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Departementale studentenraad GW/OT/MC/WT  

Datum 22 april 2020, 18u30 

Aanwezig Yune Paepe (voorzitter), Sophie Paeshuyse (ondervoorzitter), Jens 

Vermeiren (secretaris), Jasper Charlet, Simon De Paepe, Lenneke 

Nijst, Dries Meerts, Jilly Draelandts, Johannes Lievens 

Verontschuldigd Esther van der Wel, Oscar Lopez Oscar, Meron Verbelen, Raphael 

Philipe Damasceno Ferreira de Moura, Fien Van Damme, Stephan 

Weiler, Eva Mareen 

Afwezig ? 

 

 

1 Verkiezing ASAP 

Dries en Yune zijn verkozen als vertegenwoordiging van ASAP. Jens werd verkozen als opvolger. 

 

2 Corona 

Er werd duidelijkheid gevraagd over:  

 de stageplaatsen, omdat muziekacademies mogelijk gesloten blijven dit academiejaar; 

 de mogelijkheid voor een uitgestelde eerste examenperiode in augustus voor studenten met 

openbare proeven; 

 de mogelijkheid voor online studentenconcerten ter voorbereiding van de openbare proeven; 

 de mogelijkheid dat pianisten/organisten (met beperkte middelen) vanaf 18 mei opnieuw 

kunnen studeren in het conservatorium 

 de periode waarin de tweede examenperiode zal plaatsvinden en of die voor alle vakken zal 

plaatsvinden zoals in de ECTS-fiches staat genoteerd. 

 

Volgend academiejaar zal de studentenraad zeker doorgaan met het opstellen van een advies 

omtrent de (slechte) staat van de lokalen. 

 

3 Interne mandaten 

3.1 DO 

Moet nog plaatsvinden. 

3.2 OCM 

Moet nog plaatsvinden. 

3.3 GD 

N.v.t. 
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4 Externe mandaten 

4.1 SofA 

Moet nog plaatsvinden. 

4.2 Stuvo 

Er wordt nagegaan hoe het komt dat Stuvo redelijk traag of niet antwoordt op vragen van studenten. 

4.3 ASAP 

Er is een nieuw bibliotheekreglement, dat ervoor moet zorgen dat boeken meer binnen de 

uitleenperiode worden binnengebracht.  

Daarnaast zijn er adviezen geschreven over: 

 een centrale ombudswerking i.p.v. een departementale ombudswerking; 

 online lesmateriaal dat voor de les beschikbaar is; 

 alle studieboeken die online zouden moeten staan.  

 

5 Varia 

 De klavieren van de piano’s in het conservatorium zullen gereinigd worden. We zullen de 

vraag stellen of het is gecheckt dat de klavieren hiervan geen negatieve gevolgen zullen 

ervaren. 

 Er wordt een extra SAS gehouden op 30 april om 18u. 

 

 
 

 


