DSR DOG
vergadering

26 maart 2021 – 11u30
Teams DSR DOG

dog.revolte@hogent.be
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Stemgerechtigde leden
Effectief
DOG
DOG
DOG
DOG
DOG

Arne Luypaert

X

Arthur Spillebeen

X

Andreas Moerman
Isaak Huyghe

X

Lucas Vandeputte

X

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

2

Verwelkoming

Goedkeuring verslag 18.02.2021
Het verslag wordt goedgekeurd.

Goedkeuring advies 1
Het advies wordt goedgekeurd.
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Verwelkoming

Arne verwelkomt iedereen op de vergadering, geeft uitleg aan het nieuwe lid en vroeg of er opmerkingen
waren over het vorige verslag.
Er waren geen opmerkingen dus het verslag werd hierbij goedgekeurd.

Voorlopige examenroosters
Er wordt besproken en extra informatie gegeven over de examenroosters.

FB Groepen

Er wordt overeengekomen om dit toe te passen volgend academiejaar.

Werving nieuwe studenten

Er zal een tekstje worden opgesteld en verstuurd worden naar de leden in de curriculumcommissies.

Terugkoppeling

Terugkoppeling ASR-vergadering
Isaak legt de besproken zaken van de ASR-vergadering uit. Hij legt ook uit dat hij heeft moeten stemmen voor
het aanpassen van het onderwijs- en examenreglement.

Terugkoppeling Departementsraad
Arthur legt uit wat er besproken is op het departementsbureau. Het ging voornamelijk over het overleg comité
en de bekrachtiging van de nieuwe hoofden.

Terugkoppeling Departementsbureau
Eline legt uit dat ze de studentenparticipatie heeft gepromoot.

Terugkoppeling Opleidingsbureau
Dit was het laatste opleidingsbureau in de huidige vorm, dit was een redelijke korte vergadering aangezien de
te bespreken onderwerpen verplaats worden naar de curriculumcommissies.

Nieuwe data vergadering

De nieuwe vergadering wordt vastgelegd op 30 april 2021 om 12u30.
De vergadering met de nieuwe ploeg wordt nog vastgelegd op 19 mei 2021 om 19u.
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Signaal-, en varia ronde
De vergadering werd afgesloten zonder verdere variapunten.

DSR DOG

Arne Luypaert
Voorzitter DSR DOG Academiejaar 2020-2021
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