Statuten HoGent Studentenraad
(Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017)
TITEL I – Inleidende bepalingen
Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks verkozen studentenraad van de Hogeschool Gent (hierna genoemd
HoGent).
Artikel 2. De HGSR is werkzaam als overlegplatform van de studentenvertegenwoordigers van HoGent en behartigt de belangen van alle HoGent-studenten,
zowel intern als extern. Zij fungeert tevens als koepel van de participatiecommissies binnen HoGent en coördineert de werkgroepen die onder
haar leiding actief zijn.
Artikel 3. De bevoegdheden van de HGSR worden bepaald in de Codex Hoger Onderwijs (artikel II.314 tot en met artikel II.335)
Artikel 4. De HGSR bestaat uit een Algemene Vergadering en een kernteam (hierna Stuurgroep genoemd).
§1. De Algemene Vergadering is het enige en laatste beslissingsorgaan binnen de HGSR. Zij wordt voor de dagelijkse werking ondersteund door de
Stuurgroep en zij geeft de Stuurgroep het vertrouwen te handelen bij hoogdringendheid. De Algemene Vergadering kan taken delegeren aan de
Stuurgroep (voor zover deze niet specifiek zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering).
§2. De Stuurgroep is belast met het dagelijks bestuur en de voorbereiding van de Algemene Vergadering. Zij bereidt de agenda van de Algemene
Vergadering voor en kan taken uitvoeren waarvoor zij delegatie heeft gekregen van de Algemene Vergadering (met uitzondering van deze taken
die specifiek zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering) en handelen wegens hoogdringendheid.

TITEL II – Samenstelling
Hoofdstuk I – Algemene Vergadering
Artikel 5. De Algemene Vergadering van de HGSR telt minstens 8 leden en is als volgt samengesteld:
§1. Stemgerechtigde functies:
- De rechtstreeks verkozen studenten per faculteit.
- De rechtstreeks verkozen studenten in het inrichtingsorgaan van de HoGent
- 2 stemgerechtigde leden binnen de rechtstreeks verkozen studentengeleding van de stuvoraad
De procedure van de verkiezingen wordt geregeld in het kiesreglement van HoGent.
§2. Omwille van hun functie maken volgende personen deel uit van de Algemene Vergadering en hebben zij hierin een adviserende stem:
- De rechtstreeks verkozen studenten in de Stuvoraad
- De voorzitter en ondervoorzitter van de studentenraad, indien deze geen mandaat uitoefenen beschreven in Artikel 5§1
- De voorzitters van de werkgroepen
- De studentenmedewerkers van de HGSR
- 2 afgevaardigde personeelsleden van de dienst studentenvoorzieningen
- De Algemeen Directeur van de HoGent
§3. De voorzitter kan op eigen initiatief, en/of op voordracht van een lid van de Algemene Vergadering van de HGSR, beslissen om anderen toe te
laten tot de vergadering. Deze personen kunnen echter nooit stemrecht hebben.
Artikel 6. De procedure van samenroepen, het verloop en de opvolging van de Algemene Vergadering wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 7. De Algemene Vergadering verkiest een voorzitter, een ondervoorzitter en de werkgroep-voorzitters. Ook de studentenvertegenwoordigers die
worden voorgedragen voor de interne HoGent-raden en andere externe raden (voor zover deze benoemingen niet worden bepaald via een
andere regelgeving) worden verkozen door de Algemene Vergadering. Deze procedures worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 8. Het mandaat van verkozen studentenvertegenwoordiger duurt 1 jaar. Het mandaat kan vroegtijdig beëindigd worden, hetzij wegens het
beëindigen van de studie, hetzij wegens het vrijwillig afstand nemen van zijn/haar mandaat. Deze procedures worden opgenomen in het
huishoudelijk reglement.

Hoofdstuk II – Stuurgroep
Artikel 9. §1. De Stuurgroep van de HGSR bestaat uit de volgende mandaten:
- Voorzitter van de HGSR
- Ondervoorzitter van de HGSR
- De voorgedragen student uit het Bestuurscollege van HoGent, verkozen onder de vertegenwoordigers van de studenten die
zetelen in het Inrichtingsorgaan. Indien dit mandaat werd verenigd met de functie van voorzitter of ondervoorzitter van de HGSR,
wordt een plaatsvervanger aangeduid door de Algemene Vergadering, bij voorkeur verkozen onder de andere studentvertegenwoordigers die zetelen in het Inrichtingsorgaan.
Elk van hen heeft een stem binnen de stuurgroep
§2. Omwille van hun functie maken volgende personen deel uit van de Stuurgroep en hebben zij hierin een adviserende stem:
- Werkgroepvoorzitters
- Eén van de twee student-vertegenwoordiger stemgerechtigde leden vanuit de rechtstreeks verkozen studentengeleding van de
Stuvoraad binnen de HGSR
§3. De studentenmedewerkers maken deel uit van de Stuurgroep, maar hebben hierin ook slechts een adviserende stem.
Artikel 10. De werking van de Stuurgroep wordt verder omschreven in het huishoudelijk reglement.

Hoofdstuk III – De werkgroepen
Artikel 11. De HGSR richt een aantal werkgroepen op, die haar, per thema, praktisch en inhoudelijk ondersteunen.
Artikel 12. Iedere HoGent-student kan deelnemen aan een werkgroep. Per werkgroep wordt een voorzitter aangeduid, verkozen door de Algemene
Vergadering van de HGSR.
Artikel 13 . Het aantal werkgroepen, het takenpakket en de inhoudelijke invulling worden bepaald door de Algemene Vergadering van de HGSR. De interne
werking van de werkgroepen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement
Artikel 14. Er kunnen ad hoc werkgroepen opgericht worden door beslissing van de Algemene Vergadering. De procedure hiervan staat beschreven in het
huishoudelijk reglement.
TITEL III– Stemmen en beslissingen
Artikel 15. Elke vertegenwoordiger zoals vermeld in Artikel 5§1 (of bij afwezigheid diens plaatsvervanger) heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van
de HGSR. Elke vertegenwoordiger kan hoofdelijk maximaal 1 stem hebben of doorgeven via volmacht op basis van één of meerdere mandaten
die hij/zij bekleed (eventuele ontvangen volmachten niet meegerekend). Ieder student-lid van de Algemene Vergadering (inclusief de studenten
met een adviserende stem) kan maximaal 1 volmacht ontvangen van een stemgerechtigd lid.
Artikel 16. Elke vertegenwoordiger zoals vermeld in Artikel 9§1 heeft stemrecht in de Stuurgroep van de HGSR. Elke vertegenwoordiger kan hoofdelijk
maximaal 1 stem hebben.
Artikel 17. De HGSR neemt slechts geldige beslissingen bij aanwezigheid van minstens de helft van de stemgerechtigde leden. Indien het
aanwezigheidsquorum niet werd behaald, zijn de beslissingen uitvoerbaar als er binnen de 5 kalenderdagen na de bekendmaking geen bezwaar
wordt ingediend door minstens drie stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering die op het ogenblik van de stemming niet aanwezig
waren of zijn volmacht niet heeft gegeven.
Artikel 18. De Algemene Vergadering en de Stuurgroep van de HGSR neemt geldige beslissingen en adviezen bij een gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden.
Artikel 19. Voor statuutwijzigingen en wijziging van het huishoudelijk reglement is een 2/3e meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden vereist.
Artikel 20. Wanneer een stemgerechtigd lid een persoonlijk belang heeft bij een aangelegenheid die ter stemming voorligt, onthoudt hij zich van deelname
aan zowel de beraadslaging als de stemming .

TITEL IV– Het huishoudelijk reglement
Artikel 21. De HGSR stelt een huishoudelijk reglement op. Dit document regelt minstens de procedures tijdens de vergaderingen. De laatste versie is steeds
te raadplegen op de website van de HGSR. Wijzigingen worden minstens een maand op voorhand aangekondigd op dezelfde webpagina. Bij deze
aankondiging is zowel de oorspronkelijke als de gewijzigde tekst beschikbaar.

TITEL V– Overige bepalingen
Artikel 22. De HGSR stelt elk jaar een financieel plan op dat in de algemene begroting van de Hogeschool Gent kan worden opgenomen.
Artikel 23. De HGSR legt elk jaar een jaarverslag voor aan het bestuur van de Hogeschool Gent.

