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Departementale studentenraad GW  

Datum 19/02/2020 18u00 –  lokaal NOO -01.001 

Aanwezig Katrijn Corens (voorzitter), Silke De Potter (secretaris), Balder 

Lambrecht, Loubna Chadli, Naomi Elewout, Wout Daneels, Marie-Elise 

Bodson, Nahida El Makrini, Andrea Hermans, Kirsten Meynen  

Verontschuldigd Elise Beeckmans 

Afwezig Jens Kenis, Femke Haest, Amy Mertens 

 

 

1 PROJECTWEEK ECOLOGIE 

 
De ASAP werkte al een aantal ideeën uit voor een projectmaand rond ecologie. Elke week zou één 

aspect worden uitgewerkt: 

 

- Duurzaam wonen (drinkbus uitdelen, inzamelen van oude toestellen en batterijen, inzamelen 

en verkoop van kleding) 

- Duurzaam eten (kooksessie rond vegetarisch of verpakkingsvrij koken, katoenen zakjes 

uitdelen, workshop rond het maken van bijenwasfolie) 

- Duurzaam reizen (graveeractie voor de fiets, fietsherstelatelier, …) 

- Duurzaam brein (infographic verspreiden met aanspreekpunten, lunchyoga, workshop rond bv. 

veerkracht) 

 

Anika vroeg aan de voorzitters van de DSR’s/SAS-en om dit ter bespreking te leggen op hun 

studentenraad. Zo kan de ASAP een task force oprichten om dit kwalitatief uit te werken (met interne 

en externe partners) en in het voorjaar van 2021 te organiseren. 

 

Katrijn en Nahida stellen zich kandidaat.  
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2 DRANKAUTOMAAT 

 
Studenten die les volgen op campus Lange Nieuwstraat klagen over hun eet/drankautomaten. Zo zou 

de koffieautomaat gepoetst worden omstreeks 08:00h.  

Volgens de studenten is dit een onredelijk tijdstip, op dat moment starten veel van hun lessen. Zij kunnen 

als dusdanig geen gebruik kunnen maken van de aanwezige toestellen. We weten allemaal dat het fijn 

is om onze dag te starten met een warme tas koffie, net daarom is deze situatie vrij vervelend. 

Valt de exploitatie van deze automaten onder Prorest? Zou het mogelijk zijn om hen hieromtrent aan te 

spreken? 

 

Actie: Katrijn vraagt raad bij Anika of de poetstijden van desbetreffende automaten, aangepast kunnen 

worden.  

 

 

3 GEBREKKIG AANBOD GEZONDE VOEDING 

 
Studenten klagen (nog steeds) over het beperkte aanbod gezonde voeding. We weten dat de 

verkoopcijfers van ongezonde hoger liggen en dat prorest daarom ongezonde voeding blijft 

aanbieden. Toch zou het fijn zijn indien het aanbod van gezonde voeding verder uitgebreid wordt. 

 

Indien er in de toekomst nog vragen komen rond dit topic komen, kunnen we communiceren dat dit 

reeds vele malen werd geopperd in de STUVO-raad, en men hiervan dus op de hoogte is. 

 

 

4 DUIDELIJK MAKEN VERSCHIL STUDENTENRADEN 

 
Er wordt opgemerkt dat veel studenten het verschil niet kennen tussen de verschillende 

studentenraden van AP. Het zou interessant zijn om na te denken over een wijze waarop we dit 

kunnen laten kennen. Er wordt geoppert dat het zou helpen als er vanuit iedere OSO iemand in de 

DSR zou zetelen. Ook meer uitleg geven omtrent de verschillende studentenraden tijdens het 

stemmen ronselen, kan al helpen.  

 

We hebben het plan om ons als DSR wat zichtbaarder te maken d.m.v. een actie vb. lente-uitdeelactie 

(vb. vergeet-met-niet-zaadjes, paaseitjes,…?). Daar kan nogmaals uitgelegd worden wat de DSR juist 

is, wat wij doen, wie we zijn,… 

 

Actie: Tegen volgende vergadering denkt iedereen na over een concrete invulling van onze 

uitdeelactie (wat uitdelen, waar kopen, prijzen,…) 
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5 ONTEVREDENHEID EXAMENROOSTERS 

 
Er zou ontevredenheid zijn bij sommige studenten in verband met het examenrooster van de afgelopen 

examenperiode. Zo waren er soms twee grote vakken na mekaar, of het moeilijkste vak helemaal op 

het einde van de examenperiode,… 

 

 Voorstel: Een voorlopig examenrooster wordt gepubliceerd (via mail?). Studenten krijgen 

3 dagen de tijd om te reageren met opmerkingen en indien mogelijk worden er nog 

aanpassingen gedaan. We zouden dit doen met een google survey.  

Actie: Balder werkt een versie van zo’n google survey uit tegen volgende vergadering (30 maart). 

Daarnaast gaat iedereen polsen bij zijn/haar opleidingshoofd: Tegen welke datum kunnen we een 

voorlopig examenrooster krijgen om feedback te vragen aan studenten?  

 

6 TEAMBUILDING 

 

Er wordt beslist om als teambuildingactiviteit te gaan paintballen. Het enige wat we nog moeten doen 

is een datum vastleggen. 

 

Actie: Silke maakt een Doodle en stuurt die naar iedereen.  

 

 

7 VARIA 

 

7.1 Gebrek aan buitenruimte 

Balder geeft een voorlopige samenvatting van het advies rond een nieuwe invulling van de 

buitenruimte op campus Noord.  

 

7.2 Herhaling vraag naar stille ruimte 

De vraag naar een polyvalente ruimte waar je stil moet zijn, blijft. We blijven hiervoor ijveren. 

Ondanks een werkgroep hierrond, heeft dit nog niets opgeleverd.  

 

7.3 Terugkoppeling departementale stafvergadering 

De DSR-leden die aanwezig waren op de departementale stafvergadering, vatten samen wat 

daar gezegd werd.  

 

Balder stelt voor om een evaluatie te doen rond de voorlopige examenroosters en die te 

brengen op de volgende departementale staf.  
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8 Actielijst 

Actie Verantwoordelijke Timing 

Vraag stellen aan Anika rond kuistijden 

automaten campus LNI 

Katrijn / 

Advies invulling buitenruimte Andrea & Balder Vergadering 30/3 

Concrete ideeën over invulling uitdeelactie (wat 

uitdelen, waar kopen, prijzen,…) 

Iedereen Vergadering 30/3 

Voorlopige versie van google survey uitwerken Balder Vergadering 30/3 

Polsen bij eigen opleidingshoofd: Tegen welke 

datum kunnen we een voorlopig examenrooster 

krijgen om feedback te vragen aan studenten? 

Iedereen Vergadering 30/3 

Doodle maken om datum teambuilding vast te 

leggen 

Silke z.s.m. 

 

 


