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Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 

Studentenoverleg woensdag 27 juni 2018 / 10u30 - 12u / Kioskzaal Jeugddienst 
 
Verontschuldigingen: Schepen Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd); 
Liselotte Mortier (kabinet Taeldeman); Tine Boucké (kabinet Watteeuw): Marc Bracke (UGent); 
Jasmin Lauwaert (kabinet Heyse); Silke Vanhaute (HGSR); Elena Beellaert (AHS); Kathleen Snoeck 
(Jeugddienst); Angèle Goeman (Home Konvent); Hanna De Voogt (kotatgent) 

 
Aanwezig:); Pieter De Pauw (UGent, studentenbeheerder); Marie Desrousseaux (GSR); Stijn Adams 
(FK); Chantal Smits (Studentenpreventiecoach); Vital Van Achte (Studentenvertegenwoordiger AHS); 
Conny Devolder (UGent); Liselotte Dobbelaere (LUCA/KU Leuven Architectuur); Rebecca De Bruycker 
(Dienst Preventie voor Veiligheid); Pieter De Wilde (Kabinet Schepen Decruynaere); Thibaut Allaert 
(HK); Xeno De Vriendt (SK Ghendt); Jessie Hanssen (HK); Lieve Krobea (Kabinet Burgemeester 
Termont); Jan Desmet (HoGent): Aagje Monballieu (AUGent); Matthias Van Cauwenberghe 
(Studentenraad AHS); Meredith Van Hove (KU Leuven campus Sint-Lucas); Wout Schellaert (WVK); 
Sarah Peene (Warme stad); Benjamin Braet (STUVO+ Gent); Joris Van Eeckhoven (Beleidsparticipatie 
Stad Gent); Maurits Vandegehuchte (dienst Stedelijke Vernieuwing); Anneke Vanden Bulcke 
(studentenambtenaar); Jeroen Paeleman (Jeugddienst Stad Gent) 
 

1. Goedkeuring en opvolging StuGent 18/04/2018 

 

 Verslag 18/04/2018 goedgekeurd 

Meredith Van Hove: aanvulling op voorstel  van een alcoholvrije avond in de Overpoort: een 

studiebureau heeft een voorstel gedaan aan Stad Aalst waarbij caféuitbaters alcoholvrij bier 

geven wanneer mensen een pintje bestellen, tenzij ze specifiek vragen naar een pintje met 

alcohol. Vooral bedoeld voor personen die al te veel gedronken hebben en zelfs niet meer 

beseffen dat het bier alcoholvrij is.  

 

Chantal Smits: interessante piste, ga contact opnemen met stadsbestuur van Aalst 
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 Student van het Jaar – Anneke Vanden Bulcke 

 

Kiezen uit 7 uitblinkers was een moeilijke opgave. De stad is trots dat zij zoveel talentvolle, 

creatieve en geëngageerde studenten onder haar inwoners mag tellen. Allen verdienen zij de 

titel student van het jaar. Kiezen moet echter, en er werd gekozen voor Jona Van Laer omdat 

hij met zijn succesvolle sociale onderneming niet alleen Gentenaars helpt hun stadstuin 

ecologisch en duurzaam te maken maar ook zelf die principes binnen de onderneming 

consequent toepast. Hij combineert zijn studies met een eigen bedrijf: Tuinjan. Ze helpen 

(hoofdzakelijk) Gentenaars om hun tuin een ecologische facelift te geven. Behalve 

tuinonderhoud en aanleg, geeft het bedrijf ook advies en organiseert het educatieve 

workshops voor kinderen. 

TO DO: volgend jaar graag wat eerder op het academiejaar op zoek gaan naar studenten die 

jullie wensen te nomineren + op tijd doorgeven aan Anneke 

 Studentenvieruurtjes – Chantal Smits 

 

Op 30/05 waren er 220 studenten en op 06/06 147 studenten aanwezig. Het werd opnieuw 

enorm goed onthaald bij de studenten. Dit jaar hebben we op vlak van medicatiegebruik 

tijdens de blok een recente studie van het VAD aangehaald over het gebruik van 

stimulerende medicatie om beter te studeren, daaruit blijkt dat 2/3 van de groep studenten 

die dat ooit probeerden af en toe tot nooit het gewenste effect hebben ondervonden. 

 

Uit het onderzoek: 'In hogere sferen?’ - Volume 4: Een onderzoek naar middelengebruik bij 

Vlaamse studenten  

 

1 op 12 gebruikte ooit stimulerende medicatie om beter te studeren – meestal tevergeefs. 9% 

van de studenten nam ooit stimulerende medicatie om hun studieprestaties te verbeteren. 4% 

deed dat het afgelopen jaar, en ongeveer de helft daarvan deed dit wekelijks of vaker tijdens 

de blok- of examenperiode. In deze cijfers werden de studenten die dergelijke medicijnen 

nemen of namen in het kader van een medische behandeling (bijvoorbeeld ADHD) buiten 

beschouwing gelaten. Opvallend is dat de meeste studenten concluderen dat het hen eigenlijk 

niet helpt. Bijna 2/3e van de studenten die het ooit deden, zegt af en toe tot nooit een 

gewenst effect te hebben ondervonden. 

 

 International Student Picnic – Jeroen Paeleman 

 

Op 11/05 organiseerden we de eerste International Student Picnic in de tuin van de Sint-

Pietersabdij. Er kwamen ongeveer 100 studenten opdagen uit 24 verschillende landen. We 

hadden geluk met het weer, het was een leuke dag. We hadden wat meer volk verwacht, 

maar zijn tevreden over de opkomst bij de eerste editie. We zullen dit concept ook jaarlijks 

herhalen.  

 

TIP: De boombar biedt een waardig alternatief voor frisdrank en alcohol op evenementen. 

http://tuinjan.be/
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Een mobiele siroopbar waar mensen hun eigen limonade kunnen maken. Biologische en 

lokale siropen. Laagdrempelig, makkelijk en betaalbaar. Contactpersoon: Jeroen Vereecke 

(jeroen@boomtownfestival.gent) 

 

2. Signalenronde – Anneke Vanden Bulcke 

Geen signalen 

3. Feedback TASK Force Overpoort– Maurits Vandegehuchte (ppt in bijlage) 

 

Het traject Overpoort werd gestart om een langetermijnvisie voor de Overpoortbuurt uit te 

werken. De opdracht landt in september, maar dan moet het echte werk gebeuren en gaan 

we aan de slag met de input. Dit was de 1ste stap in een lang traject. Waar willen we ermee 

naartoe?  

 

In overleg met stakeholders (via klankbordgroepen, enquêtes, interviews, inspiratietoer,…), 

via een ontwerpend onderzoek en een instrumentenanalyse zijn we tot een visie gekomen 

voor de Overpoortbuurt. De belangrijkste vaststellingen en thema’s vind je in de powerpoint 

terug. 

 

Het eindrapport volg in juli waarna we het actieplan gaan concretiseren om zo in het najaar 

de eerste stappen te zetten. Door de wissel van legislatuur zijn er een aantal vraagtekens 

naar opvolging en middelen. Er is nood aan goede opvolging en coördinatie. Participatie en 

bijdrage vanuit de horecasector is ook een must. We vinden het belangrijk om ook nog meer 

input van studenten te krijgen en die in de toekomst blijven te betrekken bij het traject. 

 

TO DO: suggesties, vragen, ideeën mailen naar Overpoortbuurt@stad.gent 

 

Marie Desrousseaux: Welke actoren zullen bij het uitwerken van het actieplan betrokken 

worden? 

 

Maurits Vandegeguchte: dezelfde actoren, zo breed mogelijk 

 

Xeno De Vriendt: komen er nieuwe klankbordgroepen? 

 

Maurits Vandegeguchte: we bekijken onder welke vorm we input gaan verzamelen bij het 

uitwerken van het actieplan maar de studenten worden zeker opnieuw betrokken 

 

Anneke Vanden Bulcke: zodra er stappen ondernomen worden en concreet worden, 

bespreken we dit op StuGent 

 

4. Student in Warme Stad Gent – Sarah Peene 

 

Warme Stad is een project waarbij we inzetten op de geestelijke gezondheid van kinderen en 

jongeren. We willen dat iedereen zich goed in zijn vel voel in Stad Gent. Ook studenten zijn 

een belangrijke doelgroep. Maandelijks organiseren studenten de ‘Start to talk’ groepen in 
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het Overkophuis om te praten over eender wat in een laagdrempelige setting. Het blijkt een 

succes te zijn, meestal zijn er ongeveer 30 studenten aanwezig. We willen werken rond 

ontmoeten en verbinden bij studenten want uit onze focusgroepen is gebleken dat het 

moeilijk is om nieuw mensen te leren kennen in Gent en je in een vriendengroep te 

integreren. Daarom hebben we de app KLIK ontwikkeld (lancering voorzien op Student Kick 

Off). We willen zo studenten samenbrengen. Gentse studenten kunnen via hun HOI e-

mailadres een profiel aanmaken. Ze geven hun interesses aan, kunnen zoekertjes plaatsen en 

beantwoorden. Zoekertjes kunnen over allerhande dingen gaan: zoeken naar een 

tennispartner, een event delen, mensen samenbrengen,… 

 

TO DO:  

- Nadenken over hoe, waar en wanneer we de app kunnen promoten en bekendmaken bij          

de studenten 

- Nadenken over hoe we de mascotte Warme William studentikozer kunnen maken 

Tips of voorstellen zijn welkom bij Sarah.Peene@gezondplus.be  

Mathias Van Cauwenberge: wordt er een moderator voorzien? 

 

Sarah Peene: studenten kunnen posts als spam rapporteren, na 3 meldingen wordt de post 

verwijderd. Ook zullen er 3 profielen gemaakt worden voor medewerkers om te modereren. 

 

Vital Van Achte: als je geen student meer bent, wat gebeurt er met jouw profiel? 

 

Sarah Peene: je moet 1 x per jaar opnieuw inloggen met een code zo blijft de app enkel 

beschikbaar voor studenten 

 

Liselotte Dobbelaere: Zal de app enkel in Gent gelanceerd worden? E-mailadressen HOI’s zijn 

niet enkel per stad 

 

Sarah Peene: Op termijn zal die ook in andere steden beschikbaar zijn, voorlopig ligt de focus 

op Gent 

 

Anneke Vanden Bulcke: bedoeling zou zijn om naast promo op SKO ook promo te voorzien in 

introductieweken en eventueel op andere activiteiten van stuvo’s op campussen 

 

5. Campagne tegen wildplassen/glasverbod – Chantal Smits 

 

Uit cijfers blijkt dat wildplassen een groot probleem blijft in Overpoort. Er zijn te weinig openbare 

toiletten, die zijn vaak vies en er zij geen openbare toiletten voor vrouwen. We gaan campagne 

voeren tegen wildplassen tijdens de eerste 2 weken van het academiejaar. We zetten een 

toiletwagen op het Kramersplein waar studenten gratis naar het toilet kunnen. We gaan ook het 

campagnebeeld verspreiden in en rond de Overpoort.  

mailto:Sarah.Peene@gezondplus.be
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We starten dan ook een campagne voor het glasverbod in de Overpoort.  We voorzien infozuilen, 

gaan bloembakken plaatsen en gaan actie voeren in de straat. 

 

Anneke Vanden Bulcke: graag ook een Engelstalige versie voorzien of voor een beeld zorgen dat 

duidelijk toont wat de campagne inhoudt om zo internationale studenten ook op de hoogte te 

houden (via HOI en facebook). 

 
6. Varia 

 

 De Jong en Wijs prijs – Anneke Vanden Bulcke 

 
Elke dag zetten heel wat mensen, scholen, verenigingen, bedrijven,… zich in om van Gent een 
kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. De Jong & Wijs Prijs wil al die inzet nog eens extra 
in de verf zetten. Iemand (of jezelf) nomineren voor de Jong & Wijs Prijs kan van 1 mei tot en 
met 31 juli via het webformulier of je kan een papieren versie ophalen en binnenbrengen bij 
de Jeugddienst. 
 
TO DO: nominaties insturen! 
 

 Melden doop – Chantal Smits 

 

We bekijken of we via google drive een formulier kunnen maken waar de verenigingen hun 

doopmomenten kunnen aankondigen. 

 

 Ondertekening doopdecreet + infoavond studentenverenigingen – Anneke Vanden Bulcke 

https://ookmijn.stad.gent/jongenwijs/wat-doet-stad-gent/nomineer-je-kandidaat-voor-de-jong-wijs-prijs
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Op 2/7 bespreken we de infoavond en welke workshops interessant kunnen zijn voor 

studentenverenigingen. We zullen de ondertekening en de workshops ook scheiden zodat 

iedereen op beide kan aanwezig zijn. 

TO DO: 03/10 blokkeren in agenda 

Data  

 26/09: Student Kick Off 

 03/10: Infoavond studentenverenigingen + ondertekening doopdecreet 

 09/10: Student in warme stad Gent ikv Week van de Veerkracht in het Overkophuis 

 17/10: StuGent 10u15-12u (Jeugddienst, Kioskzaal) 

 12/12: StuGent 10u15-12u 

 

 


