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  studentenraad@hogent.be – Sien Willaert hoofdmedewerker 

16 november 2020– 19u00 
Teams DSR DLO 
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vergadering 
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Stemgerechtigde leden 
 Effectief     

DLO Van den Branden Cedric X    

DLO Van Waes Pieter X    

DLO T’Kindt Gwendoline X    

DLO De Winne Maureen X    

DLO Rotsaert Jill X    

DLO Van Oudenhove Valentijn X    

DLO Peleman Jonas X    

DLO Burgio Calogero X    

   

Verontschuldigingen 
DLO    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

X: Aanwezig 

-:  Openstaand mandaat 

*: Stem vervalt op basis van meerdere mandaten 

 

Verslaggever: Cedric Van den Branden   
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Verwelkoming 
Goedkeuring verslag 26.10.2020 
Het verslag van de vorige vergadering werd in consensus goedgekeurd. . 
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Voorstellen nieuwe leden 
Aftreden Jonas V. en Frauke  
Omdat deze studenten reeds een heel drukke agenda hadden en dit toch niet konden combineren hebben zij 

besloten om hun mandaat in de DSR en afvaardiging naar de ASR af te staan. 

Nieuwe leden Valentijn en Gwendoline 
Er was een korte voorstelling van alle leden die zetelen in de DSR waarbij de naam en opleiding gegeven 

werd. Valentijn en Gwendoline zijn de nieuwe stemgerechtigde leden omdat zij in de verkiezingen helaas niet 

genoeg stemmen haalden om een mandaat op te nemen, maar met het vertrek van Frauke en Jonas V. zagen 

zij het wel zitten om die taak op zich te nemen. 

Aanstellen secretaris  
Wat doet een secretaris 
De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de verslagen van de vergadering, de advies naar 

andere organen vorm te geven samen met de voorzitter en ondervoorzitter en stelt ook de processen verbaal 

op de beslissingen bekrachtigen. Dit moet geen vaste persoon en er is dus de optie om voor elke vergadering 

een nieuwe secretaris aan te stellen. 

Gwendoline als secretaris 
Gwendoline was  de enige kandidate voor de positie van secretaris en zag het zitten om dit te doen voor de 

rest van het academiejaar. Er werd dan ook in consensus beslist dat zij dit mandaat mag opnemen om zo de 

voorzitter en ondervoorzitter te ondersteunen. Zij krijgt ook toegang tot het kanaal van het dagelijks bestuur 

zodat zij steeds op de hoogste is van belangrijke mededelingen en gesprekken tussen het dagelijks bestuur 

waar niet elk lid van de DSR vanaf weet. 

Afgevaardigden naar de ASR 
Door het aftreden van Frauke en Jonas V. moesten er nieuwe afgevaardigden naar de ASR gekozen worden. 

De personen met de meeste stemmen na Frauke en Jonas V. tijdens de verkiezingen waren Maureen en 

Jonas P. beide studenten zagen het zitten om dit mandaat op zich te nemen. In consensus is er dan ook 

beslist om hun afvaardiging te bekrachtigen. 

Heilige drievuldigheid 
Vanwege de drukte door de aanpassingen van de opleiding naar de nieuwe COVID-19 kleurcodes werd 

unaniem beslist om het bespreken van het beleidsplan en de werkings- en participatiereglementen uit te 

stellen tot volgende AV. Hierdoor heeft iedereen meer tijd om deze documenten door te nemen en eventuele 

vragen of opmerkingen te verzamelen.  
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Voorbereidend werk WG communicatie  
Om de samenstelling van de DSR’s te kunnen weergeven heeft de WG communicatie gevraagd om in een 

bestand de foto van alle leden die mandaten op nemen te zetten samen met hun mandaten zoals op 

onderstaand voorbeeld van de voorzitter van de ASR. Het is de bedoeling dat dit ten laatste op 30/11 is 

aangevuld. 

 

Figuur 1: voorbeeld info formulier voor WG communicatie 

Meeting revisie examenroosters 
Op 9 november was er een online meeting tussen de voorzitters en ondervoorzitters van de DSR’s en Sofie 

Michielsen en Melanie Bytebier van de dienst studenten aangelegenheden. Om dit jaar de aanvragen voor de 

wijziging van examenroosters overzichtelijk te houden is er beslist om alle wijzigingen per departement in een 

advies van de respectievelijke DSR te gieten. Het is belangrijk om te weten dat voor deze taak het educatief 

graduaat en de SLO opleiding onder de DSR DLO vallen. De voorlopige roosters worden op 13/11 opengezet 

voor de studenten deze hebben dan tot 20/11 om aanvragen tot wijzigingen te doen aan de DSR. Het is 

belangrijk om te weten dat dit aanpassingen voor het hele OLOD zijn en deze dus vooral impact hebben op 

MDT studenten voor GIT trajecten is er tijd na 27/11. Op 24/11 moet het officieel advies van de DSR 

overgemaakt worden aan de dienst studenten aangelegenheden, Sofie Michielsen voorziet een Sjabloon 

hiervoor. Het is de bedoeling om een advies door te geven ook als er geen wijzigingen zijn. De studenten 

moeten zelf een nieuwe examendatum voorstellen en deze wordt dan door de DSR afgetoetst bij de STA. In 

dien dit volgens STA moet lukken wordt er vanuit de DSR een google form opgesteld die via chamilo bezorgt 

wordt aan alle studenten van een OLOD. 75% van de ingeschreven studenten moet dan instemmen om de 

aanvraag officieel te maken. De contactpersoon voor de studenten is de voorzitter van de DSR. 



 7 

Terugkoppeling 
Voorzitter 
Er is gemaild naar de departementsvoorzitter om de DSR voor te stellen en het budget dat is uitgetrokken voor 

de werking van de DSR na te vragen hier is nog geen antwoord op gekomen. Een nieuwe mail zal gestuurd 

worden door de voorzitter op 30/11 indien we tegen dan nog geen antwoord hebben. 

Er is een workshop geweest voor het gebruik van Teams en Sharepoint met Stijn Verschueren. De voorzitter 

heeft getoond wat de bedoeling is van alle kanalen binnen het team DSR DLO. Verder was er een korte 

demonstratie over het gebruik van Sharepoint: waar de leden de sjablonen kunnen vinden om adviezen, 

verslagen, PV’s enz op te stellen. De bedoeling is voorlopig dat enkel de Voorzitter, ondervoozitter en 

secretaris nieuwe documenten aanmaken. De documenten die men terugvind in de map DSR DLO zijn wel 

toegankelijk voor elk lid van de DSR. 

Terugkoppeling ASR vergadering 
Er was een terugkoppeling door Maureen van de installatie vergadering van de ASR. Hierin is beslist dat Arne 

de voorzitter van de ASR wordt, Aysema de taak van ondervoorzitter op haar en neemt en Nele de secretaris 

zal zijn van de ASR. Verder was er een korte voorstelling van de werkgroepen waarvan ze gelooft dat er nog 

een aparte uitleg komt voor de DSR. Indien niet zal ze de WG kort duiden op de volgende AV. 

Signaal-, en varia ronde 
De studenten binnen het standaard traject van de bachelor lager onderwijs voelen zich niet veilig om in 

verschillende klassen te kome voor het OLOD WPL. Er werd vanuit de DSR geadviseerd om te vragen of ze 

de bezoeken mogen beperken tot 1 klas om zode verspreiding van COVID-19 in te perken. Online les in lager 

onderwijs geen optie. 

Verder werd er besproken wat we konden doen om de studenten een hart onder de riem te steken. Er werd 

eerst een idee gevormd om een verkoop van chocomelk te doen als de Ledeganck terug opengaat. Maar dit 

mag helaas niet met de nieuwe corona maatregelen. Er werd ook beken of het mogelijk is om een banner te 

hangen aan de inkom van de Ledeganck. Zonder budget is dit moeilijk te realiseren, maar kan later nog. Er 

werd uiteindelijk beslist om volgende ideeën verder uit te werken voor we echt iets gaan plannen: een Podcast 

met verhalen van de DSR en andere studenten vanop stage, een lijst met opbeurende liedjes door te sturen, 

en quiz organiseren (dit kan in groepjes met steeds 2 leden van de DSR die alles in het oog houden). Het 

verzamelen van recepten met comfort food dat makkelijk te bereiden is voor studenten op kot. 
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To do 
  

Voornaam + naam  To do deadline 

Cedric VdB Maken mappen evenementen 23/11 

Gwendoline  Opstellen verslag 23/11 

Valentijn Invullen participatie formulier 25/11 

Cedric  Gwendoline toegang geven tot DB 17/11 

Iedereen  Aanvullen ppt WG communicatie  30/11 

Cedric  Mailen van departementshoofd 30/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd door DSR DLO 

 

Cedric Van den Branden 

Voorzitter DSR DLO AJ 2020-2021 


