Geldig vanaf 5 maart 2019

I Verdeling van de mandaten
art. 1. Er
zetelen
twee effectieve studentenvertegenwoordigers en twee
plaatsvervangende studentenvertegenwoordigers in het Onderwijskwaliteitsbureau.
De
mandaten
zijn
genderevenwichtig verdeeld: de twee effectieve
studentenvertegenwoordigers mogen niet van hetzelfde geslacht zijn. De twee
plaatsvervangende studentenvertegenwoordigers mogen ook niet van hetzelfde
geslacht zijn.
art. 2. Het mandaat als lid van het Onderwijskwaliteitsbureau loopt voor twee
academiejaren.

II Kandidaatstelling
art. 3. Een functieprofiel wordt door het Dagelijks Bestuur van de Gentse Studentenraad
opgesteld, de kandidaatstudentenvertegenwoordiger dient hieraan te voldoen. Het
functieprofiel vermeldt minstens hoeveel effectieve studentenvertegenwoordigers en
hoeveel plaatsvervangende studentenvertegenwoordigers verkozen kunnen worden.
Ook wordt de datum van de eerste Algemene Vergadering waarop de verkiezing kan
plaatsvinden zeker vermeld in het functieprofiel. Kandidaten dienen hun kandidatuur
aan te leveren via de procedure zoals vastgelegd in het functieprofiel. Dit doet geen
afbreuk aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

III Verkiezingsprocedure
art. 4. De verkiezing van de studentenvertegenwoordigers verloopt volgens de volgende
procedure:
1. Op de Algemene Vergadering krijgen de kandidaten de kans om hun
kandidatuur toe te lichten.
2. De kandidaten verlaten de vergadering.

3. De vergadering krijgt de kans om de kandidaten individuele vragen te stellen.
Indien er meerdere kandidaten zijn, kunnen er gemeenschappelijke vragen
opgesteld worden.
4. De kandidaten beantwoorden hun individuele vragen en krijgen individueel de
kans om de gemeenschappelijke vragen te beantwoorden.
5. De kandidaten verlaten de vergadering.
6. Er wordt een debat gevoerd over de kandidaten. De kandidaten kunnen
eventueel opnieuw worden binnengeroepen.
7. Er volgt een geheime stemming per kandidaat. Alle stemgerechtigde leden
brengen hun stem uit.
Deze procedure wordt eerst doorlopen voor de mandaten als effectief lid van het
Onderwijskwaliteitsbureau en daarna voor de plaatsvervangende mandaten. Een
kandidaat die niet verkozen voor een mandaat als effectief lid kan zich onmiddellijk
kandidaat stellen voor een mandaat als plaatsvervanger en tijdens diezelfde
Algemene Vergadering nog verkozen worden.
art. 5. Een kandidaat is verkozen van zodra hij een gewone meerderheid van de
stemmen behaalt.
art. 6. Indien er meer kandidaten dan het aantal beschikbare mandaten de vereiste
meerderheid halen dan worden de kandidaten gerangschikt volgens het aantal
behaalde stemmen. De kandidaten met het meest behaalde stemmen, wordt bij
voorrang verkozen.

IV Ontzetten uit mandaat
art. 8. Een verkozen studentenvertegenwoordiger in het Onderwijskwaliteitsbureau kan
uit zijn/haar mandaat ontzet worden door de Algemene Vergadering van de Gentse
Studentenraad. Om een verkozen studentenvertegenwoordiger uit zijn of haar
mandaat te ontzetten, moet een stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering of
een lid van het Dagelijks Bestuur dit voorstellen als agendapunt voor de
eerstvolgende Algemene Vergadering. Hiervoor gelden de regels voor het indienen
van een agendapunt zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
art. 9. Na inlichting van de verkozen studentenvertegenwoordiger die zich in de situatie
zoals bedoeld in art. 8 verkeert en nadat deze studentenvertegenwoordiger gehoord
werd op de Algemene Vergadering, kan de Algemene Vergadering met een absolute
meerderheid beslissen om deze studentenvertegenwoordiger uit zijn of haar
mandaat te ontzetten en kan de Algemene Vergadering beslissen om over te gaan tot
de verkiezing van een nieuwe studentenvertegenwoordiger overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement. De studentenvertegenwoordiger die niet aanwezig is
op de eerstvolgende Algemene Vergadering nadat hij is ingelicht, verliest zijn recht
gehoord te worden.

art. 10. Een verkozen studentenvertegenwoordiger in het Onderwijskwaliteitsbureau kan
zelf, voor het einde van het mandaat, beslissen om ontslag te nemen uit dit mandaat.
Hiertoe moet deze studentenvertegenwoordiger zijn of haar ontslag schriftelijk
meedelen aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur meldt dit dan op de
eerstvolgende Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan hierna
beslissen om over te gaan tot de verkiezing van een nieuwe
studentenvertegenwoordiger overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

