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DEP. STUDENTENRAAD GEZONDHEID & WELZIJN 
 

Datum 25/11/2019 18u00 –  lokaal NOO -01.005 

Aanwezig Katrijn Corens (voorzitter), Ennio Roels (ondervoorzitter), Silke De 

Potter (secretaris), Balder Lambrecht, Pieter Geerts, Nahida El 

Makrini, Loubna Chadli, Andrea Hermans, Naomi Elewaut, Wout 

Daneels, Marie-Elise Bodson 

Uitgenodigd Richard Sleeckx, Steffi De Prince 

Verontschuldigd Jens Kennis, Elise Beeckmans 

Afwezig  

 

Agenda overzicht 

Start van de vergadering  18:00u tot  20:30u 

1. Examenrooster 

2. Vergaderdiscipline 

3. Werkingsreglement 

4. Parking campus Noord 

5. Aanspreekpunt op campus Mechelen 

6. Bemanning verdeeltafel Sinterklaasactie 

7. OER 

8. Restaurantcommissie  

9. Varia  

 

1. EXAMENROOSTER 
 

Alle examenroosters voor januari werden gepresenteerd. Er was niet vanuit elke opleiding een 

studentenvertegenwoordiger aanwezig, dus voor sommige opleidingen kon dit niet kwalitatief worden 

afgetoetst. 

 

Besluit: Alle examenroosters voor januari werden voor alle opleidingen goedgekeurd. 

 

Departement GW stelt voor om de tweede zittijd te laten starten op 24 augustus, i.p.v. 17 augustus. 

De week van 17 augustus is immers voorzien voor de inhaalstage.  

 

Besluit: Het voorstel om de tweede zittijd te laten starten op 24 augustus werd goedgekeurd. 
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Het departement vraagt ook om de vergaderkalender van de DSR af te stemmen op de deadlines die 

het departement zelf heeft rond bv. het OER en de jaarkalender. Het departement bezorgt een lijst 

van deze deadlines. 

 

Actie: De DSR past de vergaderkalender aan waar mogelijk. 

 

 

2. VERGADERDISCIPLINE  
 

Er wordt verwacht dat alle leden tijdig agendapunten bezorgen aan de voorzitter en de vergadering 

ook goed voorbereiden. Dat komt een vlot overleg ten goede. 

 

3. WERKINGSREGLEMENT 
 

Het werkingsreglement van de DSR GW werd besproken en goedgekeurd. 

 

Actie: Op de volgende vergadering van de DSR moet een opvolger voor de Stuvoraad worden 

aangeduid. 

 

4. PARKING CAMPUS NOORD 
 

Omdat er nu meer opleidingen plaatsvinden op de campus, zijn er ook meer studenten en 

personeelsleden aanwezig. Dat zorgt soms voor moeilijkheden (o.a. file aan de in/uitrit) in de parking. 

Ondertussen blijkt er reeds verbetering: er zijn sinds kort parkeerwachters aanwezig. 

 

5. AANSPREEKPUNT OP CAMPUS MECHELEN 
 

Een student van campus Mechelen laat weten niet goed de weg te weten binnen de dienstverlening 

van AP. De secretariaatsmedewerkers blijken ook niet helemaal wegwijs te zijn. 

De DSR stelt voor dat AP ook een wie-is-wie poster te maken voor campus Mechelen. 

 

Actie: Ennio spreekt Mark De Deken aan om eventueel wie-is-wieposter te maken. 

 

6. BEMANNING VERDEELTAFEL SINTERKLAAS  
 

De levering van de Sinterklaasbestelling staat gepland op donderdag 5/12. De verdeling zal samen met 

de DSR OT gebeuren. Daar werd een doodle voor opgesteld, in samenspraak met DSR OT. 

 

Actie: Katrijn verwittigt onthaal campus Noord over levering, Silke verwittigt onthaal Lange 

Nieuwstraat 
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7. OER 
 

Het zou voor studenten beter zijn als de deadlines voor de bekendmaking van de examenroosters 

wordt vervroegd, met name in semester 2. Studenten willen immers graag al de paasvakantie nuttig 

besteden. 

 

Actie: Katrijn bespreekt dit op ASAP, met de studenten die in de werkgroep OER zetelen. 

 

Actie: Het dagelijks bestuur van de DSR vraagt aan Marc De Deken om de documenten van de 

examenroosters op Digitap te zetten (en niet –alleen- op Webuntis). 

 

8. RESTAURANTCOMMISSIE  
 

Er werd teruggekoppeld over de restaurantcommissie van 13/11. De belangrijkste dingen die daar 

besproken zijn, waren onder andere: 

- de onduidelijkheid over dieetvoeding zoals gluten en halal 

- de tevredenheid over de verlaatte openingsuren 

- het onvoldoende op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van ruilbestek door studenten 

 

 

9. VARIA 
 

Terugkoppeling ASAP: 

- ASAP werkt twee adviezen af momenteel: eentje rond op voorhand digitaal beschikbaar 

stellen van lesmateriaal en eentje rond uniforme verdeling van cursussen. 

- ASAP werkt in de toekomst o.a. aan een advies rond studiewijzers voor elk 

opleidingsonderdeel. 

- De tafeltjes in de aula Rubens op campus Lange Nieuwstraat werden hersteld. 

 

Enkele opmerkingen van de leden die volgende keer op de agenda moeten: 

- De vraag naar een stille ruimte op campus Noord werd gesteld. Die is er sinds de start van dit 

academiejaar. 

- Er wordt gevraagd waarom er geen lesvrije week voorzien wordt, maar wel een week 

krokusvakantie. 

- Lessen om 8u starten is heel vroeg, zeker voor pendelende studenten.  

- Vanuit studenten Verpleegkunde wordt gevraagd om een infosessie in te richten rond de 

stationsproeven. Dit moet besproken worden met het opleidingshoofd. 

 

 

 


