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Titel 1. Inleiding

Met dit studentenparticipatiereglement wil HOGENT haar engagement om
studentenparticipatie en -inspraak te versterken, kracht bijzetten. Het regelt de
organisatie van de studentenparticipatie en geeft uitvoering aan de bepalingen van het
in Art. II.332. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde participatiereglement.
Dit document werd in samenspraak met de studentenvertegenwoordigers opgemaakt
en goedgekeurd op de algemene vergadering van de studentenraad van 14.05.2020 en
op het bestuurscollege van 03.07.2020.

Titel 2. Begrippenlijst
Algemene Studentenraad
De Algemene Studentenraad (ASR) is de studentenraad op het niveau van de instelling,
zoals omschreven in Art. II.314 van de Codex Hoger Onderwijs.
Departementale Studentenraad
Een Departementale Studentenraad (DSR) is een participatiecommissie op
departementsniveau, zoals omschreven in Art. II.314 van de Codex Hoger Onderwijs. Er is
een DSR voor elk departement en voor de entiteit ‘GO5’ (verder samen omschreven als
‘departement’).
Participatiecoaches
Participatiecoaches zijn personeelsleden van HOGENT die instaan voor de ondersteuning,
de vorming en de coaching van de studentenvertegenwoordigers.
Werkingsreglement
Het werkingsreglement is het reglement dat de interne werking van de Algemene
Studentenraad (ASR) en de Departementale Studentenraden (DSR’s) beschrijft.
Bestuur
Met het bestuur worden de algemeen directeur, het bestuurscollege en de Raad van
Toezicht van HOGENT bedoeld.
Dagelijks bestuur
Met het dagelijks bestuur wordt het dagelijks bestuur van de ASR/een DSR bedoeld.
Effectieve studentenvertegenwoordiger
Een effectieve studentenvertegenwoordiger is een student die via rechtstreekse of
getrapte verkiezingen aangeduid of voorgedragen werd om een mandaat in te vullen in
een advies-, overleg- of bestuursorgaan van HOGENT.
Opvolger
Een opvolger is een studentenvertegenwoordiger die niet verkozen werd voor een
mandaat in een DSR of die niet afgevaardigd werd van een DSR naar de ASR of van de
ASR naar een bestuursorgaan maar die, op basis van de rangorde van de
verkiezingsuitslag, de plaats inneemt van de effectieve studentenvertegenwoordiger
wanneer de laatste zijn mandaat eindigt.
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Plaatsvervanger
Een plaatsvervanger is een studentenvertegenwoordiger met een mandaat in de ASR die
niet afgevaardigd werd naar een advies- of overlegorgaan maar die de plaats inneemt van
een studentenvertegenwoordiger die niet aanwezig kan zijn op een vergadering van het
advies- of overlegorgaan.
Mandaat
Een mandaat is de bevoegdheid van een effectieve stuver om de belangen van de
studenten of namens een DSR/de ASR te vertegenwoordigen. Een stuver kan een
mandaat hebben in een DSR, de ASR of een bestuurs-, advies- of overlegorgaan van
HOGENT.

Titel 3. Algemene bepalingen

Artikel 1.
Volwaardige leden
De studentenvertegenwoordigers met een mandaat in een bestuurs-, advies of
overlegorgaan zijn volwaardige leden van het orgaan en ontvangen alle documenten die
nodig zijn om hun mandaat naar behoren uit te voeren.
Artikel 2.
Statuut van studentenvertegenwoordiger
Alle studentenvertegenwoordigers genieten de nodige studie- en examenfaciliteiten om
hun mandaat naar behoren uit te voeren. Het uitoefenen van het mandaat van
studentenvertegenwoordiger geeft recht op een speciaal statuut dat automatisch wordt
toegekend aan een studentenvertegenwoordiger die zetelt in een van deze
studentenparticipatieorganen: het adviesorgaan op het opleidingsniveau, de
Departementale Studentenraad (stemgerechtigde leden), de Algemene Studentenraad, de
Stuvoraad en het Praesessenoverleg
De studentenvertegenwoordigers kunnen voor de daden gesteld in de uitoefening van hun
mandaat geen nadelen ondervinden. Ze stellen zowel de participatiecoaches, de
betrokken studietrajectbegeleider als het betrokken onderwijzend personeel op de hoogte
van hun statuut en de bijhorende faciliteiten.
De studentenvertegenwoordigers kunnen een beroep doen op volgende individuele
onderwijs- en examenmaatregelingen:
→
De student kan beperkt gewettigd afwezig zijn voor onderwijsactiviteiten met
verplichte aanwezigheid.
→
De student heeft toestemming om het lokaal (vroeger) te verlaten of laattijdig toe
te komen omwille van activiteiten in kader van het statuut.
→
De student krijgt de mogelijkheid om, na overleg met het betrokken
onderwijzend personeel, de deadline voor taken te verplaatsen.
→
De student krijgt de mogelijkheid tot het verplaatsen van examens binnen de
examenperiode. De student is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen
van de verplaatsing conform de richtlijnen en deadline die vóór elke
examenperiode aan de studenten wordt meegedeeld.
Daarnaast voorziet het bestuur in de nodige materiele faciliteiten voor de uitvoering van
het mandaat van de studentenvertegenwoordigers.
Artikel 3.
Getuigschrift studentenvertegenwoordiger
Studentenvertegenwoordigers die hun engagement voldoende kunnen bewijzen, kunnen
aan het einde van hun HOGENT-carrière een getuigschrift van hun engagement opvragen
bij de participatiecoaches. De participatiecoaches beoordelen de aanvragen en kennen
het getuigschrift toe. De voorwaarden worden omschreven in het werkingsreglement.
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Artikel 4.
Geschillen
Als een studentenvertegenwoordiger vermoedt dat zijn rechten niet worden
gerespecteerd, kan hij beroep doen op een ombudspersoon die niet verbonden is aan zijn
departement.
In geval van geschil tussen het bestuur en de ASR bemiddelt een ombudspersoon om tot
een oplossing te komen. In geval van geschil tussen de DSR en de Departementsraad
(DR) bemiddelt de ASR om tot een oplossing te komen.
Als een studentenvertegenwoordiger zijn mandaat niet naar behoren uitvoert, kan hij door
de algemene vergadering van de DSR/ASR uit zijn mandaat worden ontzet. De procedure
hiervoor wordt opgenomen in het werkingsreglement.
Als de ASR meent dat HOGENT haar decretale verplichtingen inzake
studentenparticipatie niet nakomt, wordt dit intern aangekaart bij de Algemeen directeur.
Indien de ASR het nodig acht, kan hij het Regeringscommissariaat hiervan op de hoogte
stellen.

Titel 4. Algemene Studentenraad
Artikel 5.
Doel ASR
De ASR heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de bestuursorganen van
HOGENT voor alle aangelegenheden die de studenten aanbelangen.
Hij verdedigt de belangen van alle studenten van HOGENT en informeert de studenten
over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent. Hij ziet erop toe dat de bepalingen
zoals omschreven in dit studentenparticipatiereglement worden nageleefd en dat de
DSR’s naar behoren functioneren.
Artikel 6.
Samenstelling ASR
§1 Algemene vergadering
De algemene vergadering wordt samengesteld uit effectieve leden van de DSR’s en uit
effectieve leden uit de studentengeleding van de Stuvoraad. Elke DSR/de Stuvoraad
vaardigt de twee rechtstreeks verkozenen met de meeste stemmen af naar de ASR, op
basis van de rangorde bij de verkiezingsuitslag. Om de genderdiversiteit te garanderen,
behoren de twee afgevaardigden tot verschillende genderidentiteiten.
Als er voor de DSR minder of evenveel kandidaten zijn dan te begeven mandaten, worden
alle kandidaten verkozen verklaard en wordt er intern beslist wie er afgevaardigd wordt.
De studentenvertegenwoordiger behoudt het recht om af te zien van zijn mandaat in de
ASR. In dat geval wordt, op basis van de rangorde bij de verkiezingsuitslag of na intern
beraad, een andere studentenvertegenwoordiger aangeduid.
De ASR wordt eventueel aangevuld met de leden van de studentengeleding van de Raad
van Toezicht (zie artikel 8 §1), indien zij niet opnieuw verkozen werden voor de
DSR/Stuvoraad.
Bij het vroegtijdig beëindigen van een mandaat wordt op basis van de rangorde bij de
verkiezingsuitslag of na intern beraad een nieuwe mandataris aangeduid uit de
betreffende DSR/de Stuvoraad.
De algemene vergadering mag niet minder dan acht leden bedragen en beslist slechts
geldig indien meer dan de helft van de leden aanwezig is. Het systeem van volmachten
wordt omschreven in het werkingsreglement. Beslissingen worden met een gewone
meerderheid (meer dan de helft) genomen.
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Externen kunnen, wanneer hun aanwezigheid relevant is, uitgenodigd worden door de
voorzitter van de ASR. De participatiecoaches nemen vanuit hun functie deel aan de
algemene vergadering.
De ASR kan de hoedanigheden bepalen waarmee het mandaat ervan onverenigbaar is.
§2 Dagelijks bestuur
De algemene vergadering kiest onder zijn leden de voorzitter, de ondervoorzitter en de
secretaris, die samen het dagelijks bestuur vormen. De algemene vergadering kan ook
bijkomende bestuursleden van het dagelijks bestuur aanwijzen.
De bevoegdheden van het dagelijks bestuur, de wijze waarop de bestuursleden verkozen
worden en de taakinvulling van de bestuursleden worden vastgelegd in het
werkingsreglement.
Artikel 7.
Bevoegdheid ASR
§1 Adviesrecht
De ASR brengt uit eigen initiatief of op vraag van de instelling een schriftelijk advies uit
aan de bestuursorganen van HOGENT over alle aangelegenheden die de studenten
aanbelangen.
Adviezen worden bij consensus opgesteld. Wanneer er geen consensus kan bereikt
worden, wordt er overgegaan tot een stemming. De wijze waarop de stemming wordt
georganiseerd, wordt bepaald in het werkingsreglement.
De adviezen op eigen initiatief worden via de ASR aan de entiteit in kwestie
gecommuniceerd.
Bij adviezen op aanvraag streeft het bestuur ernaar om zijn adviesaanvraag een maand
vooraf te bezorgen aan de ASR.
Enkel bij gemotiveerde hoogdringendheid kan er afgeweken worden van deze termijn. De
adviezen op aanvraag worden door de ASR aan het bestuur gecommuniceerd.
Elk advies wordt ondertekend door de voorzitter of, wanneer de voorzitter in de
hoedanigheid verkeerd dat hij niet kan ondertekenen, de ondervoorzitter en overgemaakt
aan het bestuur.
§2 Beraadslaging
Het bestuur heeft de verplichting met de ASR te beraadslagen alvorens een reglementaire
bepaling te nemen over de hierna opgesomde aangelegenheden:
1. Het vaststellen van de rechtspositieregeling van de studenten en van de
onderwijs- en examenregeling.
2. De vaststelling en de besteding van de studiegelden.
3. De uitwerking van initiatieven inzake studentenbegeleiding.
4. Het vaststellen van de regels inzake internationale studentenmobiliteit.
5. Het bepalen van de organisatie van het academiejaar, met inbegrip van de
vakantie- en verlofregeling.
De beraadslaging gebeurt rechtstreeks tussen bestuur en studentenraad, of in een in
HOGENT bestaande adviserende raad waarin naast afgevaardigden van de
studentenraad andere onderwijs- en onderzoeksbetrokkenen zijn vertegenwoordigd en
waarin de hierboven vermelde aangelegenheden gebruikelijk besproken worden.
De beraadslaging leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen het bestuur en de ASR of
hun afgevaardigden. Een akkoord wordt uitgevoerd door het bestuur. In geval van nietakkoord ligt de eindbeslissing bij het bestuur.
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§3 Raadpleging
Het bestuur moet de ASR raadplegen alvorens een reglementaire bepaling te nemen over
de hierna opgesomde aangelegenheden:
1. Het algemeen beleid inzake interne kwaliteitszorg.
2. Het vaststellen van de gedragscode inzake taalregeling.
3. Het vaststellen van de regels inzake de evaluatie van de onderwijsactiviteiten van
het onderwijzend personeel.
De raadpleging gebeurt rechtstreeks of in een in HOGENT bestaande adviserende raad
waarin naast afgevaardigden van de studentenraad andere onderwijs- of
onderzoeksbetrokkenen zijn vertegenwoordigd en waarin de hierboven vermelde
aangelegenheden gebruikelijk besproken worden.
De conclusies van de raadpleging worden neergelegd in een met redenen omkleed
advies. Het bestuur kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de
ASR. Dit betekent dat indien het advies niet gelijkluidend is met de uiteindelijke beslissing,
het bestuur moet motiveren waarom de belangrijkste tegenwerpingen niet worden
gevolgd. De motivering voor de afwijking wordt binnen een termijn van dertig dagen
meegedeeld aan de ASR.
De termijn gaat in de dag na deze waarop de betrokken reglementaire bepaling wordt
aangenomen.
§4 Voldoende vertegenwoordiging
Het bestuur bestaat ten minste uit tien procent studenten zodat er geen voorafgaande
beraadslaging of raadpleging hoeft te gebeuren over de in artikel 7 §2 en §3 opgesomde
aangelegenheden. Het bestuur kan echter uit eigen initiatief tot voorafgaande
beraadslaging of raadpleging overgaan.
Artikel 8.
Bestuursorganen
§1 Raad van Toezicht
De ASR duidt onder zijn leden drie studentenvertegenwoordigers aan die de stem van de
student vertegenwoordigt in de Raad van Toezicht. De procedure hiervoor wordt
opgenomen in het werkingsreglement.
Het mandaat van een student in de Raad van Toezicht geldt voor twee academiejaren en
is éénmaal hernieuwbaar.
Bij het vroegtijdig beëindigen van een mandaat in de Raad van Toezicht duidt de ASR een
opvolger aan die het mandaat verder uitoefent voor de resterende tijd van het mandaat.
De procedure hiervoor wordt opgenomen in het werkingsreglement.
§2 Bestuurscollege
De ASR draagt één student, met een mandaat in de Raad van Toezicht, voor aan de
algemeen directeur en aan de voorzitter van het bestuurscollege. De Raad van Toezicht
benoemt de student tot bestuurder. De wijze waarop een student gekozen wordt om voor
te dragen, wordt opgenomen in het werkingsreglement.
Het mandaat van de student in het bestuurscollege geldt voor twee academiejaren, op
voorwaarde dat de student lid blijft van de Raad van Toezicht, en is éénmaal
hernieuwbaar.
Bij het vroegtijdig beëindigen van het mandaat in het bestuurscollege draagt de ASR een
opvolger, die lid is van de Raad van Toezicht, voor die het mandaat verder uitoefent voor
de resterende tijd van het mandaat. De wijze waarop een student gekozen wordt om voor
te dragen, wordt opgenomen in het werkingsreglement.
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Artikel 9.
Advies- en overlegorganen
De ASR duidt onder zijn leden studentenvertegenwoordigers aan die een mandaat zullen
opnemen in een advies- of overlegorgaan waarin de in artikel 7 §2 en §3 vermelde
aangelegenheden gebruikelijk besproken worden. Het aantal te begeven mandaten wordt
in de schoot van het orgaan besproken. De procedure hiervoor wordt opgenomen in het
werkingsreglement.
Het mandaat van de student in een advies- of overlegorgaan geldt voor één academiejaar
en start van zodra de ASR de studentenvertegenwoordiger heeft aangeduid.
De studentenvertegenwoordigers die geen mandaat opnemen in een advies- of
overlegorgaan, zijn de plaatsvervangers van de mandatarissen die niet aanwezig kunnen
zijn op de vergadering.
Artikel 10.
Zittingstermijn ASR
Het mandaat van de leden van de ASR start bij aanvang van het academiejaar en eindigt
op de laatste dag van het academiejaar conform de geldende academische kalender.
Artikel 11.
Overgangsperiode ASR
Bij vragen om advies of andere punten die na de verkiezingen worden voorgelegd aan de
ASR maar uitsluitend betrekking hebben op het volgend academiejaar, wordt vooraleer
een ASR-advies wordt uitgevaardigd, en met uitzondering van spoedeisende
omstandigheden, een overleg georganiseerd met de vergadering van toekomstige
mandatarissen.
Dit overleg met de toekomstige mandatarissen wordt eveneens georganiseerd ingeval na
de verkiezingen zou blijken dat de nog zetelende mandatarissen niet meer voldoende in
aantal zijn om geldig samen te komen.
In dat laatste geval kan de ASR, na dit verplicht overleg, een geldig advies uitbrengen
ongeacht het al dan niet bereiken van het aanwezigheidsquorum.
Artikel 12.
Vergaderingen ASR
De ASR vergadert ten minste viermaal per academiejaar. De voorzitter nodigt de leden
van de algemene vergadering uit. Op de installatievergadering wordt de vergaderkalender
vastgelegd.
De voorzitter kan zelf, of op vraag het dagelijks bestuur of ten miste drie andere leden, een
bijzondere algemene vergadering samenroepen.
Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het verslag wordt binnen
de dertig dagen gecommuniceerd aan de leden van de algemene vergadering. Op de
eerstvolgende algemene vergadering wordt het verslag ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 13.
Ondersteuning ASR
De ASR werkt jaarlijks een begrotingsvoorstel uit. Het bestuur kent op basis van het
voorstel de nodige personeels- en werkingsmiddelen toe.

Titel 5. Departementale
Studentenraad
Artikel 14.
Doel DSR
De DSR verdedigt de belangen van alle studenten van het departement en heeft
tegenover alle studenten van het betrokken departement een informatieplicht over de wijze
waarop hij zijn bevoegdheden uitoefenen.
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Artikel 15.
Samenstelling DSR
§1 Algemene vergadering
De algemene vergadering van een DSR bestaat uit:
→
acht rechtstreeks verkozen studenten waarvan ten minste drie studenten een
andere genderidentiteit hebben (stemgerechtigde leden);
→
alle studenten van het departement en in het bijzonder de studentenvertegenwoordigers uit het adviesorgaan op het opleidingsniveau (adviserende
leden).
Als er minder of evenveel kandidaten zijn dan te begeven mandaten, worden alle
kandidaten verkozen verklaard.
Bij het vroegtijdig beëindigen van een mandaat wordt op basis van de rangorde van de
verkiezingsuitslag een nieuwe mandataris aangeduid.
De algemene vergadering mag niet minder dan vijf leden bedragen en beslist slechts
geldig indien meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Het systeem
van volmachten wordt omschreven in het werkingsreglement. Beslissingen worden met
een gewone meerderheid (meer dan de helft van de stemmen) genomen.
Externen kunnen, wanneer hun aanwezigheid relevant is, uitgenodigd worden door de
voorzitter, op vraag een lid van de algemene vergadering.
§2 Dagelijks bestuur
De algemene vergadering kiest onder zijn stemgerechtigde leden de voorzitter en de
ondervoorzitter, die samen het dagelijks bestuur vormen. De algemene vergadering kan
ook bijkomende bestuursleden van het dagelijks bestuur aanwijzen.
De bevoegdheden van het dagelijks bestuur, de wijze waarop de bestuursleden verkozen
worden en de taakinvulling van de bestuursleden worden vastgelegd in het
werkingsreglement.
Artikel 16.
Verkiezingen DSR
De verkiezingen worden overeenkomstig het kiesreglement georganiseerd door het
Kiescomité. De leden van het Kiescomité worden aangeduid door de algemeen directeur.
De studentenvertegenwoordigers in het Kiescomité worden voorgedragen door de ASR.
De wijze waarop een student gekozen wordt om voor te dragen, wordt opgenomen in het
werkingsreglement.
Geschillen inzake de verkiezingen worden behandeld door het Kiesbureau.
Artikel 17.
Bevoegdheid DSR
De DSR’s oefenen de bevoegdheden van de ASR uit voor alle aangelegenheden die zich
situeren op het departementaal niveau.
Een DSR brengt uit eigen initiatief, op vraag van de ASR of op vraag van de DR of het
departementshoofd een schriftelijk advies uit.
Adviezen worden bij consensus opgesteld. Wanneer er geen consensus kan bereikt
worden, wordt er overgegaan tot een stemming. De wijze waarop de stemming wordt
georganiseerd, wordt bepaald in het werkingsreglement.
Elk advies wordt ondertekend door de voorzitter of, wanneer de voorzitter in de
hoedanigheid verkeerd dat hij niet kan ondertekenen, de ondervoorzitter en overgemaakt
aan de betrokken partij.
De DR bestaat ten minste uit ¼ studenten zodat er geen voorafgaande beraadslaging of
raadpleging hoeft te gebeuren over de in artikel 7, §2 en §3 opgesomde
aangelegenheden.
De DR kan echter uit eigen initiatief tot voorafgaande beraadslaging of raadpleging
overgaan.
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Artikel 18.
Afvaardiging naar de Departementsraad
De afvaardiging van ten minste drie studentenvertegenwoordigers naar een DR wordt door
en in de schoot van de stemgerechtigde leden van de DSR beslist. De wijze waarop deze
interne verkiezing georganiseerd wordt, wordt vastgelegd in het werkingsreglement.
Het mandaat van de studentenvertegenwoordigers in de DR is twee academiejaren geldig.
Bij het vroegtijdig beëindigen van een mandaat wordt, volgens dezelfde procedure als
hierboven omschreven, een nieuwe mandataris aangeduid uit de stemgerechtigde leden.
Artikel 19.
Studenten in het adviesorgaan op opleidingsniveau
De studenten in het adviesorgaan op opleidingsniveau hebben minstens een derde van de
stemmen in dit orgaan. Studenten die interesse hebben om te zetelen in dit orgaan
kunnen zich kandidaat stellen volgens de daartoe voorziene procedure.
Wanneer onvoldoende studenten bereid gevonden worden om er deel van uit te maken,
kan het adviesorgaan toch functioneren.
Artikel 20.
Zittingstermijn DSR
Het mandaat van de leden van de DSR start bij aanvang van het academiejaar en eindigt
op de laatste dag van het academiejaar conform de geldende academische kalender.
Artikel 21.
Overgangsperiode DSR
Bij vragen om advies of andere punten die na de verkiezingen worden voorgelegd aan de
DSR maar uitsluitend betrekking hebben op het volgend academiejaar, wordt vooraleer
een DSR-advies wordt uitgevaardigd, en met uitzondering van spoedeisende
omstandigheden, een overleg georganiseerd met de vergadering van toekomstige
mandatarissen.
Dit overleg met de toekomstige mandatarissen wordt eveneens georganiseerd ingeval na
de verkiezingen zou blijken dat de nog zetelende mandatarissen niet meer voldoende in
aantal zijn om geldig samen te komen.
In dat laatste geval kan de DSR, na dit verplicht overleg, een geldig advies uitbrengen
ongeacht het al dan niet bereiken van het aanwezigheidsquorum.
Artikel 22.
Vergaderingen DSR
De DSR vergadert ten minste viermaal per academiejaar. De voorzitter nodigt de leden
van de algemene vergadering uit. Op de installatievergadering wordt de vergaderkalender
vastgelegd.
De installatievergadering wordt zo snel mogelijk na de bekendmaking van de
verkiezingsuitslag georganiseerd.
De voorzitter kan zelf, of op vraag het dagelijks bestuur of ten miste drie andere leden, een
bijzondere algemene vergadering samenroepen.
Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het verslag wordt binnen
de dertig dagen gecommuniceerd aan de leden van de algemene vergadering. Op de
eerstvolgende algemene vergadering wordt het verslag ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 23.
Ondersteuning DSR
De DSR werkt jaarlijks een begrotingsvoorstel uit. Het departement kent op basis van het
voorstel de nodige werkingsmiddelen toe.
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Titel 6. Andere
studentenparticipatieorganen
Artikel 24.
Studentenforum
Het Studentenforum bestaat uit alle HOGENT-studenten en wordt samengeroepen op
initiatief van de ASR om rond een hogeschool breed thema de stem van de studenten te
horen. De ASR kan de uitkomst van een forum gebruiken om zijn advies te staven maar
die is niet bindend.
Artikel 25.
Praesessenoverleg
Met het Praesessenoverleg wordt de vergadering van de voorzitters van de door HOGENT
erkende studentenverenigingen bedoeld. Deze vergadering wordt op vraag van HOGENT
of op vraag van een studentenvereniging samengeroepen en heeft als doel de belangen
van de studentenverenigingen te behartigen.
Artikel 26.
Recht van oprichting
De ASR kan uit eigen initiatief of op advies van een DSR een - tijdelijk of permanent thematisch adviesorgaan oprichten.

Titel 7. School of Arts HOGENT –
Howest
Artikel 27.
Studentenraad School of Arts
Gelet op de samenwerking tussen HOGENT en Howest met betrekking tot de School of
Arts zijn specifieke maatregelen om de studentenparticipatie te garanderen van
toepassing. Deze maatregelen worden opgenomen in een eigen intern reglement.
De studentenraad opgericht in de schoot van de School of Arts voorziet een afvaardiging
van twee studentenvertegenwoordigers naar de ASR, onder de voorwaarde dat deze
student zijn aan HOGENT en van een verschillende genderidentiteit zijn.
Mutatis mutandis wordt deze studentenraad erkend en beschouwd als een
Departementale Studentenraad, met het oog op een gelijkwaardige toegang tot
studentenparticipatie aan HOGENT.
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