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Statuut van de studentenvertegenwoordiger 
 
De AP Hogeschool biedt overeenkomstig artikel II.334 Codex hoger onderwijs van 20 december 2013 
de nodige faciliteiten zodat de studentenvertegenwoordiger zijn mandaat naar behoren kan 
uitoefenen.  
Het statuut wordt automatisch toegekend vanaf het ogenblik dat de studentenvertegenwoordiger het 
mandaat effectief opneemt. 
 
1 Mandaat 
Studenten krijgen het statuut van studentenvertegenwoordiger op basis van een mandaat in: 

• de bestuurs- of adviesorganen van de AP Hogeschool en/of AUHA; 
• de studentenraad en werkgroepen van de studentenraad van de AP Hogeschool en/of AUHA; 
• de participatiecommissies en/of opleidingscommissies van de AP Hogeschool; 
• de raden, commissies en werkgroepen van de AP Hogeschool; 
• de raden, commissies en werkgroepen buiten de AP Hogeschool: de Vlaamse 

Interuniversitaire raad, de Vlaamse Hogescholenraad, de Vlaamse Onderwijsraad, de 
Vlaamse Vereniging van Studenten, de ASRA, het ASO of overlegplatformen ingericht of 
ondersteund door voorgaande lijst van raden. 
 

2 Voorwaarden  
Voorwaarden voor het toekennen van de faciliteiten: 

• activiteiten van bovengenoemde organen gaan door op hetzelfde tijdstip als lesactiviteiten, 
examens, indiendata van andere evaluatievormen of feedbackmomenten; 

• de aangevraagde faciliteit is redelijk, haalbaar en aanvaardbaar; 
• de aangevraagde faciliteit brengt de eindcompetenties niet in het gedrang. 

 
3 Faciliteiten 
Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan de studentenvertegenwoordiger gebruik 
maken van volgende faciliteiten: 

• de studentenvertegenwoordiger kan van groep wisselen voor opleidingsonderdelen waarvoor 
de aanwezigheid verplicht is; 

• op basis van het mandaat van studentenvertegenwoordiger, kan de student gebruikmaken 
van het recht op een inhaalexamen; 

• de studentenvertegenwoordiger kan indiendata van andere evaluatievormen wijzigen binnen 
hetzelfde semester of dezelfde examenperiode;  

• de studentenvertegenwoordiger kan individuele onderwijsactiviteiten verplaatsen in overleg 
met het betrokken OP-lid. 

De faciliteiten kunnen ook tijdens stages worden ingezet, op voorwaarde dat de stagegever daarmee 
akkoord gaat. 

 
4 Procedure 
Indien de student een beroep wil doen op één van bovenstaande faciliteiten: 

• aangaande lesactiviteiten: stelt ten minste één dag voor de activiteit het betreffende OP-lid op 
de hoogte via e-mail (met opleidingshoofd en studentencoach in cc) en bezorgt terzelfdertijd 
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in bijlage de uitnodiging en/of agenda van de betreffende vergadering; de student bezorgt 
naderhand ook het verslag van de vergadering; 

• aangaande examens: stelt ten minste één week voor het examen het betreffende OP-lid op 
de hoogte via e-mail (met opleidingshoofd en studentencoach in cc) en bezorgt terzelfdertijd 
in bijlage de uitnodiging en/of agenda van de betreffende vergadering, en vraagt op eigen 
initiatief een inhaalmoment voor het examen aan; de student bezorgt naderhand ook het 
verslag van de vergadering; 

• aangaande het indienen van andere evaluatievormen of tijdstip feedback: stelt ten minste één 
week voor het gecommuniceerde tijdstip het betreffende OP-lid op de hoogte via mail (met 
opleidingshoofd en studentencoach in cc), bezorgt terzelfdertijd in bijlage de uitnodiging en/of 
agenda van de betreffende vergadering, en vraagt op eigen initiatief een ander tijdstip aan; 
de student bezorgt naderhand ook het verslag van de vergadering. 

 
5 Extra attest 
Een extra attest als bewijs van deelname wordt toegekend aan elke studentenvertegenwoordiger die 
gedurende het uitvoeren van zijn mandaat of mandaten in één of meer van bovengenoemde raden 
aanwezig was op ten minste 80% van de vergaderingen. 
 
6 Geschillen 
De instelling ziet erop toe dat de studentenvertegenwoordigers de toegekende faciliteiten ook effectief 
kunnen opnemen. 
Indien de studentenvertegenwoordigers vermoeden dat hun recht op deze faciliteiten niet wordt 
gerespecteerd, kunnen zij hun grieven aankaarten bij de studentencoach die via bemiddeling tot een 
oplossing tracht te komen.  
Indien het geschil op basis van deze tussenkomst niet opgelost kan worden, maakt de 
studentenvertegenwoordiger zijn klacht schriftelijk over aan de algemeen directeur, die binnen de 
vijftien dagen, volgend op het neerleggen van de klacht, een gemotiveerde beslissing neemt en 
overmaakt aan de betrokkenen partijen. 
 
 


