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      studentenraad@hogent.be – Sien Willaert hoofdmedewerker 

10 december 2020 – 12u30 
Teams DSR DOG 

DSR DOG 

vergadering 
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Stemgerechtigde leden 
 Effectief    

DOG Arne Luypaert X   

DOG Arthur Spillebeen X   

DOG Andreas Moerman X   

DOG Isaak Huyghe X   

DOG Lucas Vandeputte X   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

X: Aanwezig 

-:  Openstaand mandaat 

*: Stem vervalt op basis van meerdere mandaten 

 

Verslaggever: Arne Luypaert 
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Verwelkoming 
Goedkeuring verslag 19.11.2020 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
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Verwelkoming 
 Voor de vergadering officieel startte is er kort wat gebabbeld over de examens tot iedereen aanwezig was.  

Terugkoppeling 
Terugkoppeling ASR-vergadering 
Isaak heeft kort de verkiezen besproken binnen het ASR die de vorige vergadering nog lopend waren. Ook 
heeft hij ons vlug de hoofdspelers van het ASR bekend gemaakt. 

 

Departementsraad en Opleidingsbureau 
Arne en Andreas overlopen kort wat er besproken is in de departementsraad om de andere stuvers in te 
lichten. Hierna hebben we de mogelijke veranderingen van het lessenrooster besproken. De meeste onder ons 
vonden dit geen slechte verandering.  

 

Gesprek met Bart d’Herde  
Tussen de 2 vergaderingen heeft Arne een gesprek gehad met Bart d’Herde. Hij licht de rest in wat hij bij mr. 
d’Herde is te weten gekomen. 

Wie is wie op revolte 
Er werd samen de powerpoint aangevuld voor WG Communicatie: Wie is Wie op revolte.gent.be 

 

Interessante thema’s/ brainstormen 
De activiteit die we willen plannen voor dit jaar hebben we uitgesteld naar volgend semester omdat tijdens 
december het engagement voor dergelijke online evenement klein zou zijn. Daarnaast hopen we het ook dat 
volgend semester de campus weer open kan gaan. Een fysiek evenement lijkt ons een betere manier om de 
omgevingsstudenten te lokken. 

Net als vorige vergadering is er kort nagedacht over hoe we meer studenten van houtbewerking kunnen 
betrekken met de studentenraad. Nu we toegang hebben tot de email van revolte zijn we van plan om een mail 
te sturen richting deze groep. Hiervoor willen we wachten tot na de examens omdat de studenten nu al genoeg 
mails in hun mailbox krijgen. 

Signaal-, en varia ronde 
De vergadering duurde niet zo lang, dit voornamelijk omdat de blok al was begonnen en er voor de 
aanwezigen nog deadlines te halen waren. Iedereen wenste de rest een prettige feestperiode en een goede 
examens toe. 
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DSR DOG 

 

Arne Luypaert 

Voorzitter DSR DOG Academiejaar 2020-2021 
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