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Stemgerechtigde leden 
 Effectief  Plaatsvervanger   

DGZ Louise Van den Berghe X    

DGZ Angel Bondoy X    

DGZ Axel de Hoon X    

DGZ Bjorn Ghyselinck X    

DGZ Kirina Allaert X    

DGZ Matthias Van Hecke X    

DGZ Melanie Pires Fernandes X    

DGZ Sigrid Kalnin X    

 
Niet-stemgerechtigde aanwezigen 

STUVO Emma Kesteloot 

Verontschuldigingen 
STUVO Jana Lyna 

    

    

X: Aanwezig 

-:  Openstaand mandaat 

*: Stem vervalt op basis van meerdere mandaten 

 

Verslaggever: Emma Kesteloot 

Verwelkoming 
Goedkeuring verslag dd.mm.jjjj 
Hier wordt vermeld of het verslag al dan niet goedgekeurd wordt. Aanpassingen dat doorgevoerd worden in 

een vorig verslag worden hier neergeschreven. 
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Even herhalen  
Wie doet wat? 

• Voorzitten          = Louise 

• Ondervoorzitter = Caitlin 

• ASR                  = Melanie en Mathias 

• DR                    = Bjorn, Sigrid, Axel en Louise 

• OC                    = Kirina, Sigrid, Melanie en Jana 

 

Wanneer gaan de vergaderingen door? 

• 7 december om 18u30 

• 15 februari om 18u00 

• 15 maart om 18u30 

• Verdere data worden later nog besproken 

Te bespreken punten 
1. Gender(on)gelijkheid bij de verkiezingen 

2. Enquête 

3. Voorstelling van onszelf 

4. Meer stuvers werven 

5. Goodiebags 

 

Gender(on)gelijkheid  
Regel: van elk geslacht minstens 3 stuvers in DSR 

Louise heeft hierover samengezeten met Arne en Emilia 

Deze regel werd vanuit de overheid beslist, er kan de volgende vijf jaar dus niks aan veranderd worden 

DSR zou juridisch in problemen geraken als het zich niet aan deze regels houdt 

Enquête  
Logo-audio: de enquête werd nog niet verstuurd via mail naar de studenten van de opleiding logo-audio. 

Opleidingshoofd werd gecontacteerd maar heeft voorlopig nog niet geantwoord. 

Melanie stelt voor om opleidingshoofd logo niet te veel te stalken. Sigrid stelt voor om aan het departementshoofd te 

vragen wie we het best zouden contacteren → vragen aan docent, departementshoofd of student  

Personen die we zouden aanspreken: 

o Catherine de vos (logo) 

o Els de Rycke (audio)  

Biomedische labotechnieken: alle studenten hebben de enquête via mail ontvangen, het werd ook gepost in de 

facebookgroepen van elk jaar. In het begin heel veel antwoorden, nu nog 1 of 2 per dag. 
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Voedings-en dieetkunde: Melanie heeft mail verstuurd naar opleidingshoofd. Ondertussen al een paar antwoorden 

ontvangen. Maar 26 studenten hebben de enquête ingevuld. Er moet eens nagevraagd worden hoeveel studenten 

de opleiding telt. (opleidingshoofd = Liesbeth) 

Ergo: alle studenten hebben de enquête via mail ontvangen, het werd ook gepost in de facebookgroepen van elk 

jaar. In het begin heel veel antwoorden, nu nog 1 of 2 per dag. 

 

To do: er moet toegang komen tot DSRmail zodat wij specifiek ons vragen kunnen richten naar kleine groepjes, een 

specifieke opleiding of alle studenten van het departement gezondheidszorg. Louise is bezig met dit in formules te 

zetten.  

Er komt een einddatum op de enquête = 13/11 00u00. Logo krijgt nog een dikke week vanaf mail verstuurd is. 

Conclusie trekken nu nog niet nodig 

Als alle resultaten binnen zijn gaan we de gegevens delen: 

• Als enquetes op niks trekken gaan we dit alsnog laten weten aan iedereen die betrokken is in het proces. We 

gaan vertellen wat we gedaan hebben en vermelden dat het niet representatief is. 

• Indien wel representatief: gegevens per opleiding doorsturen + vergelijking met andere opleiding 

• Opleidingshoofden per opleiding, departementshoofd 

• ASR: vertellen wat we gedaan hebben en zeggen dat ze het eventueel ook kunnen doen 

Welzijn van studenten bevorderen:  

• Coaches: hebben andere opleidingen dit, is dit nuttig? 

• Docenten vragen zich af wat zij kunnen doen want weten niet hoe het gaat met hun studenten 

• Resultaten van enquête algemeen doorgeven  

• Hoe mensen zich algemeen voelen voor en na corona -> dit kunnen we apart bekijken -> duidelijk overzicht 

van maken ➔ zo zal duidelijk worden wat de evolutie van de cijfers is 

Gegevens verwerken:  

• Moeilijkheden van op school: wij gaan moeten lezen wat vaak voor komt -> dit groeperen en tellen hoe vaak 

iets voorkomt  

• Idee Louise: iedereen doet zijn eigen opleiding, behalve BML met 2 

• We komen bv. ‘eenzaamheid’ tegen -> noteren in een vakje -> in het vakje daarvoor noteren we hoeveel 

keer dit voorkomt  

• Van alle opleidingen maken we nog een algemeen overzicht  

 

Voorstelling 
Deze voorstelling bestaat uit een klein tekstje waarin je o.a. je functie vermeld + een foto. Hou er rekening mee dat dit 

op de website van revolte komt, het moet dus politiek aanvaardbaar zijn.  

Navragen of stemgerechtigden zich ook moeten voorstellen. 

 

Meer stuvers werven 
Er kwamen een paar reacties op onze enquête van studenten die graag in de DSR willen komen. 

De revoltewebsite wordt nog eens gepromoot met een oproep naar meer stuvers.  
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Belangrijk: er moeten ook stuvers komen uit logo-audio en voedings-en dieet. Nu weten wij niet hoe het met hen gaat, 

of er problemen zijn. Maar aangezien wij niks van hen horen denken we dat we ervan uit mogen gaan dat er geen 

problemen zijn in hun opleiding.  

Ideetjes om meer stuvers aan te trekken:  

• Verschil tussen studentenraad en opleidingsbureau duidelijk uitleggen  

• Alle nieuwe kandidaten rechtstreeks doorverwijzen naar Louise 

• Kandidaten die bij Axel terechtkomen moeten doorgestuurd worden naar Louise 

 

Pestgedrag  
Een homojongen wordt gepest door 2 moslims. Deze kwestie werd doorverwezen naar de 

studentenraad maar wij gaan hier niet dieper op ingaan aangezien wij hier niks aan kunnen 

doen. Dit moet behandeld worden door de titularis of moet besproken worden vanuit 

werkgroep. (werkgroepen zijn nog niet verdeeld, eerst bespreken via ASR) 

Opletten dat wij geen dingen van de werkgroepen overnemen! 

To do: duidelijk afbakenen wat wij zijn en wat wij doen.  

 Bv: iemand wordt gepest → “je gaat naar persoon X als je onaardige opmerkingen krijgt, als je 

geconfronteerd  wordt met pestgedrag of als je dit opmerkt.”  

Contactlijst is zeer handig. Dit niet enkel in ons departement bespreken maar eerder via 

werkgroepen → idee Angel (boekje), of iets gelijkaardigs op de homepage van Chamilo 

4 studenten betrokken in deze kwestie willen in de departementsraad stappen, maar dit gaat 

niet zomaar.  

Goodiebags 
We willen dat alle studenten dit krijgen en willen dit gratis aanbieden. Denken dat we dit best op ASR niveau regelen.  

Kirina heeft al externe partners gecontacteerd.  

Momenteel is dit nog niet mogelijk door strenge regels overheid.  

Kerstkaartjes geven voor de examens, om de studenten meer te motiveren. Goodiebags geven we pas na de 

examens.  

Nu al veel werk met enquêtes, we gaan dit idee nog even laten rusten.  

 

Bizarre situatie 
Axel is volgens sommige docenten de voorzitter maar dit is niet besproken geweest. Axel zelf heeft hier geen bericht 

van gekregen, dit is het eerste wat hij hiervan hoort en vindt dit zeer raar.  

Er werd op maandag 9 november een powerpoint getoond tijdens de les met datum 10 november. DSR heeft deze 

powerpoint zelf nog niet gezien.  

 

Intermezzo: Melanie is niet kaal 

Intermezzo: de 4 studenten hebben een groepje en gaan Axel toevoegen (willen perse naar Axel sturen, niet naar 

Louise) 

Varia 
• Opleidingsbureau: In elk OC moet er iemand zijn waar we contact mee kunnen hebben 
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• Spreadsheet: af en toe checken of er iets nieuw is bijgekomen  

• Wachten op werkgroepen om het pesten aan te pakken  

• Examenrooster: 

o Ten laatste 20 november krijgen we het voorlopig 

o Dan krijgen we 1 week om het te wijzigen (75% moet akkoord zijn met wijzigingen)  

o Na wijzigingen kunnen we het doorsturen naar de studenten  

o Vragen moeten daarna doorgestuurd worden naar Louise 

 

 

 

 

 

 

 

                Louise Van den Berghe 


