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WELKOM
Beste studentenvertegenwoordiger, ofwel stuver,
Met deze participatiegids willen we je graag wegwijs maken in de
wereld van studentenparticipatie aan Arteveldehogeschool. Deze gids
kan jou als stuver helpen om de interne en externe werking van de
studentenraad te leren kennen. Elke instelling heeft immers zijn eigen
werkwijze. Deze gids vormt een handleiding voor de dagelijkse
werking van de studentenraad.
We willen je ook van harte danken voor het engagement dat je dit academiejaar zal opnemen!

Veel leesplezier.

Arteveldebrede participatiecoaches
Lien Segers
lien.segers@arteveldehs.be
Jeroen Missinne
jeroen.missine@arteveldehs.be

www.ikbenstuver.be

www.iamstudentrep.be
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MISSIE EN VISIE
De studentenvertegenwoordigers of kortweg stuvers van Arteveldehogeschool zetten zich in om
de belangen van hun medestudenten te vertegenwoordigen op zowel opleidings- als
Arteveldeniveau. Het is essentieel dat alle betrokkenen over zaken die hen rechtstreeks
aanbelangen, kunnen participeren in het bestuur en beleid van de hogeschool. Zo wordt de nodige
inspraak door de studenten verzekerd; bijvoorbeeld de beslissing over het studiegeld of het plannen
van een examenrooster worden steeds aan de stuvers voorgelegd. Het doel is te komen tot breder
gedragen beslissingen.
De hogeschool hecht belang aan de betrokkenheid van haar studenten in haar organisatie, maar ook
aan het professionele en persoonlijke leerproces van onze studenten tot wereldburgers met 21ste
century skills: mondige en kritische stakeholders met engagement. Op die manier wil
Arteveldehogeschool verder gaan dan wat decretaal werd bepaald. Ook is er meteen een duidelijke
link met ons onderwijsconcept en met het strategische instellingsplan, namelijk: een
studentenparticipatie vormgeven op een open, betrokken en innovatieve manier waarbij we cocreatie, zelfsturing en engagement stimuleren.

Groepsfoto Studentenraad Arteveldehogeschool 2019-2020

LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Gids voor studentenparticipatie
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Hieronder vindt u een lijst met afkortingen die voorkomen in de participatiegids.
ACR

Academische Raad

AUGent

Associatie Universiteit Gent

CPBW

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

DB

Dagelijks bestuur

GAST

Gentse Associatie Studentenraad

OR

Opleidingsraad

OSR

Opleidingsstudentenraad

PF

Participatieforum

SRA

Studentenraad van Arteveldehogeschool

StuGent

Student in Gent

COP Stupar

Community of practice Studentenparticipatie

Stuver

Studentenvertegenwoordiger

SVS

StudentVolgSysteem

VLHORA

Vlaamse Hogescholenraad

VLOR

Vlaamse Onderwijsraad

VVS

Vlaamse Vereniging van Studenten

Gids voor studentenparticipatie
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CODEX HOGER ONDERWIJS ART II.314 TOT EN MET ART II.335
Studentenparticipatie wordt grotendeels decretaal bepaald. In punt twee wordt beschreven hoe de
decretale bepalingen betreffende studentenparticipatie in onze hogeschool verankerd worden.
Punt drie bevat een schema van de participatiestructuur aan Arteveldehogeschool.
1. DECRETALE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN ARTEVELDEHOGESCHOOL
-

Toezien op de oprichting van een studentenraad van Arteveldehogeschool (SRA).
De verkiezingen voor de studentenraad organiseren (via Arteveldebrede participatiecoach).
Financiële, administratieve en infrastructurele ondersteuning bieden aan de studentenraad.
Afwijkende bepalingen vastleggen voor de vertegenwoordigers in de studentenraad.
Beslissen of het gaat om medebestuur of medezeggenschap.
Zich akkoord verklaren met het participatiereglement.
Een voorstel formuleren als reactie op adviezen van de studentenraad en binnen de 30
dagen na beslissing een antwoord formuleren op adviezen van de studentenraad.
2. WAT ZIJN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE STUDENTENRAAD?

2.1. BEVOEGDHEDEN VAN DE STUDENTENRAAD VOLGENS ARTIKEL II.323 VAN DE CODEX HOGER ONDERWIJS
1. Het vaststellen van de rechtspositieregeling van de student en van de onderwijs- en
examenregeling.
2. De vaststelling en de besteding van de inschrijvingsgelden.
3. De vaststelling van de uitwerking van initiatieven inzake studentenbegeleiding.
4. Het vaststellen van de regeling inzake internationale studentenmobiliteit en
5. Het bepalen van de organisatie van het academiejaar, met inbegrip van de vakantie- en de
verlofregeling.
De adviezen van de Academische Raad (ACR) m.b.t. onderwerpen behorend tot de bevoegdheid van
het Participatieforum (PF) leiden tot een akkoord of niet-akkoord tussen de stuvers en de leden van
het bestuur (aanwezig op de ACR). Indien niet-akkoord nemen de aanwezige leden van het
hogeschoolbestuur een gemotiveerde eindbeslissing.
2.2. BEVOEGDHEDEN VAN DE STUDENTENRAAD VOLGENS ARTIKEL II.325 VAN DE CODEX HOGER ONDERWIJS
Volgens Artikel II.325 van de Codex Hoger Onderwijs dient het bestuur de studentenraad te
raadplegen over elk ontwerp van reglementaire bepaling inzake:
1. Het algemeen beleid van interne kwaliteitszorg.
2. Het vaststellen van de gedragscode inzake taalregeling.
3. Het vaststellen van de regeling inzake de evaluatie van de onderwijsactiviteiten van het
academisch en het onderwijzend personeel.
Conclusies van de raadpleging worden neergelegd in een met redenen omkleed advies. Het
bestuur kan slechts op gemotiveerde wijze hiervan afwijken. Zolang het student gerelateerde
zaken aangaat, mag de studentenraad ook altijd op eigen initiatief een advies formuleren en
Gids voor studentenparticipatie
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voorleggen aan het hogeschoolbestuur via de participatiecoach van de opleiding of via
Arteveldebrede participatiecoaches. Voor onderwerpen zoals bepaald in Art. II.323 heeft de
studentenraad medebeslissingsrecht, maar een advies schrijven is zeker een handige
voorbereiding voor latere onderhandelingen. Voor de onderwerpen zoals bepaald in Art. II.325
moet de hogeschool enkel advies vragen, maar dit gebeurt daarom niet altijd expliciet. Daarom
kan er dus altijd een advies geschreven worden, waarin de punten goed geargumenteerd worden.
3. 5 TYPES VAN STUDENTENPARTICIPATIE
Volgens de brief van het Regeringscommissariaat van 23 december 2004 zijn er vijf te
onderscheiden types van studentenparticipatie, namelijk:
TYPE 1. Er zetelen stemgerechtigde studenten in het bestuur.
TYPE 2. Er zetelen geen stemgerechtigde studenten in het bestuur en het bestuur heeft
beslissingsbevoegdheid m.b.t. de artikelen II.323 en II.325
TYPE 3. Er zetelen geen stemgerechtigde studenten in het bestuur en het bestuur heeft de
beslissingsbevoegdheid m.b.t. de artikelen II.323 en II.325 van het decreet
gedelegeerd naar andere medezeggenschapsorganen.
TYPE 4. Er zetelen stemgerechtigde studenten in het bestuur, doch dit aantal is minder dan 10%
van het totale ledenaantal van het bestuur, en dit bestuur heeft beslissingsbevoegdheid
m.b.t. de artikelen II.323 en/of II.325.
TYPE 5. Ten minste 10 % van de leden van het bestuur bestaat uit stemgerechtigde studenten.
4. STUDENTENPARTICIPATIE AAN ARTEVELDEHOGESCHOOL
Het hogeschoolbestuur van Arteveldehogeschool en de toenmalige ASR opteerden ervoor om zaken
rond studentenparticipatie te bespreken in het orgaan waar de betreffende onderwerpen reeds aan
bod komen. Dit orgaan is de Academische Raad (ACR). De onderwerpen van artikelen II.323 en
II.325 zijn namelijk voorwerp van overleg tussen bestuur, personeel en studenten in deze ACR.
Arteveldehogeschool kiest dus voor Type 3.
Arteveldehogeschool wil echter graag een actieve beraadslagings- en raadplegingsrol geven aan de
studenten. Daarom werd beslist om een eigen participatieforum (PF) op te richten dat bestaat uit
een delegatie van het hogeschoolbestuur en de studentenraad van Arteveldehogeschool (SRA).
5. PARTICIPATIECOMMISSIES
De Codex Hoger Onderwijs stelt voorop dat de studentenraad op instellingsniveau kan beslissen dat
participatiecommissies worden opgericht op het niveau van de onderdelen van de instelling. Binnen
Arteveldehogeschool wordt een participatiecommissie opgesteld per opleiding, namelijk de
opleidingsstudentenraad (OSR).
6. PARTICIPATIEREGLEMENT
Er wordt verplicht een participatiereglement opgesteld waarin de volgende drie zaken minstens
worden opgenomen:
1. De procedureregels die bij het uitoefenen van de participatierechten van de studentenraad
in acht moeten genomen worden.
Gids voor studentenparticipatie
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2. De wijze waarop geschillen over de uitvoering van deze titel of over de interpretatie van een
bepaling van het participatiereglement worden beslecht door middel van vormen van
arbitrage of bemiddeling.
3. De samenstelling en functioneringswijze van de participatiecommissies of raden.

Chokotoff actie Campus Kantienberg
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DE PARTICIPATIESTRUCTUUR
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7. MICRONIVEAU: STUDENTENPARTICIPATIE OP HET NIVEAU VAN DE OPLEIDING
7.1. DE OPLEIDINGSSTUDENTENRAAD (OSR)
De opleidingsstudentenraad of in het kort OSR vertegenwoordigt alle studenten van de
respectievelijke opleiding. Deze is het contact- en overlegorgaan onder de studenten van de
betreffende opleiding enerzijds en naar de opleidingsdirectie anderzijds. Tevens vormt de OSR het
essentiële contactorgaan tussen de gehele opleiding en de SRA.
Contact

stuvers_[afkorting opleiding]@arteveldehs.be
Voorbeeld
Journalistiek → JOU
stuvers_jou@arteveldehs.be
Verpleegkunde → VPK
stuvers_vpk@arteveldehs.be

7.2. DE OPLEIDINGSRAAD (OR)
Samenstelling
De opleidingsraad of in het kort de OR bestaat uit een paritaire vertegenwoordiging van enerzijds
stuvers, gemandateerd door de OSR en anderzijds vertegenwoordigers van het opleidingsteam. Het
aantal leden is onbeperkt, maar minstens het aantal leden van de vertegenwoordigers van het
opleidingsteam, en wordt bepaald door de opleidigshoofd mits voldaan kan worden aan de
voorwaarde van een paritaire verdeling. Wij suggereren een aantal van zes stuvers per OR. Op deze
manier garanderen we dat elke schrijf vertegenwoordigt is binnen de OR en er een breedgedragen
beslissing kan genomen worden.
Bevoegdheden
De OR heeft recht op informatie over alle aangelegenheden met betrekking tot de opleiding.
Daarnaast kan deze vergadering op opleidingsniveau adviezen verlenen met betrekking tot de
algemene organisatie en de werking van de opleiding. Het is ook in deze raad dat de concrete
uitvoering van de examenregeling, de organisatie en de evaluatie van de leer(traject)begeleidingen,
de opvolging van de evaluatie van studenten, enz. besproken wordt. Een onderzoek van de
studiebelasting wordt niet uit de weg gegaan in deze raad. Deze raad kan ook advies gevraagd
worden met betrekking tot de opleidingsgebonden begroting.
Werking
De OR komt ongeveer tweemaandelijks samen. In elk geval voor elke examenperiode ter bespreking
van de examenregeling. De voorzitter van deze raad is het opleidingshoofd. Deze raad vindt plaats
op de opleidingsgebonden campus.
Contact
De participatiecoach van de opleiding

Gids voor studentenparticipatie
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8. MESONIVEAU STUDENTENPARTICIPATIE OP HET NIVEAU VAN ARTEVELDEHOGESCHOOL
8.1. STUDENTENRAAD VAN ARTEVELDEHOGESCHOOL (SRA)
De studentenraad van Arteveldehogeschool of in het kort SRA is de overkoepelende organisatie van
de studenten van Arteveldehogeschool. De studentenraad vertegenwoordigt daarin de mening van
alle studenten over alle aspecten die de studenten direct aanbelangen, waaronder de onderwijs-,
examen- en evaluatieregeling in het kader van de kwaliteitsbewaking van het onderwijzend
personeel door de studenten.
Samenstelling
De SRA is samengesteld uit twee afgevaardigde stuvers per opleiding. Deze twee stuvers worden
verkozen tijdens de startvergadering van de OSR. De samenstelling van de SRA wordt na de
verkiezingen meegedeeld aan de Raad van Bestuur van Arteveldehogeschool.
Doelstellingen
De SRA stelt zichzelf de volgende doelstellingen:
- Het behartigen van de rechten en belangen van alle studenten in Arteveldehogeschool,
zonder onderscheid van cultuur, etnische oorsprong, geslacht, huidskleur, seksuele
geaardheid of levensbeschouwing.
- Het garanderen van een optimale informatiestroom vanuit de studentenachterban naar alle
(studenten)participatieorganen en vertegenwoordigers (bottom-up).
- Het continu informeren van diezelfde achterban over verwezenlijkingen, dossiers, adviezen,
e.a. (top-down).
- Het garanderen van ondersteuning aan de projecten en acties van de verschillende OSR’en.
- Het organiseren van activiteiten en momenten op Arteveldehogeschool die de algemene sfeer
ten goede komt.
Werking
Deze vergadering vindt acht keer per academiejaar plaats: ongeveer elke maand met uitzondering
van de vakantie- en examenperiode. Hiernaast worden er ook nog enkele andere activiteiten
gepland.
Contact
Studentenraad van Arteveldehogeschool (SRA)
Voorzitter
voorzitter.sra@arteveldehs.be
Communicatieverantwoordelijke
studentenraad@arteveldehs.be
Arteveldebrede participatiecoaches
Lien Segers
lien.segers@arteveldehs.be
Jeroen Missinne
jeroen.missine@arteveldehs.be
8.2. DE INTEROSRALE
Samenstelling
De interOSRale is een overleg tussen alle voorzitters en/of ondervoorzitters van de OSR en het DB
van de SRA.
Gids voor studentenparticipatie
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Doelstellingen
De interOSRale heeft de volgende doelstellingen:
- De communicatie en het contact tussen de SRA en opeldingstudentenraad (OSR) verbeteren.
- Uitwisseling van good-practices.
- De uniforme werking versterken. Op deze manier wordt er geprobeerd om de procedures zo veel
mogelijk gestroomlijnd te laten verlopen en om te zoeken naar oplossingen voor problemen die
zich tegelijk voordoen in verschillende opleidingen.
- Arteveldebrede initiatieven uitwerken. Opleidingsstudentenraden (OSR’en) die een activiteit
organiseren die goed verloopt, kunnen deze openstellen voor alle studenten. Eventuele
draaiboeken van dergelijke activiteiten kunnen ook via de InterOSRale verspreid worden.
Bevoegdheden
De interOSRale heeft een overlegbevoegdheid.
Werking
De interOSRale komt minstens drie maal per academiejaar samen; eenmaal in september, eenmaal
in november, eenmaal in februari. Wanneer de nood zicht voordoet kan er extra interOSRale
georganiseerd worden.
Contact
Studentenraad van Arteveldehogeschool (SRA)
Voorzitter
voorzitter.sra@arteveldehs.be
Communicatieverantwoordelijke
studentenraad@arteveldehs.be
Arteveldebrede participatiecoaches
Lien Segers
Jeroen Missinne

Gids voor studentenparticipatie
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8.3. DE ACADEMISCHE RAAD (ACR)
Samenstelling
De Academische Raad of in het kort ACR is een orgaan dat via het hogeschooldecreet (ART.II314 tot
en met ART.II335) in het leven werd geroepen. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het
hogeschoolbestuur (vier effectieve leden), vertegenwoordigers van het personeel (vier effectieve
leden) en vertegenwoordigers van de studenten (vier effectieve leden). De stuvers worden verkozen
uit de leden van de SRA.
Bevoegdheden
De ACR heeft recht op informatie over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de
hogeschool. Daarnaast heeft de ACR adviesbevoegdheid voor wat de onderwijskundige aspecten
betreft, rond veranderingen aan de doelstelling, de werking en de programmatie van de hogeschool,
de interne kwaliteitsbewaking, het onderzoeksbeleid, de bouwprojecten, enz. Op vraag van het
hogeschoolbestuur of op eigen initiatief heeft de ACR tenminste overlegbevoegdheid voor wat de
onderwijskundige aspecten betreft, met betrekking tot de besteding en de verdeling van de
middelen, de algemene organisatie en de werking van Arteveldehogeschool, de onderwijs- en
examenregeling, de deelname aan of de beëindiging van een onderwijsexperiment, het beleid met
betrekking tot de sociale voorzieningen voor studenten, de evaluatie en de coördinatie van de
opleidingsprogramma’s en de studiebegeleiding, de organisatie van het academiejaar, enz.
Werking
De ACR komt tweemaandelijks op maandag samen op campus Kantienberg.
Contact
Liesbeth De Clercq, dienthoofd algemeen secretariaat

liesbeth.declercq@arteveldehs.be

8.4. HET PARTICIPATIEFORUM (PF)
Samenstelling
Het Participatieforum of in het kort PF bestaat uit vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur
(vier effectieve leden van de Algemene Directie) en vertegenwoordigers van de studenten (vier
effectueve leden). De stuvers worden verkozen uit de leden van de SRA en zijn dezelfde studenten
als die van de ACR.
Bevoegdheden
Het Participatieforum heeft een actieve beraadslagings- en raadplegingsrol m.b.t. de artikelen II.323
en II.325 die beschreven staan op pagina 8 en 9 van deze gids.

Werking
Het Participatieforum komt tweemaandelijks samen aansluitend op de ACR.
Contact
Liesbeth De Clercq, dienthoofd algemeen secretariaat
Gids voor studentenparticipatie
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8.5. COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (CPBW)
Samenstelling
Binnen Arteveldehogeschool is een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of in het kort
CPBW actief. Dit is een door de welzijnswet verplicht overlegorgaan waarin zowel afgevaardigden
van de werknemers als de werkgevers paritair vertegenwoordigd zijn via vierjaarlijkse sociale
verkiezingen. De vertegenwoordigers van het personeel zijn leden van de erkende vakbonden en
hebben in die hoedanigheid bevoegdheid inzake het inwinnen van informatie, het geven van
voorafgaand advies en het houden van toezicht op de naleving van het arbeidsreglement. Hierin
zetelt één stuver die via de SRA verkozen wordt.
Bevoegdheden
Het CPBW wil samen met de medewerking van alle betrokkenen zorg dragen voor een veilige en
gezonde hogeschool. Ten tweede zal het CPBW ook advies verlenen over een beperkt aantal
aangelegenheden, onder meer over de preventieadviseur(s).
Het CPBW controleert:
- de toepassing van de wetten en reglementering inzake preventie op het werk,
- de uitvoering van het globaal vijfjarenpreventieplan en het jaarlijks actieplan,
- het milieubeleid van de werkgever (bv. recyclage, chloorvrij papier, energiezuinig
verwarmen),
- de werkzaamheden van de interne en externe dienst voor preventie en
- verder spoort het CPBW risico’s op en stelt ze preventiemaatregelen voor.
Tenslotte geeft het CPBW advies over:
- Het jaarlijks actieplan: de jaarlijkse opvolging en uitwerking van het vijfjaren preventieplan.
- De keuze, aankoop en onderhoud van beschermingsmiddelen.
- De samenstelling van de Interne Dienst voor preventie en de taakverdeling.
- Tussen de Interne en Externe dienst voor preventie verleent het Comité advies over de
opdrachten die aan de Externe dienst worden toevertrouwd en de aanstelling ervan.

Werking
Het CPBW komt maandelijks samen op donderdag samen op campus Kantienberg.
Contact
Stefaan Vervaet, voorzitter CPBW

stefaan.vervaet@arteveldehs.be

8.6. STUVORAAD
Samenstelling
De Dienst studentenvoorzieningen van Arteveldehogeschool wordt beheerd door de Stuvoraad,
paritair samengesteld door vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en studenten. In de
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Stuvoraad zetelen acht stuvers, verkozen in de SRA. Het is de gewoonte dat een student het
ondervoorzitterschap op zich neemt en een vertegenwoordiger van het hogeschoolbestuur het
voorzitterschap.
Bevoegdheden
De studentenvoorzieningen van de hogescholen staan in voor alle aspecten van het studentenleven
die niet rechtstreeks met de lesactiviteiten te maken hebben: studiefinanciering, psychosociale
begeleiding, huisvesting, sport en cultuur, voeding en studentenwerking. De dienst probeert
drempels om aan Arteveldehogeschool te studeren weg te werken. De dienst Studentenvoorzieningen geeft voorschotten en leningen, geeft begeleiding aan studenten die in de problemen
zitten, heeft ongeveer 250 studentenkamers in eigen beheer, geeft info en advies over het
studentenstatuut, organiseert activiteiten m.b.t. sport en cultuur of helpt de studenten die zelf te
organiseren… Meer informatie over de missie vind je op de website.
Werking
Het DB van de Stuvoraad bepaalt in grote mate de agenda. De Stuvoraad komt ongeveer zes maal
per academiejaar samen op campus Hoogpoort.
Contact
Ruben Dobbelaere, diensthoofd studentenvoorzieningen

ruben.dobbelaere@arteveldehs.be

8.7. WERKGROEPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENBELEID
Samenstelling
Verschillende werkgroepen kunnen doorheen het academiejaar worden samengesteld op basis van
noodzakelijkheid (bv. rond het studiecontract). Deze werkgroepen hebben een projectmatig
karakter en bestaan uit verschillende medewerkers van verschillende diensten en opleidingen.
Afhankelijk van de behandelde en besproken materie worden studenten en eventueel ook oudstudenten uitgenodigd. Stuvers van de studentenraad van de Arteveldehogeschool (SRA) en oudstudenten worden hiervoor gevraagd. Oud-studenten worden uitgenodigd op basis van hun
ervaring in de studentenwerking van de hogeschool door de Arteveldebrede participatiecoaches
met de goedkeuring van de Directeur Onderwijs- en Studentenbeleid, de heer Imran Uddin.
Bevoegdheden
De participerende (oud-)studenten hebben in de eerste plaats een belangrijke adviserende rol
binnen de werkgroepen en kunnen met de goedkeuring van de Directeur Onderwijs- en
Studentenbeleid ook beslissingsbevoegdheid krijgen. Zij hebben geen vetorecht.
Werking
De werkgroepen worden op niet-reguliere basis samengesteld en hebben geen vaste vergaderdata.

VERSCHILLENDE WERKGROEPEN
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I.

WERKGROEP INTEGRALE KWALITEITSZORG

Samenstelling
Werkgroep integrale kwaliteitszorg bestaat uit twee leden van de dienst intergrale kwaliteitszorg en
vier vertegenwoordigers van de SRA.
Doelstelling
Werkgroep integrale kwaliteitszorg heeft de volgende doelstellingen:
- Optimaliseren van de bevragingen;
- Afstemmen op de mindset van studenten;
- Bevragingen vanuit de Studentenraad van Arteveldehogeschool verminderen door deze te
combineren met de bevragingen van de intergrale kwaliteitszorg.
Werking
Werkgroep integrale kwaliteitzorg komt op regelmatige basis samen met medewerkers van de
dienst integrale kwaliteitszorg om bevragingen te bespreken, feedback te geven en deze af te
stemmen op studenten. Wanneer er onderwerpen zijn vanuit de Studentenraad van
Arteveldehogeschool kunnen deze aangebeacht en onderzocht worden.
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II.

WERKGROEP STUDIECONTRACT

Samenstelling
Werkgroep studiecontract bestaat uit vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en
twee vertegenwoordigers van de SRA.

Doelstelling
Werkgroep studiecontract heeft de volgende doelstellingen:
- Het studiecontract af te stemmen op de actuele behoeften van studenten en de hogeschool;
- Onduidelijkheden of interpretaties weg te werken;
- Duidelijke vertaling te maken op het niveau van de student.
Werking
Werkgroep studiecontract overloopt systematisch het studiecontract en past aan waar nodig. Deze
werkgroep komt zes keer per academiejaar samen.
III.

WERKGROEP COMMUNICATIE

Samenstelling
Werkgroep communicatie bestaat uit twee leden van de dienst communicatie en vier
vertegenwoordigers van de SRA.
Doelstelling
Werkgroep communicatie heeft de volgende doelstellingen:
- Communicatie en acties af stemmen op studenten;
- Samen nadeken hoe we studenten het beste kunnen bereiken;
- Een communicatieplan voor de studentenraad opmaken met de dienst Communicatie;
- Een beleid uitwerken voor het gebruik van sociale media binnen de studentenraad;
- Sjablonen (verslag, agenda, PowerPoint, affiche…) uitwerken binnen de huisstijl van
Artevedehogeschool voor de OSR en de studentenraad;
- Het juist gebruiken van de huisstijl van Arteveldehogeschool binnen de studentenraad;
Werking
Werkgroep communicatie komt op regelmatige basis samen met medewerkers van de dienst
communicatie om de communicatie af te stemmen op studenten en de huisstijl van
Arteveldehogeschool. De studentenraadvertegenwoordigers kunnen ook samenkomen zonder de
dienst communicatie om zaken voor te bereiden en uit te werken in functie van de SRA. De
werkgroep koppelt tijdens de Studentenraad van Arteveldehogeschool terug over de stand van
zaken.
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IV.

MANDAAT DUURZAAMHEID

Twee stuvers van de SRA nemen het mandaat duurzaamheid op. Ze volgen de duurzaamheid binnen
Arteveldehogeschool en zijn omgeving op door deel te nemen aan vergaderingen van onder andere
Climatie Factory.
Deze
stuvers staan in voor
de
duurzaamheid binnen de
studentenraad.
Dit wil zeggen dat zij:
- Bij besproken agenda-items op de SRA dit steeds met een duurzaamheidsbril bekijken (Zijn
de voorgestelde ideeën duurzaam?);
- De link leggen tussen wat besproken wordt op SRA (wat kan duurzamer), de Climate Factory
(hoe kunnen we als open coalitie hieraan bijdragen?) en dienst duurzaamheid (hoe kan het
beleid verder versterkt worden?);
- Acties en vragen van de Climate Factory en dienst duurzaamheid mee opnemen binnen een
werkgroep van de SRA en eventueel communiceren naar de verschillende opleidingen;
- de studentenparticipatie, de realisatie en het draagvlak rond duurzaamheid versterken.
8.8. WERKGROEPEN BINNEN DE STUDENTENRAAD VAN ARTEVELDEHOGESCHOOL
Welkomstevent
Het welkomstevent wordt in het eerste semester georganiseerd door leden van de SRA. Hier kunnen
alle stuvers en paticipatiecoaches van de verschillende opleidingen aan deelnemen. Dit event is een
netwerkevent waar de stuvers op voorhand bedankt worden voor hun engagement dat ze
gedurende het academiejaar zullen opnemen. Het is de ideale plaats om stuvers van andere
opleidingen te leren kennen.
Teambuilding
De Studentenraad van Arteveldehogeschool organiseert jaarlijks een teambuildingsactiviteit voor
de leden van de Studentenraad van Arteveldehogeschool om elkaar beter te leren kennen. De leden
van de SRA kunnen enkel deelnemen wanneer ze in het eerste semster voldoende aanwezig zijn op
de vergaderingen. Bv. een teambuildingsweekend vol activiteiten en vele mogelijkheden om elkaar
beter te leren kennen.
Bedankingsevent
Het bedankingsevent wordt in het tweede semester georganiseerd door de leden van de SRA. Hier
kunnen alle stuvers en paticipatiecoaches van de verschillende opleidingen naartoe komen. Met dit
evenement bedanken we de stuvers voor hun inzet tijdens het academiejaar. Bv. een stuverbal.
Stuverhuisje
Het stuverhuisje is gevestigd in de Sint-Amandstraat 88 te Gent. Gedurende het jaar organiseert de
werkgroep activiteiten. Deze zijn telkens heel variërend: van filmavonden tot een kaas- en
wijnavond. De ideale plaats om andere stuvers te leren kennen. Ook beschikt het stuverhuisje over
een vergaderzaal die je kan reserveren met de OSR. Tijdens de blokperiodes en de examens, zijn
stuvers wekom om hier te studeren.
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Focusgroepen
Dit is geen werkgroep op zich die een volledig academiejaar dezelfde is. De ondervoorzitter van de
SRA zal tijdens de vergaderingen oog hebben voor veel terugkomende thematieken die breder
overleg kunnen gebruiken. Rond deze thematiek kan een werkgroep ingericht worden die een
focusgesprek organiseert voor zowel stuvers als studenten. Werkgroepen worden dus ad hoc
ingericht per thematiek.
Participatiegids
Deze werkgroep zal doorheen het academiejaar de participatiegids doornemen en actualiseren. Een
voorlopige nieuwe versie zal voorgesteld worden tegen vergadering zeven van de SRA. Zo kunnen
de stuvers feedback en bedenkingen geven op de voorlopige versie. Tijdens vergadering acht van de
SRA moet de herwerkte participatiegids definitief worden goedgekeurd.
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9. MACRONIVEAU: HET PARTICIPATIELANDSCHAP IN VLAANDEREN
9.1. VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS)
Samenstelling
Elke instelling hoger onderwijs heeft een studentenraad. Enkel de studentenraad, als officiële
studentenoverkoepeling van haar instelling, kan lid worden van VVS. Elke instelling krijgt,
afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten, een aantal stemmen. Dit kan dus elk jaar
variëren. Arteveldehogeschool vaardigt drie stuvers en drie plaatsvervangers af uit de SRA. Indien
een lid van de SRA in het bestuur van VVS zetelt, wordt er een nieuwe effectieve stuver verkozen.
Bevoegdheden
VVS plaatst het verdedigen van de studentenrechten in het ruimere kader van democratisering van
het onderwijs. Dit wil zeggen dat iedereen, ongeacht de socio-culturele achtergrond, het recht heeft
om zonder financiële of andere drempels het onderwijs van haar of zijn keuze en talenten te volgen.
In dit kader ijvert VVS ook voor democratisch georganiseerde onderwijsinstellingen met reële
studenteninspraak. Om dit te bereiken en om de studentenraden te ondersteunen, biedt VVS
vormingen aan en houdt het de stuvers via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte van de
ontwikkelingen in het Vlaamse en Europese onderwijslandschap. VVS verdedigt de belangen o.a.
ook bij de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de European
Students’ Union, ed.
De Vlaamse minister van Onderwijs is verplicht om het advies van de VLOR in te winnen voor alle
voorontwerpen van decreet over onderwijs. Iedereen die op de één of andere manier bij onderwijs
betrokken is, heeft vertegenwoordigers in de VLOR. Er wordt vaak gewerkt met werkgroepen waarin
studenten worden uitgenodigd en vertegenwoordigd. De VVS is decretaal bepaald als de organisatie
die studenten kan afvaardigen naar de VLOR.
Werking
VVS richt werkgroepen in waarin standpunten gevormd worden in naam van de Vlaamse studenten.
Maandelijks , behalve in de maanden januari, juli en augustus, komen stuvers van de verschillende
studentenraden samen op de algemene vergadering. Op deze algemene vergaderingen worden de
beleidslijnen uitgezet en standpunten ingenomen. Om erop toe te zien dat het algemeen beleid en
de standpunten van VVS zoals bepaald door de algemene vergadering gevolgd en behartigd worden,
verkiezen de stuvers een Raad van Bestuur.
Contact
Bestuur VVS
Staf VVS

bestuur@vvs.ac
staf@vvs.ac

9.2. ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT (AUGENT)
Samenstelling
Associatie Universiteit Gent of in het kort AUGent is een samenwerking tussen vier hoger
onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool
West-Vlaanderen. De algemene vergadering is het hoogste orgaan in AUGent. De drie hogescholen
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van AUGent worden vertegenwoordigd door vijf leden, waarvan telkens één stuver. Universiteit Gent
wordt vertegenwoordigd door tien leden. De voorzitter van de SRA vertegenwoordigt
Arteveldehogeschool op dit overleg.
Bevoegdheden
Bevoegdheden aan AUGent zijn geconcentreerd rond decretale opdrachten: rationeel
onderwijsaanbod, afstemmen van de opleidingsprofielen, onderwijsvernieuwing en –verbetering
aansluitend bij een gezamenlijk opgezet kwaliteitszorgsysteem, trajectbegeleiding voor studenten,
meerjarenplan voor onderzoek, expertisecentrum lerarenopleiding, meerjarenplan betreffende
‘gelijke kansen’ en ‘diversiteit’.
Werking
AUGent komt twee keer samen per academiejaar in de samenstelling van de algemene vergadering.
Contact
Website http://augent.be/
9.3. GENTSE ASSOCIATIE STUDENTENRAAD (GAST)
Samenstelling
Gentse Associatie Studentenraad of in het kort GAST is de decretale studentenraad van AUGent. De
partnerinstellingen zijn Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool
West-Vlaanderen. GAST wordt samengesteld uit drie stuvers van de verschillende
partnerinstellingen van AUGent en fungeert als een overlegplatform. De aanduiding van stuvers in
GAST gebeurt door de studentenraad van de respectievelijke partnerinstellingen. Voor
Arteveldehogeschool is dit de SRA. Wanneer iemand van de SRA de functie van voorzitter of
ondervoorzitter opneemt binnen GAST, wordt een nieuwe effectieve stuver verkozen vanuit de SRA.
Bevoegdheden
GAST verdedigt de belangen van de studenten van de volledige AUGent. Ze hebbenten aanzien van
AUGent een informatieplicht over zijn eigen intenties en standpunten en over de besluiten,
genomen in de bestuursorganen van de AUGent.
Werking
GAST komt drie tot zes keer samen per academiejaar.
Contact
Website https://www.vvs.ac/
9.4. STUDENT IN GENT (STUGENT)
Samenstelling
Student in Gent of in het kort StuGent is een overlegorgaan tussen het Gentse stadsbestuur, de
studenten en de verschillende studentenvoorzieningen. Arteveldehogeschool vaardigt hierop twee
stuvers van de SRA af.
Gids voor studentenparticipatie
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Bevoegdheden
Het overleg is een overlegplatform waar studenten en stadsbestuur partners zijn en engagementen
aan zullen gaan ten opzichte van elkaar. De bedoeling is ook de stem van de student te horen. Elk
onderwerp aangebracht door één van de partners is bespreekbaar. Enkele onderwerpen van de
voorbije werkingsjaren: de kotbelasting, de student kick-off, de erkenning van de
studentenverenigingen door de stad Gent, de studentenactiviteiten, ed.
Werking
StuGent komt op regelmatige basis samen op de jeugddienst in het stadhuis. Soms worden er
werkvergaderingen georganiseerd of werkgroepen opgericht waaraan geïnteresseerde studenten
kunnen deelnemen. De voorzitter van de vergadering is de Schepen van Onderwijs.
Contact
Anneke Vanden Bulcke, studentenambtenaar Stad Gent

anneke.vandenbulcke@stad.gent

Bedankingsevent - Stuverbal 2018-2019
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FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN
10. DAGELIJKS BESTUUR (DB)
OPLEIDINGSSTUDENTENRAAD (OSR)
De voorzitter, ondervoorzitter, communicatieverantwoordelijke en secretaris vormen het DB van de
OSR. Een OSR kan zijn DB uitbreiden met twee zelf in te vullen functies. Deze mandaten dienen door
het DB van de OSR goed omschreven te worden zodat het voor de studentenvertegewoordigers
duidelijk is wat dit mandaat inhoudt. De mandaten worden verkozen tussen afgevaardigde stuvers
van de OSR.
Het DB zorgt voor de dagelijks werking, de communicatie, contunuïteit en coördinatie van de
studentenraad binnen de opleiding. Hun respectievelijke taken kunnen als volgt omschreven
worden.
I.

DE VOORZITTER

Tijdens de algemene vergadering
De voorzitter leidt de vergaderingen op objectieve wijze. Hij geeft enkel zijn eigen mening als dit
relevant is, als erom gevraagd wordt, als het nodig is om een debat op gang te brengen… De
voorzitter leidt stemmingen indien nodig (hij stemt zelf niet) en vat besproken agendapunten kort
samen. Hij zorgt voor een goed timemanagement.
Buiten de algemene vergadering
De voorzitter roept regelmatig het DB samen voor overleg en voorbereiding van de agenda van de
OSR en andere mogelijke vergaderingen. Hij zorgt voor opvolging van voorgaande vergaderingen,
projecten en werkgroepen die actief zijn. De voorzitter ondersteunt de leden van het DB bij het
opnemen van hun mandaat. Hij geeft uitleg en feedback aan …
- de communicatieverantwoordelijke betreffende communicatiekanalen en -vormen. Samen
zorgen ze voor een goede communicatie met alle betrokkenen: coach, opleidigshoofd,
docenten, medewerkers en studenten.
- de ondervoorzitter betreffende de onderlinge taakverdeling en verwachtingen.
- de secretaris betreffende de verwachtingen over het verslag.
De voorzitter netwerkt met medewerkers van de hogeschool en mogelijk relevante partners van de
OSR. Hij volgt belangrijke gebeurtenissen aan Arteveldehogeschool op (informatie vanuit de
hogeschool, de SRA en de OSR) en koppelt deze terug naar de stuvers. De voorzitter onderhoudt
doorheen het academiejaar de werkingsdocumenten (agenda’s, verslagen, contactlijsten, tips,
besproken dossiers, …) zodat deze makkelijk vindbaar en bruikbaar zijn voor zijn opvolger. De
voorzitter stelt, samen met het DB, een budget-werkplan van de OSR op voor het volgende
kalenderjaar. De voorzitter informeert, samen met de participatiecoach, de stuvers over de
mogelijkheid van het aanvragen van faciliteiten bij de diversiteitscoach van de opleiding.
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II.

ONDERVOORZITTER

Tijdens de algemene vergadering
De ondervoorzitter treedt op als plaatvervanger van de voorzitter. Hij volgt de vergaderingen kritisch
mee en participeert. Hij kan in overleg met de voorzitter over bepaalde agendapunten de leiding
nemen.
Buiten de algemene vergadering
De ondervoorzitter ondersteunt de voorzitter in diens taak door zelf initiatief te nemen en in
samenspraak met de voorzitter taken op zich te nemen. Hij biedt kritische ondersteuning aan de
voorzitter en is als het ware diens klankbord. De ondervoorzitter volgt de participatie en
aanwezigheden van de stuvers van de OSR op en zorgt ervoor dat alle groepen zo goed mogelijk
vertegenwoordigd blijven. De ondervoorzitter volgt ook het werkplan en budget van de OSR op en
licht dit toe tijdens de algemene vergadering.
III.

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE

De communicatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:
- De interne en externe communicatie.
- Het versturen van de uitnodigingen, de agenda’s en de verslagen.
- De communicatie naar de stuvers, docenten, directie…
- Het beheer van de aanwezigheden en het contacteren van stuvers bij afwezigheid met
betrekking tot het stuverattest OSR.
- Het beheer van de communicatiekanalen van de OSR (Canvas, Facebook, Instagram…).
- Het coördineren van de promotie voor evenementen van de OSR.
IV.

SECRETARIS

Tijdens de algemene vergadering
De secretaris treedt op als plaatvervanger bij afwezigheid van voorzitter en ondervoorzitter. Hij stelt
het verslag op van de vergadering en noteert alles wat aangehaald wordt.
Buiten de algemene vergadering
De secretaris bezorgt het verslag tijdig aan het DB en de participatiecoach en herwerkt het verslag
tot een finale versie op basis van de feedback. Hij bezorgt het definitieve verslag aan de
participatiecoach om gepubliceerd te worden op Dinar.
Hij houdt zicht op de aanwezigheden van stuvers op de algemene vergadering en zorgt er samen
met de ondervoorzitter voor dat alle groepen zo goed mogelijk vertegenwoordigd blijven.
STUDENTENRAAD VAN ARTEVELDEHOGESCHOOL (SRA)
De voorzitter, ondervoorzitter, communicatieverantwoordelijke, secretaris NE, secretaris EN,
voorzitter interne raden, voorzitter externe raden vormen het DB van de Studentenraad van
Arteveldehogeshool. De mandaten worden verkozen tussen afgevaardigde stuvers van de SRA.
Het DB zorgt voor de dagelijks werking, de communicatie, contunuïteit en coördinatie van de
studentenraad binnen Arteveldehogeschool. Hun respectievelijke taken kunnen als volgt
omschreven worden.
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I.

DE VOORZITTER

Tijdens de algemene vergadering
De voorzitter leidt de vergaderingen op objectieve wijze. Hij geeft enkel zijn eigen mening als dit
relevant is, als erom gevraagd wordt, als het nodig is om een debat op gang te brengen… De
voorzitter leidt stemmingen indien nodig (hij stemt zelf niet) en vat besproken agendapunten kort
samen. Hij zorgt voor een goed timemanagement.
Buiten de algemene vergadering
De voorzitter roept regelmatig het DB samen voor overleg en voorbereiding van de agenda van SRA
en andere mogelijke vergaderingen. Hij zorgt voor opvolging van voorgaande vergaderingen,
projecten en werkgroepen die actief zijn. De voorzitter ondersteunt de leden van het DB bij het
opnemen van hun mandaat. Hij geeft uitleg en feedback aan …
- de communicatieverantwoordelijke betreffende communicatiekanalen en -vormen. Samen
zorgen ze voor een goede communicatie met alle betrokkenen: coach, opleidigshoofd,
docenten, medewerkers en studenten.
- de ondervoorzitter betreffende de onderlinge taakverdeling en verwachtingen.
- de secretaris betreffende de verwachtingen over het verslag.
De voorzitter netwerkt met medewerkers van de hogeschool en mogelijk relevante partners van de
SRA. Hij volgt belangrijke gebeurtenissen aan Arteveldehogeschool op (informatie vanuit de
hogeschool, de SRA en de OSR) en koppelt deze terug naar de stuvers. De voorzitter onderhoudt
doorheen het academiejaar de werkingsdocumenten (agenda’s, verslagen, contactlijsten, tips,
besproken dossiers, …) zodat deze makkelijk vindbaar en bruikbaar zijn voor zijn opvolger. De
voorzitter stelt, samen met het DB, een budget-werkplan van de SRA op voor het volgende
kalenderjaar. De voorzitter informeert, samen met de participatiecoach, de stuvers over de
mogelijkheid van het aanvragen van faciliteiten bij de diversiteitscoach van de opleiding.
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II.

ONDERVOORZITTER

Tijdens de algemene vergadering
De ondervoorzitter treedt op als plaatvervanger van de voorzitter. Hij volgt de vergaderingen kritisch
mee en participeert. Hij kan in overleg met de voorzitter over bepaalde agendapunten de leiding
nemen.
Buiten de algemene vergadering
De ondervoorzitter ondersteunt de voorzitter in diens taak door zelf initiatief te nemen en in
samenspraak met de voorzitter taken op zich te nemen. Hij biedt kritische ondersteuning aan de
voorzitter en is als het ware diens klankbord. De ondervoorzitter volgt de participatie en
aanwezigheden van de stuvers van de OSR op en zorgt ervoor dat alle groepen zo goed mogelijk
vertegenwoordigd blijven.
De ondervoorzitter volgt ook het werkplan en budget van de OSR op en licht deze toe tijdens de
algemene vergadering.
III.

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE

De communicatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:
- Het beheer van de mailbox van de Studentenraad.
- De interne en externe communicatie.
- Het versturen van de verslagen, de uitnodigingen en de dringende vragen naar de
betrokkenen
- De communicatie naar de opleiding specifieke studentenraden, dagelijkse besturen… (vb.
richtlijnen communicatie coronamaatregelen)
- Het beheer van de aanwezigheden en het contacteren van stuvers bij afwezigheid met
betrekking tot het Stuverattest van de SRA.
- Het beheer van de communicatiekanalen van de SRA (Canvas, Facebook, Instagram…).
- Coördineert de promotie voor evenementen van de SRA.
IV.

SECRETARIS NL

Tijdens de algemene vergadering
De secretaris NE treed op als plaatvervanger bij afwezigheid van voorzitter en ondervoorzitter. Hij
stelt het verslag op van de vergadering en noteert alles wat aangehaald wordt.
Buiten de algemene vergadering
De secretaris NE bezorgt het verslag tijdig aan het DB en de participatiecoach en herwerkt het verslag
tot een finale versie op basis van de feedback. Hij bezorgt het definitieve verslag aan de
participatiecoach om gepubliceerd te worden op Dinar.
Hij houdt zicht op de aanwezigheden van stuvers op de algemene vergadering en zorgt er samen
met de ondervoorzitter voor dat alle groepen zo goed mogelijk vertegenwoordigd blijven.
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I.

SECRETARIS EN

De Secretaris EN zorgt ervoor dat alle communicatie die vanuit de SRA komt in het Engels verstuurd
wordt. Met andere woorden, zal hij alle documenten en berichten vertalen voor deze de deur uit
gaan. Ook zal de secretaris EN de definitieve verslagen van de SRA vertalen, zodat ook internationale
opleidingen deze kunnen lezen. Hij werkt nauw samen met secretaris NE en ondersteunt waar nodig.
II.

VOORZITTER WERKGROEP INTERNE RADEN

Tijdens de algemene vergadering
De voorzitter werkgroep interne raden verzorgt, samen met de afgevaardigden van de verschillende
interne raden, een kort en bondig overzicht van de relevante onderwerpen uit deze raden en spreekt
af welke stuvers aanwezig zullen zijn op de komende vergaderingen.
Buiten de algemene vergadering
Volgt alle interne raden op:
- Vraagt na welke stuvers aanwezig zullen zijn en helpt plaatsvervangers zoeken indien nodig.
- Houdt een lijst bij van aan- en afwezigen en verontschuldigden van vergaderingen van
interne raden en signaleert moeilijkheden bij de invulling van een mandaat.
- Vraagt een kort verslag op van vergaderingen en vraagt één van de stuvers dit toe te lichten
op de volgende SRA.
III.

VOORZITTER WERKGROEP EXTERNE RADEN

Tijdens de algemene vergadering
De voorzitter werkgroep externe raden verzorgt, samen met de afgevaardigden van de verschillende
externe raden, een kort en bondig overzicht van de relevante onderwerpen uit deze raden en spreekt
af welke stuvers aanwezig zullen zijn op de komende vergaderingen.
Buiten de algemene vergadering
Volgt alle externe raden op:
- Vraagt na welke stuvers aanwezig zullen zijn en helpt plaatsvervangers zoeken indien nodig.
- Houdt overzicht op het gebruik van de go-passen. (signaleert aan de participatiecoach
wanneer er nieuwe moeten besteld worden, houdt bij wie in bezit is van de go-passen en
laat deze doorgeven.)
- Houdt een lijst bij van aan- en afwezigen en verontschuldigden van vergaderingen van
externe raden en signaleert moeilijkheden bij de invulling van een mandaat.
- Vraagt een kort verslag op van vergaderingen en vraagt één van de stuvers dit toe te lichten
op de volgende SRA.
IV.

VOORZITTER WERKGROEPEN

Tijdens de algemene vergadering
De voorzitter werkgroepen verzorgt, samen met de voorzitters van de verschillende werkgroepen,
een kort en bondig overzicht van de relevante informatie en updates over de werking van de
werkgroepen.
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Buiten de algemene vergadering
Volgt alle werkgroepen op:
- Bij de start van de werkgroep: schetst de verwachtingen van de werkgroep, verzorgt de
“verkiezing” van een voorzitter per werkgroep en spreekt met deze voorzitter af hoe de
werkgroep zal vergaderen en communiceren.
- Vraagt regelmatig aan de voorzitters van de werkgroepen een update en vraagt een stand
van zaken toe te lichten op de vergaderingen van de SRA.
- Verzorgt zelf een update van alle werkgroepen tijdens het DB overleg.
- Spoort werkgroepen aan tot reflectie en evaluatie, houdt deze feedback bij en geeft deze
door aan de volgende voorzitter werkgroepen.
11. LEDEN VAN DE OPLEIDINGSRAAD (OR)
De leden van de OR zijn aanwezig op de vergaderingen van de OR van hun opleiding en brengen daar
de relevante agendapunten van OSR aan en koppelen de besproken agendapunten van de OR terug
in de OSR. Wanneer zij niet aanwezig kunnen zijn op de OR spreken ze de plaatsvervanger aan.
Een stuver dat het mandaat van de OR opneemt, bekomt zijn attest wanneer hij voldoende aanwezig
was op de vergaderingen van de OR en de OSR.

12. LEDEN VAN DE STUDENTENRAAD VAN ARTEVELDEHOGESCHOOL (SRA)
De leden van de SRA zijn aanwezig op de vergaderingen van de SRA en brengen daar relevante
agendapunten aan van de OSR of een raad van Arteveldehogeschool of extern. Ze koppelen ook de
relevante besproken agendapunten van de SRA terug in de OSR of een raad van
Arteveldehogeschool of extern.
Een stuver dat het mandaat van de SRA opneemt, bekomt zijn attest wanneer hij voldoende
aanwezig was op de vergaderingen van de SRA en de OSR.

HET WERKINGSREGLEMENT VAN DE
STUDENTENRAAD
13. WAT IS EEN STUDENTENVERTEGENWOORDIGER OF STUVER?
De studentenvertegenwoordiger, ofwel stuver, is een aanspreekpunt voor studenten, docenten en
directie. Dit wil dan ook zeggen dat studenten, docenten en directie jou kunnen aanspreken in
functie van de groep studenten. Via de studentenraad kunnen er zaken afgetoets en
gecommuniceerd worden. Je hebt als stuver een een signaal- en communicatiefunctie.
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De onderwerpen waarvoor de stuver wordt aangesproken zijn o.a.: examen(regeling), klassikale
activiteiten, organisatie van taken, opdrachten, stageproblemen, groepsgebonden gegevens,
aankondigingen van activiteiten, acties georganiseerd door andere participatieorganen van
Arteveldehogeschool, ed.
Het is duidelijk dat de stuver een cruciale rol speelt in het juist en objectief verwoorden van de
groepsgeest. Een goede studentenparticipatie is gebaseerd op de juistheid en waarachtigheid van
de stuvers. Ook een continue top-down informatiestroom moet gebeuren: niet enkel klachten,
problemen of voorstellen mogen hun weg naar bovenliggende organen vinden (bottom-up), maar
ook alle verwezenlijkingen en informatie moet zeker hun weg vinden naar de basis.
14. DE WERKING VAN DE OPLEIDINGSSTUDENTENRAAD (OSR)
Algemene bepalingen
Art. 1 De OSR vertegenwoordigt alle studenten van de respectievelijke opleiding, deze is het
contact- en overlegorgaan onder de studenten van de betreffende opleiding enerzijds en de
opleidingsdirectie anderzijds. Tevens vormt de OSR het essentiële contactorgaan tussen de
gehele opleiding en de overkoepelende SRA.
Art. 2

Elke student heeft recht op inzage in het werkingsreglement en de verslagen van de
vergaderingen van de OSR . Op de website www.ikbenstuver.be of www.iamstudentrep.be
is algemene informatie over de studentenraad terug te vinden. Op Dinar (opleiding –
onderwijs en studenten – studentenparticipatie) zijn alle verslagen van de OSR terug te
vinden.

Rechten en plichten van de leden
Art. 3 Het bijwonen van de vergadering is voor de effectieve leden van de OSR/SRA een principiële
verplichting. Indien een stuver zijn groep absoluut niet kan vertegenwoordigen, dient men
zich op voorhand te verontschuldigen bij het DB van de OSR/SRA.
Art. 4

Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de OSR. Hij deelt dit tijdig mee aan het DB van de
OSR en de opleidingsgebonden participatiecoach. Hij moet zijn ontslag niet argumenteren.
Indien een ontslagnemend lid van de OSR hierbij ook een mandaat neerlegt, duidt het DB
onmiddellijk een plaatsvervanger aan. Op de eerstvolgende vergadering van de OSR wordt
een nieuwe gemandateerde verkozen. De Arteveldebrede participatiecoaches wordt
hierover steeds ingelicht en de participatiecoach van de opleiding past het stuverbestand
aan in het StudentVolgSysteem.

Art. 5

Elke student of iedereen van de betreffende opleiding die gehoord wil worden i.v.m. een
onderwerp dat overeenstemt met de doelstellingen van de OSR (beschreven in het
participatiereglement) heeft dit recht, mits hij dit voor de vergadering aan een lid van het DB
vraagt.
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Art. 6

Alle leden die in naam van de OSR optreden, dienen dit op voorhand kenbaar te maken aan
het DB van de OSR en worden geacht hiervan op de eerstvolgende vergadering van de OSR
verslag uit te brengen.

Art. 7

De leden van de OSR hebben de plicht om in de andere organen waar zij als verkozen
afgevaardigd stuver de OSR vertegenwoordigen (vb. SRA), het bij eenvoudige meerderheid
gestemde standpunt van de OSR loyaal in te nemen. De afgevaardigde stuvers van de OSR
beschikken echter over een autonome beslissingsbevoegdheid voor die agendapunten
waarover de OSR geen weet heeft of voor die agendapunten waarover niet voldoende
informatie voorhanden was op het moment van bespreking binnen de vergadering van de
OSR. De afgevaardigde stuvers van de OSR brengen de eerstvolgende vergadering van de
OSR, na vergadering van de desbetreffende raad, uitgebreid verslag uit van de daar
ingenomen standpunten. Een kopie van deze verslagen wordt meegebracht naar de
vergadering van de OSR en wordt best per e-mail doorgegeven aan het DB.

Art. 8

De OSR kan echter ook bevoegdheid geven aan studenten die als genodigden fungeren
binnen werkgroepen. Ze zullen getrouw verslag uitbrengen van de binnen deze
werkgroepen gestelde handelingen. Genodigden kunnen echter niet zonder voorafgaande
toestemming van de OSR in naam van de OSR optreden.

Art. 9

De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en communicatieverantwoordelijke, eventueel
aangevuld met nog twee bijkomende welomschreven functies, vormen het DB van de OSR
en worden onder de verkozen afgevaardigde stuvers van de OSR verkozen. Het DB zorgt voor
het reilen en zeilen van de OSR, inzonderheid de communicatie, de interne en externe
contacten, het garanderen van de continuïteit en de coördinatie, uitvoering en opvolging
van de werking van de OSR. Zij worden hierbij ondersteund door de participatiecoach van
de opleiding.

Procedures
Art. 10 Gedurende het academiejaar kunnen werkgroepen worden gevormd. Het doel van de
werkgroepen is het snel en efficiënt behandelen van de te onderzoeken onderwerpen. De
samenstelling van de werkgroepen en het kiezen van de onderwerpen gebeurt op vrijwillige
wijze. Ieder lid en genodigde kan deel uitmaken van verschillende werkgroepen. In iedere
werkgroep moet er steeds één effectief lid van de OSR aanwezig zijn.
Art. 11 Het DB staat in voor het opstellen van de agenda, het verspreiden van de voorbereidende
stukken en het coördineren van de uitvoering van de beslissingen genomen tijdens de
afgelopen vergadering(en) in samenwerking met de participatiecoach van de opleiding. Elke
vergadering worden de (voorlopige) agenda samen met de voorbereidende stukken, één
week op voorhand bekend gemaakt aan de verkozen stuvers en plaatsvervangers. Nietleden die rechtstreeks met de te behandelen onderwerpen te maken hebben kunnen ook
uitgenodigd worden.
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Art. 12 De agenda van elke vergadering voorziet de mogelijkheid tot het bespreken van varia en een
eigen agendapunt overeenstemmend met de bevoegdheden beschreven in het
participatiereglement. Leden die buitengewone (dringende) onderwerpen wensen te
behandelen, melden dit op voorhand aan een lid van het DB. Het aanvragen van een gewoon
agendapunt dient te gebeuren één week voor de volgende vergadering aan een lid van het
DB of aan de opleidingsgebonden participatiecoach.
Art. 13 Bij een beslissing wordt er naar een consensus gestreefd. Indien wenselijk kan er overgegaan
worden tot een stemming. Elk lid van de OSR met uitzondering van de voorzitter brengt één
stem uit. De voorzitter heeft zelf geen stem. Bij een staking der stemming zal de voorzitter
een beslissing treffen (dit is geen veto).
Art. 14 De OSR komt unaniem met een advies/actie naar voor. Leden kunnen, in naam van de OSR,
geen activiteiten organiseren, steunen of er aan deelnemen zonder toestemming van
tenminste het DB en de participatiecoach van de opleiding. Bij afvaardiging verdedigt men
steeds de standpunten van de OSR. De afgevaardigde stuvers van de betreffende OSR
verdedigen en verwoorden in de SRA te allen tijde het advies en de standpunten van de eigen
OSR, waarvan zij de rechtstreekse woordvoerders zijn in de SRA.
Art. 15 Het DB kan beslissingen nemen bij hoogdringendheid en deze beslissingen en de daaruit
voortvloeiende opleidingsgebonden acties worden op de eerstkomende vergadering
voorgelegd en kunnen daar indien gewenst aangepast worden.
Art. 16 Bij voorkeur worden de vergaderdata in het begin van het academiejaar voor het hele
academiejaar vastgelegd en gecommuniceerd. Ten laatste tijdens elke vergadering wordt de
datum van de volgende OSR bijeenkomst vastgelegd.
Art. 17 Van elke vergadering van de OSR wordt er door de secretaris verslag genomen. Dit verslag
wordt aan de participatiecoach bezorgt ter nalezing en vervolgens door de particiaptiecoach
gepubliceerd op Dinar. De communicatie-verantwoordelijke bezorgd ten laatste twee weken
na de vergadering van de OSR de link naar het verslag aan alle leden van de betreffende OSR,
de coach, de opleidigshoofd en- coördinatoren en eventueel de Arteveldebrede
participatiecoach.
Art. 18 De OSR komt minstens vijf maal per jaar samen. De eerste maal ten laatste één week na de
verkiezingen van de stuvers in de groepen van de opleiding. Ook voor de kerstvakantie- ter
bespreking van de examenregeling van het eerste semester; na de examens van het eerste
semester (februari) en voor de paasvakantie- ter bespreking van de examenregeling van de
examens van het tweede semester en een laatste keer op het einde van het academiejaar is
het aangewezen dat de OSR samenkomt. Extra vergaderingen kunnen gepland worden en
zijn zelfs aangewezen voor een goede werking van de OSR. Opleidingen die werken met een
modulesysteem kunnen hiervan afwijken en vergaderen volgens wat hun academische
kalender toelaat. De missie en visie op studentenparticipatie blijft evenwel dezelfde als voor
de andere opleidingen van de hogeschool.
Gids voor studentenparticipatie

Academiejaar 2020-2021

P a g i n a | 33

Verkiezingen
Art. 19 De verkiezingen voor de mandaten van de OSR worden georganiseerd zoals beschreven in
het kiesreglement voor de verkiezingen op opleidingsniveau.
Sancties
Art. 20 De leden worden, op straffe van uitsluiting, geacht de doelstellingen van de OSR in woord en
daad te ondersteunen. De beslissing tot uitsluiting kan slechts genomen worden door de
vergadering van de OSR en dit met minstens een twee derde meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigden. Ieder lid van de OSR kan hiertoe een voorstel indienen bij het DB om dit
punt op de eerstvolgende agenda te plaatsen. In geen enkel geval mag de vergadering van
de OSR ingaan op het uitsluiten van een lid wanneer dit op aanvraag gebeurt van de
hogeschooldirectie of een personeelslid van Arteveldehogeschool.
Wijziging van het werkingsreglement
Art. 21 Voorstellen tot het wijzigen van het kiesreglement die de uniformiteit en transparantie van
alle opleidingstudentenraden (OSR’en) in het gedrang brengen, worden vermeden.
Art. 22 Voorstellen tot het wijzigen van het reglement kunnen te allen tijde geformuleerd worden
door de leden van de OSR. Deze voorstellen moeten twee weken op voorhand toegestuurd
worden naar de stuvers en de plaatsvervangers van de betreffende OSR en het DB van de
SRA. Er moet in de participatiegids duidelijk aangegeven worden om welke wijziging(en) het
gaat. Op de eerstvolgende vergadering van de OSR wordt er bij stemming een positief of
negatief advies gegeven over het voorstel tot wijzigen van de gids. Dit advies wordt aan het
DB van de SRA meegedeeld. In geval van een geleverd positief advies over de voorstellen tot
het wijzigen van het reglement van een OSR door de vergadering van diezelfde OSR, kan de
vergadering van de SRA dit advies en als dusdanig de wijziging bekrachtigen mits er een twee
derde meerderheid is binnen de vergadering van de SRA. De wijziging wordt dan toegevoegd
in annex van deze gids.
Financieel
Art. 23 Het budget voor de werking van de studentenparticipatie op opleidingsniveau wordt
voorzien vanuit het opleidingsbudget. Het participatiebudget per opleiding wordt berekend
als volgt: 300 euro per opleiding vermeerderd met 1 eurocent per ingeschreven studiepunt
(telling 1 december voorafgaand aan de budgetperiode). Telkens werken de stuvers en de
coach met een werkplan per kalenderjaar o.b.v. een budget per kalenderjaar. Dit werkplan
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opleidigshoofd en de directeur onderwijs- en
studentenbeleid. Een sjabloon van dit werkplan is te vinden op Canvascursus
Studentenraad.
Art. 24 Tijdens de OSR kan er een snack (zoals broodjes, brood en beleg of iets anders) voorzien
worden op kosten van het opleidingsbudget voor studentenparticipatie. Het is niet de
bedoeling dat stuvers hiervoor betalen.
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Art. 25 Naast de aankoop van broodjes voor tijdens de vergaderingen dient het budget van de OSR
gebruikt te worden om de werking van de OSR te ondersteunen en verbeteren. Voorbeelden
waarvoor het budget gebruikt wordt/kan worden zijn:
- Aankoop van communicatiemateriaal
- Organisatie van vorming(en) of teambuilding voor de stuvers van de OSR
- Organisatie van activiteiten die leiden tot een betere bekendheid van stuvers binnen
de opleidingen (bv. Tijdens de stuver-verkiezingen bij het begin van het
academiejaar, acties door heen het jaar…)
- Ondersteuning bij de organisatie van werkgroepen van stuvers
- …
Wanneer een OSR een activiteit wil organiseren voor alle studenten van de opleiding,
kunnen ze sponsoring (mits het volgen van een aantal spelregels) via de Dienst
Studentenvoorzieningen aanvragen.
Art. 26 Het budget kan aangesproken worden mits goedkeuring van de participatiecoach van de
opleiding (die hiervoor de opleidingsgebonden procedures volgt). Stuvers dienen steeds ten
laatste drie weken voor de activiteit de aankopen met hun participatiecoach te bespreken.
Art. 27 Aankopen die in functie van de OSR worden gemaakt, worden geboekt met de financiële
code van studentenparticipatie (SPR). De participatiecoach kan via de budgethouder, zijnde
de opleidigshoofd, een overzicht van stand van zaken van dit budget opvragen en de stuvers
hierover informeren.
Bijzondere bepalingen
Art. 28 Twee of meerdere OSR’en kunnen ervoor kiezen om op regelmatige basis samen te werken,
bijvoorbeeld op een gezamenlijke campus of bij gelijklopende opleidingen (bv. AUD en
LOG). Zij verkiezen wél afzonderlijke vertegenwoordigers voor de OR.
15. DE WERKING VAN DE STUDENTENRAAD VAN ARTEVELDEHOGESCHOOL (SRA)
Algemene bepalingen
Art. 29 De SRA vertegenwoordigt alle studenten van Arteveldehogeschool. Het is het contact- en
overlegorgaan onder alle studenten van Arteveldehogeschool en onderhoudt contact met
de afgevaardigden van het hogeschoolbestuur. Tevens vormt de SRA het essentiële
contactorgaan tussen de gehele hogeschool en de studentenraden van andere
onderwijsinstellingen (via VVS of GAST).
Art. 30 Elke student heeft recht op inzage in het werkingsreglement en de verslagen van de
vergaderingen van de SRA. Op de website www.ikbenstuver.be of www.iamstudentrep.be is
algemene informatie over de studentenraad terug te vinden. Op Dinar (diensten – dienst
studentenvoorzieningen - onderwijs en studenten – studentenparticipatie) zijn alle
verslagen van de SRA terug te vinden.
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Rechten en plichten van de leden
Art.31 Elke OSR heeft slechts één stem in de vergadering van de SRA bij monde van de verkozen
afgevaardigde stuvers voor de SRA. Bij aanwezigheid van meerdere stuvers van dezelfde
OSR, wordt onderling overlegd en komen ze met één (consensus) stem naar voren.
Art.32 Het bijwonen van de vergadering is voor de leden een principiële verplichting. Bij
afwezigheid sturen de stuvers een andere student van hun OSR, met als doel deze opleiding
te vertegenwoordigen. Indien een stuver zijn groep absoluut niet kan vertegenwoordigen,
dient men zich op voorhand te verontschuldigen bij het DB van de SRA.
Art. 33 Elke student of iedereen van Arteveldehogeschool die gehoord wil worden i.v.m. een
Arteveldebreed onderwerp heeft dit recht, mits hij dit voor de vergadering aan een lid van
het DB vraagt.
Art. 34 Elk lid kan ontslag nemen uit de SRA. Hij deelt dit tijdig mee aan het DB van de SRA en aan
de Arteveldebrede participatiecoaches. Hij moet zijn ontslag niet argumenteren. Indien een
ontslagnemend lid van de SRA hierbij ook een mandaat neerlegt, duidt het DB onmiddellijk
een plaatsvervanger aan. Op de eerstvolgende vergadering van de SRA wordt een nieuwe
gemandateerde verkozen. De Arteveldebrede participatiecoach past het stuverbestand in
het StudentVolgSysteem aan.
Art. 35 Alle leden die in naam van de SRA optreden dienen dit op voorhand kenbaar te maken aan
het DB van de SRA en worden geacht hiervan op de eerstvolgende vergadering van de SRA
mondeling verslag uit te brengen.
Art. 36 De leden van de SRA hebben de plicht om in de andere organen waar zij als verkozen
afgevaardigd stuver de SRA vertegenwoordigen, het bij eenvoudige meerderheid gestemde
standpunt van de SRA loyaal in te nemen. De afgevaardigde stuvers van de SRA beschikken
echter over een autonome beslissingsbevoegdheid voor die agendapunten waarover de SRA
geen weet heeft of voor die agendapunten waarover niet voldoende informatie voorhanden
was op het moment van bespreking binnen de vergadering van de SRA. De afgevaardigde
stuvers van de SRA brengen de eerstvolgende vergadering van de SRA, na vergadering van
de desbetreffende raad, uitgebreid verslag uit van de daar ingenomen standpunten. Een
kopie van deze verslagen kan worden meegebracht naar de vergadering van de SRA en wordt
per e-mail doorgegeven aan het DB van de SRA en de Arteveldebrede participatiecoach.
Art. 37 De SRA kan echter ook bevoegdheid geven aan studenten die als genodigden fungeren
binnen werkgroepen. Ze brengen verslag uit van de binnen deze werkgroepen gestelde
handelingen. Genodigden kunnen echter niet zonder voorafgaande toestemming van de
SRA in naam van de SRA optreden.
Art. 38 De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris NE, secretaris EN, communicatieverantwoordelijke, voorzitter werkgroep interne raden en voorzitter werkgroep externe
raden en voorzitter werkgroepen vormen het DB van de SRA en worden onder de verkozen
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afgevaardigde stuvers van de SRA verkozen. Het DB zorgt voor het reilen en zeilen van de
SRA, inzonderheid de communicatie, de interne en externe contacten, het garanderen van
de continuïteit en de coördinatie, uitvoering en opvolging van de werking van de OSR. Zij
worden hierbij ondersteund door de Arteveldebrede participatiecoach.
Procedures
Art. 39 Gedurende het academiejaar kunnen werkgroepen worden gevormd. Het doel van de
werkgroepen is het snel en efficiënt behandelen van de te onderzoeken onderwerpen. De
samenstelling van de werkgroepen en het kiezen van de onderwerpen gebeurt op vrijwillige
wijze. Ieder lid en genodigde kan deel uitmaken van verschillende werkgroepen. In iedere
werkgroep moet er steeds één effectief lid van de SRA aanwezig zijn.
Art. 40 Het DB staat in voor het opstellen van de agenda, het verspreiden van de voorbereidende
stukken en het coördineren van de uitvoering van de beslissingen genomen tijdens de
afgelopen vergadering(en), in samenwerking met de Arteveldebrede participatiecoach. Elke
(voorlopige) agenda wordt, samen met de voorbereidende stukken, één week op voorhand
bekend gemaakt aan aan de leden van de SRA, de Arteveldebrede participatiecoaches, de
participatiecoaches van de opleidingen (in CC), de voorzitters van de OSR (in CC), het
hogeschoolbestuur en de Algemeen Secretaris van Arteveldehogeschool. Niet-leden die
rechtstreeks met de te behandelen onderwerpen te maken hebben kunnen ook uitgenodigd
worden.
Art. 41 De agenda van elke vergadering voorziet de mogelijkheid tot het bespreken van varia,
overeenstemmend met de bevoegdheden beschreven in het participatiereglement. Leden
die buitengewone (dringende) onderwerpen wensen te behandelen, melden dit op
voorhand aan een lid van het DB. Het aanvragen van een gewoon agendapunt dient te
gebeuren één week voor de volgende vergadering aan een lid van het DB of de
Arteveldebrede participatiecoach.
Art. 42 Bij een beslissing wordt naar een consensus gestreefd, indien wenselijk kan er overgegaan
worden tot een stemming. Stemgerechtigde stuvers van de SRA uit dezelfde opleiding
brengen samen één stem uit. De voorzitter heeft zelf geen stem. Bij een staking der
stemming zal de voorzitter een beslissing treffen (dit is geen veto).
Art. 43 De SRA komt met meerderheid van stemmen met een advies/actie naar voor. Leden van de
SRA kunnen geen activiteiten organiseren zonder toestemming van tenminste het DB. Bij
afvaardiging verdedigt men steeds de standpunten van de SRA. De afgevaardigde stuvers
van de SRA verdedigen en verwoorden in andere organen (intern en extern) te alle tijde het
advies en de standpunten van de eigen SRA, waarvan zij de rechtstreekse woordvoerders
zijn. Ze koppelen dit ook steeds terug aan de SRA.
Art. 44 Het DB kan beslissingen nemen bij hoogdringendheid en deze beslissingen en de daaruit
voortvloeiende acties worden op de eerstkomende vergadering voorgelegd en kunnen daar
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indien gewenst aangepast worden. De leden van de SRA worden op de hoogte gebracht van
hoogdringende handelingen.
Art. 45 De vergaderdata worden bij het begin van het academiejaar vastgelegd en gecommuniceerd
op de website www.ikbenstuver.be of www.iamstudentrep.be.
Art. 46 Van elke vergadering van de SRA wordt er door de secretaris verslag genomen. Dit verslag
wordt ten laatste twee weken na de vergadering van de SRA bezorgd aan de leden van de
SRA, de Arteveldebrede participatiecoaches, de participatiecoaches van de opleidingen (in
CC), de voorzitters van de OSR (in CC), het hogeschoolbestuur en de Algemeen Secretaris van
Arteveldehogeschool.
Art. 47 De SRA komt maandelijks samen met uitzondering van de examenperiode en de vakantiemaanden. Extra vergaderingen kunnen gepland worden en zijn zelfs aangewezen voor een
goede werking van de SRA.
Verkiezingen
Art. 48 De verkiezingen voor de mandaten van de SRA worden georganiseerd zoals beschreven in
het kiesreglement voor de verkiezingen op Arteveldehogeschoolniveau.
Sancties
Art. 49 De leden worden, op straffe van uitsluiting, geacht de doelstellingen van de SRA in woord en
daad te ondersteunen. De beslissing tot uitsluiting kan slechts genomen worden door de
vergadering van de SRA en dit met minstens een twee derde meerderheid van de aanwezige
leden. Ieder lid van de SRA kan hiertoe een voorstel indienen bij het DB om dit punt op de
eerstvolgende agenda te plaatsen. In geen enkel geval mag de vergadering van de SRA
ingaan op het uitsluiten van een lid wanneer dit op aanvraag gebeurt van de
hogeschooldirectie of een personeelslid van Arteveldehogeschool.
Wijziging van het werkingsreglement
Art. 50 Voorstellen tot het wijzigen van het kiesreglement die de efficiëntie en transparantie van de
SRA in het gedrang brengen, worden vermeden.
Art. 51 Voorstellen tot het wijzigen van het reglement kunnen te allen tijde geformuleerd worden
door de leden van de SRA. Deze voorstellen moeten twee weken op voorhand toegestuurd
worden naar de stuvers van de SRA. Er moet in de voorstellen duidelijk aangegeven en
geargumenteerd worden om welke wijziging(en) het gaat. Op de eerstvolgende vergadering
van de SRA wordt er bij stemming beslist over het voorstel. De wijzigingen kunnen aanvaard
worden mits er een twee derde meerderheid is binnen de SRA. De wijziging wordt
toegevoegd in annex van deze gids.
Financieel
Art. 52 Het budget voor de werking van de studentenparticipatie op Arteveldeniveau wordt
voorzien vanuit het budget Dienst Studentenvoorzieningen. Het participatiebudget
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bedraagt €13 700 per kalenderjaar. Telkens werken de stuvers en de coach met een werkplan
per kalenderjaar o.b.v. een budget per kalenderjaar. Dit werkplan wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan het diensthoofd studentenvoorzieningen en aan de directeur onderwijs- en
studentenbeleid. Een sjabloon van dit werkplan is te vinden op Canvascursus
Studentenraad.
Art. 53 Het budget kan aangesproken worden mits goedkeuring van één van de Arteveldebrede
participatiecoaches (die hiervoor de Arteveldebrede procedures volgt). Stuvers dienen
steeds ten laatste drie weken voor de activiteit de aankopen met hun participatiecoach te
bespreken.
Art. 54 Het budget van de SRA dient gebruikt te worden om de werking van de SRA te ondersteunen
en verbeteren. Voorbeelden waarvoor het budget gebruikt wordt/kan worden zijn:
- Aankoop van communicatiemateriaal
- Organisatie van vorming(en) of teambuilding voor stuvers.
- Organisatie van activiteiten ter kennismaking (bij de start van het academiejaar) of
ter bedanking (aan het einde van het academiejaar) van stuvers.
- Organisatie van activiteiten die leiden tot een betere bekendheid van stuvers binnen
de hogeschool (bv. Tijdens de stuver-verkiezingen bij het begin van het
academiejaar, acties door heen het jaar…)
- Ondersteuning bij de organisatie van werkgroepen van stuvers.
- …
Wanneer de SRA een activiteit wil organiseren voor alle studenten van de hogeschool,
kunnen ze sponsoring (mits het volgen van een aantal spelregels) via de Dienst
Studentenvoorzieningen aanvragen.
Art. 55 Aankopen die in functie van de SRA worden gemaakt, worden geboekt met de financiële
code van studentenparticipatie (SPR). De participatiecoach kan via de budgethouder, zijnde
het diensthoofd studentenvoorzieningen, een overzicht van stand van zaken van dit budget
opvragen en de stuvers hierover informeren.
Art. 56 Terugbetalingen van kosten gemaakt in opdracht
- Eten en drank
o Enkel niet-alcoholische en alcoholische dranken <€2.5 worden terugbetaald.
o Er is een maximum van €15 per maaltijd per persoon per terugbetaling.
o Tijdens de SRA kan eten (zoals broodjes, brood en beleg of iets anders)
voorzien worden op kosten van het budget voor studentenparticipatie. Het is
niet de bedoeling dat stuvers hiervoor betalen.
- Vervoerskosten
o Terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer tweede klasse of Go-pass
kunnen aangevraagd worden. Go-passen kunnen aangevraagd worden bij de
Arteveldebrede participatiecoach.
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Terugbetaling van een parkeerticket kan aangevraagd worden wanneer het
parkeren gebeurde in functie van het bijwonen van een vergadering op
verplaatsing (buiten zone Gent).
Telefoonkosten
o Maximum van €50 per academiejaar
o Enkel voor de voorzitter van de SRA
o

-

Deze kosten kunnen terugbetaald worden indien de stuver bewijsstukken voorlegt en het
document “terugbetaling kosten gastspreker” invult en ondertekend bezorgt aan de
Arteveldebrede participatiecoaches en indien de correcte procedures en spelregels
nageleefd werden. Het document “terugbetaling kosten gastspreker” is terug te vinden op
op Canvascursus Studentenraad.
16. COMMUNICATIE EN ADMINISTRATIE
Art. 52 Communicatie is absoluut prioritair om een vlotte werking tussen de verschillende organen
enerzijds en de studenten, personeelsleden, directieleden en stuvers anderzijds te
verkrijgen. Een stuver is in de eerste plaats een studentenvertegenwoordiger en de stem van
zijn groep, niet die van zichzelf. Om deze communicatie mogelijk te maken en te bevorderen
zijn er verschillende paden uitgewerkt.

Studentenparticipatie: Waar vind je wat?
Voor wie?

Waar?

Wat?

Internen
en externen

www.ikbenstuver.be
www.iamstudentrep.be

Medewerkers
en studenten

Dinar

Algemene informatie:
- Participatiegids
- Data interne en externe raden
- Contact participatiecoaches
- Mandaten stuvers SRA
-…
Verslagen OSR
Opleiding > onderwijs en studenten
studentenparticipatie

Verslagen SRA
Dienst STUVO > onderwijs en studenten
studentenparticipatie
Stuvers
en Canvascursus StuNieuws van Aankondigingen,
een
poll,
een
studenten van een de opleiding
bevraging… van stuvers naar alle
opleiding
studenten van de opleiding
Stuvers
Canvas studentenraad > De Interne documenten:
OSR’en en de SRA hebben een
- Voorstel agenda
eigen pagina of Teams.
- Vergaderkalender
- Aanwezigheidslijst
- Forum
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- Link naar verslagen op Dinar
-…

Leden COP
stupar

Teams – COP stupar
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- Verslagen
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- Verkiezingsformulieren
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E-mailgroepen → Beheer door de Arteveldebrede participatiecoaches
E-mailadres

Ontvanger(s)

studentenraad@arteveldehs.be

Communicatieverantwoordelijke SRA en
participatiecoaches SRA

voorzitter.sra@arteveldehs.be

Voorzitter SRA

stuvers_sra@arteveldehs.be

Alle stuvers van de SRA

stuvers_gdm@arteveldehs.be
stuvers_all@arteveldehs.be

Dagelijks bestuur van de opleiding GDM
(analoog voor de andere opleidingen)
Alle stuvers van de SRA en alle leden van een
DB van de OSR’en

Art. 53 De e-mailadressen studentenraad@arteveldehs.be en voorzitter.sra@arteveldehs.be
vormen een belangrijke schakel bij de communicatie tussen de verschillende organen. Deze
e-mailadressen worden op vraag van de directie beheerd door respectievelijk de
Arteveldebrede participatiecoaches en communicatieverantwoordelijke van de SRA en de
voorzitter van de SRA die alle informatie centraal verzamelen. Alle studenten,
personeelsleden en directieleden kunnen aan de beheerders van deze e-mailadressen de
noodzakelijke informatie opvragen.
Art. 54 De website, Dinar, MijnDinar, Canvas en Microsoft Teams zijn zonder twijfel dé middelen bij
uitstek om een goede communicatie te voorzien naar alle studenten en stuvers. De website
is te bereiken via website www.ikbenstuver.be of www.iamstudentrep.be. Op de website zijn
algemene gegevens te vinden over de studentenraad van onze hogeschool. Op Dinar
kunnen alle studenten, personeelsleden, en directieleden van Arteveldehogeschool de
activiteiten van de studentenwerking op de voet volgen d.m.v. de verslagen die via de
Canvascursus StuNieuws/StuNews van de opleiding kunnen aangekondigd worden . Voor de
stuvers en participatiecoaches biedt de Canvascursus Studentenraad de ideale gelegenheid
om op de hoogte te blijven van alle dossiers, teksten, agendapunten, vergaderingen,
activiteiten,… die op de SRA en andere organen besproken werden.
Art. 55 De verslagen, mededelingen en uitnodigingen van de studentenparticipatie verlopen steeds
volgens eenzelfde sjabloon. Dit sjabloon is uniform voor elk orgaan en is gepubliceerd op
Canvascursus Studentenraad. De verslagen worden geplaatst op Dinar – opleiding –
onderwijs en studenten – studentenparticipatie voor OSR en Dinar – dienst
studentenvoorzieningen – onderwijs en studenten – studentenparticipatie voor SRA.
Art. 56 Voor de communicatie binnen een DB wordt geopteerd voor zoveel mogelijk mondelinge
communicatie aangevuld met een digitaal platform zoals Microsoft Teams of Canvas. Dit is
noodzakelijk om een duidelijke verstandhouding en degelijke communicatie te voorzien. In
de samenkomsten van het DB kunnen reeds voorafgaande of dringende standpunten
ingenomen worden die dan later op de eigenlijke vergadering van de respectievelijke raad
kunnen verduidelijkt worden. Zo kunnen misverstanden vermeden worden. Voor de OSR’en
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wordt geopteerd om maandelijks samen te komen. Dit is echter vrij te beslissen door de
leden van het DB van de OSR. Het stuverhuis in de Sint-Amandstraat 88, 9000 Gent wordt
door de school ter beschikking gesteld voor de studentenwerking van Arteveldehogeschool.
De leden van het DB van de SRA krijgen hiervan een toegangssleutel. Stuvers verbinden zich
ertoe het gezamenlijk opgestelde huishoudelijk reglement van dit stuverhuis na te leven.
Wie gebruik maakt van het stuverhuis vult zijn aanwezigheid digitaal in op Canvascursus
Studentenraad, document “aanwezigheden stuverhuis”. De contactpersoon voor facilitaire
vragen over het stuverhuis is Ignace Galle.
Art. 57 Voor elke opleiding wordt op Canvascursus Studentenraad een digitale map voorzien waarin
alle gegevens van de OSR (met uitzondering van de verslagen, deze staan op Dinar)
verzameld worden. In deze mappen komen de lijsten en mandaten van alle stuvers van de
opleiding van het academiejaar, de uitnodigingen, de agendapunten, de activiteiten, ed. De
bedoeling is dat alle stuvers deze mappen kunnen raadplegen en opvolgen. Deze mappen
worden door de opleidingsgebonden participatiecoach beheerd. Een OSR kan opteren om
met een ander kanaal te werken dat hetzelfde doel heeft.
Art. 58 De oplijsting van alle stuvers van de hogeschool gebeurt aan de hand van de registratie in
het SVS. Deze registratie is noodzakelijk om een degelijke werking van de
studentenparticipatie te garanderen. Het spreekt voor zich dat de beschikbaarheid van het
e-mailadres en telefoonnummer van elke stuver een degelijke mobilisatie tot gevolg heeft.
Op die manier kan iedere stuver eenvoudig geïnformeerd worden over de lopende
activiteiten, dossiers, agendapunten, eventuele vergaderingen, ed. De input in deze lijst op
opleidingsniveau is de verantwoordelijkheid van de opleidingsgebonden participatiecoaches. De oplijsting op SRA niveau gebeurt door de Arteveldebrede participatiecoaches.
17. HET STATUUT VAN STUDENTENVERTEGENWOORDIGER
Codex Hoger Onderwijs Art. II.334
§ 1. Het bestuur maakt in samenspraak met de studentenraad een statuut van
studentenvertegenwoordiger op. Dat statuut bepaalt de nodige faciliteiten voor de stuvers
in interne en externe raden en organen om een goede vertegenwoordiging te garanderen.
Deze faciliteiten betreffen tenminste de wijze waarop in functie van de werking van deze
raden en organen onderwijsactiviteiten en examens op flexibele wijze kunnen worden
gepland en afgeweken kan worden, indien dit de goede werking van de
studentvertegenwoordiging in het gedrang brengt, van de verplichte aanwezigheid, werken examenvormen en indiendata voor bepaalde opleidingsonderdelen.
§ 2. Het instellingsbestuur legt, in samenspraak met de studentenraad, een lijst vast met de
mandaten waarvoor het statuut, vermeld in paragraaf 1, van toepassing is. Daarbij houdt zij
ook rekening met mandaten op supra-instellingsniveau.
§ 3. Het instellingsbestuur stelt een ombudsdienst aan waar stuvers terechtkunnen indien
hun rechten niet worden gerespecteerd.
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Art. 59 Om tegemoet te komen aan bovenstaand artikel uit de Codex Hoger Onderwijs, wordt een
statuut opgesteld voor elke stuver aan Arteveldehogeschool. Verbonden aan de raden
waarin een stuver zetelt, krijgt deze stuver faciliteiten toegekend. Een sjabloon van dit
statuut wordt als bijlage toegevoegd aan deze gids.
Om gebruik te maken van deze faciliteiten moeten stuvers een aanvraag indienen via
www.arteveldehogeschool.be/aanvraagstatuut. Stuvers zijn steeds zelf verantwoordelijk
voor het correct en tijdig informeren van docenten en diversiteitscoach omtrent het
opnemen van faciliteiten.
Bij klachten over de toepassing van het statuut, kunnen stuvers terecht bij de
Arteveldebredeombudsmedewerker Delphine Goethals.
18. HET ATTEST VAN STUDENTENVERTEGENWOORDIGER
Art. 61 Studentenvertegenwoordigers krijgen bij het afstuderen een attest met daarop per
academiejaar een overzicht van de raden waarin zij een mandaat opnamen in dat
academiejaar. De participatiecoach van de opleiding en voor SRA-stuvers ook de
Arteveldebrede participatiecoaches, zijn, in overleg met het DB, verantwoordelijk voor het
opvolgen van de aanwezigheden van stuvers op interne en externe raden. De vermelding op
het attest van de stuver wordt toegekend wanneer deze de op voorhand vastgestelde
afspraken is nagekomen. Deze afspraken alsook de specifieke vermeldingen zijn terug te
vinden in bijlage van deze gids.

Welkomstevent – Receptie 2018-2019
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KIESREGLEMENT
19. KIESREGLEMENT OP OPLEIDINGSNIVEAU
KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN STUVERS EN PLAATSVERVANGERS PER
BASISGROEP.
Art. 1

In elke basisgroep van de opleidingen van Arteveldehogeschool wordt minstens één
effectieve stuver en minstens één plaatsvervangde stuver verkozen met het oog op de
samenstelling van de OSR.

In onderstaande lijst vind je een overzicht van de bestaande raden bij het begin van het
academiejaar 2020-2021.

Expertisenetwerk Business en Management
-

Bachelor in het Bedrijfsmanagement (BEM)
Bachelor in het International Business Management (IBM)
Bachelor in het Office Management (OFM)
Bachelor in het International Office Management (IOM)
Graduaat Accounting Administration
Graduaat Marketing- en Communicatiesupport

Expertisenetwerk Communicatie, Media en Design
-

Bachelor in het Communicatiemanagement (COM)
Bachelor in de Grafische en Digitale media (GDM)
Bachelor in de Journalistiek (JOU)
Graduaat Programmeren

Expertisenetwerk Gezondheid en Zorg
-

Bachelor in de Ergotherapie (ERG)
Bachelor in de Logopedie en Audiologie (L&A)
Bachelor in de Mondzorg (MOZ)
Bachelor in de Podologie (POD)
Bachelor in de Vroedkunde (VRK)
Bachelor in de Verpleegkunde (VPK)
Banaba Creatieve Therapie
Banaba Oncologie
Graduaat Verpleegkunde

Expertisenetwerk Mens en Samenleving
-

Bachelor in het Sociaal werk (SOW)
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✓

✓
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Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind (PJK)
Graduaat Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief
Graduaat Maatschappelijk Werk
Graduaat Orthopedagogie
Graduaat Sociaal-Cultureel Werk
Graduaat Tolk Vlaamse Gebarentaal

-

Expertisenetwerk Onderwijs
Educatieve Bachelor Kleuter Onderwijs (OKO)
Educatieve Bachelor Lager Onderwijs (OLO)
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs (OSO)
Verkorte Eductieve Bachelor Secundair Onderwijs (OSV)
Educatief Graduaat Secundair Onderwijs (EGO)
Banaba Buitengewoon Onderwijs (BUO)
Banaba Schoolontwikkeling (SON)
Banaba Zorgverbredend en Remidiërend Leren (ZRL)

-

✓

✓

OSR

OR

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Art. 2

De verkiezingen van de effectieve stuver(s) en zijn plaatsvervanger(s) worden jaarlijks
georganiseerd in de loop van de tweede en derde week van het academiejaar en vinden
plaats in de betreffende basisgroep zelf. De deadline voor het doorgeven van de verkozen
stuvers wordt begin september van het academiejaar meegedeeld aan de
participatiecoaches.

Art. 3

De mandaten zijn geldig tot er het volgend academiejaar opnieuw een startvergadering van
de OSR/SRA plaatsvindt.

19.1.

KIESBUREAUS

Art. 4

Voor de organisatie en de realisatie van de verkiezingen op opleidingsniveau installeert het
hogeschoolbestuur een opleidingsgebonden kiesbureau dat samengesteld wordt uiterlijk
één week voorafgaand aan de verkiezingen.

Art. 5

Het opleidingsgebonden kiesbureau bestaat uit de opleidingsgebonden participatiecoach
i.s.m. de aftredende leden en het aftredend DB van de betreffende OSR. Indien er geen leden
meer van het aftredend DB op de rol van de hogeschool ingeschreven zijn, wordt de
opleidingsgebonden participatiecoach bijgestaan door een team van vrijwilligers.

Art. 6

Een student kan geen deel uitmaken van het kiesbureau in de basisgroep waar hij zich
kandidaat stelt.

19.2.
Art. 7

BEKENDMAKING VAN VERKIEZINGEN EN OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

Tijdens de eerste weken van het academie wordt door het kiesbureau een bekendmaking
van de verkiezingen naar studenten, onderwijzend personeel en directie via een oproep tot
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kandidaatstelling naar studenten opgemaakt en verspreid. Deze oproep naar studenten
wordt opgenomen in:
- Rondgang in de basisgroepen
- Nieuwsbrief naar studenten
- Aankondiging op Mijn Dinar
- Eventueel affiches op de campus
De bekendmaking en oproep vermelden:
- het belang en de rol van studentenparticipatie in Arteveldehogeschool,
- de functie van stuver,
- een verwijzing naar de participatiegids op de website en
- de plek waar studenten meer informatie kunnen vinden (www.ikbenstuver.be of
www.iamstudentrep.be)
19.3.
Art. 8

Voor de verkiezingen van de stuver(s) en plaatsvervanger(s) voor de OSR zijn
stemgerechtigd: de aanwezige studenten ingeschreven met een diploma-, credit-, of
examencontract aan Arteveldehogeschool van een bepaalde groep. In het geval een student
zich in meer dan één opleiding inschreef, is hij in alle basisgroepen waar hij lid van is,
stemgerechtigd.

19.4.
Art. 9

STEMGERECHTIGDEN

KANDIDATEN

Voor de verkiezingen van de stuver(s) en plaatsvervanger(s) voor de OSR mag elke student
aan Arteveldehogeschool zich kandidaat stellen als stuver of plaatsvervanger voor zijn
betreffende groep.

Art. 10 Men stelt zich kandidaat door dit mondeling mee te delen op het moment van de verkiezing
in de groep zelf, of dit schriftelijk mee te delen aan de opleidingsgebonden participatiecoach
en aan het kiesbureau, of zich digitaal in te schrijven.
Art. 11 Kandidaat-stuvers die tijdens de verkiezingen binnen hun groep niet aanwezig kunnen zijn,
stellen hun kandidatuur schriftelijk. Ze behouden hierdoor dezelfde rechten als aanwezige
kandidaat-stuvers.
19.5.
DE STEMVERRICHTINGEN
Art. 12 Er is geen stemplicht. Stemmen bij volmacht of per post is uitgesloten.
Art. 13: Het kiesbureau bezoekt elke basisgroep overeenkomstig art. 8 van dit kiesreglement.
Art. 14: Het kiesbureau beschrijft in elke basisgroep, alvorens over te gaan tot de verkiezingen, de
functie van de effectieve stuver en zijn plaatsvervanger.
Art. 15 Het kiesbureau legt in aanwezigheid van de groep de verkiezingsprocedure uit.
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Art. 16 Het kiesbureau stelt in aanwezigheid van de groep een lijst samen van de kandidaat-stuvers
op.
Art. 17 De kandidaat-stuvers stellen zich kort voor aan de basisgroep en vermelden waarom zij zich
kandidaat stellen en wat zij willen verwezenlijken.
Art. 18 Het kiesbureau communiceert de namen van de kandidaat-stuvers. Elke stemgerechtigde
student stemt via handopsteking of via het digitale kiessysteem. Het kiesbureau telt de
uitgebrachte stemmen.
Art. 19 Indien er slechts één kandidaat is voor een basisgroep voor de OSR, dan wordt voor of tegen
gestemd. Indien er twee of meer kandidaten zijn, wordt er een verkiezing georganiseerd. Als
er geen kandidaten en plaatsvervangers voorhanden zijn, wordt een tweede oproep
gelanceerd eventueel over de gehele opleiding.
19.6.
DE STEMOPNEMING
Art. 20 Onmiddellijk na het afsluiten van de stemming wordt in de groep overgegaan tot de
bekendmaking van de stemmen per kandidaat. De kandidaat/kandidaten met de meeste
stemmen worden effectief stuver. De stuver met het volgende grootste aantal stemmen
wordt plaatsvervanger. Bij gelijkheid van stemmen wordt er opnieuw gestemd. Bij elke
stemronde kunnen de kandidaten hun kandidatuur verder toelichten.
Art. 21 De namen van de stuvers die verkozen zijn en deze van hun plaatsvervangers, worden door
de participatiecoach geregistreerd in het SVS. De leden van het kiesbureau noteren elke
vastgestelde onregelmatigheid.
De uitslag van deze verkiezing, samen met de uitslag van de andere verkiezingen m.b.t.
studentenparticipatie in Arteveldehogeschool worden in elke opleiding en op elke campus
bekendgemaakt ten laatste één week ná de startvergadering van de SRA.
19.7.
BEZWAAR
Art. 22 Op straffe van nietigheid kan gemotiveerd bezwaar met betrekking tot de verkiezingsuitslag,
binnen de vijf werkdagen na de schriftelijke bekendmaking, tegen ontvangstbewijs worden
ingediend bij de Beroepscommissie Studentenparticipatie op volgend adres: Hoogpoort
15, 9000 Gent. Bij ontstentenis van bezwaar wordt de uitslag, zoals bekendgemaakt,
definitief.
Art. 23 De Beroepscommissie bestaat uit minstens zes leden: zijnde de leden van het kiesbureau en
de juridisch adviseur van de hogeschool, de heer Luc Faes.
Art. 24 De Beroepscommissie onderzoekt het bezwaar en doet, binnen de vijftien kalenderdagen na
de bekendmaking van de uitslag, uitspraak. Bij ontstentenis van uitspraak is het bezwaar
aanvaard en wordt het geacht gegrond te zijn. Indien een klacht gegrond wordt bevonden
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door de Beroepscommissie, wordt de betreffende verkiezing vernietigd en wordt er
overgegaan tot een nieuwe verkiezing voor de betreffende basisgroep. De nieuwe verkiezing
vindt plaats uiterlijk vijftien kalenderdagen na de uitspraak of het verstrijken van de termijn
voor uitspraak bij ontstentenis van uitspraak. Deze verkiezing wordt dan opnieuw
georganiseerd door het kiesbureau. Daartoe doet het een nieuwe oproep tot de
kiesgerechtigden met vermelding van de dag en plaats van de stemverrichtingen.
KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN STUVERS VOOR DE MANDATEN BINNEN DE
OPLEIDINGSSTUDENTENRAAD (OSR).
Art. 25 In elke OSR worden een aantal stuvers en plaatsvervangers verkozen met het oog op het
invullen van de mandaten: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en communicatieverantwoordelijke. Bovendien zijn er ook afgevaardigde stuvers voor de OR, twee
afgevaardigde stuvers voor de SRA en eventueel extra mandaten in te vullen.
Art. 26 De verkiezingen voor de mandaten worden jaarlijks georganiseerd op de startvergadering
van de OSR. Deze vergadering wordt georganiseerd ten laatste in de vierde week van het
academiejaar. De mandaten van de leden van het DB kunnen reeds eerder verkozen worden
nl. op de laatste vergadering van het vorige academiejaar of bij de start van het 2de semester.
De OSR beslist, samen met de participatiecoach voor welke optie zij kiezen. Vanuit de SRA
wordt het advies gegeven om, als er gekozen wordt om in mei of juni het DB te verkiezen,
enkel de mandaten van voorzitter en communicatieverantwoordelijke eerder te verkiezen.
Zo krijgen eerstejaarsstudenten ook de kans om een mandaat binnen het DB op te nemen.
Art. 27 De mandaten vernoemd in art. 25 zijn geldig tot er het volgend academiejaar opnieuw een
startvergadering plaatsvindt. De mandaten van de leden van het DB zijn geldig tot er een
nieuw DB verkozen wordt.
19.8.
KIESBUREAUS
Art. 28 Voor de organisatie en de realisatie van de verkiezingen op opleidingsniveau installeert het
hogeschoolbestuur een opleidingsgebonden kiesbureau dat samengesteld wordt uiterlijk
één week voorafgaand aan de verkiezingen.
Art. 29 Het opleidingsgebonden kiesbureau bestaat uit de opleidingsgebonden participatiecoach
i.s.m. de aftredende SRA-leden en het aftredend DB van de betreffende OSR. Indien er
geen leden meer van het aftredend DB/SRA op de rol van de hogeschool zijn ingeschreven,
wordt de opleidingsgebonden coach bijgestaan door een team van vrijwilligers.
19.9.
BEKENDMAKING VAN VERKIEZINGEN EN OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING
Art. 30 Uiterlijk een week voor de startvergadering van de OSR wordt door het kiesbureau een
bekendmaking van de verkiezingen naar de directie en medewerkers opgemaakt en
verspreid. De bekendmaking vermeldt:
- Het belang en de rol van studentenparticipatie in Arteveldehogeschool.
- Een beschrijving van de vacante mandaten.
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-

De datum en plaats van de verkiezingen.

Art. 31 De kandidaten, zijnde de stuvers en hun plaatsvervangers in de groepen, worden door het
opleidingsgebonden kiesbureau op de hoogte gebracht van de verkiezingen en opgeroepen
tot kandidaatstelling. Deze bekendmaking en oproep vermelden:
- Het belang en de rol van studentenparticipatie in Arteveldehogeschool.
- De verkiesbare mandaten voor de stuver en plaatsvervangers en een omschrijving
hiervan.
- Een verwijzing naar de participatiegids op de website.
19.10.

STEMGERECHTIGDEN

Art. 32 Voor de verkiezing van de mandaten van de OSR zoals beschreven in het kiesreglement zijn
stemgerechtigd:
- De verkozen stuvers van de betreffende opleiding indien zij aanwezig zijn tijdens de
eerste vergadering van de OSR. Bij aanwezigheid van zijn plaatsvervanger overlegt
hij met deze laatste.
- De verkozen plaatsvervanger van de betreffende opleiding indien hij aanwezig is
tijdens de eerste vergadering van de OSR en uitsluitend bij afwezigheid van de
verkozen stuver.
- Derden die niet verkozen zijn als stuver of plaatsvervanger, die adviserend lid zijn of
die uitgenodigd werden, zijn niet stemgerechtigd.
19.11.

KANDIDATEN

Art. 33 Voor de verkiezing van de mandaten van de OSR zijn verkiesbaar:
- De verkozen stuvers van de betreffende opleiding.
- De verkozen plaatsvervangers van de stuvers van de betreffende opleiding bij gebrek
aan kandidaten onder de stuvers voor bepaalde mandaten.
Een student die mandaten heeft in meerdere OSR’en kan evenwel slechts één mandaat
opnemen in de SRA.
Art. 34 Men stelt zich kandidaat door dit mondeling mee te delen op het moment van de verkiezing
in de groep zelf, of dit schriftelijk mee te delen aan de opleidingsgebonden participatiecoach
en aan het kiesbureau.
Art. 35 Kandidaten die tijdens de verkiezingen niet aanwezig kunnen zijn, stellen hun kandidatuur
schriftelijk aan het kiesbureau uiterlijk op de laatste werkdag van 3de week van het
academiejaar, zij behouden hierdoor alle rechten als kandidaat voor de mandaten binnen
de OSR.
19.12.

DE STEMVERRICHTINGEN.

Art. 36 Er is geen stemplicht. Stemmen bij volmacht of per post is uitgesloten.

Gids voor studentenparticipatie

Academiejaar 2020-2021

P a g i n a | 50
Art. 37 Het kiesbureau organiseert de eerste vergadering van de OSR en brengt daartoe alle
stemgerechtigden, zijnde de verkozen stuvers en hun plaatsvervangers, bijeen op een
gekende plaats en een geschikt moment.
Art. 38 Een lid van het kiesbureau verwerkt bij de start van de eerste vergadering van de OSR de
schriftelijke kandidaturen.
Art. 39 Het kiesbureau beschrijft de verkiezingsprocedure in aanwezigheid van de volledige
vergadering van de OSR, alvorens over te gaan tot de verkiezingen van de mandaten zoals
beschreven in dit kiesreglement.
Art. 40 De volgorde van de verkiezingen van de stuvers voor de mandaten voor de OSR is: voorzitter,
ondervoorzitter, secretaris, communicatieverantwoordelijke, eventueel twee andere DBfuncties, afgevaardigde stuvers van de OSR in de OR, twee afgevaardigde stuvers voor de
SRA (allen effectief, geen plaatsvervangers) en eventueel extra mandaten.
Art. 41 De kandidaten voor een bepaald mandaat stellen zich kort voor aan de vergadering en
vermelden waarom zij zich kandidaat stellen en wat zij willen verwezenlijken.
Art. 42 Indien er slechts één kandidaat is voor een mandaat, dan wordt voor of tegen gestemd.
Indien er twee of meer kandidaten zijn, wordt er een gewone verkiezing georganiseerd. Als
er geen kandidaten en plaatsvervangers voorhanden zijn, wordt een tweede oproep gedaan
op een door het kiesbureau nader te bepalen wijze.
Art. 43 De kandidaten verlaten de (kies)ruimte en zijn als dusdanig afwezig voor de duur van de
verkiezing van het desbetreffende mandaat. Indien de plaatsvervanger aanwezig is, is hij
niet kiesgerechtigd voor de duur van de afwezigheid van de stuver. Het kiesbureau
communiceert de namen van de kandidaten. Elke stemgerechtigde student krijgt een
stembakje of stemt via handopsteking. Elke stemgerechtigde student brengt geldig zijn stem
uit door de naam van één of meerdere kandidaten naargelang het mandaat aan te duiden.
Eens de stem uitgebracht werd, is geen herroeping meer mogelijk. Het kiesbureau telt de
stemmen (zie stemopneming). Hierna mogen de kandidaten de (kies)ruimte opnieuw
binnenkomen.
19.13.
DE STEMOPNEMING
Art. 44 Onmiddellijk na het afsluiten van een stemronde voor een mandaat wordt in de OSR
overgegaan tot de telling van de stemmen voor elk te begeven mandaat. De leden van het
kiesbureau tellen het aantal door elke kandidaat behaalde stemmen. In het verslag wordt
vermeld wie het mandaat opneemt. Het aantal behaalde stemmen van de kandidaten
worden niet vermeld in het verslag van de vergadering.
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19.14.

VERDELING VAN DE MANDATEN

Art. 45 De mandaten worden toegekend op grond van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Het
stembureau kent de mandaten toe aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen. Bij
een gelijk aantal stemmen is er een nieuwe stemronde.
19.15.

BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG

Art. 46 De uitslag van de verkiezingen, de namen van de kandidaten die verkozen zijn voor een
bepaald mandaat voor de OSR en deze van hun plaatsvervangers, worden vermeld in het
verslag dat wordt doorgestuurd naar de Arteveldebrede participatiecoaches en worden door
de participatiecoach geregistreerd in het SVS. De leden van het kiesbureau noteren elke
vastgestelde onregelmatigheid. De uitslag van deze verkiezing, samen met de uitslag van de
andere verkiezingen m.b.t. studentenparticipatie in Arteveldehogeschool, worden in elke
opleiding en op elke campus bekendgemaakt, ten laatste één week ná de eerste vergadering
van de SRA.
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20. KIESREGLEMENT OP ARTEVELDENIVEAU.
KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE MANDATEN BINNEN DE STUDENTENRAAD
VAN DE ARTEVELDEHOGESCHOOL (SRA).
Art. 47 In elke OSR worden twee effectieve stuvers verkozen met het oog op de samenstelling van
de SRA.
Art. 48 In de SRA worden een aantal stuvers verkozen met het oog op het invullen van de mandaten
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris NL, secretaris EN, communicatieverantwoordelijke,
voorzitter werkgroep interne raden, voorzitter werkgroep externe raden en voorzitter
werkgroepen. Deze acht mandaten vormen het dagelijkse bestuur van de SRA. Er zijn vier
effectieve en vier plaatsvervangers voor de ACR en het Participatieforum, één stuver en één
plaatsvervanger voor het CPBW, acht stuvers en acht plaatsvervangers voor de Stuvoraad,
drie stuvers en drie plaatsvervangers voor de VVS, drie stuvers en drie plaatsvervangers voor
GAST, één stuver namelijk de voorzitter van de SRA voor de algemene vergadering AUGent
en twee stuvers en twee plaatsvervangers voor StuGent.
Art. 49 De verkiezingen voor de mandaten, met uitzondering van de voorzitter en eventueel
communicatieverantwoordelijke van de SRA, worden jaarlijks georganiseerd op de
startvergadering van deze raad, ten laatste op 22 oktober. De verkiezing voor het mandaat
van voorzitter en eventueel ook communicatieverantwoordelijke vindt plaats op de laatste
vergadering van de SRA van het voorbije academiejaar.
Art. 50 De mandaten, met uitzondering van het mandaat van voorzitter en eventueel
communicatieverantwoordelijke, zijn geldig tot er het volgend academiejaar een
startvergadering van de SRA plaatsvindt. Het mandaat van voorzitter en eventueel
communicatieverantwoordelijke is geldig tot de laatste vergadering van de SRA van het
huidige academiejaar.
20.1.

KIESBUREAUS

Art. 51 Voor de organisatie en de realisatie van de verkiezingen op Arteveldeniveau installeert het
hogeschoolbestuur een kiesbureau dat samengesteld wordt uiterlijk één week voorafgaand
aan de verkiezingen.
Art. 52 Dit kiesbureau bestaat uit de Arteveldebrede participatiecoaches i.s.m. het aftredend DB van
de SRA en de nieuw verkozen voorzitter en eventueel communicatieverantwoordelijke van
de SRA. Indien er geen leden meer van het aftredend DB van de SRA op de rol van de
hogeschool zijn ingeschreven, worden de Arteveldebrede participatiecoaches bijgestaan
door een team van vrijwilligers.
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20.2.

BEKENDMAKING VAN VERKIEZINGEN EN OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

Art. 53 Uiterlijk vijf werkdagen na de startvergadering wordt door het kiesbureau een
bekendmaking van de verkiezingen opgemaakt en verspreid.
De bekendmaking vermeldt:
- Het belang en de rol van studentenparticipatie in Arteveldehogeschool.
- Een beschrijving van de vacante mandaten.
- De datum en plaats van de verkiezingen.
Art. 54 De kandidaten worden door het kiesbureau op de hoogte gebracht van de verkiezingen en
opgeroepen tot kandidaatstelling. Deze bekendmaking en oproep vermelden:
- Het belang en de rol van studentenparticipatie in Arteveldehogeschool.
- De te begeven mandaten voor de stuver en plaatsvervanger en een omschrijving
hiervan. Een verwijzing naar de participatiegids op de website www.ikbenstuver.be
of www.iamstudentrep.be.
20.3.

STEMGERECHTIGDEN

Art. 55 Voor de verkiezingen van afgevaardigde stuvers van de algemene vergadering van de SRA
voor de mandaten zoals beschreven in art. 48 van onderhavig kiesreglement zijn
stemgerechtigd: Enkel de in de SRA afgevaardigde stuvers van de OSR’en. Bij aanwezigheid
van meerdere afgevaardigden van een OSR, overleggen zij onderling. Elke opleiding heeft in
een stemming één stem.
20.4.
KANDIDATEN
Art. 56 Voor de verkiezing van afgevaardigde stuvers, voor de algemene vergadering van de SRA,
voor de mandaten zoals beschreven in art. 48 van onderhavig kiesreglement, zijn
verkiesbaar: de afgevaardigde stuvers van de OSR’en in de SRA.
Art. 57 Men stelt zich kandidaat voor het mandaat van voorzitter en communicatieverantwoordelijke van de SRA op de volgende manier: ten laatste 10 dagen voor de laatste
SRA-vergadering van het academiejaar stelt men zich schriftelijk kandidaat met CV en
motivatiebrief. Deze documenten worden via e-mail bezorgd aan de Arteveldebrede
participatiecoaches. Men stelt zich kandidaat voor de overige mandaten van de SRA door
zich mondeling kandidaat te stellen tijdens de eerste vergadering van de SRA. Kandidaten
die tijdens de verkiezingen in deze eerste vergadering van de SRA niet aanwezig kunnen zijn,
stellen hun kandidatuur vooraf schriftelijk t.a.v. de Arteveldebrede participatiecoaches. Zij
behouden hierdoor alle rechten als ook de mandaten van de SRA zoals beschreven in art. 48
van onderhavig kiesreglement.
20.5.

DE STEMVERRICHTINGEN

Art. 58 Er is geen stemplicht. Stemmen bij volmacht of per post is uitgesloten.
Art. 59 Het kiesbureau organiseert de startvergadering van de SRA en brengt daartoe alle
kiesgerechtigden bijeen op een gekende plaats en een geschikt moment.
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Art. 60 Het kiesbureau licht de verkiezingsprocedure en de te begeven mandaten toe tijdens de
startvergadering van de SRA.
Art. 61 De volgorde van de verkiezingen van de kandidaat- stuvers voor de mandaten voor de SRA
is: (voorzitter), ondervoorzitter, secretaris NE, secretaris EN, (communicatieverantwoordelijke), voorzitter werkgroep interne raden, voorzitter werkgroep externe
raden, voorzitter werkgroepen, vier effectieve en vier plaatsvervangers voor de ACR en het
Participatieforum, één stuver en één plaatsvervanger voor het CPBW, acht stuvers en acht
plaatsvervangers voor de Stuvoraad, drie stuvers en drie plaatsvervangers voor VVS, drie
stuvers en drie plaatsvervangers voor GAST, twee stuvers en twee plaatsvervangers voor
StuGent. De voorzitter en eventueel communicatieverantwoordelijke worden bij voorkeur
verkozen op de laatste vergadering van het vorige academiejaar.
Art. 62 Een lid van het kiesbureau verwerkt tijdens de startvergadering van de SRA de schriftelijke
kandidaturen.
20.6.

VERKIEZING VAN DE VOORZITTER EN EVENTUEEL COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE VAN DE SRA.

Art. 63 Nadat de Arteveldebrede participatiecoaches de schriftelijke kandidaturen ontvangen
hebben, stuurt hij deze door naar de leden van de SRA. De kandidaat-voorzitters en
kandidaat-communicatieverantwoordelijken stellen zichzelf voor. De algemene
vergadering stelt eventueel een vragenlijst samen met vragen die zij wil stellen aan de
kandidaten van de SRA. De kandidaten verlaten daarna de algemene vergadering van de
SRA. De algemene vergadering gaat over tot stemming door middel van handopsteking of
een digitaal stembakje. Voor de verkiezing van de voorzitter en communicatieverantwoordelijke van de SRA zijn er 50% kiesgerechtigde leden vereist die beslissen bij
gewone meerderheid. Indien de eerste stemronde geen winnaar oplevert, wordt opnieuw
overgegaan tot stemming, tot wanneer de stemming een winnaar oplevert. Voor elke nieuwe
stemronde krijgen de kandidaten de kans hun kandidatuur verder te verdedigen. De
kandidaten komen terug binnen en vernemen de uitslag.
20.7.

VERKIEZING VAN DE ANDERE MANDATEN IN DE SRA

Art. 64 De andere kandidaten voor een bepaald mandaat stellen zich kort voor aan de vergadering
en vermelden waarom zij zich kandidaat stellen en wat zij willen verwezenlijken. Daarna
verlaten zij de ruimte.
Art. 65 Indien er slechts één kandidaat is voor een mandaat, dan wordt er voor of tegen gestemd.
Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten, worden gewone verkiezingen
georganiseerd. Als er geen kandidaten en/of plaatsvervangers voorhanden zijn voor de te
verkiezen mandaten, wordt een tweede oproep gedaan op een door het kiesbureau nader
te bepalen wijze.
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Art. 66 Het kiesbureau communiceert de namen van de kandidaten. Elke stemgerechtigde student
(één stem per opleiding) brengt geldig zijn stem uit d.m.v. handopsteking of digitale
stemming. Het kiesbureau telt de stemmen.
20.8.

DE STEMOPNEMING

Art. 67 Onmiddellijk na het afsluiten van elke stemronde voor een mandaat wordt in de algemene
vergadering van de SRA overgegaan tot de telling van de stemmen voor elk te begeven
mandaat in de volgorde overeenkomstig art. 48 van dit kiesreglement.
Art. 68 De leden van het kiesbureau tellen het aantal door elke kandidaat behaalde stemmen. In het
verslag wordt vermeld wie het mandaat opneemt. Het aantal behaalde stemmen van de
kandidaten worden niet vermeld in het verslag van de vergadering.
20.9.

VERDELING VAN DE MANDATEN

Art. 69 De mandaten worden toegekend op grond van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Het
kiesbureau kent de mandaten toe aan de kandidaten met het hoogste stemmenaantal. Bij
een gelijk aantal stemmen is er een nieuwe stemronde.
20.10.

BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG

Art. 70 De uitslag van de verkiezingen, de namen van de kandidaten die verkozen zijn voor een
bepaald mandaat voor de SRA en deze van hun plaatsvervangers, worden vermeld in het
verslag en worden gepubliceerd op de website www.ikbenstuver.be of
www.iamstudentrep.be. De leden van het kiesbureau noteren elke vastgestelde
onregelmatigheid. De uitslag van deze verkiezing, samen met de uitslag van de andere
verkiezingen m.b.t. studentenparticipatie in Arteveldehogeschool worden in elke opleiding
en op elke campus bekendgemaakt ten laatste één week ná de verkiezing.
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21. BIJLAGEN:
1. Statuut van studentenvertegenwoordiger
2. Attest voor studentenvertegenwoordigers
3. Functiebeschrijving opleidingsgebonden participatiecoach

Teambuildingsweekend SRA
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21.1.

Bijlage 1: Statuut van studentenvertegenwoordiger

Raden
Opleidingsstudentenraad
(OSR)

Faciliteiten om de opdracht uit te voeren

Opleidingsraad (OR)
Studentenraad
Arteveldehogeschool (SRA)
Dagelijks bestuur SRA

Mag de
onderwijsactiviteiten
Stuvoraad
vroeger verlaten of
later aansluiten
Academische Raad (ACR)
indien nodig.
en Participatieform (PF)
Mag praktijk, indien
Comité voor preventie en
nodig en mogelijk,
bescherming op het werk
volgen bij een
(CPBW)
andere groep.
Werkgroepen onderwijsMag afwezig zijn
en studentenbeleid
tijdens
onderwijsactiviteiten
Gentse
Associatie
indien de reden van
Studentenraad (GAST)
afwezigheid verband
houdt met het
Vlaamse Vereniging van
bijzonder statuut.
Studenten (VVS)
Algemene
AUGent

Mag indien nodig en
mogelijk deadlines
voor taken
verleggen.

vergadering

StuGent

Mag in overleg
binnen dezelfde
examenperiode de
examens verplaatsen
naar de daartoe
voorziene
inhaalmomenten.

Stuurgroep kot@Gent

*Neem contact op met de diversiteitscoach van je opleiding om afspraken te maken over deze
faciliteiten.
Ombudsdienst voor stuvers: delphine.goethals@arteveldehs.be

Gids voor studentenparticipatie
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21.2.

BIJLAGE 2: ATTEST VOOR STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS

Attest voor studentenvertegenwoordigers
Stuvers krijgen bij het afstuderen een attest met daarop een uitgebreidere vermelding van de raden
waarin zij als stuver zetelen.

Formulering en volgorde raden
Gids voor studentenparticipatie
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Niveau van de opleiding:
Academiejaar +
Studentenvertegenwoordiger in Arteveldehogeschool
- Lid van de opleidingsstudentenraad
- Lid van werkgroepen binnen de opleidingsstudentenraad
- Lid van de opleidingsraad
Niveau van de SRA intern:
- Lid van de overkoepelende studentenraad
- Lid van het overleg met het hogeschoolbestuur
- Lid van de raad van de dienst studentenvoorzieningen
- Lid van het comité voor preventie en bescherming op het werk
- Lid van werkgroepen onderwijs- en studentenbeleid
- Lid van werkgroepen binnen de studentenraad van Arteveldehogeschool
- Voorzitter van de werkgroep interne raden
- Voorzitter van de werkgroep externe raden
Niveau van de SRA extern:
- Lid van de Vlaamse Vereniging van Studenten
- Lid van de Gentste Associatie Studentenraad
- Lid van de Algemene vergadering van de Associatie Universiteit Gent
- Lid van het overleg met stad Gent
“Lid” kan bij de OSR en SRA vervangen worden door:
- Voorzitter;
- Ondervoorzitter;
- Secretaris (NE/EN);
- Communicatieverantwoordelijke;
- plaatsvervangend lid
- en/of maximaal nog twee andere functies door de opleidingen vrij te bepalen (op
voorwaarde dat er een duidelijke functiebeschrijving is van deze functies)
- voorzitter interne raden (SRA)
- voorzitter externe raden (SRA)
- voorzitter werkgroepen (SRA)

Gids voor studentenparticipatie
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Afspraken over de toekenning van het attest
Studentvertegenwoordigers
- “plaatsvervangend lid” indien de stuver minstens één keer de effectief verkozen stuver
heeft vervangen in deze raad.
-

“lid” indien de stuver minstens op de helft van de vergaderingen waarvoor hij reeds
verkozen was, aanwezig was én zich tijdig verontschuldigde bij afwezigheid. Voldoet de
stuver niet aan deze voorwaarden, krijgt hij/zij ook niet de vermelding “plaatsvervanger”
tenzij er herverkiezingen waren waarbij de stuver plaatsvervanger werd.
Indien een plaatsvervanger voldoet aan de voorwaarden van “lid”, mag hij/zij de vermelding
“lid” op zijn/haar attest krijgen.

-

Een stuver dat het mandaat van de OR opneemt, bekomt zijn attest wanneer hij voldoende
aanwezig was op de vergaderingen van de OR en de OSR.

-

Een stuver dat het mandaat van de SRA opneemt, bekomt zijn attest wanneer hij voldoende
aanwezig was op de vergaderingen van de SRA en de OSR.

Leden van het dagelijks bestuur
- “voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, communicatieverantwoordelijke en andere
functies binnen het DB” indien de taken opgenomen werden zoals die beschreven staan in
de participatiegids en de stuver voldoet aan de voorwaarde van “lid”. Opmerking: voorzitter
en ondervoorzitter kunnen slechts één functie van het DB op hun attest noteren. De andere
DB-leden kunnen een combinatie van twee titels noteren indien beide taken werden
opgenomen door dezelfde stuver.
-

Een OSR kan nog twee extra functies in het leven roepen die op het attest vermeld kunnen
worden. De functieomschrijvingen van deze functies dienen vooraf welomschreven en
gecommuniceerd te worden.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
- Een stuver van de OSR legt zijn mandaat neer in februari. Er hebben op dat moment nog
maar drie van de zeven vergaderingen plaatsgevonden. Hij/zij krijgt de vermelding “lid van
de OSR” niet want hij/zij komt niet aan de helft. Ook niet wanneer hij/zij aanwezig was op
alle drie de vergaderingen.
-

Vanuit de klasgroep wordt een nieuwe stuver voor de OSR verkozen. Vanaf februari zijn er
nog drie of vier vergaderingen. De nieuwe stuver kan de vermelding op het
diplomasupplement “lid van de OSR” pas krijgen als hij/zij op minstens twee van de nog
komende vergaderingen aanwezig is en zich verontschuldigde bij afwezigheid.

Wie houdt de aanwezigheden bij?
Gids voor studentenparticipatie
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Volgens het functieprofiel van de participatiecoach is het de taak van de participatiecoach om de
aanwezigheden van stuvers op OSR, OR, SRA en andere raden bij te houden of duidelijke afspraken
hierover te maken met het DB. We stellen voorop dat de participatiecoaches samen met het DB, een
overzicht opstellen van de stuvers die het attest dienen te krijgen, alsook welke vermelding.

Gids voor studentenparticipatie
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21.3.
BIJLAGE 3: FUNCTIEOMSCHRIJVING OPLEIDINGSGEBONDEN PARTICIPATIECOACH
Definitieve versie (AR 7/7/2010)
Elke hoofdrubriek kan aangevuld worden met opleidingsgebonden taken en
verantwoordelijkheden.
• Stuvers en de werking van de OSR coachen
o studenten motiveren om zich te engageren als stuver,
o coördineren van het stuverbezoek per basisgroep,
o stuver-verkiezingen organiseren,
o bijwonen startvergadering OSR,
o aanwezig zijn op de overige OSR’en volgens thema of op vraag
o opvolgen van de aanwezigheid van stuvers op OSR, OR en SRA en hen motiveren om
aanwezig te zijn,
o evalueren van de OSR,
o coachen van stuvers op competenties zoals vergaderen, organiseren,
o het verslag van de vergadering van de studentenraad nalezen en opvolgen.
…met als doel de competentiegroei van de
en de kwaliteit van de studentenparticipatie te verzekeren.
•

stuvers

te

stimuleren

Fungeren als aanspreekpunt voor stuvers
o stuvers intern doorverwijzen met specifieke inhoudelijke of organisatorische vragen,
o coachen van stuvers voor dossiers op logistiek, financieel of inhoudelijk vlak bij
activiteiten en projecten.
…met als doel de inhoudelijke werking te ondersteunen.

•

Communicatie en overleg
o deelnemen aan het COP studentenparticipatie en terugkoppeling geven over de OSR en
eigen coahing in de opleiding,
o adviseren van de dienst studentenvoorzieningen m.b.t. studentenparticipatie in
Arteveldehogeschool,
o fungeren als contactpersoon voor opleidingsstudentenparticipatie t.a.v. de dienst
studieadvies, andere opleidingen en diensten,
o delen van expertise,
o collega’s sensibiliseren over studentenparticipatie,
o samen met de OSR de studentenwerking zichtbaar maken in de opleiding,
…met als doel een transparantie communicatie te realiseren en te leren van elkaar.

•

Opleidingsgebonden verantwoordelijkheids- en resultaatsgebieden

De opdrachthouder werkt onder de hiërarchische leiding van de opleidigshoofd die de functionele
leiding kan delegeren. De taken worden uitgevoerd in afstemming met de functioneel
leidinggevende.

