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Verontschuldigd: Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en 

Jeugd), Chantal Smits (studentenpreventiecoach), Elena Beellaert (AHS), Ruben Dobbelaere (AHS), 

Jeroen Messine (AHS), Willeke Rietveld (AHS), Bieke Baete (HGSR), Jonas Vermeersch (Odisee), 

Benjamin Braet (Odisee), Annelies De Bever (Odisee) 

Aanwezig: Jorre Biesmans (Kabinet Elke Decruynaere), Kathleen Snoeck (Directeur Jeugddienst Stad 

Gent), Mathias Van Cauwenberghe (Beleidsparticipatie), Rebecca De Bruycker 

(Studentenpreventiecoach), Christel Fontaine (Politie inspecteur), Aagje Monballieu (AUgent), 

Thibaut Allaert (Home Konvent), Feliciaan De Palmenaer (GSR), Sarah Van Acker (GSR), Jorn Van 

Polfliet (Faculteiten Konvent), Jessie Hansen (Home Konvent), Nicolas Vander Eecken (DSA), Conny 

Devolder (UGent directie Stuvo), Liselotte Dobbelaere (Stuvo LUCA Gent), Jan Desmet (Stuvo 

HoGent), Joris Van Eeckhoven (wijkregisseur binnenstad), Anneke Vanden Bulcke 

(studentenambtenaar), Jeroen Paeleman (Jeugddienst) 

1. Goedkeuring en opvolging StuGent 27/2 

 

• Doopdecreet/ondertekening/student bootcamp – Anneke Vanden Bulcke 

 

Samen met het FK, SK en HK werd het Gentse doopdecreet naast de Vlaamse versie gelegd 

om te bekijken wat er nog ontbreekt en wat we zullen aanpassen. In de intro van ons 

doopdecreet zullen we verwijzen naar het Vlaamse doopkader. 

 

We hebben volgende zaken gewijzigd/toegevoegd: 

✓ Artikel ‘verbod van dronkenschap’: doopmeesters moeten nuchter zijn + geen sterke 

dranken schenken aan minderjarigen 

✓ Artikel ‘diverse bepalingen’ toestemming ouders minderjarige nodig voor doop 

De definitieve versie laat even op zich wachten, er was nog feedback van bepaalde HOI’s. 

UGent verwacht ook nog een aantal antwoorden van het kabinet Crevits. Tegen het einde 

van het academiejaar plaatsen we het vernieuwde doopdecreet op de website. 

Op 30/04 vindt de ondertekening van het Vlaams doopkader plaats in Therminal. 

De ondertekening van het Gentse doopdecreet zal terug in stadhuis doorgaan met uitreiking 

van een certificaat. Dit zal plaatsvinden op 02/10. Op dezelfde avond zal de Student 

Bootcamp plaatsvinden in de Therminal.  
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We laten 2 workshops vallen uit de Student Bootcamp:  

o Voorstel om 3 maal EHBO aan te bieden ipv 4. FK neemt terug 1 EHBO sessie op 

hun rekening.  

o We schrappen de workshop rond mentaal welzijn wegens te weinig interesse. 

o Conflicthantering kon op weinig belangstelling rekenen, maar Jessie geeft aan 

dat dit wellicht aan het moment ligt, nl samen met coachingsvaardigheden, beter 

om die 2 niet op hetzelfde moment aan te bieden. 

o Coachingsvaardigheden toch niet over volledige avond, maar vragen aan 

lesgever of algemene info korter kan en of er meer ingegaan kan worden op 

specifieke situaties die zich voordoen in een praesidium. 

 

• Studentenevenementen – Jorre Biesmans 

 

De nota is opgemaakt en aan de schepen bezorgd. De nota is verspreid onder het 

schepencollege naar de relevante schepenen (Storms, Watteeuw, Heyse en de 

burgemeester). De komende weken zitten de kabinetten samen rond het thema. In het 

najaar zal er een rondetafelgesprek doorgaan. Daarin wordt bekeken of we het 

afwegingskader eerst willen evalueren en beslissen of we het puur gaan hebben over 

studentenevenement of we het breder maken naar alle events. De afspraak is om signalen 

blijven door te geven aan Anneke zodat die bij het kabinet terechtkomen. In de nota ging het 

ook over het ontbreken van feedback van Dienst Feesten bij afwijzing. Dit signaal werd al 

doorgegeven en daar wordt nu al rekening mee gehouden. 

 

Jorre: vragen we aan dienst feesten om toelichting te komen geven over het 

afwegingskader? 

 

Anneke: ik vraag aan Dirk Joos om volgende StuGent langs te komen 

 

2. Signalenronde – Anneke Vanden Bulcke 

 

Opmerking vorig verslag - Nicolas 

Ik verwijs naar deze paragraaf van het vorige verslag: “We onderzoeken de mogelijkheid tot 

oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) ‘Gent Evenement’ en betrekken 

hierin minstens het Lichtfestival en de Gentse Feesten, onder meer met het oog op het 

verkrijgen van financiële ondersteuning van Vlaanderen en Europa.” Zijn hier ook studenten 
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in betrokken? 

 

Jorre: Ik zoek uit wat de inhoud is/zou zijn van dit agentschap en breng jullie op de hoogte. 

Weesfietsen aan studentenhomes – Jessie 

Er worden in Gent regelmatig fietsen weggehaald door de Fietsambassade. Enkel de fietsen 

die er slecht uitzien worden gelabeld. We vragen ons af om het mogelijk is om af en toe een 

grote ophaling te organiseren op de homes. Enkel de wrakken worden gelabeld en de andere 

fietsen blijven. 

 

Input Fietsambassade: 

De Fietsambassade gaat op vraag van de HOI hun residenties op regelmatige basis gaan 

controleren op weesfietsen. Wij hanteren daar dezelfde werkwijze als op de rest van het 

grondgebied Gent. Mijn medewerkers doen een visuele check van iedere fiets (roeste 

ketting, kapotte onderdelen, platte banden etc). Als een fiets twee ‘verlaten kenmerken’ 

heeft wordt hij met een label voorzien. Als die labels er drie weken erna nog hangen, halen 

wij de fiets op. De fiets blijft 3 maanden ter beschikking op het Fietsendepot als de eigenaar 

erom wil komen. Daarna wordt de fiets eigendom van de Fietsambassade/Stad Gent.  

Deze werkwijze is een compromis tussen zo goed als mogelijk achtergelaten fietsen 

identificeren en ophalen en het vermijden van onnodig veel fietsen te labelen met stickers en 

zo veel afval te produceren en te veel klachten van burgers te krijgen dat hun fiets die ze 

gebruiken door ons als een achtergelaten fiets wordt beschouwd.  

Indien de vraag bij de HOI leeft om de labelmethode aan te passen en bijvoorbeeld af en toe 

met “festivalbandjes” te werken en dan alle fietsen te voorzien voor dergelijk bandje aan het 

achterwiel, staan wij daar in principe wel voor open. Het nadeel van deze methode is dat er 

na een labelactie veel festivalbandjes op de grond achterblijven. Wij merken ook dat als we 

deze methode gebruiken, er meer burgers/mensen zijn die voor “hun plezier” alle bandjes 

die ze zien hangen aan fietsen losmaken. 

Gevaarlijke fietsknooppunten - Feliciaan 

Gevaarlijke fietsknooppunten mogen doorgegeven worden aan Anneke zodat die kunnen 

gebundeld worden en doorgegeven worden aan het mobiliteitsbedrijf. Zo kunnen zij hier 

mee aan de slag.  



                                             

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 

Studentenoverleg woensdag 24 april 2019 / 10u30 - 12u / Kioskzaal Jeugddienst 

 

 
 

Verslag StuGent 24/04/2019  4 
Jeroen Paeleman 

3. Rebranding Student In Gent – Anneke 

 

Student in Gent krijgt heel binnenkort een make-over, we hebben een nieuw logo en een 

nieuwe huisstijl. We proberen meer in te spelen op de leefwereld van de studenten door 

meer content te maken op hun maat en door terug in te zetten op instagram. We hopen 

hiermee meer studenten te bereiken en meer interactie te creëren. De lancering wordt 

gekoppeld aan de bloklocaties. 

 

4. International Student Picnic – Jeroen 

 

De ISP gaat dit jaar opnieuw door in de tuin van de Sint-Pietersabdij op 04/05/2019. Dit jaar 

werkten we nauw samen met het IK en de internationale studentenverenigingen voor de 

organisatie. Allen van harte welkom tussen 12u en 17u! 

 

5. Varia  

 

• Lunchmeeting Onderzoek internationale studenten (Jeroen) 

Stad Gent en de Gentse HOI wilden te weten komen hoe internationale studenten hun 

verblijf in Gent ervaren. Het CHEGG, Centre for Higher Education Governance Ghent van 

Universiteit Gent, bracht dit via een survey in kaart. We vroegen naar hun mening over 

thema’s zoals mobiliteit, huisvesting, onderwijs en discriminatie. Jullie kunnen het 

onderzoeksrapport en de infographic terugvinden via deze link. 

 

Op 30/04/2019 komt professor Jeroen Huisman van het CHEGG het onderzoek persoonlijk 

toelichten in de Jeugddienst van Stad Gent. Jullie zijn allen van harte welkom op dit 

lunchgesprek! We willen jullie wel vragen om op voorhand in te schrijven.  

 

30/04/2019 | 12u – 13u30 | Kioskzaal Jeugddienst Stad Gent | Kammerstraat 12, 9000 Gent 

 

• Evaluatie Studenten Gruute Kuis (Anneke) 

Op 27/3 stak een afvaardiging van het HomeKonvent Gent, SK Ghendt, VEK, VPPK, GBK Gent, 

VBK en de Parkwacht de handen uit de mouwen om van de studentenbuurt een propere 

buurt te maken. De uitvalsbasis was deze keer het Liberaal Archief. 45 studenten vonden de 

weg en namen deel aan de actie en konden nadien via combinatie aantal vuilniszakken en 

punten winnen in een quiz een duurzame prijs winnen. Er werd door die 45 studenten heel 

https://stad.gent/international-students/research-project-perceptions-ghents-international-higher-education-students
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wat vuilnis van straat gehaald, maar volgend jaar hopen we meer studenten te kunnen 

overtuigen om deel te nemen.  

 

• European Youth Capital (Eline Van Bever) (presentatie) 

Gent wil in 2024 de titel van EYC behalen en het hele jaar wijden aan jongeren. Gent gelooft 

dat dit ambitieuze project een sterke hefboom kan zijn voor een nog krachtiger beleid op 

maat van tieners en jongeren, we willen er een duurzaam verhaal van maken. 

 

TO DO: tijdens volgende StuGent een datum prikken voor een brainstormoefening voor 

EYC 2024 

 

• Reminder voor nomineren kandidaten voor student van het jaar 

Voorlopig hebben we enkel kandidaturen ontvangen van UGent en Hogent, de deadline 

eindigt in principe deze week. 

 

TO DO: studenten nomineren voor Student van het Jaar en doorgeven aan Anneke 

 

6. Data:  

 

25/04: Parkpop (Kouter) 

29/04: 12urenloop (Sint-Pietersplein) 

4/05: Internationale Studenten Picnic (tuin Sint-Pietersabdij) 

8/05 -12/05: Tumult in Gent (Krook) 

29/5 en 5/6: studentenvieruurtjes (tuin Sint-Pietersabdij) 

19/06: StuGent 10u-12u  

 


