Verslag 1ste vergadering ASRA academiejaar ’09 – ‘10
Verslag van de vergadering van de ASRA die plaats vond op woensdag
4 november ‘09 om 18.30u te UNIFAC, Kleine Kauwenberg 22.

Aanwezig
 Lawrence Vancraeyenst [UA]
 Alain Narinx [Plantijn]
 Iline Ceelen [KdG]
 Maarten Duym [KdG]
 Orry Van de Wauwer [UA]
 Hannah Reyniers [VUAS]
 Justine Wauters [VUAS]
 Amos Sebrechts [HZS]
 Dimitri Popelier [HZS]
Verontschuldigd



Wilco Kwanten [UA] ( volmacht aan Lawrence Vancraeyenest )
Annelies De Corte [VUAS] ( volmacht aan Justine Wauters )

Afwezig
 ASR van Artesis is op heden nog niet gevormd

Agenda
1. Goedkeuring agenda
2. Installatie van de Associatie StudentenRaad Antwerpen
3. Commissie vzw ASRA / Studentenclub Charter / Vlaamse Vereniging
van Studenten
4. Problematiek Blackboard en Webmail
5. Industriële Wetenschappen
6. Varia en Rondvraag
7. Datum volgende vergadering
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Verslag
1. Goedkeuring agenda.
Het agendapunt 6. Vlaamse Vereniging van Studenten wordt toegevoegd
aan het agendapunt 3. Commissie vzw Antwerpen / Studentenclub Charter
De agenda wordt goedgekeurd door de vergadering
2. Installatie van de Associatie StudentenRaad Antwerpen
De mandaten voor dit academiejaar zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter: Dimitri Popelier. ( unanieme beslissing )
De voorzitter waakt inhoudelijk over de voorbereiding van de vergadering: de
agenda en de bijgevoegde documenten. Tijdens de discussies op de
vergadering moet de voorzitter er steeds zorg voor dragen zich zo neutraal
mogelijk op te stellen. De rol van de voorzitter is namelijk die van begeleider.
Hij staat de deelnemers aan de vergadering bij in het bereiken van een
gemeenschappelijk standpunt.
Het begeleiden mag wel gebeuren met inhoudelijke vragen en argumenten
maar zonder een duidelijke profilering in één of ander kamp.
Als voorzitter heb je tevens volgende taken:
- Het verduidelijken van hetgeen waarover er gepraat wordt.
- Het onder controle houden van de vergadering.
- Het duidelijk maken van onduidelijke zaken. Niet alle deelnemers aan de
vergadering hebben dezelfde achtergrond. Op die manier kunnen er vele
misverstanden ontstaan.
- Het aanmoedigen van iedereen om zijn mening te verkondigen.
- Is verantwoordelijk voor de contacten met de AUHA en voor het
overlegplatform
- Is verantwoordelijk voor de goede werking
Ondervoorzitter: Lawrence Vancraeyenest. ( unanieme beslissing )
Hij zal optreden als plaatsvervangende voorzitter bij diens afwezigheid en
steunt deze in zijn taak.
Secretaris: Amos Sebrechts. ( unanieme beslissing )
- Maakt het verslag op, stuurt dit ter controle naar de Voorzitter en zorgt dat
iedereen het uiteindelijke verslag zo snel mogelijk krijgt.
- Stuurt de agenda aan iedereen door zodat iedereen zich grondig kan
voorbereiden op de vergadering.
Antwerps StudentenOverleg : Orry Van de Wauwer
( unanieme beslissing )
Werkgroep Onderwijs : Maarten Duym en Lawrence Vancraeyenest
( unanieme beslissing )
Werkgroep Stuvant : Amos Sebrechts en Dimitri Popelier
( unanieme beslissing )
Werkgroep Studeren doe je in Antwerpen : Dimitri Popelier
( unanieme beslissing )

2

3. Commissie vzw ASRA en commissie Studentenclub Charter en Vlaamse
Vereniging van Studenten
*Commissie vzw ASRA
We gaan nagaan wat de voordelen ( en de nadelen ) zijn van het oprichten
van een vzw-structuur voor de ASRA. Het verslag zal als bron van informatie
dienen voor een al dan niet overweging nemen van een vzw-structuur aan te
nemen. De ASRA stelt Lawrence Vancraeyenst aan als voorzitter.
*Commissie Studentenclub Charter
De politiek geïnspireerde studentenclubs zorgen in het onderwijslandschap
soms wel eens voor een aantal kleine incidenten. In de associatie Antwerpen
is dit probleem nog redelijk ongekend.
De politiek geïnspireerde studentenclubs zijn onder de koepel van Spectrum
gebracht. Elk jaar verkiest Spectrum een voorzitter/voorzitster. We stellen
vast dat dit jaar er geen bijeenkomst wordt georganiseerd. De vorige
voorzitter heeft het onderwijslandschap verlaten. We adviseren om Spectrum
zo snel als mogelijk bijeen te roepen en een voorzitter te laten verkiezen.
De ASRA zal in overleg met VUAS een oproep doen naar de politieke
geïnspireerde studentenclubs om een bijeenkomst te organiseren.
De ASRA zal in overleg met VUAS een basis vormen voor het charter, de
verdere uitwerking en controle zal vanuit Spectrum gebeuren.
*Vlaamse Vereniging van Studenten
De ASRA doet een oproep naar alle StudentenRaden om de
vertegenwoordigers naar de Vlaamse Vereniging van Studenten kenbaar te
maken. We kunnen samen als Associatie Antwerpen sterker staan als we ook
samenwerken in de voorbereiding van de documenten en standpunten.
De samenwerking kadert ook in een betere vertegenwoordiging van de
Associatie Antwerpen binnen de Algemene Vergadering van de Vlaamse
Vereniging van Studenten.

4. Problematiek Blackboard en Webmail
Naar jaarlijkse traditie vraagt de ASRA aan de verschillende instellingen de
problemen betreffende Blackboard en WebMail te bundelen en door te sturen
naar de voorzitter van de ASRA.
Plantijn benadrukt de goede werking van Blackboard. Het probleem begint
te rijzen dat sommige departementen intensief gebruik maken van
Blackboard en andere departementen amper gebruik maken ten gevolge van
de vele problemen die zich stellen in het begin van het academiejaar.
De Hogere Zeevaartschool Antwerpen stelt zich de vraag waarom het niet
mogelijk is op de Universiteit Antwerpen in te loggen.
De internet ruimtes zijn voorbehouden voor de studenten van de Universiteit
Antwerpen. In het inschrijvingsgeld zit een vast deel begrepen om dergelijke
faciliteiten te benutten. We wensen ook niet dat studenten van een instelling
geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten ten gevolge van het feit dat
studenten van een andere instelling gebruik maken.
De studenten behorende tot de Associatie Antwerpen kunnen echter wel
gebruik maken van het uitlenen van boeken uit de bibliotheken van de
Associatie Antwerpen. Het reglement van de instelling is wel van toepassing
op de studenten uit de andere instellingen die gebruik maken van deze
dienst.
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5. Industriële Wetenschappen
Er is een samenwerking tussen Karel de Grote Hogeschool, Artesis
Hogeschool en de Universiteit Antwerpen om een faculteit Industriële
Wetenschappen op de richten. De faculteit zou op later basis geïntegreerd
worden binnen de Universiteit Antwerpen.
We stellen vast dat de ASRA niet actief betrokken is bij het dossier.
Het dossier is ondertussen al goed gevorderd. De ASRA zal daarom met de
drie instellingen samenkomen om de knelpunten te bespreken.
De vraag is onder meer waar de studenten onder zullen vallen. Hoe de
administratie zal gebeuren tussen de drie instellingen.
VUAS vraag naar de mogelijkheid om de bouwplannen te mogen inkijken.
De oproep van VUAS naar meer ruimte zal worden meegenomen in het advies
vanuit de ASRA naar de Associatie. Het dossier wordt volgende week
besproken op de Raad van Bestuur van de Karel de Goede Hogeschool en de
Universiteit Antwerpen. De stand van zaken in Artesis Hogeschool is niet
aangekaard, wegens het ontbreken van de studentenvertegenwoordigers.
De ASRA vraagt alle instellingen op die over informatie beschikken die te
overhandigen of op te sturen naar de ASRA.
Een bijkomende vergadering wordt gepland om Industriële Wetenschappen te
bespreken. Alle studentenvertegenwoordigers zijn hier op welkom.
6. Varia en rondvraag.
We hebben geen variapunten noch rondvraagpunten.
De ASRA plant om de komende periode een bijeenkomst te laten doorgaan
voor de commissie Studentenclub Charter en voor Industriële
Wetenschappen.
Willen de leden van de ASRA die vergaderattesten nodig hebben, dit te
vermelden bij het bevestigen van de aanwezigheid.
7. Datum volgende vergadering.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 8 december 2009 om
19.00 u op een locatie nog te bepalen.
Alle agendapunten mogen aan de voorzitter gestuurd worden voor donderdag
3 december 2009 via dimtri.popelier@gmail.com
De volgende agenda van de volgende vergadering wordt per e-mail verstuurd
uiterlijk voor zaterdag 5 december 2009.
Dimitri dankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering af om 20.05 u

Dimitri Popelier
Voorzitter ASRA 2009-2010
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