How To

STUVER

HOW TO STUVER

4

5

Afkortingen

Infobrochure
voor OC-stuvers

INHOUDSTAFEL

6

8

Verkozen als
OC-stuver
WAT NU?!

Rechten
&
Plichten

10

16

Gentse
Studentenraad

2

Hoe pak je
problemen aan?

18

20

Tips

Contact

3

HOW TO STUVER

A
F
K
O
R
T
I
N
G
E
N
4

AAP		

Assisterend academisch personeel

ATP		

Administratief & technisch personeel

AV 		

Algemene vergadering

CKO

Commissie kwaliteitszorg onderwijs

DB		

Dagelijks bestuur

DICT		

Directie ICT

DOWA		

Dienst onderwijsaangelegenheden

DSA		

Dienst StudentenActiviteiten

DSV		

Dienst Studentenvoorzieningen

EduMa		

Educatieve Master

FR		

Faculteitsraad

FSA		

Facultaire Studentenadministratie

FSR 		

Facultaire studentenraad

GEDI		

Gender en Diversiteit

GIT		

Geïndividualiseerd traject

GSR		

Gentse Studentenraad

KCO		

Kwaliteitscel onderwijs

MOT		

Modeltraject

OAP 		

Overig academisch personeel

OC		

Opleidingscommissie

OER		

Onderwijs en examenreglement

OEVAL		

Onderwijsevaluatie

RvB		

Raad van Bestuur

SoRa		

Sociale Raad

SP		

Studiepunt

Stuver		

Studentenvertegenwoordiger

ZAP		

Zelfstandig academisch personeel
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INFOBROCHURE
VOOR OC-STUVERS

Deze
brochure
dient
om
studentenvertegenwoordigers
(stuvers) die zich willen inzetten
in de opleidingscommissie (OC)
van hun faculteit wegwijs te
maken.
In deze brochure komen de
doelstellingen van OC-stuvers,
hun rechten en plichten, tips &
tricks, hoe problemen oplossen
en contactgegevens aan bod.
In het begin kan het moeilijk
zijn om je te oriënteren in een
opleidingscommissie.

Hopelijk vergemakkelijkt deze
brochure de eerste stapjes!
Weet alleszins dat er zowel in je
facultaire studentenraad (FSR)
als in de Gentse Studentenraad
(GSR) studenten zijn die je graag
willen helpen.
Aarzel dus niet om contact
op te nemen met hen als je
nog met vragen zit, want een
geïnformeerde OC-stuver is er
twee of drie waard!
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VERKOZEN ALS OC-STUVER

WAT NU?

Proficiat dat je in een positie
gekomen bent waarin je een
betekenisvolle bijdrage kan leveren
aan de ontwikkeling van onze
mooie universiteit.
Als OC-stuver zal je de belangen
van de studenten van jouw
faculteit moeten behartigen in de
opleidingscommissie.
Hiervoor zal je van tijd tot tijd
uitgenodigd worden tot de
vergaderingen van de OC door de
OC-voorzitter. In die uitnodiging zal
ook de agenda van die commissie
zitten, waarin - als alles goed gaat
- zowel de onderwerpen van die
vergadering als de voorbereidende
documenten zullen zitten. Neem
de agenda en de voorbereidende
documenten zeker door! Sommige
agendapunten zullen de studenten
meer aanbelangen dan anderen
en zullen een meer uitgebreide
voorbereiding vereisen.
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Een goede samenwerking met je facultaire
studentenraad en de andere OC-stuvers
zal verzekeren dat alle stuvers op cruciale
momenten aan hetzelfde zeel trekken.
Daarnaast kan een vlotte terugkoppeling
tussen de OC-stuvers en de FSR, ervoor
zorgen dat men voor een vergadering kan
polsen bij de gehele studentenpopulatie
over hun mening betreffende een bepaald
onderwerp. Uiteindelijk moeten we als
studentenvertegenwoordigers
immers
rekening houden met wat alle studenten
denken over goed onderwijs.
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Als OC-stuver heb je het recht
om
door
de
OC-voorzitter
rechtstreeks op de hoogte te
worden gehouden van de agenda
van de opleidingscommissie. Dit
betekent evenwel niet dat de OCvoorzitter dit in de praktijk steeds zal
doen. OC-voorzitters hebben een drukke
agenda en kunnen misschien vergeten
jou in de mailinglijst op te nemen.
Als je merkt dat de OC-voorzitter jou is
vergeten mag je niet twijfelen om hem of
haar hierover een mailtje te sturen. Een goede
stuver blijft immers niet aan de zijlijn zitten, maar
toont initiatief om actief betrokken te worden
bij de opleiding. Als OC-stuver heeft jouw stem
dezelfde waarde op de OC-vergadering als de
stem van de andere aanwezigen. Wees je hiervan
bewust en hou je dus niet in om jouw mening
constructief te verkondigen en je stem volgens eer
en geweten uit te brengen.
Als studentenvertegenwoordiger moet je wel
steeds de belangen van de studentengemeenschap
behartigen. Professoren, postdoctorale onderzoekers
en doctoraatsstudenten kunnen imposant zijn op een
vergadering, maar vergeet niet dat studenten het recht
hebben verworven om als hun gelijken de universiteit mee
vorm te geven.
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Tegenover al deze rechten staan geen echte plichten in strikte
zin. Nu je deze functie hebt opgenomen wordt er wel van je
verwacht dat je naar de OC-vergaderingen gaat, dat je daar een
actieve bijdrage levert, en dat je voldoende terugkoppelt naar
jouw FSR en collega OC-stuvers.
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De GSR is de
centrale
studentenraad
van
de
UGent
en
vertegenwoordigt onze belangen
bij het universiteitsbestuur. Gaande van
onderwijsaangelegenheden (denk aan het
De Sociale Raad of
OER: onderwijs- en examenreglement) en
SoRa adviseert de Raad van
bijzondere statuten tot sociale zaken zoals de
Bestuur inzake sociale zaken. De
homes en studentenresto’s. Op universitair
agendapunten bestaan voornamelijk uit
niveau staat de GSR in nauw contact met
de stuvers (zowaar, de hipster-term studentenvoorzieningen en andere sociale
in gebruik) in de Raad van Bestuur aangelegenheden, zoals de maaltijden in
resto’s en de kwaliteit van de homes. De Sociale
(RvB) en de Sociale Raad (SoRa).
Raad vormt het ideale orgaan om jouw stempel
te drukken op het UGent beleid betreffende
de sociale aangelegenheden. De Sociale Raad
bestaat voor de helft uit studenten en wordt
als enige orgaan ook voorgezeten door
De Raad van Bestuur
een student. Hier worden 4 kandidaten
of RvB vormt samen met
verkozen waarvan minstens 2 van elk
het Bestuurscollege het hoogste
geslacht.
operationele niveau. In dit orgaan trekken

Wat de studentengeleding betreft,
maken we een onderscheid tussen
de GSR (Gentse Studentenraad)
en de FSR’s (Facultaire studentenraad).
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studenten aan de strategische touwtjes. De
Raad van Bestuur studentenvertegenwoordigers
helpen mee de Universiteit Gent vorm te geven
door enerzijds de missie en de visie van de UGent
mee te bepalen en anderzijds zich bezig te houden
met gewichtige materies zoals het strategische
plan, het goedkeuren van de begroting,
bepalen van organieke elementen,
Maar aangezien
enzovoort.… De vier verkozen
je als facultaire
studentenvertegenwoordigers
studentenvertegenwoordiger nooit
zetelen er naast de rector
rechtstreeks in aanraking komt met de SoRa
himself.
of RvB, terug naar de GSR. De GSR is namelijk
ook op facultair niveau aanwezig, in die zin dat ze
de elf facultaire studentenraden (FRS’s) ondersteunt en
samenbrengt in de “AV” (Algemene Vergadering). Op
die vergadering heeft één stemgerechtigde (automatisch
de voorzitter tenzij je op voorhand -dat mag in nood zelfs 5
minuten vooraf- de volmacht vraagt) stemrecht heeft. Hierin
wordt gestemd over algemene universitaire beslissingen,
zoals projectbudgetten voor de FSR’s en wordt vooral
gediscussieerd over belangrijke thema’s. Dit is ook de
ideale plaats om tips and tricks uit te wisselen met
andere FSR’s en om te vragen hoe zij omgaan
met bepaalde projecten. Je gaat dan ook
best steeds met twee stuvers naar de
maandelijkse vergaderingen.
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DAGELIJKS BESTUUR
STUVERS 2020-2021

Ben De Slagmulder
Bestuurder Onderwijs

Maarten Buytaert
Voorzitter

Emma Moerman

Bestuurder Onderwijs

Dorien Gysens
Coördinator

Nathan Steyaert

Bestuurder Onderwijs

Thalita De Cuyper

Bestuurder Participatie

Olivier De Bolster
Bestuurder Extern

Jarne Ghijsels
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Beleidsverantwoordelijke
Mentaal welbevinden

Mathijs van Noort

Beleidsverantwoordelijke
Statistiek
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SOCIALE RAAD

RAAD VAN BESTUUR

STUVERS 2020-2021
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STUVERS 2020-2021

Olivier De Bolster

Aynur Kabak

Saïd Mabrouk

Jorn Van Polfliet

Julien Marbaix

Ina Van Maele

Sara Helsen

Eva Van Reeth
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HOE PAK JE PROBLEMEN AAN?

2. Spreek met
de studenten
1. Studenten komen met
een probleem bij jouw FSR
Deze eerste stap spreekt
voor zich: studenten hebben
een probleem. Uiteraard
moet je wel wéten dat dit
probleem er is. Hoewel de
meesten zelf naar je FSR
mailen, of een berichtje
sturen naar een bevriende
stuver, is het belangrijk
je ogen en oren open te
houden. Hoor je vrienden
zagen over een werklast
die niet overeenstemt met
de studiefiche? Zie je dat
er problemen zijn met de
infrastructuur of merk je zelf
dat er veranderingen op
til zijn die opvolging nodig
hebben? Kijk en luister waar
de problemen zitten en neem
die mee naar de AV.
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Vaak hebben studenten moeilijkheden
die eigenlijk opgelost kunnen worden
met hulp van medestudenten. Een vak
dat niet duidelijk is? Misschien weten
de medestudenten wel hoe het zit.
Raad studenten dus altijd aan ook met
medestudenten te praten om dingen
uit te klaren. Blijkt het probleem groter
te zijn, dan weet je bovendien zeker
dat méérdere studenten dat vinden.
3.Naar de lesgever
Ondervinden meerdere studenten
hetzelfde probleem? Raad hen dan
aan naar de lesgever te gaan of een
mailtje te sturen. Meestal zijn zij zichzelf
niet bewust van de moeilijkheden
die studenten ondervinden en zij
zijn meestal bereid samen naar
oplossingen te zoeken! Of het nu
gaat om de werklast, het nodige
studiemateriaal, de inhoud of nog iets
helemaal anders.

4. Rol van jouw FSR
Soms helpt het niet om naar de
lesgever te stappen, of durven
studenten niet zelf naar hun docent
te gaan. Hoewel het belangrijk is hen
aan te raden toch zélf te sturen, kan
je als dat om bepaalde reden niet
gaat voorstellen om in naam van jouw
FSR te sturen. Als het aanspreken van
de lesgever niet werkt, kan je FSR
kijken hoe we als studentenraad zelf
kunnen helpen. Misschien hebben
de studenten bijvoorbeeld ongelijk,
of misschien weten jullie door gelijke
voorvallen uit het verleden hoe het het
beste wordt aangepakt.
5. Naar de opleidingsvoorzitter
Helpt het aanspreken van de lesgever
niet of is het een probleem op niveau
van de opleiding, stuur dan naar
de opleidingsvoorzitter. Moedig de
studenten opnieuw aan om dit zelf te
doen en vraag eventueel om de FSR
in cc te zetten als het opvolging nodig
heeft.

6. Ombudspersoon
Helpt ook dat niet, of kan
de opleiding simpelweg
niet helpen omdat het gaat
om een individueel geval,
raad de student(en) in
kwestie dan aan om naar de
ombudspersoon te sturen.
Omwille van privacyredenen
kan dit niet in naam van
jouw FSR.
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Blijft er iets onduidelijk in de
agendapunten of voorbereidende documenten van
de OC? Twijfel niet om een vraag ter verduidelijking te
stellen aan je OC-voorzitter.

Durf spreken,
proffen appreciëren
constructieve
gesprekken en inzet.

TIPS

Het is van cruciaal belang
dat je het verslag van een OC
naleest. Dit is immers het document waar
jouw faculteit achteraf mee aan de slag
gaat. Er sluipen echter geregeld foutjes
in. Een mailtje naar de secretaris zal
dit rechtzetten.

Let op met
de vertrouwelijkheid van sommige
agendapunten. Volg hierbij je gezond verstand.
Als OC-stuver ken je bijvoorbeeld vroeg de voorlopige
planning van de examens, deze mogen niet
gedeeld worden met niet-stuvers.
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Het is
onder andere om die reden
belangrijk dat je een goede relatie
hebt met je OC-voorzitter. Zij appreciëren het
enorm wanneer ze zien dat OC-stuvers hun functie
serieus nemen. Het kan daarom een goed idee zijn
om in het begin van het academiejaar (of zelfs al in
de vakantie) samen te zitten met geïnteresseerde
stuvers en de OC-voorzitter. Op zo’n moment
tonen jullie je inzet en kunnen jaarplannen
en -doelstellingen uitgewisseld
worden.

Kom samen met OCstuvers en met geïnteresseerden uit je
FSR, voordat de onderwijscommissie plaatsvindt.
Samen kunnen jullie je kennis bundelen, taken verdelen
en een gezamenlijk standpunt afspreken. In het begin is dit
echt belangrijk. Je zal zonder hulp en ervaring niet alle termen
of discussiepunten kunnen begrijpen die in de voorbereidende
documenten staan. Als je dit echter in het begin goed opvolgt,
zal je merken dat het vocabulair van de interne keuken van de
UGent heel snel zijn geheimen prijsgeeft. Tenslotte krijg je
als OC-stuver automatisch een bijzonder statuut, wat je
het recht geeft om altijd OC-vergaderingen te
kunnen bijwonen.
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De Gentse Studentenraad kan je steeds contacteren via
info@gentsestudentenraad.be
De Gentse Studentenraad is het centrale
studentenvertegenwoordigers-orgaan.
De Gentse Studentenraad leidt de Algemene Vergadering van
studentenvertegenwoordigers en organiseert veel
werkgroepen, onder andere over onderwijs, digitalisering,
diversiteit, mobiliteit, mentaal welbevinden, ...
Dit jaar zijn de bestuursleden onderwijs Nathan Steyaert en
Emma Moerman en Ben De Slagmulder. Zij hebben veel kennis
over onderwijszaken en kan je contacteren met vragen via
onderwijs@gentsestudentenraad.be
Zo, nu hebben we jou hopelijk al wat wegwijs
gemaakt in het nakende stuverschap.
We wensen jou veel succes en een leerrijke ervaring!

MADE WITH LOVE BY DE GENTSE STUDENTENRAAD

