
Advies van de participatiecommissie inzake examenregeling en -roosters 

 

Regelgeving onderwijs- en examenreglement 2020-2021: 

 

Naam en contactgegevens adviesaanvrager: Studentenaangelegenheden 

(melanie.bytebier@hogent.be en sofie.michielsen@hogent.be.) 

.Naam en contactgegevens adviesverstrekker. Departementale studentenraad departement 

Biowetenschappen en Industriële Technologie (vertegenwoordigd door voorzitter Sebbe David: 

Sebbe.david@student.hogent.be) 

De datum waarop het advies werd goedgekeurd: 23/11/2020 

Het onderwerp van het advies: advies examenregeling en rooster exameperiode 1, academiejaar 

2020-2021 

De vermelding of het om een positief of negatief advies gaat: Positief advies voor alle vakken behalve 

2 uitzonderingen (zie verder in het advies) 

De motivatie waarom er positief of negatief geadviseerd wordt: reden voor het negatieve advies wat 

de voorzitter gestuurd kreeg van een klasverantwoordelijke: Wij hadden namelijk voor 2 

opleidingsgerichte hoofdvakken heel weinig tijd. Ook was er een overlapping met een keuzevak. Wij 

hadden dit al voorgesteld aan de proffen van deze vakken. Zij kwamen zelf dan met het idee om de 

vakken op een andere datum door te laten gaan. Het zou gaan om graan-en bak technologie dat 

verzet wordt van 21/01 naar 08/01 en over verwerkingstechnologie van dierlijke producten van 07/01 

naar 25/01. 

Advies van de departementale studentenraad:    

De departementale studentenraad, vertegenwoordigd door de voorzitter, vraagt volgende wijzigingen 
in het  examenrooster voor de volgende opleidingen/opleidingsonderdelen georganiseerd in het 
departement Biowetenschappen en Industriële Technologie te Gent en Melle.1 
 
1. Naam van de opleiding: Agro- en biotechnologie afstudeerrichting: Voedingstechnologie 

Aanvraag: graan-en bak technologie verplaatsen van 21/01 naar 08/01 

2. Naam van de opleiding: Agro- en biotechnologie afstudeerrichting: Voedingstechnologie 

Aanvraag: verwerkingstechnologie van dierlijke producten verplaatsen van 07/01 naar 25/01 

 

 

 

 

 
1 Bij de aanvraag tot wijziging dienen minimaal volgende elementen worden vermeld: correcte benaming van het 

opleidingsonderdeel of –onderdelen waarover de aanvraag gaat en de correcte vermelding van de klasgoep(en) waarvoor het 
probleem zich stelt (enkel indien er verschillende examenmomenten zijn voor verschillende klasgroepen) 



Advies van de participatiecommissie inzake examenregeling en -roosters 

 

De departementale studentenraad verklaart dat 75% van de ingeschreven studenten voor 

bovenstaande opleidingsonderdelen akkoord gaan met de aanvraag tot wijziging en staaft dit met een 

handtekenlijst (Excel via formulier) per aanvraag. Deze lijst(en) word(t)(en) als bijlage bij dit advies 

gevoegd. 

 

 

De departementale studentenraad, vertegenwoordigd door de voorzitter, verklaart zich akkoord met 

het voorstel van examenrooster voor de opleidingen/opleidingsonderdelen georganiseerd in het 

departement Biowetenschappen en Industriële Technologie te Gent en Melle waarvoor geen aanvraag 

tot wijziging werd ingediend. 

Voor akkoord, 

 

 

 

Voorzitter departementale studentenraad DBT (Sebbe David)  

 

revolte@hogent.be – DSR DBT – [voorzitter DSR DBT] 

Verantwoordelijke advies/dossier: [Sebbe David Voorzitter] 


