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DEP. STUDENTENRAAD GEZONDHEID & WELZIJN 
 

Datum 19/12/2019 18u00 –  lokaal NOO -01.019 

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

Potter (secretaris), Balder Lambert, Pieter Geerts, Loubna Chadli, 

Naomi Elewaut, Wout Daneels, Marie-Elise Bodson 

Uitgenodigd / 

Verontschuldigd Nahida El Makrini, Andrea Hermans 

Afwezig Femke Haest, Jens Kenis, Elise Beeckmans, Amy Mertens 

 

Agenda overzicht 

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

 

1. Mogelijkheid tot studeren in de bib 

2. Bestek in de cafetaria  

3. Teambuilding DSR 

PAUZE 

4. Rechten als studentenvertegenwoordiger 

5. Terugkoppeling stille ruimte 

6. Voedselallergieën en intoleranties  

7. Aanspreekpunten buitencampussen 

8. Varia 

 

1. STUDEREN IN BIB 
 

Sommige studenten vragen waarom de bib op Spoor Noord van 23 december tot 3 januari gesloten is. 

Na 3 december is er enkel nog een weekend alvorens de examenweken starten. Aangezien sommigen 

graag op school studeren, is dit vervelend. Het zou handig zijn, mochten er lokalen of dergelijke kunnen 

vrijgemaakt worden om te studeren.  

 

Actie: Pieter koppelt alternatieven terug aan studenten: Study 360 en stille studeerruimte na de 

Kerstvakantie. 
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2. BESTEK CAFETARIA 
 

Momenteel is er houten bestek beschikbaar, maar hier worden veel klachten rond gehoord (de lepels 

die zo plat zijn, dat je er amper mee kan eten). Er is 'echt' bestek beschikbaar aan de kassa, maar dit 

is niet duidelijk aangegeven en niet veel studenten zijn op de hoogte van het waarborgsysteem. 

 

Actie: Ennio maakt een papier en neemt contact op met personeel cafetaria/ dienst communicatie. 

 

3. TEAMBUILDING 
 

Een teambuilding organiseren met het budget voor dit jaar is jammer genoeg niet meer haalbaar.  

 

Voorstel: teambuilding in de toekomst steeds op het einde van het academiejaar organiseren 

(mei/juni). Een teambuilding op het einde van het jaar is niet realistisch, gezien de beperkte tijd 

vanaf de eerste vergadering in november.  

 

Acties: Iedereen denkt tegen volgende vergadering na over voorstellen voor een 

teambuildingactiviteit.  

 

 

4. RECHTEN STUDENTENVERTEGENWOORDIGER 
 

Elke studentenraad zou minimaal 2 keer per jaar moeten uitgenodigd worden voor een overleg met 

de departementale staf. Studentenvertegenwoordigers zouden moeten uitgenodigd worden voor de 

vergaderingen van elke opleidingsraad, waarbij ze 1/3 van de stemmen vertegenwoordigen. Probeer 

hier de komende maanden eens aan te denken, zodat de stem van de student ook in deze 

vergaderingen gehoord worden. Ze zijn namelijk essentieel voor een goede doorstroom van input, 

output en informatie. 

 

Acties: Ennio informeert bij Marc De Deken wanneer volgende vergaderingen zijn. 

 

 

5. TERUGKOPPELING STILLE RUIMTE 
 

Sinds dit academiejaar is er dus een stille ruimte op campus Noorderplaats. Er werd voor deze locatie 

gekozen omwille van praktische redenen (geen vrije ruimte op andere campussen, de grootste groep 

studenten zit op Noord). Je vindt de stille ruimte in lokaal 04.003. Het meubilair werd samen met de 

leden van de werkgroep speciaal voor deze ruimte aangekocht. 

 

  



Pagina 3 van 3 
 

6. VOEDSELALLERGIEËN & INTOLERANTIES 
 

Er zou sprake zijn van onduidelijke/ontbrekende informatie rond voedselallergieën en intoleranties in 

de cafetaria op campus Noord. 

 

Acties: Silke stelt in STUVO-raad voor om te werken met pictogrammen/stickers 

(glutenvrij/lactosevrij/halal/vegetarisch/noten) of aparte rijen met glutenvrij/lactosevrij/… eten. 

 

 

7. AANSPREEKPUNTEN BUITENCAMPUSSEN 
 

Teruggekoppeld: Er is reeds een ‘wie-is-wie-bord’, de medewerkers zelf zijn hier nu ook over 

geïnformeerd. Men is ook bezig met een brainstorm om de studenten van de buitencampussen beter 

te kunnen bereiken.  

 

Voorstel: Een aparte DSR voor campus Mechelen/ Turnhout 

Acties: Katrijn/Balder nemen dit mee naar ASAP.  

 

8. VARIA 
 

- Bachelor verpleegkunde: examens volgen elkaar te snel op en er zijn problemen rond 

stationsproeven. Dit wordt opleidingsgebonden aangebracht door de betrokken student.  

- Vroedkunde: 3 studenten willen samen studentenvertegenwoordiger worden. 

Actie: Katrijn contacteert Anika hierover + beantwoordt mailtje van de studenten 

- Terugkoppeling ASAP 

- Evaluatie Sinterklaasactie: Alles is goed verlopen.  


