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Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 

Studentenoverleg woensdag 18 april 2018 - 10u15 - 12u – Overkophuis  
 
Verontschuldigingen: Jan Desmet (stuvo HoGent), Ruben Dobbelaere (AHS), Eliot De Houwer 
(studentenvertegenwoordiger ASR Odisee), Joris Van Eeckhoven (wijkregisseur binnenstad), 
Meredith Van Hove (studentenvertegenwoordiger KU Leuven Architectuur), Hanna De Voogt 
(kotatgent), Tine Boucké (kabinet Watteeuw), Liselotte Mortier (kabinet Taeldeman), Kathleen 
Snoeck (directeur Jeugddienst), Lisa Verbeke en Angèle Goeman (Homekonvent) 
 
Aanwezig: Schepen Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd); Pieter De Pauw 
(UGent, dienst studentenactiviteiten); Marie Desrousseaux (Gentse Studentenraad); Laurence 
Hendrickx (Associatie Universiteit Gent); Matthias Ruythoorn (Werkgroepen & verenigingen 
konvent); Stijn Adams (Faculteitenkovent); Chantal Smits (Studentenpreventiecoach); David van der 
Ha (Duurzaamheidskantoor UGent); Vital Van Achte (Studentenvertegenwoordiger 
Arteveldehogeschool); Conny Devolder (UGent); Liselotte Dobbelaere (LUCA/KU Leuven 
Architectuur); Greet Steeman (Dienst Milieu en Klimaat); Rebecca De Bruycker (Dienst Preventie voor 
Veiligheid); Christel Fontaine (Wijkpolitie Gent Centrum); Hélène Vandendriessche (Politie Gent, 
Gent-centrum); Elena Beellaert (Arteveldehogeschool); Anneke Vanden Bulcke 
(studentenambtenaar); Jeroen Paeleman (Jeugddienst Stad Gent) 
 

1. Goedkeuring en opvolging StuGent 21/2/2018 

 

 Verslag 21/02/2018 goedgekeurd 

 

 Annulatie Studenten Gruute Kuis – Anneke Vanden Bulcke 

 

Jammer genoeg hebben we de Studenten Gruute Kuis de dag ervoor moeten annuleren. De 

weersomstandigheden zaten echt niet mee. We hebben tot het laatste moment gewacht, 

maar hebben dan toch moeten beslissen om het evenement af te gelasten.  

 

2. Signalenronde – Schepen Elke Decruynaere 

Vital Van Achte: De openingsuren van het Overkophuis zijn niet ideaal. Het is enkel open 

tijdens de lesuren en de studenten kunnen er dan niet geraken. 

Anneke: de medewerkers van Overkop zijn zich hiervan bewust en er wordt gewerkt aan 

ruimere openingsuren in samenwerking met de verschillende partners. We zullen de 

opmerking ook nog eens doorgeven aan Elke Fontaine van het Overkophuis. 
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Vital Van Achte: In Nederland is er een groepje studenten die een opvulling voor tramsporen 

zou ontwikkeld hebben zodat fietsers er niet meer kunnen in rijden en vallen. De studenten 

van een Nederlandse universiteit zouden er een prijs mee gewonnen hebben. 

 

Pieter De Wilde: Blijkbaar is de technologie niet duurzaam en gaat de opvulling snel kapot. 

Mocht er een permanente oplossing gevonden zijn, hadden we het nieuws al vernomen. De 

HOI’s en de Stad blijven ermee bezig en zullen er altijd op blijven inzetten. 

 

3. Onderzoek internationale studenten – Jeroen Paeleman 

 

De vragenlijst van het onderzoek naar de internationale studenten van de stad is bijna klaar. 

Er werd rekening gehouden met alle feedback die we van de HOI’s hebben ontvangen. We 

hebben er bewust voor gekozen om niet opnieuw een feedbackronde te organiseren om het 

onderzoek zo snel mogelijk te kunnen uitsturen. De HOI’s sturen de uitnodiging tot deelname 

in mei naar al hun huidige internationale studenten. De enquête zal ten laatste eind juni 

worden afgesloten, afhankelijk van het aantal respondenten. De HOI’s zullen regelmatig op 

de hoogte gebracht worden van het aantal respondenten op dat moment. 

 

Marie Desrousseaux: Zijn de vragen rond discriminatie in het onderzoek opgenomen? 

 

Jeroen Paeleman: Ja, er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen discriminatie in het 

uitgaansleven, de openbare sector, de publieke ruimte en de huizenmarkt 

 

Marie Desrousseaux:  Misschien is het een goede idee om ESN en de studentenverenigingen 

de enquête ook uit te laten sturen naar hun contactpersonen? 

 

Jeroen Paeleman: De HOI’s sturen de uitnodiging naar hun studenten om zo meer 

gedragenheid aan het project te geven en om dubbele respondenten te vermijden. Zo zijn we 

ook zeker dat sowieso alle internationale studenten van de stad een uitnodiging zullen 

ontvangen. 

 

4. International student picnic – Jeroen Paeleman 

 

Op 11/05/2018 organiseren we de ISP in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Er wordt niet meer 

gestreefd naar een wereldrecord meeste nationaliteiten. De focus ligt op samen eten en 

elkaar ontmoeten. Iedere student brengt een specialiteit van zijn/haar land mee en deelt 

eten met alle andere aanwezigen. Wij zorgen voor silent disco, de boombar met water en 

siropen en alle benodigdheden om te eten. 

 

TO DO: communicatie verspreiden (affiches, flyers en sociale media) 

 

5. Open Brief rond plastic bekers op studentenevents – David van der Ha 
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Tijdens onze inspanningen om de wegwerpbeker uit het Gentse studentenstraatbeeld te 

krijgen, stootten wij op enkele barrières die we allen (zullen) ondervinden en waarbij het 

momentum er nu is om deze definitief te doorbreken. Met de opmaak van een open brief (in 

bijlage), specifiek gericht op wegwerpbekers bij events, willen het duurzaamheidskantoor de 

Vlaamse transitie van wegwerpbeker naar herbruikbare beker versnellen. Daartoe halen we 

constructieve, concrete en haalbare voorstellen aan richting (a) brouwers, (b) Coca Cola en 

(c) minister Schauvliege. We maken daartoe graag gebruik van de Mei-Plasticvrij-campagne 

die loopt in… mei en die we met deze open brief mee zuurstof kunnen geven. We wensen 

immers ook de ‘Vlaming’ nog eens te drukken op het belang van de transitie van 

wegwerpverpakkingen naar herbruikbare verpakkingen. Met deze mail nodigen we u graag 

uit om de open brief mee te ondertekenen én andere mogelijke ondertekenaars aan te 

spreken. Heel wat mensen en organisaties zouden zich uiteraard aangesproken kunnen 

voelen, maar wegens de specifieke thematiek van het onderwerp mikken we hierbij in de 

eerste plaats op onze studentensteden (Hasselt, Kortrijk, Antwerpen, Brussel, Leuven & 

Gent). 

 

Op dit moment zijn we aan het bekijken om alle events in Gent met herbruikbare bekers te 

organiseren, i.s.m. ecocup maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. De hoge prijs en de 

logistiek zijn uitdagingen. We gebruiken mei plasticvrij om de problematiek aan te kaarten. 

De brouwers moeten meestappen in het verhaal, zij moeten de bekers aankopen en 

stockeren. (Coca-cola Belgium heeft blijkbaar al duizenden bekers maar willen/mogen die in 

België niet gebruiken. Het beleid moet achter het verhaal staan. De bedoeling van de brief is 

om snel te kunnen rond de tafel te kunnen zitten met de betrokken partijen alsook het 

beleid. 

 

Marie Desrousseaux: Ik mis het verhaal in de brief. De 1ste paragraaf is overbodig en ik zou de 

de 2de paragraaf uitbreiden en de 12-urenloop als good practice gebruiken. We moeten 

aantonen dat we zelf al veel initiatief ondernemen. 

 

David Van der Ha: We willen er geen Gents verhaal van maken maar we moeten inderdaad 

wel aantonen dat we zelf al in actie zijn geschoten. 

 

Elke Decruynaere: we moeten tonen dat het mogelijk is maar niet focussen op Gent, er zijn 

nog steden die het doen. 

 

Marie Desrousseaux: Als de media het oppikt, is het belangrijk om kort op de bal te kunnen 

spelen. Ik kan de brief op de Vlaamse studentenraad voorstellen om voor draagkracht te 

zorgen. 

 

David Van der Ha: Zou super zijn. Kunnen jullie vanuit jullie functie de brief ondertekenen? 

Vanuit de stad ook iemand? 

 

Greet Steeman: De milieudienst zal de brief ondertekenen 
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Elke Decruynaere: We bekijken of het kan gedragen worden door het college en/of de 

gemeenteraad. Het is een issue die enorm leeft, het kan een goed signaal zijn naar de burger. 

Als je wil, kan het snel gaan, maar het kan ook wel een politiek verhaal worden dan. 

Misschien toch een goed idee om het vanuit de studenten en de verenigingen te laten 

komen, zal goed gedragen worden zo. 

 

TO DO: brief ondertekenen vanuit functies vóór 24/04/2018. 

 

6. Overpoort – Anneke Vanden Bulcke en Hélène Vandendriessche 

 

In de maand maart verschenen er verschillende persartikels over de Overpoort, de 

verharding van de uitgaansfeer en de vele vechtpartijen. Een jongeman getuigde dat er 8 

vrienden van hem met geweld te maken kregen. Jammer genoeg werd geen enkel van deze 

voorvallen aangegeven bij de politie. Bij deze willen we nogmaals oproepen dat aangifte 

doen van cruciaal belang is.  

 

Elke Decruynaere: Hebben jullie de laatste tijd signalen gekregen over geweld in de 

Overpoort? Meer of minder dan vroeger?  

 

Stijn Adams: Geen systematische klachten. Als we van vechtpartijen horen, zijn het vaak 

strubbelingen tussen vrienden. We merken niet meer of minder geweld en diefstallen. 

 

Matthias Ruythoorn: de verenigingen van mijn konvent vermijden de Overpoort. We hebben 

het gevoel dat er steeds minder studenten komen. Gevoel dat er meer mensen komen om 

ruzie te maken, alleszins meer dan tijdens mijn eerste jaar (6 jaar geleden). 

 

Hélène Vandendriessche: Klopt het dat de studenten minder vaak op donderdag, de klassieke 

studentennacht, uitgaan in de Overpoort en vaker op woensdag of op andere dagen? 

 

Stijn Adams: Het is de tendens dat dé uitgansavond vaak wisselt, het is moeilijk te 

voorspellen. Hangt af van vele dingen, maar de Overpoort is minder populair bij studenten 

dan vroeger. Het is in elk geval onvoorspelbaar of het een drukke avond wordt of niet. 

 

TO DO: oproep om zeker aangifte te doen bij de politie in geval van geweld. Signalen van 

studenten ook doorgeven aan politie. 

 

7. Update kotatgent kwaliteitslabel – Anneke Vanden Bulcke en Chantal Smits 

 

Ondertussen zijn er twee infosessies achter de rug:  op de eerste infosessie op 14 maart 

waren een  100-tal verhuurders aanwezig, op de 2de infosessie op 20 maart waren er een 

150- tal verhuurders. Voor de derde sessie morgen zijn er meer dan 265 kotbazen 

ingeschreven. Komen aan bod: dienst wonen, studentenpreventiecoach, dienst toezicht en 

de brandweer. Beide infosessies zijn goed verlopen. Via Kotatgent ondertussen al een 8-tal 

vragen gekregen van verhuurders die een plaatsbezoek wensen i.h.k.v de kwaliteitslabels op 

Kotatgent. Indien dit onderzoek via Kotatgent aangevraagd wordt zal dit onderzoek pro actief 
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aangepakt worden , indien zo een onderzoek rechtstreeks aangevraagd zou worden via 

Toezicht wordt mogelijks zo’n procedure officieel opgestart en zijn de regels minder soepel. 

Kotbazen worden per 50 aangeschreven voor een woonkwaliteitsonderzoek. Ook de 

studenten die er wonen worden ingelicht. Van zodra de kwaliteitslabels zichtbaar zijn op de 

website signaleren we dit aan de partners van de werkgroep (zodat zij dit op hun beurt aan 

de studenten kunnen kenbaar maken). 

 

8. Varia 

 

 Studentenvieruurtjes op 30 mei en 6 juni – Chantal Smits 

Ze vinden opnieuw plaats in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Vanaf 15u30 bieden we een 

gezond vieruurtje aan en geven we tips mee over studeren zonder pep. 

 

 Idee alcoholvrije uitgaansavond/vraag VAD – Chantal Smits 

Een leuke studententijd hebben is super belangrijk en in onze ogen past daar ook tot op 

zeker hoogte alcohol bij. Op basis van gesprekken met een aantal studenten lijkt het echter 

wel belangrijk om studenten te prikkelen om kritisch na te denken over de rol en noodzaak 

van alcohol in het hebben van een leuke studententijd. Om iets dergelijk te realiseren 

hebben we de suggestie gekregen van studenten om bv. om de x aantal weken (dat kan 

wekelijks of maandelijks of…) een alcoholvrije uitgangsavond te introduceren in het 

studentenmilieu.  

Chantal Smits:  Het VAD vroeg om dit idee bij jullie af te toetsen. Ze willen alcoholgebruik –en 

misbruik sensibiliseren bij de studenten a.d.h.v. een tournée minerale onder de vorm van 

een alcoholvrije uitgangsavond. Is dit een idee dat vorm zou kunnen krijgen? 

Stijn Adams: Dat is te vroeg of te moeilijk om te realiseren.  

Chantal Smits: Misschien één mocktailavond per week in de Overpoort? 

 

Stijn Adams: Zal veel tegenstand krijgen van de horeca 

Marie Desrousseaux: Ik heb er mijn twijfels bij, zal moeilijk zijn om de cafés te overtuigen. 

Chantal Smits: gratis water aanbieden, meer oog voor dronken studenten, veiliger en 

bewuster uitgaan. Wat zien jullie wel mogelijk? 

Elke Decruynaere: Misschien starten met 1 alcoholvrije avond in de Overpoort en zien wat de 

feedback is? Of een alternatieve piste volgen? 

 

Liselotte Dobbelaere: Eerst ervoor zorgen dat water goedkoper is dan alcohol (of gratis). 

Beter dan nu al te starten met een geen alcohol campagne. 

Chantal Smits: ik geef jullie feedback mee aan het VAD.  

 

 Student van het jaar 2018 – Anneke Vanden Bulcke 



 
 

6 
 

Warme oproep om studenten aan te reiken want de deadline ligt op 27/04/2018 

 TO DO: kandidaturen doorsturen naar Anneke 

Data  

 Woe 18/4: Student Rock Rally (Charlatan) 

 Woe 25/4: 12urenloop (Sint-Pietersplein) 

 Do 26/4 om 19u: evaluatie actieplan studentenbeleid (students only) Therminal 

 Woe 2/05: Tumult in Gent (Krook) 

 Vrij 11/05: International student picnic (Sint-Pietersabdij) 

 Woe 30 en 6/06: studentenvieruurtjes (Sint-Pietersabdij) 

 Woe 27/06 10u15-12u: StuGent (Jeugddienst) gevolgd door lunch 
 

 


