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studentenraad@hogent.be – Sien Willaert hoofdmedewerker 

7 december – 18:30 
Teams DSR DGZ 

DSR DGZ 

vergadering 
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Stemgerechtigde leden 
    

DGZ Louise Van den Berghe  X  

DGZ Angel Bondoy   X  

DGZ Bjorn Ghyselinck X  

DGZ Sigrid Kalnin X    

DGZ Kirina Allaert X    

DGZ Axel de Hoon X    

      

      

 
Niet-stemgerechtigde aanwezigen 
Stuver Emma Kesteloot   

    

    

    

   

Verontschuldigingen 
DGZ Matthias Van Hecke   

DGZ 
Melanie Pires 
Fernandes 

  

stuver Jana Lyna   
    

 

 

X: Aanwezig  
-:  Openstaand mandaat  
*: Stem vervalt op basis van meerdere mandaten 
 

 

 

 

 

 

 

de Hoon Axel 
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Verwelkoming 
Goedkeuring verslag 7.12.2020 
Verslag is goedgekeurd. 
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1. Enquête welzijn studenten 
conclusies: 

 

cijfers: 

Daling met 2 punten op de vraag: ‘Hoe gaat het met je?’ tijdens corona ten opzichte van voor 

corona. 

 Gaan studenten die zich slecht/beter voelen, sneller deze enquête invullen? 

 10% van het departement heeft deze enquête ingevuld 

 

communicatieplatform: 

 mail en facebookgroepen. Mail lijkt ons de beste focus, facebookgroepen mogen uiteraard ook  

gebruikt worden 

moeilijkheden: 

- online school: weinig sociaal contact, studenten kennen elkaar niet, geen live lessen: 

onpersoonlijk. 

- onduidelijkheid: wat wordt er verwacht van studenten bij welke code? leerstof niet duidelijk. 

BMLT: Veel onduidelijkheden rond de practica, stages. 

VPK: lange lesdagen, slecht opgebouwde online lessen, zware stages 

voorstellen: 

plastieken tussenschot tussen stoelen -> lijkt onhaalbaar, toch positief dat studenten voorstellen 

geven om toch naar de campus te mogen komen 

 

onduidelijkheden:  

studenten willen meer weten over de DSR, hoe kunnen we dit beter communiceren? 

voorstellen varia: 

  zorgen voor meer gelijkheid que werkdruk tussen de modeltrajecten: derde jaar verpleegkunde 

  ventileren met studentencoach 

  minder druk lessenroosters 

ervaringen delen: 

 

Zeer positieve reacties. De VVS neemt op dit moment ook een enquête af dus de andere departementen 

zouden dit eerst afwachten om de studenten ook niet te overbelasten met dergelijke enquêtes. Dagelijks 

bestuur van de ASR weet van deze enquête. 

Iedereen is zeer nieuwsgierig naar de resultaten van deze enquête. 

 

hoe deze info delen? 

Er is een Powerpoint gemaakt: 

  - hoe hebben we de enquête opgesteld 

  - onze cijfers 

  - onze bevindingen 
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2. studiebubbels 
algemeen: 

1) enquête opstellen 
 2) gegevens bundelen in Excel bestand 

 3) groepen maken 

Willen mensen bij elkaar zitten/juist niet bij elkaar. Verlegen mensen,… 

 per 3, met stuver 

werking: 

vakken opdelen/hoofdstukken verdelen om daarna uitleg te geven over het hoofdstuk dat die 

persoon toegekend gekregen heeft aan de andere 2.  

studenten ortho hebben een ‘ijsbreker’ gemaakt: voorwerp zoeken in uw huis, voorwerp tonen, de 

andere personen moeten raden welke eigenschap van de persoon in dat voorwerp te vinden is. 

 4) inleidingssessie voorbereiden 

 5) groepen zelfstandig laten vergaderen 

 

contactgegevens delen zodat indien een persoon zich niet goed voelt bij zijn groep, deze persoon hierover bij 

iemand terecht kan. 

 

Denktank: een gelijkaardig idee aan de studiebubbels.  

-> site: miro 

 

Bespreking: 

 - idee komt te laat, misschien wel een leuk idee voor de eerstejaars?  

 - in het eerste jaar heeft mevrouw Sercu iets gelijkaardig opgericht (groepen van 10). 

 - studenten vinden het soms moeilijk, het blijft vaak stil/er wordt geen initiatief genomen. 

 - onze tijd nemen om alles goed te regelen => 2e semester? 

Besluit: 

 Wachten tot volgend semester en kijken hoe het bij anderen verliep. 
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3. werkgroepen 

Verdeling leden van de DSR over de werkgroepen: 

  

 Louise: extern, welzijn en communicatie 

 Sigrid: opleidingsbureau 

 Kirina: onderwijs 

 Angel: onderwijs en stuvo 

 Emma: was nog niet op de hoogte, heeft interesse 

 Axel en Bjorn: nog geen werkgroep, wel interesse  

Terugkoppeling 
Feedback inschrijvingen 
 13 reacties -> tevreden studenten. 9/12 is er een werkgroep hierover. 

adviezen examenrooster 
 toegepast 

voorstelling aan departementshoofd 
 afgesproken met mevrouw Coppenolle omdat we geen contact hebben met studenten uit logo. 

 -> do 10/12 meeting tussen voorzitter en mevrouw Coppenolle 

DR 
vorige DR was vooral kennismaking + overlopen v documenten. Er werd door docenten wel aangehaald dat  

er een enorme werkdruk is (herfstvakantie echte vakantie inlassen?) 

curriculumcommissie + opleidingscommissie 
  n.v.t. 

Terugkoppeling ASR vergadering 
Examen kan verplaatst worden met het stuverstatuut indien we een vergadering en examen hebben op 

dezelfde dag. 

 

 voornamelijk verkiezingen van voorzitters voor de werkgroepen. 

 -> enkel voor stuvo moet er nog een voorzitter verkozen worden 

Ideeën werden doorverwezen naar de juiste werkgroepen, maar het ging voornamelijk over de verkiezingen. 
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Signaal-, en varia ronde 
 

- Studenten eerste jaar zouden een studiereis willen om elkaar op deze manier beter te leren kennen. 

 -> moeilijk met de corona. 

- Nieuw opleidingshoofd verpleegkunde. 

- Convenent Katrien De Vos? 
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To do 
Op Trello komt niet genoeg interactie, Trello linken aan Teams is moeilijk dus hebben we besloten om volledig 

over te schakelen op de ‘To do’s’ in Teams. 

   

To do 

Studenten informeren over hetgeen we besproken hebben 

Resultaten enquêtes delen 

Inschrijven in werkgroepen 

Enquête van studiebubbels maken en rondsturen 

Brainstormen over de moeilijkheden en voorstellen van de studenten 
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