – Anneke Vanden Bulcke
Thema: Students 4.0 – living beyond learning: The role and chances provided by the
city/university cooperation in the evolution of the ‘learning and living experience’.
Different needs and expectations of millennials.
Vragen:
o How cities and universities can evolve to meet these new demands?
o Which are their new main challenges?
o What are the services and facilities the students want?
o What effects will imply for the cooperation between cities and university?
o And how this cooperation can help in dealing with these challenges?
o Can external partners help in dealing with this?
Op zoek naar een student die mee wil en die in die periode kan.
Stef Bondroit van HGSR zou zich vrij kunnen maken in die periode. Anneke zal dit
doorgeven aan de dienst internationale relaties. Jeroen Paeleman gaat ook mee.
Interessante informatie die uit deze samenkomst zou komen, kan nadien gedeeld
worden met de leden van StuGent.

7. Data
•
•
•
•

18/2 om 19u: Talks voor jonge concertorganisatoren (Minus One)
https://www.facebook.com/events/987272178324860/
24/03: Studenten Gruute Kuis, vanaf 19u30 (Duurzaamheidskantoor UGent)
15/04: StuGent 10u-12u (Jeugddienst)
21/04: Parkpop (Zuid)

Verslag StuGent 11/02/2020
Anneke Vanden Bulcke

9

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Studentenoverleg dinsdag 11 februari 2020 / 10u30 - 12u / Therminal UGent
•
•
•
•
•
•

22 en 23/04: Student Street Soccer (Sint-Pietersplein)
29/04: 12urenloop (Sint-Pietersplein)
1/05: International Student Picnic
7/05: Kotroute Gent
3 en 10/06: studentenvieruurtjes
26/06: StuGent 14u -15u30 (?)
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