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Aanwezigen

Tibo Caterin [Voorzitter]
Nathan Steyaert [Bestuurder]
Mathijs van Noort [Vicevoorzitter]
Sara Lingier [Onderwijsverantwoordelijke]
Madelein Descamps [Afgevaardigde UGent Green Office]
Jasper Pinket
Norick De Vlamynck [Bestuurder]

Goedkeuring agenda

De agenda werd unaniem goedgekeurd

Kennismaking Duurzaamheidskantoor
Het UGent Green Office/Duurzaamheidskantoor is gevestigd in de Green Hub onderaan het
UFO. Het duurzaamheidskantoor is ingebed in de UGent via verschillende commissies zoals de
milieucommissie, maar heeft ook een zelfstandige werking. Op die manier zorgt zij voor de
integratie van duurzaamheid op de verschillende beleidsvlakken.

Concreet is het Duurzaamheidskantoor op zoek naar 1 á 2 personen/studenten per faculteit die
een vrijwillig aanspreekpunt willen zijn voor hun faculteit op vlak van duurzaamheid. Verder
hebben ze de ambitie om met enige regelmaat aanwezig te zijn op de Algemene Vergaderingen
van verschillende Facultaire Studentenraden.

Nathan merkt op dat Campus Sterre, meer dan andere campussen, van enige ecologische
waarde is inzake biodiversiteit. Onder meer een vakgroep binnen de Biologie is hiermee bezig.

[Madeleine] o.a. Dubbelzijdig printen is nog niet de norm
Madelein ziet als mogelijk werkpunt dat dubbelzijdig printen binnen vele vakgroepen (niet enkel
binnen de faculteit Wetenschappen) nog niet de norm is.

[Tibo] sinds kort wast de resto S5 de meeneembakjes ook af
[Madeleine] Strijd
Tibo merkt op dat de resto S5 sinds kort ook is begonnen met het afwassen en hergebruiken
van de meeneembakejs. Dit is blijkbaar het resultaat van een veel lobbywerk van de kant van
Green Office. Mathijs vraagt zich af of het feit dat niet alle bakjes consequent worden
teruggebracht voor problemen kan zorgen. Jasper heeft hierin nog geen tekorten opgemerkt.
Het afwassen van de bakjes is zonder meer een goede zaak.



Sara merkt op dat, in het kader van duurzaamheid, er dikwijls ‘s nachts lichten blijven branden
in de gebouwen van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen (naast Home Boudewijn).
Nathan voegt toe dat dit ook het geval is voor de S2 aan De Sterre. Volgens Tibo zou deze
laatste zoun wegens doctoraatsstudenten die zowel ‘s nachts als overdag aanwezig zijn in het
gebouw.

[Madeleine] Vraag of er reeds studenten aanwezig zijn die interesse hebben in contactpersoon
duurzaamheid aan faculteit te zijn
[///] * nog geen reactie*
[Mathijs] Zal polsen op eerstvolgende faculteitsraad of FR stuvers hierin interesse hebben

Doorstroom
● Lounge

○ Ruiten zijn sinds kort volledig afgplakt wat maakt dat sociale controle vrijwel nihil
is. Bestuursleden die komen controleren is dus des te belangrtijker geworden

● Vraag van prfo. Dawyndt: studenten voor computercommissie
○ Voor Wi-Fy-Inf reeds student gevonden
○ Voor de rest nog 2 studenten gezocht

● OC’s
○ Chemie
○
○ Wiskunde

■ Wekelijks vragenuurtje  met OC voorzitter om beklag van studenten aan
te horen. Vragen om het tijdstip hiervan te variëren om meerdere
studenten te kunnen aanhoren

● FR
○ Voornamelijk personeelszaken
○ Moment voor een overdracht wordt gezocht a.d.h.v. Doodle

● Bibliotheekcommissie
○ Vernieuwing abonnementen
○ Inbraak afhandelen
○ Er wordt gewerkt aan registratiesysteem om aan contacttracing te kunnen doen

● Facultietskringen
○ De Faculteitskringen zijn afwezig

Verkiezing penningmeester
Er zijn voor de vergadering geen kandidaturen ingediend. Ook op de vergadering zelf zijn er
geen kandidaturen. Daar Oud-penning en voorzitter eenzelfde persoon zijn zouden dit kunnen



leiden tot belangervermenging. Om deze reden werd voorgesteld dat de verantwoordelijkheden
gedeeld worden onder de voorzitter en een 2de persoon. Daar na oproep hiervoor geen
kandidaten waren, werd in consensus besloten dat deze 2de persoon de vicevoorzitter zal zijn.

Verkiezing Bestuurder Digitalisatie
Norick De Vlamynck heeft zich op voorhand kandidaat gesteld. Na korte introductie wordt
Norick in de wachtzaal geplaatst. Jasper vraagt nog enige toelichting wat deze functie zou
inhouden en wat de verschillende scenario’s zijn van verkiezing/niet verkiezing.
Nathan en Tibo lichten dit toe en verklaren dat, daar dit een nieuwe functie is, de invulling breed
in te vullen valt, gaande van website/facebook, Ufora opvolgen tot grafisch materiaal voorzien.

Vragen
● Hoe zie jij het huidige AJ op digitaal vlak?

○ Best om zoveel mog personen te bereiken, zeker door corona. Communicatie is
dezerdagen belangrijker dan ooit

● Hoe zou jij Ufora en fb inzetten?
○ Ufora ook AV’s aankodingen
○ Snelle Links op Ufora plaatsen

● Houding t.o.v. Online proctoring? [extra software die controleert tijdens online examens]
○ Moeilijk, daar burgerlijk ingenieursrichting bewezen heeft dat cheaten kan, en

privacy een moeilijk gegeven is.
○ Over algemeen geen fan van online examens
○ Tegen alles kunnen controleren tijdens examens

● Welk besturingssysteem zou je zijn en waarom?
○ [...]

Stemming
Norick is unaniem verkozen.

Studententuin
Op Campus Sterre wil men vanaf centraal niveau een grote event-ruimte inrichten. Naast S5, op
de plaats waar momenteel Cabane Banane staat, zouden tenten gezet worden.

Ecologisch aspect is bij momenten over het hoofd gezien maar normaal gezien is hiermee
ondertussen rekening gehouden.

Vandalisme of diefstal hebben een verleden op de campus. Het is absoluut te vermijden dat
deze site dit verder zou aanmoedigen of dat verenigingen beschuldigd zouden worden.



Verenigingen op en rond de campus hebben er lang voor geijverd om on campus veilige
activiteiten te organiseren. Ook voor komend semester rekenen deze kringen daarop. Om deze
reden is het huidige voorstel om 3 reservaties per week voor de verenigingen van de campus te
vrijwaren.
Robin Van De Vyver, Nathan Steyaert en Mathijs van Noort zullen deze belangen verdedigen
voor de VKV komende dinsdag.

Studieruimten
In Resto S5 heerst verwarring over de exacte regels die momenteel gelden, onder meer omtrent
mondmasker dragen wel/niet aan tafel verplicht.

Promotiemateriaal
Brainstorm over hoe we meer naamsbekendheid kunnen genereren.
Jasper suggereert om te starten met een postercampagne. Tibo heeft reeds enkele schetsen
die als startpunt kunnen dienen hiervoor
Jasper kaart ook aan dat de jaargroepen zeer veel potentieel bieden. Occasioneel hierin posten
kan StuW veel vooruit helpen. Tibo maakt de bedenking of studenten niet platgebombardeerd
zullen worden met informatie. Jasper stemt hiermee in.

Varia
● Jasper: Verloop van labo’s en aanwezigheid van labomateriaal

○ [Jasper] Hij heeft het gevoel dat zijn eerste labo niet volledig veilig verlopen is. Er
werd met zuren gewerkt en materiaal was niet voor handen waar nodig.

○ [Tibo] Normaal gezien worden studenten verwacht de veiligheidsvoorschriften te
kennen. Glaswaren zijn vrij duur en daarom niet talrijk aanwezig. De stukken die
maar enkelvoudig aanwezig zijn moeten dus steeds afgewassen worden.
Eventueel kan je je wenden tot de laboverantwoordelijke.

○ [Jasper] Ook alcoholstiften om op glas te schrijven zijn niet aanwezig
○ [Tibo] Deze moeten inderdaad zelf worden voorzien

● Jasper: Terminologie en bekendheid Opleidingscommissies
○ [Japser] Alle terminologie van FR/OC/… is vrij verwarrend. Tibo licht toe wat

deze structuren zijn.
○ [Jasper] In het eerste jaar BCBT is er nog niks bekend van

Opleidingscommissies. Blijkbaar heeft de OC voorzitter zichzelf niet voorgesteld
op de infodag. Tibo merkt op dat dit mogelijks nog wat slabakt in andere
richtingen, en zal daarom nog alle OC voorzitters



○ [Jasper] Hij wil zelf ook een locker aanvragen, maar de info hierrond is nog niet
gecommuniceerd.

○ [Mathijs] wil pagina op de website hieraan wijden om systeem te”
vereenvoudigen

Er waren geen verdere variapunten. De vergadering wordt afgesloten.


