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0.  Samenstelling StuBio en contactgegevens 
 

Bestuur 
Celine Callewaert voorzitter 
Jana Dutordoir ondervoorzitter 
Michiel Bruynseraede penningmeester 
 

Contactgegevens 
email: stubio@ugent.be  
website: https://stubio.ugent.be/  
Ufora: https://ufora.ugent.be/d2l/home/210132  
facebook pagina: https://www.facebook.com/stubio.gent  
twitter pagina: https://twitter.com/StuBio2    

mailto:stubio@ugent.be
https://stubio.ugent.be/
https://ufora.ugent.be/d2l/home/210132
https://www.facebook.com/stubio.gent
https://twitter.com/StuBio2


1.  Visie en Algemeen beleid 
StuBio is de decretaal erkende studentenraad van de Faculteit         
Bio-ingenieurswetenschappen. Ze is het overkoepelende overlegorgaan tussen de        
rechtstreeks verkozen studenten in facultaire raad en de studenten die zetelen in de             
facultaire commissies. StuBio laat de stem van de student klinken in alle zaken die de               
studenten aanbelangen, en doet hiervoor dienst als overlegplatform, adviesorgaan en          
uitvalsbasis. Als facultaire studentenraad maakt StuBio ook deel uit van de Algemene            
Vergadering van de Gentse Studentenraad waarbij StuBio de stem van de student aan de              
faculteit van de bio-ingenieurswetenschappen (FBW) verdedigt.  
 

2. Participatie 
Studentenvertegenwoordiging is vaak nog heel onbekend of abstract voor de studenten en            
medewerkers van onze faculteit. Om de studentenparticipatie hogerop te tillen op de            
faculteit willen we werken aan drie zaken. 

2.1. Bekendheid bij studenten 
Als de studenten de weg niet vinden naar hun vertegenwoordigers of naar de             
studentenraad, kan het gebeuren dat ze het gevoel hebben niet gehoord te worden.             
Nochtans zijn studenten aanwezig op elk niveau binnen de universiteit.  
 
Door te werken aan de bekendheid bij studenten zorgen we ervoor dat: 

- problemen sneller naar boven komen en opgelost raken 
- studenten gehoord worden 
- de mening van de studenten echt vertegenwoordigd wordt 
- participatie gegarandeerd blijft voor het volgende academiejaar 
- er meer verbondenheid gecreëerd wordt tussen de campussen 

 
De bekendheid bij studenten opkrikken zal onder meer gebeuren door: 

- steeds transparant te blijven communiceren via onze kanalen (Website, Ufora,          
Facebook & Twitter) 

- de student hun jaar/klasverantwoordelijke meedelen via de site en Facebook          
groepen 

- de student hun andere vertegenwoordigers meedelen via de site 
- input te vragen van de studenten via zaken zoals de FBWBox, enquêtes e.d. 
- te spreken voor de les 
- StuBio “merch” in te zetten bij projecten zoals blok@Coupure 
- een giveaway te lanceren 
- samen met het international office na te denken over hoe de internationale studenten             

bereikt kunnen worden 
 



2.2. Bekendheid bij personeel 
Ook het personeel moet op de hoogte zijn van de studentenraad en de             
studentenvertegenwoordiging aan onze faculteit. Dit om een makkelijkere doorstroom te          
voorzien vanuit de juiste niveaus en om efficiënter samen te werken. StuBio zal dus een mail                
opstellen naar het personeel met daarin: 

- een voorstelling van de studentenraad en studentenvertegenwoordiging 
- een beknopte synapsis van dit beleidsplan 
- een korte uitleg bij wie het personeel waarvoor terecht kan 

 

2.3. Geïnformeerde stuvers 
Als participatie zo vlot mogelijk moet verlopen dan moeten de studentenvertegenwoordigers           
geïnformeerd aan de slag kunnen gaan. Zomaar in het midden van een dossier toegevoegd              
worden zonder voorkennis veroorzaakt enkel maar verwarring en vertraging. Ook zal meer            
informatie leiden tot een beter besef van wat studentenparticipatie inhoudt en waar            
studenten een impact kunnen hebben.  
 
Om geïnformeerde stuvers te vormen zal StuBio: 

- messenger chats aanmaken per campus met daarin de commissie stuvers en jaar-            
en klasverantwoordelijken 

- deze chats gebruiken om snel informatie te delen en de mening te bevragen van de               
stuvers 

- de stuvers steeds uitnodigen en vragen om op de algemene vergadering aanwezig te             
zijn 

- een gedeelde drive map aanmaken met daarin leerrijk materiaal zoals uitleg per            
commissie, “hoe stuur je een email naar een prof” en dergelijke 

- een Faculteitsraad infomoment houden waarbij algemeen de structuur en werking          
van de Faculteitsraad uit de doeken wordt gedaan en daarnaast specifieke           
agendapunten bekeken worden die betrekking hebben op de studenten 

- een vormingsmoment houden met de Gentse Studentenraad voor de         
Opleidingscommissie stuvers 
 

Naast geïnformeerde stuvers willen we ook geïnspireerde en gemotiveerde stuvers. Daarom           
wil StuBio dit jaar ook inzetten op teambuilding en bedanking van de            
studentenvertegenwoordigers.  
 

3. Onderwijs 
3.1. Activerend onderwijs 

De universiteit wil zich meer inzetten op activerend onderwijs en stelde daarom activo             
antennes aan. Samen met de activo antenne van onze faculteit zullen we werken aan een               
standpunt activerend onderwijs. Dit standpunt zal tot stand komen na het organiseren van             
een werkgroep waarbij de studenten bespreken hoe activerend onderwijs op onze faculteit            
vorm zou kunnen krijgen. Met dat standpunt kan de faculteit dan aan de slag om activerend                
onderwijs te integreren in de opleidingen. 



3.2. Mentaal welzijn 
Tijdens de lockdown werd meer dan ooit duidelijk dat het mentaal welzijn van studenten al               
eens op de achtergrond verdween, met alle gevolgen van dien. Ook dit jaar is en blijft                
mentaal onderwijs een belangrijk thema waar StuBio aan wil werken.  
Dit zullen we doen door onder meer: 

- de FBWBox te lanceren waarbij vragen en problemen sneller beantwoord en           
opgelost kunnen worden 

- de enquête 2.0 te lanceren waarbij opgevolgd kan worden hoe het gaat met het              
mentaal welzijn van de studenten 

- de werkdruk nagaan bij de verschillende opleidingen om zo meer samenwerking en            
communicatie te vragen tussen lesgevers onderling 

- blijvend aandacht te vragen voor het mentaal welzijn op elk niveau waarin we             
aanwezig zijn 
 

3.3. Bloklocaties 
De lockdown en het afstandsonderwijs die ook dit academiejaar de voorgrond neemt, tonen             
ook aan dat stille studieplekken erg nodig zijn. Onze faculteit kampt echter met een tekort               
aan deze locaties. We willen hierop inzetten door: 

- zelf studeerlokalen te voorzien 
- aandacht te blijven vragen om meer, goed voorziene locaties te vormen 
- campus Proeftuin op de agenda te plaatsen en het tekort aan ruimte voor studenten              

daar 
 
 


