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Studentenparticipatiereglement 
In uitvoering van artikel II.331 e.v. Codex hoger onderwijs van 20 december 2013 wordt de werking 
van de studentenraden geregeld in een participatiereglement. 
 

1 Visie op studentenparticipatie 
Zoals beschreven in artikel II.314 van de Codex Hoger Onderwijs werkte de AP Hogeschool in 
samenspraak met de studentenraad een beleidskader voor studentenparticipatie uit, met daarin de 
visie op studentenparticipatie en de strategische doelstellingen die daarbij worden vooropgesteld. 
 
Het beleidskader is raadpleegbaar op het intranet. 
 
 

2 Algemene Studentenraad AP Hogeschool (ASAP) 
2.1 Samenstelling 

Art. 1 Leden 
 De Algemene Studentenraad AP (ASAP) bestaat uit 12 effectieve leden, gecoöpteerd door en uit de 
rechtstreeks verkozen leden van elke DSR/elke SAS (2 per departement of School of Arts), aangevuld 
met een voorzitter en ondervoorzitter.  
Elke DSR/SAS vaardigt 2 leden af naar de ASAP. Op de overdrachtsvergadering die de aftredende 
ASAP met de nieuwe ASAP belegt, worden een voorzitter en ondervoorzitter verkozen. Zij zullen zich 
concentreren op het besturen van de studentenraden. Daarom wordt vanuit hun DSR/SAS een 
aanvullend lid afgevaardigd voor de vertegenwoordiging van hun DSR/SAS.  
De verkiezing, functies en taken van het dagelijks bestuur worden verder geregeld in het 
werkingsreglement van de ASAP.   
 
De ASAP wordt eventueel aangevuld met de leden van de studentengeleding van het 
Inrichtingsorgaan, indien zij niet opnieuw verkozen werden voor de DSR/SAS.  
Indien er voor het Inrichtingsorgaan studentenmandaten vacant zijn, geschiedt de invulling door de 
ASAP uit de verkozen studentenvertegenwoordigers. 
 
De studentencoach neemt vanuit zijn taakomschrijving deel aan al de vergaderingen van de ASAP, 
maar is geen lid. De studentencoach is niet-stemgerechtigd. 
 
Wanneer hun aanwezigheid relevant is, kunnen niet-leden op verzoek van een lid van de ASAP 
uitgenodigd worden op de vergadering. Hun aanwezigheid is gerelateerd aan een concreet 
agendapunt. Ze zijn niet-stemgerechtigd.  
 
De ASAP werkt autonoom en onafhankelijk. Op verzoek van de raadsleden verlaten de niet-
stemgerechtigde leden de vergadering. Zo kan ook de studentencoach gevraagd worden de 
vergadering te verlaten. 
 

2.2 Faciliteiten 
Art. 2 Faciliteiten ASAP 
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1. Op verzoek van de studenten gaan de vergaderingen door buiten de lestijden van de 
studenten; 

2. De hogeschool voorziet een werkingsbudget voor de ASAP;  
3. De ASAP kan gebruik maken van de infrastructuur van de hogeschool om te vergaderen;  
4. De hogeschool voorziet een studentencoach die de werking van de ASAP ondersteunt. Bij de 

aanwerving van de studentencoach is de ASAP betrokken. 
 

Art. 3 Faciliteiten leden ASAP 
Faciliteiten voor de leden van de ASAP worden per 1 oktober 2014 geregeld in een apart 
statuut voor de studentenvertegenwoordiger. 

 
2.3 Inspraak en samenwerking met Hogeschoolbestuur 

Art. 4 Bevoegdheden ASAP 
De ASAP adviseert het Inrichtingsorgaan, het Bestuursorgaan, de algemeen directeur en/of de 
algemeen beheerder in de eerste plaats met betrekking tot de decretaal bepaalde aangelegenheden 
en verder over alle materies die de studenten aanbelangen.  
  
Art. 5 Adviezen 
§ 1. Een advies wordt verstrekt op vraag van het Inrichtingsorgaan, het Bestuursorgaan, de algemeen 

directeur en/of de algemeen beheerder, een van de directies of op eigen initiatief. Er kan ook een 
advies verstrekt worden op vraag van de AUHA.  

§ 2. Adviezen worden bij consensus opgesteld. Wanneer geen consensus kan worden bereikt, wordt  
er tot een geheime stemming overgegaan op de wijze zoals bepaald in het werkingsreglement       
van de ASAP. Elk advies wordt ondertekend door de voorzitter van de ASAP en ter kennisgeving 
overgemaakt aan de algemeen directeur en de betrokken adviesvrager. 

 
Art. 6 Gezamenlijk overleg met het Bestuursorgaan 
Voor de beslissingen die betrekking hebben op ontwerpen van reglementaire bepalingen inzake de 
materies omschreven in de artikelen II.323, II.325 en conform artikel II.328 van de codex hoger 
onderwijs van 20 december 2013 worden de leden van de ASAP tenminste tweemaal per jaar 
uitgenodigd om met raadgevende stem deel te nemen aan een vergadering van het Bestuursorgaan.  
 
 

3 Departementale studentenraad  (DSR) en School of Arts 
Studentenraad (SAS) 
Conform artikel II.314 van de Codex Hoger Onderwijs kan de ASAP beslissen dat 
participatiecommissies worden opgericht op het niveau van andere onderdelen van de instelling. De 
samenstelling en functioneringswijze daarvan worden vastgelegd in het 
studentenparticipatiereglement. 
 
Conform dit artikel worden sinds 2013 ook studentenraden op het niveau van de departementen en de 
Schools of Arts ingericht (DSR/SAS). 
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3.1 Samenstelling  
Art. 7 Samenstelling en afvaardiging 
De departementale studentenraad (DSR) en de School of Arts Studentenraad (SAS) is samengesteld 
uit ten minste 1 rechtstreeks verkozen afgevaardigde per basisopleiding van het departement/de 
School of Arts.  
 
De vergaderingen van de DSR/SAS zijn openbaar en kunnen door alle studenten van het betrokken 
departement/de betrokken School of Arts van de AP Hogeschool worden bijgewoond.  
 
Op verzoek van een lid van de DSR/SAS kunnen niet-studenten uitgenodigd worden op de 
vergadering. Ze zijn niet-stemgerechtigd. 
 
De DSR/SAS heeft het recht om zelfstandig een werkingsreglement op te stellen. 
 

3.2 Faciliteiten 
 
Art. 8 Faciliteiten DSR/SAS 

1. Op verzoek van de studenten gaan de vergaderingen door buiten de lestijden van de 
studenten. 

2. De DSR/SAS kan gebruik maken van de infrastructuur van de hogeschool om te vergaderen. 
3. Het departement/de School of Arts voorziet in een medewerker die de werking van de 

DSR/SAS ondersteunt.  
 
Art. 9 Faciliteiten leden DSR/SAS 

Faciliteiten voor de leden van de DSR/SAS worden per 1 oktober 2014 geregeld in een apart 
statuut voor de studentenvertegenwoordiger. 

 

3.3 Inspraak en samenwerking met departementsbestuur of bestuur van de 
School of Arts 
Art. 10 Gezamenlijk overleg 

1. Ten minste tweemaal per jaar vergadert de departementale staf tesamen met de leden van de 
DSR. Tijdens deze vergadering wordt toelichting verschaft over het algemeen beleid van het 
departement en wordt gezamenlijk overleg gepleegd over de studentgerelateerde materies. 

2. In de Schools of Arts worden de studenten vertegenwoordigd in de Raad van de School of 
Arts door twee studenten, aangeduid door de School of Arts studentenraad (SAS). Het 
mandaat van de studenten in deze raad geldt voor een periode van twee academiejaren. 

 
Art. 11 Bevoegdheden DSR/SAS  
De DSR/SAS staat in direct contact met het departementshoofd/hoofd School of Arts en de 
stafvergadering en adviseert hen in de eerste plaats met betrekking tot de decretaal bepaalde 
aangelegenheden en verder over alle materies die de studenten aanbelangen.  
 
Art. 12 Adviezen 
§ 1.  Een advies wordt verstrekt op vraag van het departementshoofd/hoofd School of Arts, de 
stafvergadering of op eigen initiatief. 
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§ 2.  Adviezen worden bij consensus opgesteld. Wanneer geen consensus kan worden bereikt, wordt  
er tot een geheime stemming overgegaan op de wijze zoals bepaald in het werkingsreglement       
van de ASAP. Elk advies wordt ondertekend door de voorzitter van de DSR/SAS en ter 
kennisgeving overgemaakt aan het departementshoofd of de voorzitter van de raad van de 
School of Arts en de studentencoach. 

 
 

4 Studentenparticipatie op opleidingsniveau 
Participatiecommissies kunnen per departement/School of Arts op het niveau van de opleiding (of per 
afstudeerrichting of per locatie, waar de nood daartoe bestaat) worden opgericht door de Algemene 
Studentenraad (cf. art. II.314 Codex Hoger Onderwijs).  
 
Art. 13 Groepscontactpersonen 
Als opleidingen met studenten van de eigen opleiding willen overleggen over thema’s waar de 
DSR/SAS te ver van af staat, kunnen zij dat doen met groepscontactpersonen (kortweg: 
groepscontacten). 
Deze studenten zijn niet per se verkozen studentenvertegenwoordigers, maar treden op als 
spreekbuis van hun klas(groep). Zij treden op als contactpersoon voor hun groep, verzamelen 
opmerkingen van hun groep en geven die door aan de verantwoordelijke(n) van de opleiding. Zij 
verspreiden daarnaast ook informatie vanuit de opleiding naar hun medestudenten. 
 
De aanduiding van deze studenten en de verdere invulling van het overleg met deze studenten wordt 
door de opleidingen zelf bepaald. 
De namen van deze studenten worden door de opleiding bezorgd aan de studentencoach en de 
Algemene Studentenraad. 
 
Deze studenten hebben niet het statuut van studentenvertegenwoordiger en kunnen zich bijgevolg 
niet beroepen op de faciliteiten in het reglement Statuut van de studentenvertegenwoordiger. 
 
 

5 Procedureregels en geschillen 
Art. 14 geschillen ASAP 
Indien de leden van de Algemene Studentenraad AP (ASAP) vermoeden dat hun rechten niet worden 
gerespecteerd, trachten zij dit eerst op te lossen door hun grieven aan te kaarten bij de 
studentencoach die via bemiddeling tracht tot een oplossing te komen. 
Indien het geschil op basis van deze tussenkomst niet minnelijk opgelost kan worden, maakt de 
studentenraad zijn klacht schriftelijk over aan het Bestuursorgaan, dat op de eerstvolgende 
vergadering, volgend op het neerleggen van de klacht, na de student gehoord te hebben, een 
gemotiveerde beslissing neemt en overmaakt aan de studentencoach en studentenraad. 
 
Indien de studentenraad meent dat de instelling haar decretale verplichtingen inzake 
studentenparticipatie, zoals beschreven in artikel II.314 tot en met II.334, niet nakomt, kan de 
studentenraad het Regeringscommissariaat daarvan op de hoogte stellen. 
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Art. 15 geschillen DSR/SAS 
Indien de leden van de departementale studentenraad (DSR) of de School of Arts Studentenraad 
(SAS) vermoeden dat hun rechten niet worden gerespecteerd, trachten zij dit eerst op te lossen door 
hun grieven aan te kaarten bij de ankerpersoon studentenparticipatie van het departement of de 
School of Arts dat via bemiddeling tracht tot een oplossing te komen.  
Indien het geschil op basis van deze tussenkomst niet minnelijk opgelost kan worden, maakt de 
DSR/SAS 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 het 
departementshoofd of hoofd School of Arts en de studentenraad. 
 
Art. 16 mandaat van studentenvertegenwoordiger 
Als een studentenvertegenwoordiger zijn mandaat niet naar behoren uitvoert (i.e. niet aanwezig is op 
de vergaderingen of gedrag stelt dat in strijd is met het Onderwijs- en Examenreglement of de 
reglementering studentenparticipatie) kan hij uit zijn mandaat worden ontzet. De procedure hiervoor 
wordt geregeld in het de werkingsreglementen van de ASAP en de verschillende DSR’s/SAS-en. 
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