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Studentenparticipatie - Verkiezingsreglement 
Dit reglement regelt de verkiezing van de leden van de departementale studentenraden (DSR) en de 
Schools of Arts studentenraden (SAS) alsmede de wijze waarop de algemene studentenraad (ASAP) 
wordt samengesteld. 
 
 

1 Stemgerechtigden 
Elke student die geregistreerd of ingeschreven is bij een departement of School of Arts, zoals 
omschreven in artikelen 1.1 en 10.1 van de onderwijs- en examenregeling van AP, is stemgerechtigd 
en kan één stem uitbrengen. 
 
 

2  Verkiesbaarheidsvoorwaarden 
Verkiesbaar zijn alle studenten die geregistreerd of ingeschreven zijn bij hun departement/School of 
Arts, zoals omschreven in artikelen 1.1 en 10.1 van de onderwijs- en examenregeling van AP. 
 
 

3 Kandidaatstelling 
De studentencoach roept de studenten op om zich kandidaat te stellen d.m.v. een bericht bij de start 
van het academiejaar en minstens 4 weken voor de verkiezingen. Dat bericht vermeldt de datum van 
de verkiezingen, de voorwaarden en de procedure van kandidaatstelling.  
 
De kandidaten melden zich uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de verkiezingen a.d.h.v. het online 
formulier.  
 
De studentencoach gaat na of alle kandidaten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden (cf. 
art.2) en stelt een alfabetische lijst op van de kandidaten per departement/School of Arts; hij/zij 
vermeldt naam en opleiding van de kandidaten. Hij/zij maakt deze lijst publiek. 
 
De studenten hebben, na het bekendmaken van de lijst, 5 kalenderdagen tijd om eventuele fouten 
door te geven aan de studentencoach. 
 
 

4 Verkiezingen 
 

4.1 Organisatie van de verkiezingen 
De verkiezingen hebben jaarlijks plaats bij de start van het academiejaar. Het instellingsbestuur stelt 
een tijdspad op voor deze verkiezingen, dat bij de start van het academiejaar raadpleegbaar is op de 
digitale leeromgeving.  
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De instelling organiseert de verkiezingen in overleg met de Algemene Studentenraad AP (ASAP), 
ondersteund door de departementen/Schools of Arts en hun studentenraden. 
 

4.2 Kiesbureau 
Voor de verkiezingen stelt het instellingsbestuur een kiesbureau samen. Dat bestaat ten minste uit: 

− een voorzitter (aangeduid door het Bestuursorgaan) 
− een secretaris (aangeduid door het Bestuursorgaan) 
− de voorzitter van de Algemene Studentenraad AP (ASAP) 
− de studentencoach 

 
Het kiesbureau zorgt voor het regelmatige verloop van de verkiezingen. Het neemt een beslissing 
over alle problemen die voortvloeien uit de toepassing van dit reglement. 
Het kiesbureau is verantwoordelijk voor het goede verloop van de stemverrichtingen. Het neemt de 
maatregelen die nodig zijn om de geheime stemming te waarborgen en waakt erover dat iedere 
kiesgerechtigde slechts eenmaal zijn stem uitbrengt.  
 
De zetel van het kiesbureau bevindt zich op volgend adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen. 

 
4.3 Stemming 
De studentencoach roept de kiezers met een elektronisch bericht op, uiterlijk één week voor de 
verkiezing. Dit bericht vermeldt de data van de verkiezingen en het aantal te begeven mandaten. 
 
De stemming is vrij en geheim. Er wordt elektronisch gestemd. Stemmen bij volmacht of per brief is 
uitgesloten. De leden van het kiesbureau kunnen de identiteit van de kiezer opvragen via een login.  

 
4.4 Telling van stemmen 
Na afsluiting van de stemming stelt het kiesbureau de uitgebrachte stemmen vast. 
 
De studentencoach maakt een proces-verbaal op van de uitslag; alle leden van het kiesbureau 
ondertekenen het. De studentencoach maakt de uitslag bekend via het digitaal leerplatform van 
waaruit alle studenten automatisch per e-mail in kennis worden gesteld van de publicatie. De 
studentencoach bewaart alle stukken tot aan de volgende verkiezingen. 
 
Elke student kan tegen de verkiezingsuitslag gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het 
instellingsbestuur. Dat moet gebeuren per aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs aan 
het onthaal in de Lange Nieuwstraat t.a.v. de voorzitter van het bestuursorgaan binnen de drie 
werkdagen na de bekendmaking van de uitslag. Het bestuursorgaan beslist op de eerstvolgende 
vergadering over het bezwaar en maakt de uitslag definitief. 
 
 

5 Departementale en Schools of Arts studentenraad 
Deze studentenraadsverkiezingen stellen de departementale en School of Arts studentenraad 
(DSR/SAS) samen. 
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5.1 Verkozen leden 
De leden van de DSR/SAS worden rechtstreeks verkozen. De DSR/SAS bestaat ten minste uit 1 
student per basisopleiding.  
Een verkozen student kan zijn/haar mandaat pas opnemen op het ogenblik dat hij/zij ingeschreven is 
bij AP.  
Een verkozene die zijn/haar mandaat vroegtijdig beëindigt (vrijwillig, omdat hij/zij geen deel meer 
uitmaakt van het departement/de School of Arts waarvoor hij/zij verkozen is, of omdat hij uit zijn 
mandaat ontzet wordt) wordt opgevolgd door het lid, bij de verkiezing aangeduid als zijn/haar 
opvolger. Deze voltooit het mandaat van zijn/haar voorganger. 
De DSR/SAS wordt aangevuld met de 2 afgevaardigden voor de ASAP, die in april van het 
voorafgaande academiejaar werden aangeduid door de DSR/SAS, indien zij niet opnieuw verkozen 
werden. 
 
De kandidaten worden gerangschikt overeenkomstig het aantal behaalde stemmen. Per opleiding is 
de eerste helft van de kandidaten met de meeste stemmen verkozen als effectief lid. Als deze lijst een 
oneven aantal kandidaten bevat, heeft dat als gevolg dat er 1 effectief lid meer is dan er opvolgers 
zijn. 
Indien meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, geldt volgende regel: 

- Indien er na deze kandidaten nog opvolgers zijn, zijn de kandidaten met gelijk aantal stemmen 
allemaal effectief verkozen.  

- Indien er dan geen opvolgers zouden zijn, wordt de kandidaat die het langst ingeschreven is 
aan de AP Hogeschool bovenaan gerangschikt als effectief lid, en de andere als opvolger.  

 
 

5.2 Opvolgers 
De tweede, in eerste instantie niet zetelende, helft van de lijst van de verkozen kandidaten wordt 
aangeduid als opvolger. Als deze lijst een oneven aantal kandidaten bevat, heeft dat als gevolg dat er 
1 effectief lid meer is dan er opvolgers zijn. De lijst van opvolgers wordt opgesteld in volgorde van het 
aantal stemmen. 
Indien een effectief lid dient te worden vervangen, wordt zijn plaats vanaf de eerstvolgende 
vergadering ingenomen door de opvolger met de meeste stemmen. Deze opvolger wordt uitgenodigd 
om op deze vergadering aanwezig te zijn overeenkomstig het werkingsreglement van de DSR/SAS. 
 

5.3 Tussentijdse verkiezingen 
Is de DSR/SAS niet meer voltallig en zijn er geen opvolgers meer beschikbaar, dan organiseert het 
departement/de School of Arts tussentijdse verkiezingen, eventueel per opleiding.  
 
 

6 Coöptatie ASAP 
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 
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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 afvaardiging naar de ASAP wordt door de DSR/SAS in april aangeduid voor de periode van 1 jaar.  
Eind juni wordt de nieuwe ASAP ingewerkt tijdens een vormingsdriedaagse. 
 
Indien de afgevaardigde voor de ASAP dient te worden vervangen, verkiest de DSR/SAS een 
plaatsvervanger die vanaf de eerstvolgende vergadering van de ASAP overneemt.  
 
De studentencoach maakt de leden van de ASAP bekend uiterlijk één week na hun installatie. 
 
 

7 Verkozenen voor externe mandaten 
De leden van de ASAP organiseren een interne verkiezing voor alle externe mandaten. Indien de 
externe mandaten niet kunnen worden ingevuld door ASAP-leden, worden er kandidaten gezocht bij 
de DSR/SAS.  
De modaliteiten hiervoor worden geregeld in het werkingsreglement van de ASAP. 
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