Sneuvelnota:
Studentenvertegenwoordiging binnen de diplomaruimte

1. Probleemstelling
Met de komst van de diplomaruimte zal het begrip programmajaar verder vervagen. Hierdoor zullen
bepaalde vertegenwoordigingsmandaten op andere manieren ingevuld moeten worden.
Ook in de toekomst dient de representativiteit van de vertegenwoordiging gegarandeerd te blijven.
Het wegvallen van programmajaren heeft tot gevolg dat de eenvoudige regel van een
vertegenwoordiger per jaar niet meer zal kunnen toegepast worden. Dit geldt zowel voor
jaarverantwoordelijken als voor mensen met andere vertegenwoordigingsmandaten.

2. Voorstel
2.1.Vertegenwoordigersploeg
Daarom stel ik voor in de toekomst de vertegenwoordigers te laten opkomen in ploegverband, naar
analogie met de pr(a)esidiumverkiezingen. Dit heeft de volgende voordelen:
− Binnen de diplomaruimte zouden individuele verkiezingen moeilijk worden omdat het niet
meer duidelijk is voor welke vertegenwoordigers iedere student mag stemmen.
− De stemgerechtigden kunnen oordelen of zij de ploeg voldoende representatief voor de
studentenpopulatie vinden.
− De vertegenwoordigers worden gestimuleerd om in een team te werken (synergie).
− Bij het wegvallen van de studiejaren wordt vertegenwoordiging per jaar minder relevant en
wordt elke studentenvertegenwoordiger er één voor alle studenten uit de richting.
− Het eventuele samenvallen van verkiezingen van studentenvertegenwoordigers en
pr(a)esidium zou de interesse voor beide verkiezingen kunnen aanwakkeren.
− De ploeg kan op tijd verkozen worden (i.e. het academiejaar voorafgaand aan het jaar
waarin het mandaat wordt ingevuld) en de volmacht hebben bij het begin van het
academiejaar een vertegewoordiger / studiefaseverantwoordelijke uit de eerste studiefase
aan te duiden.
2.2.Democratische verkiezing
Om rechtmatig in de naam van studenten beslissingen te kunnen nemen, moet de
vertegenwoordiger, volgens het participatiedecreet, democratisch verkozen zijn. Een eenduidig en
transparant systeem dat op dezelfde manier toegepast wordt door elke opleiding aan onze faculteit
lijkt hier aangewezen.
Mijn voorstel is een online applicatie (die eventueel in samenwerking met de faculteit kan
geschreven worden) die zowel kan gebruikt worden voor praesidiumverkiezingen als voor
vertegenwoordigersverkiezingen. Studenten loggen in met hun s-nummer en kunnen hun stem
uitbrengen. De verwerking van de stemmen gebeurt vanzelfsprekend volledig anoniem.

2.3.Planning
Op een afgesproken moment (bijvoorbeeld begin tweede semester) dienen alle studenten van de
faculteit op de hoogte gebracht te worden over mogelijke kandidatuurstelling. Op een afgesproken
moment (bijvoorbeeld ten laatste x dagen voor de kiesweek) dienen alle kandidaturen ingediend te
zijn. Deze kandidaturen worden online geplaatst (website OOR?). Op een laatste afgesproken
moment kunnen dan de studenten hun stem uitbrengen.
Eens de teams van studentenvertegenwoordigers gekozen zijn, beschikken we over een OOR
vergadering die er zich op kan berusten zo represenatief mogelijk te zijn voor de
studentenpopulatie. De studenten die in OOR zetelen kunnen dan ook rechtmatig de volmacht
dragen om te stemmen voor studenten die mandaten in andere organen (vb. fPOC) willen opnemen.

3. Mogelijke discussiepunten
3.1.Relatie tussen vertegenwoordigers en praesidium
Ik weet dat dit een aloude discussie is, maar we kunnen er binnen deze materie niet omheen. Naar
mijn mening hoeft de vertegenwoordiging niet per se te vallen onder de verantwoordelijkheid van
het praesidium, maar een nauwe samenwerking en goede verstandhouding lijkt mij onontbeerlijk.
Het laten samenvallen van praesidium- en vertegenwoordigersverkiezingen is bovendien een manier
om beide verkiezingen op een hoger niveau te brengen.
3.2.Studiefaseverantwoordelijke
Door het wegvallen van het programmajaar verdwijnt ook de term jaarverantwoordelijke. Moeten er
naast studentenvertegenwoordigers ook nog studiefaseverantwoordelijken gekozen worden? Of zijn
de studentenvertegenwoordigers ex officio studiefaseverantwoordelijke? Zo nee, moeten de
studiefaseverantwoordelijken dan nog blijven bestaan?
3.3.Faculteitsraad
Moet binnen de kandidatuur van de vertegenwoordigersploegen onmiddellijk duidelijk gemaakt
worden wie in de faculteitsraad zetelt of krijgen de ploegen achteraf volmacht om deze mensen aan
te duiden?

