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Stemgerechtigde leden 
 Effectief  Plaatsvervanger   

GO5 Robin De Rycke X    

GO5 Kris Van Praet x    

GO5 
 
Carola Van Autreve 
 

x    

GO5 Ruben Brusselmans x    

GO5 Hannelore Theunis x    

GO5 Bilal Sidki x    

GO5 Marnick De Grave x    

GO5      

 
Niet-stemgerechtigde aanwezigen 

GO5 
 
Ramazan Kokur 
 

  

  

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

Verslaggever: Kris Van Praet (ondervoorzitter DSR GO5) 

Verwelkoming 
Goedkeuring verslag 09.10.2020 
Het verslag en de PV van de installatievergadering DSR GO5 op 09.10.2020 werd door iedere aanwezige 
goedgekeurd. 
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Opname AV 
Verzoek tot opname van de Algemene Vergadering (A.V.). 

 
Kris Van Praet vraagt aan alle aanwezigen om goedkeuring om de A.V. te mogen opnemen om te kunnen op 
terug te vallen bij het maken van het verslag. 
  

Conclusie : 
 
Goedkeuring van alle aanwezigen om de A.V. op te nemen. 
 
 
 

Terugkoppeling ASR 
 

Terugkoppeling van Marnick en Hannelore betreffende de Algemene Vergadering 
ASR. 
Hannelore en Marnix, de vertegenwoordigers DSR GO 5 in de ASR. 
Nog geen duidelijke afspraken of verkiezingen. 

 

Conclusie : 
 Feedback na volgende vergadering ASR. 
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Advies Examenrooster 
Goedkeuring examenroosters 

 
Hannelore gaf aan dat er studenten een examen zullen willen verplaatsen. 
Het betreft een examen ingevoegd op 18u en 20u. 
Robin, De Rycke, de voorzitter, zal dit samen met Hannelore bekijken. 

De voorzitter geeft uitleg betreffende de procedure nodig om examenrooster te kunnen aanpassen. 
Bespreking tussen de stemgerechtigde leden om zo snel mogelijk te kunnen reageren, daar de indientermijn 
reeds verstrijkt op 20.11.2020 om 20u. 
Ruben stelt voor de Stuvers hiervan zeker goed op hoogte te brengen. 
Hannelore vraagt door problemen op examen online, om mogelijkheid 3 de persoon voor toezicht op verloop 
van examen of opname van examen. 
Hiervoor gaat men inlichtingen vragen. 
 

Conclusie : 
 
Aanmaak van examenkanaal in de GO 5 voor dit verder te bespreken door Ruben. 
 

Bespreking WS Teams 
Bespreking van de workshop teams die werd meegevolgd door Kris Van Praet. 
 
Kris geeft uitleg en werking van Teams en uploaden documenten. 

Bekendmaking DSR 
Bekendmaking van DSR bij de Stuvers. 

 
Bespreking van mogelijkheid voor werkgroep op te richten. Op DSR niveau of op ASR niveau. 
Marnix gaat bekijken en navragen, 
Ruben zal zijn visie op mail zetten en Hannelore en Marnick gaan het bevragen aan ASR, alsook rondvraag 
naar Stuvers toe of er interesse in is. 
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Propagandastunt? 
FB  pagina? 

Ook  werkgroep (WG) om idee van marketing van Hannelore te bekijken. 
Iedereen was akkoord. 
 

Conclusie : 
 

Er wordt een WG opgericht onder de naam MARKETING. Hannelore wordt als verantwoordelijke van deze 
WG aangesteld.  
 
 

Kwaliteit online lessen 
Kwaliteit online lessen. 
 
Bekijken betere kwaliteit lessen bekomen, zeker in deze coronatijd. 
Veel klachten bereiken ons ivm slechte kwalitatieve lessen online, als er al dan niet les is. 
De Stuvers vragen zich af waar de meerwaarde op deze manier van lessen bij HOGENT. 
Bekijken oprichten werkgroep om dit probleem te bekijken.  
Werkgroep opleidingskwaliteit waar mensen hun probleem kwijt kunnen. 
 

Conclusie : 
Oprichting WG Opleidingskwaliteit. 
Marnick wordt aangesteld als de verantwoordelijke voor deze WG. 

Wie zijn we als DSR? 
Waar willen we voor staan als DSR? 
 
Iedereen is akkoord dat samenwerking centraal moet staan binnen GO5. Daar deze veel opleidingen omvat, 
gaan we bekijken hoe we deze opleidingen kunnen samenbrengen.  
Idee opperen om WG op te richten om te bekijken hoe betere samenwerking kan worden bekomen. 
Iedereen was akkoord door middel van stemming. 
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Conclusie : 
 
Er wordt een werkgroep opgericht met de naam SAMENWERKING. 
Ruben is aangesteld als verantwoordelijke van deze WG. 
 

Terugkoppeling 
Voorzitter 

Ondervoorzitter 

 

Signaal-, en varia ronde 
Geen speciale aandachtspunten.  
Iedereen koppelt nog eens terug op vorige agendapunten en op het verloop van de vergadering. 
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To do 
  

Voornaam + naam  To do deadline 

Hannelore Theunis WG MARKETING Geen bepaald 

Marnick De Grave WG OPLEIDINGSKWALITEIT Geen bepaald 

Ruben Brusselman WG SAMENWERKING Geen bepaald 

 
 
 
 
 
Gelezen en goedgekeurd 
Marnick De Grave  

5 December 2020 


