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VOORWOORD 

Gent zou Gent niet zijn zonder haar studenten. Op vele vlakken zijn de studenten niet meer weg te 

denken uit onze stad. Er is geen beleidsdomein dat geen raakvlak of impact heeft op de student en 

omgekeerd.  De grote synergie tussen de stad, hoger onderwijsinstellingen en studenten is echter 

niet nieuw. De Stad werkte doorheen de jaren een uitgebreide visie uit op studentenbeleid en er 

werden tal van initiatieven genomen, maar een totaaloverzicht van alles wat vanuit de Stad 

gebeurde, ontbrak tot nu toe. Daarom is er nu dit actieplan studentenbeleid van de Stad Gent. Een 

document dat alle acties die vanuit Groep Gent rond studenten gebeuren, bundelt. 

We zien dat bij heel wat thema’s in groeiende mate een gecoördineerde aanpak wordt voorzien. Ook 

dat is een groeiproces. De snelle expansie van het aantal studenten en de maatschappelijke 

uitdagingen waarvoor de stad en hoger onderwijsinstellingen staan, maken het nu nodig de 

speerpunten voor een specifiek studentenbeleid in onderlinge samenhang expliciet vast te stellen. 

Dit plan is hiertoe een eerste aanzet. Het omvat die acties die categoriaal gericht zijn naar studenten 

of waar in zeer sterke mate rekening wordt gehouden met deze doelgroep. Heel wat andere acties 

hebben indirect een impact of link met studenten. Want studenten zijn ook gewoon bewoners van 

deze stad, vallen onder de doelgroep jongeren, buurtbewoners, enz.  Het plan ‘beperkt’ zich ook tot 

Groep Gent.  

De linken met het interne en organisatorisch beleid van de hoger onderwijsinstellingen, alsook het 

onderwijs-pedagogisch luik van de instellingen zijn dimensies op zich en vormen niet de scope. 

Uiteraard dragen hoger onderwijsinstellingen in belangrijke mate bij of kunnen zij bijdragen aan het 

vormgeven van de geformuleerde doelstellingen. De stad en de instellingen zijn vaak partner en 

vertrekken meestal vanuit gezamenlijke bezorgdheden en belangen. Wat de mogelijkheden zijn als 

we onze kaarten samenleggen blijkt uit het Lokaal Actie Plan van het URBACT-project EUniverCities[2] 

dat integraal als bijlage bij dit plan wordt opgenomen en waarvan ook acties rechtstreeks terug te 

vinden zijn in dit studentenbeleidsplan. 

Bij de opmaak van het studentenhuisvestingsplan is de inbreng van studenten heel waardevol 

gebleken, maar op andere beleidsdomeinen ontbreekt die inbreng vaak. Ook dat is een reden om dit 

plan te schrijven, het geeft ons als stadsbestuur een uitgelezen kans om verder in interactie te gaan 

met onze studenten. 

Het actieplan studentenbeleid vertrekt vanuit een aantal speerpunten die vaak thematisch of 

sectoraal zijn gelinkt. Per thema wordt kort ingegaan op de visie van Stad en wordt in grote lijnen 

vermeld wat er nu al gebeurt hierrond. Er worden telkens uitdagingen geformuleerd. Daarna volgt 

een actielijst, waarbij we inzoomen op de voor deze legislatuur nieuwe of te continueren acties. Per 

actie worden de verantwoordelijke diensten vermeld.  

Elke Decruynaere 
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Stad Gent 

                                                           
[2] URBACT is een Europees programma ter bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling en het uitwisselen van kennis en good 
practices in dit domein. Voor elke partner van het URBACT-project EUniverCities is in de zomer van 2012 op basis van interviews met 
vertegenwoordigers van de stad en de universiteit een baseline study opgemaakt. De ‘baseline Gent’ beschrijft de lokale uitdaging die de 
stad Gent en de hoger onderwijsinstellingen samen willen aanpakken: het managen van de groei van de stad Gent als stad voor studenten, 
onderzoek en innovatie. De Stad Gent werkt samen met de hoger onderwijsinstellingen aan een lokaal actieplan op vlak van verschillende 
thema’s.  
(http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/eunivercities/partner/?partnerid=637) 

http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/eunivercities/partner/?partnerid=637
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VISIE 
 
Gent is een echte studentenstad én de place to be voor zowel Belgische als internationale studenten. 
Samen zijn ze met meer dan 70.000. De unieke combinatie van een hoogstaand onderwijsaanbod 
met een gevarieerd vrijetijdsleven maakt dat Gent haar grote aantrekkingskracht heeft naar 
studenten. Met de aanwezigheid van twee universiteiten, vier hogescholen en tal van 
postacademische opleidingen biedt Gent een uitzonderlijke waaier aan studiemogelijkheden.  
 
Studenten doen evenwel meer dan studeren alleen. Ze dragen, samen met de verschillende hoger 
onderwijsinstellingen, bij tot de identiteit van Gent als jeugdige stad, een stad van creativiteit, van 
kennis en van innovatie. Economisch hebben studenten een zeer groot impact op onze Stad. De 
Gentse handel, culturele sector en horeca profiteren mee van hun aanwezigheid. Ze zorgen dus 
rechtstreeks en onrechtstreeks voor heel wat tewerkstelling in Gent.  
 
Studenten zijn ook niet enkel consument, vaak gaan ze aan de slag als jobstudent, vrijwilliger of 
starten allerlei initiatieven en projecten op. Ze geven mee vorm aan het culturele landschap in Gent, 
zorgen voor een belangrijk verjongingseffect van de bevolkingspiramide van de stad en voorzien onze 
kennispool ook voortdurend van verse zuurstof. Kennisbedrijven die zich in Gent komen vestigen, 
weten zich verzekerd van een soepele samenwerking met de verschillende kennisinstellingen. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de groeicijfers van het aantal doctoraatsstudenten, afgeleverde doctoraten, 
het aantal publicaties en het aantal octrooien dat jaarlijks binnen de stadsgrenzen wordt afgeleverd. 
 
De invloed van studenten op de stad valt dus niet te onderschatten. Op een bevolking van zo’n 
250.000 Gentenaars tellen we 70.000 studenten in het Hoger Onderwijs, waarvan zo’n 30.000 op kot 
zitten. De snelle ontwikkeling van Gent als dé studentenstad van Vlaanderen heeft een impact gehad  
op vlak van huisvesting, mobiliteit, nachtleven, cultuur, economie, enz. Het is duidelijk dat de 
uitdijende studentenpopulatie naast lusten ook lasten met zich meebrengt. 
 
In Gent wonen, studeren, ontspannen studenten tussen de bewoners. Buurtbewoners hebben 
weinig contact met studenten en omgekeerd. Studenten zijn vaak ook minder aanwezig in de buurt, 
dit maakt hun engagement naar de buurt anders dan dat van vaste bewoners. Door het feit dat 
studenten zich in een andere levensfase bevinden en er vaak een ander leefritme op nahouden dan 
de permanente buurtbewoners kan dat voor samenlevingsproblemen zorgen.  
 
Helaas stellen we vast dat het te vaak dergelijke onderwerpen zijn die op media-aandacht mogen 
rekenen, wat het imago van studenten ondermijnt. Nochtans: studenten hebben ook enorme 
meerwaarde voor de stad. Die meerwaarde willen we  meer in de verf te zetten. Anderzijds besteden 
we veel aandacht aan verschillende thema’s die het goed samenleven bevorderen en ontwikkelen 
waar nodig initiatieven die een positieve verstandhouding tussen buurtbewoners en studenten 
stimuleren. 
 
We willen dan ook dat studenten zich thuis voelen in Gent: een succesvol studieverloop en een leuke 
studententijd zijn de bouwstenen voor een goede, levenslange relatie tussen de student, de hoger 
onderwijsinstelling en de stad. Vanuit deze instelling heeft de stad geïnvesteerd in een aanbod voor 
studenten en geijverd voor een goed leefklimaat. Het is dus van groot belang dat de stad, de hoger 
onderwijsinstellingen en de student, met inachtneming van ieders specifieke rol en plaats, blijvend 
met elkaar in dialoog treden.  
 
Verder is het belangrijk te beseffen dat de stad en de hoger onderwijsinstellingen niet alleen 
wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, maar elkaar ook kunnen versterken vanuit een gezamenlijk 
streven naar een stad waarin studenten als volwaardige inwoners worden gezien met rechten en 
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plichten zoals alle andere burgers. Het is dan ook van fundamenteel belang dat de stad aandacht 
heeft voor de noden en bezorgdheden van deze grote groep tijdelijke bewoners. 
 
Een sterk stadsbestuur houdt dus rekening met alle bewoners van Gent en streeft een harmonieus 
evenwicht na tussen soms verschillende verwachtingen van inwoners en studenten.  
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ENKELE CIJFERGEGEVENS 
 
1. Evolutie aantal unieke studenten in Gent1 
 

 

Academiejaar  Aantal unieke studenten in Gent 

2006-2007 53.883 

2007-2008 56.736 

2008-2009 60.127 

2009-2010 63.714 

2010-2011 66.714 

2011-2012 68.671 

2012-2013 70.262 

2013-2014 71.485 

 
 
 

2. Indicatie evolutie aantal internationale studenten2 in Gent3 
 

UITWISSELINGSSTUDENTEN hoger onderwijs Gent4 

 EU Ndl EU - niet Ndl TOT. EU buiten EU Totaal  

2010-2011 65 922 987 237 1.224  

2011-2012 55 1.004 1.059 272 1.331  

2012-2013 61 1.057 1.118 286 1.404  

2013-2014 65 901 966 445 1.411  

 

REGULIERE STUDENTEN hoger onderwijs Gent5 

 EU Ndl EU - niet Ndl TOT. EU buiten EU Totaal  

2010-2011 615 525 1.140 1.333 2.473  

2011-2012 675 504 1.179 1.535 2.714  

2012-2013 792 564 1.356 1.657 3.013  

2013-2014 868 717 1.585 1.762 3.347  

 
 

3. Details academiejaar 2013-20146 
 

 Opsplitsing aantal unieke studenten per hoger onderwijsinstelling 
 

                                                           
1 Bron: Cijfers 2006-2007 en 2007-2008 komen uit Databank Tertiair Onderwijs van de Vlaamse Overheid, nadien werd dit Databank Hoger 
Onderwijs, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, afdeling Hoger Onderwijs. In de cijfers worden zowel 
het aantal actieve als uitgeschreven studenten meegeteld. 
2
 Elke persoon die zonder Belgische nationaliteit in België komt studeren en een verblijfsvergunning als student heeft. 

3 Bron: Hoger Onderwijsinstellingen met vestiging in Gent 
4 Reguliere studenten met buitenlands diploma vanuit België zijn NIET mee opgenomen in de cijfers. 
5 Reguliere studenten met buitenlands diploma vanuit België zijn NIET mee opgenomen in de cijfers. 
6 Bron: Databank Hoger Onderwijs, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, afdeling Hoger Onderwijs. In 
de cijfers worden zowel het aantal actieve als uitgeschreven studenten meegeteld. 



Actieplan studentenbeleid Pagina 6 

Hoger onderwijsinstelling Totaal % 

UGent 39.660 55,48% 

Arteveldehogeschool 13.096 18,32% 

Hogeschool Gent 13.015 18,21% 

KU Leuven7 2.895 4,05% 

Odisee 1.955 2,73% 

LUCA School of Arts 864 1,21% 

 

 Opsplitsing aantal unieke studenten per leeftijd8 
 
Leeftijdscategorie  

> 21 jaar 44,80% 

21 - 23 26,70% 

24 - 28 18,10% 

28+ 10,30% 

 

 Aantal generatiestudenten9: 12.192 (17,1%) 
 

 Opsplitsing per provincie van herkomst10 
 
Domicilie student Totaal % 

Oost-Vlaanderen 41.191 57,62% 

West-Vlaanderen 18.709 26,17% 

Antwerpen 4.372 6,12% 

Vlaams-Brabant 3.953 5,53% 

Limburg 1.064 1,49% 

Brussel  464 0,65% 

Henegouwen 243 0,34% 

Waals-Brabant 32 0,04% 

Luik 15 0,02% 

Namen 5 0,01% 

Luxemburg 4 0,01% 

Geen 1.433 2,00% 

 71.485 100,00% 

 
 

 Aantal studenten ingeschreven (gedomicilieerd) in Gent11: 
 
o 8.621 studenten met Belgische nationaliteit (12,06%) 

o 2.543 studenten met niet-Belgische nationaliteit (3,6%)  

                                                           
7 KU Leuven = Faculteit industriële ingenieurswetenschappen Technologiecampus Gent + Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas Gent 
8
 Berekend op aantal actieve studenten ingeschreven in hoger onderwijsinstelling met vestiging in Gent 

9 Een generatiestudent is een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een 
professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaams hoger onderwijs. 
10 Bron: Databank Hoger Onderwijs, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, afdeling Hoger Onderwijs. In 
de cijfers worden zowel het aantal actieve als uitgeschreven studenten meegeteld. 
11 Bron: Databank Hoger Onderwijs, Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, afdeling Hoger Onderwijs. In 
de cijfers worden zowel het aantal actieve als uitgeschreven studenten meegeteld. 
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HISTORIEK 
 
Onderstaande data geven de mijlpalen weer op vlak van verschillende beleidsdomeinen en waar de 
stad een samenwerking aanging met de hoger onderwijsinstellingen en studenten. 
 
04/2001: oprichting studentenoverleg (StuGent): Het overlegorgaan tussen het stadsbestuur, de 
studentenvertegenwoordigers en studentenvoorzieningen van de hoger onderwijsinstellingen. 
Doelstelling van dit overleg is om de integratie van studenten in Gent te bevorderen en hen een stem 
te geven in de uitwerking van het beleid.  
 
05/2002: oprichting vzw StudentENmobiliteit: De vzw moedigt het gebruik van de fiets verder aan 
en heeft als doel de mobiliteit van de studenten te onderzoeken en te verbeteren. Zowel het 
fietsverhuur als de fietsherstelplaatsen zijn een samenwerking tussen de Stad Gent, vzw Ateljee en 
de hoger onderwijsinstellingen met vestiging in Gent.  
 
10/2002: cultuurparticipatie voor studenten: De Stad Gent, de hoger onderwijsinstellingen, de 
studenten en de Gentse culturele actoren hebben de handen in elkaar geslagen om cultuurcheques 
voor studenten uit te werken (start academiejaar 2002-2003). Volgende doelstellingen werden 
beoogd: de financiële drempel verlagen voor studenten, de studenten kennis laten maken met Gent 
als cultuurstad en de culturele participatie van studenten verhogen. Sinds academiejaar 2012-2013 
werken de Stad Gent en de hoger onderwijsinstellingen samen met Urgent.fm om deze 
doelstellingen te realiseren via het cultuurplatform Tumult.fm. 
 
04/2003: oprichting Kotatgent: Kotatgent is een samenwerking tussen de Stad Gent en de hoger 
onderwijsinstellingen met vestiging in Gent op vlak van studentenhuisvesting. Kotatgent faciliteert en 
coördineert de communicatie onder de hoger onderwijsinstellingen, de Stad Gent, de burger, de 
verhuurder en de huurder op vlak van studentenhuisvesting. 
 
12/2005: halftime studentenambtenaar: Enkele jaren na de oprichting van StuGent bleek duidelijk 
de nood aan één contactpersoon, één iemand die de studentendossiers bij de stad Gent van dichtbij 
opvolgde. Dit wordt een fulltime functie vanaf september 2006. 
 
09/2006: eerste editie van Student Kick Off, hét welkomstevent voor studenten in Gent. Het jaar er 
op sloten alle hoger onderwijsinstellingen en de Stad Gent een overeenkomst af met de vzw Student 
Kick-Off. Student Kick-Off vzw verplicht zich ertoe een onthaalevenement te organiseren voor en 
door Gentse studenten en waar studentenverenigingen, verschillende stadsdiensten en de 
studentenvoorzieningen van de hoger onderwijsinstellingen een platform krijgen om hun werking 
voor te stellen. 
 
07/2007: oprichting werkgroep internationale studenten: de Stad Gent en de hoger 
onderwijsinstellingen werken samen om internationale studenten beter te ontvangen en wegwijs te 
maken in Gent. In oktober 2009 wordt een loket voor internationale studenten door burgerzaken 
opgericht. 
 
06/2009: aanstelling studentenpreventiecoach: Vanaf het academiejaar 2010-2011 wordt de 
bemiddeling, het opvolgen en bijsturen van de typische studentikoze overlast opgevolgd en 
gecoördineerd door de studentenpreventiecoach. 
 
11/2009: opening Huis van de Student: Eén herkenningspunt, één plaats waar studenten terecht 
kunnen met vragen over de stad, stadsdiensten en allerhande aanverwante informatie. Dit leidt naar 
een betere communicatie van de Stad Gent naar haar studenten en ook omgekeerd, van de 
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studenten naar het beleid. In augustus 2014 verhuist het Huis van de Student en de 
studentenambtenaar naar de Jeugddienst. 
 
12/2010 : aanpassing Algemeen Bouwreglement: Voorheen werd enkel aan de hoger 
onderwijsinstellingen toegestaan om grootschalige studentenhuisvesting te bouwen. Het 
stadsbestuur paste het Algemeen bouwreglement aan zodat ook private ontwikkelaars grootschalige 
studentenaccommodatie kunnen realiseren. Deze bijkomende initiatieven stellen de Stad voor 
nieuwe uitdagingen inzake ruimtelijk beleid en collectief beheer. 
 
03/2010: de eerste verkiezing van de Gentse student-ondernemer als categorie binnen de 
verkiezing van Dé Gentse Ondernemer. In juli 2011 komen ACCIO (Arteveldehogeschool), Centrum 
voor Ondernemen (HoGent) en Durf Ondernemen (UGent) voor een eerste keer samen vanuit de 
idee dat ze hun eigen werking kunnen versterken door over de grenzen van de onderwijsinstellingen 
heen extra activiteiten aan te bieden aan ondernemende studenten.   
 
01/2012: opstart EUniverCities netwerk te Gent: het Europese universiteitsstedennetwerk werkt 
rond de relatie stad-universiteit en dit om de universiteitssteden beter te positioneren in Europa. In 
mei 2012 werd het URBACT-project EUniverCities opgestart met verschillende leden van het 
EUniverCities-netwerk. Het is een Europees programma ter bevordering van duurzame stedelijke 
ontwikkeling en het uitwisselen van kennis en good practices in dit domein. De Stad Gent werkt 
samen met alle hoger onderwijsinstellingen aan een lokaal actieplan op vlak van verschillende 
thema’s. 
 
04/2012: Oprichting Student Ghentrepreneur: Student Ghentrepreneur is een unieke samenwerking 
tussen ACCIO (Arteveldehogeschool), Durf ondernemen (UGent), Centrum voor Ondernemen 
(Hogeschool Gent), iMinds, UNIZO en de Stad Gent. Studenten, docenten en business partners 
komen bij elkaar om kennis en ideeën uit te wisselen over ondernemerschap, creativiteit en passie. 
Sinds 2012 wordt jaarlijks een verkiezing van de Gentse student-ondernemer georganiseerd.  
  



Actieplan studentenbeleid Pagina 9 

ACTIEPLAN STUDENTENBELEID 
 
1. Aanbieden van informatie op maat en kwaliteitsvolle dienstverlening aan zowel 

binnenlandse als buitenlandse studenten.  
 

Visie 
 
Studenten zijn bewoners of bezoekers van onze stad en hebben dus net als andere burgers recht op 
informatie. Hun context zorgt ervoor dat ze vaak met specifieke vragen zitten omtrent wonen en 
leven in Gent. Daarom wil de stad ervoor zorgen dat zowel binnen- als buitenlandse studenten 
toegang hebben tot informatie op maat. Studenten met vragen zijn welkom aan de balie van de 
Jeugddienst – Huis van de Student, via Gentinfo of aan het onthaal van verschillende stadsdiensten. 
Buitenlandse studenten kunnen voor vragen en dienstverlening op vlak van verblijf terecht bij het 
Loket Internationale studenten. 
 

Wat is er al? 
 

 Er is in Gent een uitgebreid aanbod van particuliere diensten waar studenten terecht kunnen 
voor informatie en met vragen: de studentenvoorzieningen van hoger onderwijsinstellingen, het 
JAC (Jongeren Advies Centrum), CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk), enz. en een aantal 
mediaspelers (Stampmedia en Urgent). Ook de Gentse politie en IVAGO beschikken over een 
contactadres voor vragen van studenten. 

 Daarnaast beschikt de stad Gent zelf over een aantal informatiediensten en 
communicatiekanalen, bijvoorbeeld de website van de stad Gent12, Gentinfo13, Visit Gent14 enz.  
Studenten kunnen met hun vragen aan de infobalie van de Jeugddienst – Huis van de Student15 
terecht. Er zijn vanuit verschillende stadsdiensten verscheidene informatieve brochures rond het 
eigen aanbod en het vrijetijdsaanbod in Gent.  

 Er zijn ook verschillende websites met info gericht aan studenten in Gent. Op de website 
www.studentingent.be kunnen studenten informatie vinden over studeren, wonen, vrije tijd en 
samenleven in Gent. Er is ook specifieke Engelstalige informatie beschikbaar voor internationale 
studenten. Op de facebookpagina van Student in Gent wordt informatie gedeeld die een link 
heeft met studenten in Gent. We bieden ook de website www.kotatgent.be aan met een online 
databank van beschikbare kamers/studio’s in Gent, allerhande  tips en informatie over 
studentenhuisvesting in Gent. Op de website van www.studentENmobiliteit.be vinden studenten 
informatie (NL/ENG) over het huren en herstellen van fietsen. Op het cultuurplatform van 
Tumult.fm bieden Urgent.fm, de stad Gent, de hoger onderwijsinstellingen en culturele partners 
een eigenzinnige focus op kunst en cultuur in Gent voor jongeren en studenten. Via de 
stagedatabank kunnen studenten op zoek naar een stage binnen de Stad Gent. 

 Loket Internationale studenten is een uniek contactpunt voor algemene en dossiergebonden 
vragen over verblijfsdossiers van studenten. Zowel de hoger onderwijsinstellingen als de 
studenten kunnen er terecht. Het loket streeft naar een zo efficiënt en zorgvuldig mogelijke 
behandeling van verblijfsaanvragen en dit conform de geldende reglementering en de principes 
van behoorlijk bestuur. 

 De werkgroep internationale studenten16 o.l.v. de studentenambtenaar is een overlegplatform 
om structurele knelpunten in administratieve procedures gelinkt aan migratie op basis van 

                                                           
12

 www.gent.be  
13

 Gentinfo is van maandag tot en met zaterdag telefonisch te bereiken op 09 210 10 10 (8u – 19u), mailen kan naar gentinfo@gent.be  
14 www.visitgent.be   
15 Jeugddienst – Huis van de Student, Kammerstraat 10, 9000 Gent 
16 Een internationale student is elke persoon die zonder Belgische nationaliteit in België komt studeren en een verblijfsvergunning als 
student heeft. 

http://www.studentingent.be/
http://www.kotatgent.be/
http://www.studentenmobiliteit.be/
http://tumult.fm/
http://applicaties.gent.be/stages/
http://www.gent.be/
mailto:gentinfo@gent.be
http://www.visitgent.be/
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studies aan te pakken en om correcte informatie naar deze doelgroep te verspreiden. De 
studentenambtenaar organiseert jaarlijks in samenwerking met Loket Internationale Studenten 
een informatiesessie over de verschillende verblijfsprocedures voor de verschillende hoger 
onderwijsinstellingen in Gent. 

 

Uitdagingen 
 
 We stellen vast dat het niet gemakkelijk is om alle studenten te bereiken met informatie die 

beantwoordt aan hun behoeften, interesses of belangen. Zij krijgen heel veel info via 
verschillende kanalen aangereikt, waardoor de informatie zoek kan gaan of onduidelijk is.  

 Aanbieden van voldoende bloklocaties om samen te studeren in samenwerking met de HOI17. 

 Het is soms moeilijk voor internationale studenten die doorgaans het Nederlands niet machtig 
zijn, om aan juiste en begrijpelijke informatie te geraken. Veel informatie is vaak enkel in het 
Nederlands beschikbaar. 

 Administratieve vereenvoudiging voor internationale studenten: bestaande federale wetgeving is 
niet aangepast aan de realiteit van internationale studenten. 

 

Acties 
 
INFORMATIE 

 Updaten en promoten van de stedelijke studentenwebsite, informatie is beschikbaar in 
Nederlands en Engels. (studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Promoten van themagerichte studentenwebsites (kotatgent, studentENmobiliteit, tumult.fm, 
stagedatabank). (studentenambtenaar/Jeugddienst - Dienst Wonen) 

 Studenten en studentenverenigingen informeren over dienstverlening en mogelijke 
ondersteuning  van de Stad Gent. (studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Verspreiden informatie, nieuwsberichten, events, campagnes, weetjes voor studenten via 
verschillende kanalen: pers, facebook en mailings naar hoger onderwijsinstellingen. 
(studentenambtenaar/Jeugddienst - studentenpreventiecoach/Dienst Preventie voor Veiligheid) 

 Verspreiden van overzicht bloklocaties die gratis aangeboden worden door de stad Gent en de 
verschillende HOI. (studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Jaarlijks verspreiden van tips en tricks: hoe vraag ik informatie op bij de Stad Gent in kader van 
een studieopdracht. (studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Jaarlijks informatiesessie organiseren over de verschillende verblijfsprocedures voor 
internationale studenten aan hoger onderwijsinstellingen. (studentenambtenaar - Dienst 
Burgerzaken) 

 
DIENSTVERLENING 

 Ervoor zorgen dat studenten met individuele vragen terecht kunnen aan de balie van Gentinfo en 
aan de balie van de Jeugddienst/Huis van de Student en bij kotatgent. Binnen het masterproject 
Loket- en Onthaalbeleid wordt bekeken hoe die dienstverlening er in de toekomst zal uitzien. 
(Dienst Onthaal – Jeugddienst - Dienst Wonen)  

 Informeren en doorverwijzen van studenten met een structurele financiële problematiek: naar 
OCMW van gemeente waar student is gedomicilieerd op moment van aanvraag. Dit OCMW blijft 
bevoegd voor de gehele duur van de studies. Studenten met een domicilie in Gent worden door 
OCMW Gent begeleid. (OCMW) 

 Doorverwijzen hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen met vragen over hun educatief 
perspectief naar In-Gent vzw (De Stap18). 

                                                           
17

 Hoger Onderwijsinstellingen 

http://www.destapgent.be/
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 Financiële ondersteuning van IN-Gent vzw die inzet op trajectbegeleiding met educatief 
perspectief voor hoger opgeleide nieuwkomers: ze begeleiden hen in studiekeuze, ze 
ondersteunen hen in het opstellen van toelatingsdossiers en ze leiden ze toe naar kwalificerende 
opleidingen (Onderwijscentrum Gent – Dienst Regie Samenleven en Welzijn) 

 Continueren van het contactpunt-studenten@politie.gent.be waar studenten terecht kunnen 
met hun vragen naar informatie over de werking van politie. Het contactpunt onderzoekt of de 
politie kan helpen en verzorgt het contact tussen de student en de juiste interne afdeling.  

 Aanbieden van gratis bloklocaties, ook in het weekend. (Bibliotheek – Sint-Pietersabdij/IVA19 
Historische huizen) 

 Realiseren van extra bloklocaties. (bijv. in jeugdhuizen, buurtgerichte infrastructuur, enz.) 
(studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Aanmaken draaiboek om het stijgende aantal internationale studenten zonder onnodige 
hindernissen in Gent te laten verblijven ongeacht van waar ze komen en hoelang ze in Gent 
blijven (Dienst burgerzaken – HOI): 

o Onderzoeken hoe de hoger onderwijsinstellingen ondersteuning kunnen bieden met 
betrekking tot administratieve afhandeling van internationale studenten. 

o Streven naar administratieve vereenvoudiging voor internationale studenten door 
middel van een versnelde en vereenvoudigde online aanmeldingsprocedure. 

 Aandringen bij de Vlaamse Overheid om een studiekaart in te voeren voor internationale 
studenten zodanig dat zij eenvoudiger en sneller een verblijfskaart kunnen krijgen. (Dienst 
Burgerzaken) 

 
 

2. Verhogen van een kwaliteitsvol, duurzaam en betaalbaar aanbod aan 
studentenhuisvesting.  

 

Visie20 
 
We beschouwen de studenten die in Gent verblijven als welkome, volwaardige gasten en potentieel 
toekomstige inwoners. We willen hen net als onze permanente inwoners een veilige, kwalitatieve en 
betaalbare verblijfplaats in een goede woonomgeving bieden. Internationale studenten  worden 
verwelkomd als toekomstige ambassadeurs en we bereiden ons samen met HOI voor op een 
stijgende instroom. Internationale studenten moeten zonder onnodige hindernissen in Gent kunnen 
verblijven, ongeacht van waar ze komen en voor hoelang ze in Gent komen studeren. We werken aan 
een harmonieuze samenleving van bewoners en studenten en aan aangename buurten.  
 
We beschouwen de klassieke kleinschalige vergunde of vergund geachte kamerwoning blijvend als 
uitermate geschikte studentenhuisvesting. We waken erover dat gegroepeerde meerdere studenten 
enkel verblijven in kamerwoningen of in grootschalige en als één geheel beheerde 
studentencomplexen die conform zijn met de geldende regelgeving. De Stad Gent blijft een 
consequente houding aannemen ten aanzien van het samenwonen van studenten in 
eengezinswoningen of appartementen. Het hoge aantal studenten dat in een eengezinswoning 
woont, veroorzaakt namelijk een krapte op de huurmarkt voor betaalbare woningen voor gezinnen 
en/of een spanningsveld in de woonomgeving. Om een gezinswoning te bewonen als kamerwoning is 

                                                                                                                                                                                     
18

 Wie voor een studie(keuze) staat, kan er kosteloos met informatieve vragen terecht. Zowel leerlingen uit het basisonderwijs, het 

secundair onderwijs, studenten uit het hoger onderwijs, ouders als volwassenen die de schoolbanken (lang) verlaten hebben, zijn er 
welkom. De Stap wordt financieel ondersteund door de Stad Gent. 
19 Intern verzelfstandigd agentschap 
Studentenhuisvestingsplan 2014-2018, Stad Gent: 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Studentenhuisvestingplan2015.pdf 

http://www.ingent.be/inhoud/
mailto:contactpunt-studenten@politie.gent.be
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Studentenhuisvestingplan2015.pdf
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en blijft een vergunning nodig. Om deze handhaving te kunnen uitvoeren zijn alternatieven nodig die 
studenten de kwaliteiten van het samenhuizen bieden waarnaar ze op zoek zijn.21 
 
We weren onveilige of niet-kwaliteitsvolle studentenhuisvesting zoveel mogelijk uit het aanbod. 
Tegelijk faciliteren we de uitbreiding van het aanbod aan kwalitatieve studentenhuisvesting om te 
komen tot een behoeftendekkend aanbod. Daartoe maken we onder bepaalde voorwaarden 
nieuwe/andere woonvormen mogelijk, bv. hospitawonen. We zorgen voor een evenwichtige 
inplanting van toekomstige studentenhuisvesting verspreid over de stad. 
 

Wat is er al? 
 
 Dienst Wonen zet sterk in op correcte informatie, goed advies en efficiënte dienstverlening voor 

studenten, verhuurders, eigenaars, beheerders over het lokale studentenhuisvestingsbeleid, 
regelgeving en modelovereenkomsten. Dit gebeurt via persoonlijk contact door middel van het 
contactpunt Kotatgent, de woonwinkels, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Dienst 
Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, het Loket Internationale studenten; via infosessies, beurzen; 
via heldere publicaties en zeker ook via onze goed uitgebouwde website Kotatgent.be. Eigenaars 
kunnen bovendien gratis gebruik van deze website maken om hun kamers te huur te stellen. 

 We voeren het studentenhuisvestingsbeleid mede op basis van dataverzameling, -analyse en -
monitoring en in dialoog met de hoger onderwijsinstellingen en studenten. Dit gebeurt o.a. via 
het samenwerkingsplatform Kotatgent, met ontwikkelaars, beheerders/eigenaars, 
buurtbewoners, Wonen Vlaanderen, Woonraad, … . Bij beleidsvoering wordt steeds over de link 
met anderen domeinen zoals mobiliteit, duurzaamheid, … gewaakt. We wisselen ook kennis en 
ervaring uit met Vlaamse en Europese steden. 

 We staan samen met de brandweer in voor handhaving van kwaliteit en veiligheid en doen 
controles, zowel proactief als op basis van klachten. Waar nodig sanctioneren we. Niet vergunde 
fysieke verbouwingen naar kamers zullen we verbaliseren.  

 We experimenteren met nieuwe woonvormen, te beginnen met hospitawonen waarvoor recent 
een kader werd uitgewerkt. Eigenaars kunnen voortaan in de woning waar ze zelf wonen, op 
reglementaire wijze één kamer verhuren aan een student. 

 Binnen het studentenhuisvestingsbeleid wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan buitenlandse 
studenten: modelhuurovereenkomsten in verschillende talen, mogelijkheid tot inschrijving in het 
bevolkingsregister. In opvolging van het onderzoek ‘Gelijke toegang tot huisvesting’ dat in 
opdracht van de stad Gent is uitgevoerd door de UGent in 2015 bekijkt de stad Gent de 
mogelijkheden om verder testen te laten uitvoeren om de discriminatie op de huisvestingsmarkt 
te monitoren.  
 

 

Uitdagingen 
 
 Er moet een betere match komen tussen het woningaanbod voor het stijgend aantal studenten 

en het woningaanbod voor het stijgend aantal gezinnen. Doordat de huisvestingsvoorzieningen 

                                                           
21 Zie studentenhuisvestingsplan 2014 -2018 Stad Gent, p.19 en p. 35  

P 19. “een gezinswoning is één woonentiteit. In deze woning twee of meer kamers verhuren, maakt van deze woning drie of meer 

woonentiteiten. De Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat het veranderen van het aantal woonentiteiten, vergunningsplichtig is. Het 

bewonen van een gezinswoning als kamerwoning, is dus vergunningsplichtig. Daarentegen zijn er ook veel studio’s en kleine appartementen 

met één slaapkamer. Ook als deze door twee personen worden bewoond, wordt hier het aantal woongelegenheden niet veranderd. 

Bijgevolg kunnen koppeltjes studenten wel samenwonen in een studio of klein appartement met één slaapkamer. Het is dus een vorm van 

samenwonen die wél kan en waar een deel van de studentenpopulatie ook gebruik van maakt.” 
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voor studenten niet optimaal zijn naar prijs en kwaliteit, nemen heel wat studenten 
gezinswoningen in, wat dan weer in het nadeel is van de gezinnen.  

 Woonwensen van studenten wijzigen naarmate de studie succesvol is en ze de stad beter leren 
kennen. Sommigen willen gaandeweg kwalitatiever wonen, of samenwonen met hun partner. Dit 
alles vraagt om nieuwe, betaalbare woonvormen en een aangepast regelgevend kader.  

 We moeten inzetten op verbetering, handhaving en controle van bestaande koten, om 
studenten te beschermen tegen onveilige woningen of woningen van slechte kwaliteit.  

 De stad moet zich samen met de HOI ook voorbereiden op de stijgende groep internationale 
studenten, die hier voor korte of langere tijd komen studeren en in onze stad op zoek gaan naar 
een verblijf. Er is de taalbarrière waardoor sommige kotbazen afhaken en de kortere termijn 
waarvoor sommige studenten wensen te huren. 

 

Acties 
 
Hieronder een greep uit de acties Studentenhuisvestingsplan 2014-2018, Stad Gent: 

 Een periodieke inventaris maken van relevante data over studentenhuisvesting in Gent in functie 
van evaluatie en bijsturing van het beleid. (Dienst Wonen) NIEUW 

 Behoeftenonderzoek naar bijkomende studentenhuisvesting gebaseerd op de veronderstelling 
dat studenten enkel in conforme en gereglementeerde studentenhuisvesting zouden wonen, 
rekening houdend met de woonwensen van de studenten. (Dienst Wonen) NIEUW 

 Het voortouw nemen voor de oprichting van een Vlaams overlegplatform tussen 
studentensteden dat werkt aan een uniform en helder studentenhuisvestingsbeleid en zorgt voor 
afstemming van de wetgevingen. (Dienst Wonen) NIEUW 

 Samen met de brandweer instaan voor handhaving van kwaliteit en veiligheid door het uitvoeren 
van controles, zowel proactief als op basis van klachten. (Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en 
Milieu) 

 Een kader maken voor nieuwe types studentenhuisvesting, waaronder collectieve 
studentencomplexen waarin zowel studentenkamers, studio’s en studentenappartementen 
mogelijk zijn.  (Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) NIEUW 

 Het algemeen bouwreglement werd aangepast zodat ook hospitawonen mogelijk wordt. Diverse 
groepen kunnen van deze hospitaformule gebruik maken: jonge gezinnen die een (kinder-)kamer 
over hebben, mensen van wie hun kinderen de deur uit zijn, enz. OCMW Gent en de Dienst 
Wonen werken, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, het project Hospitawonen uit 
waarbij een match wordt gezocht tussen een senior eigenaar-bewoners (55-plussers) die 1 vrije 
kamer verhuurt en een student.  (OCMW – Dienst Wonen) NIEUW 

 Een adviserend ruimtelijk afwegingskader ontwikkelen met zoekcriteria om geschikte locaties 
voor studentenhuisvesting te vinden, rekening houdend met studentenvoorzieningen, mobiliteit, 
spreiding,… (Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) NIEUW 

 Vragen een segment studentenkamers aan bijzondere sociale tarieven te voorzien. Dit kan 
enerzijds door vrijwillige overeenkomsten af te sluiten tussen hoger onderwijsinstellingen en 
ontwikkelaars en anderzijds door dergelijke overeenkomsten te verplichten telkens wanneer de 
studentenhuisvesting gebouwd wordt op gronden van de universiteit of de hogescholen of een 
andere publieke overheid. (Dienst Wonen) 

 Eigenaars aansporen om de kwaliteit van hun koten te laten vaststellen aan de hand van een 
conformiteitsattest. (Dienst Wonen -Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu) 

 Een objectief en vergelijkbaar kwaliteitslabel voor studentenkoten ontwikkelen op maat van het 
type huisvesting en de schaal van het gebouw. (Dienst Wonen -Dienst Toezicht Wonen, Bouwen 
en Milieu) NIEUW 

 Verduidelijken welke studenten zich kunnen inschrijven op een adres in de stad Gent 
(domiciliëren) en aan welke voorwaarden dit kan mogelijk gemaakt worden rekening houdend 
met de vereisten van de hogere regelgeving. (Dienst Wonen - Dienst Burgerzaken) NIEUW 
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 Acties opzetten rond energiezuinig wonen met kotbazen als specifieke doelgroep (Milieudienst) 
NIEUW 

 
 

3. Verhogen vrijetijdsparticipatie door studenten en ondersteunen initiatieven van  
studenten (-verenigingen). 

 

Visie 
 
We vinden het belangrijk dat studenten het vrijetijdsaanbod van de stad Gent leren kennen en 
hieraan participeren. Daarnaast willen we als stad Gent ondersteuning bieden aan studenten en hun 
verenigingen om zich creatief te uiten en activiteiten voor hun medestudenten te organiseren. 
Fuiven hoort bij het studentenleven, studenten hebben dan ook recht op een aanbod van 
betaalbare, toegankelijke, goed bereikbare en veilige fuiven in Gent, maar waarbij rekening 
gehouden wordt met de leefkwaliteit van de bewoners in Gent.  
 

Wat is er al? 
 
 Gent kent een sterk uitgebreid vrijetijdsaanbod waar ook studenten gretig gebruik van maken. 

Op het cultuurplatform van Tumult.fm bieden Urgent.fm, de Stad Gent, de hoger 
onderwijsinstellingen en culturele partners een eigenzinnige focus op kunst en cultuur in Gent 
voor studenten. Studenten kunnen ook genieten van de voordelen van de UiTPAS. 

 Voor grote studentenevenementen is er een samenwerking tussen verschillende stadsdiensten, 
Brandweer, Politie, IVAGO, De Lijn en het organisatiecomité van het event (coördinatie en 
evaluatie). 

 Op het gebied van fuiven is er de voorbije jaren sterk ingezet op de bouw van polyvalente zalen 
en informerende en sensibiliserende acties (fuif-site, zalenzoeker, vorming fuifbuddies, enz.). In 
het Gents actieplan Geluid -Voor een leefbare én levendige stad- en in de bijhorende brochure 
‘Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent’ vindt men alle rechten en 
plichten i.v.m. het organiseren van een evenement. 

 Studenten kunnen gebruik maken van de sportfaciliteiten die door de Stad Gent aangeboden 
worden aan hetzelfde tarief dat geldt voor Gentenaren onder de 26 jaar op vertoon van een 
Gentse studentenkaart. Ook de sportcursussen zijn toegankelijk voor studenten aan een 
goedkoper tarief. 

 Sinds 1 januari 2012 ondersteunt de projectsubsidie Alles Kan, jongeren onder 30 jaar, die een 
cultureel, sportief, artistiek, sociaal of educatief idee willen realiseren.  

 Studenten kunnen ook genieten van de projectsubsidie Wijk aan Zet voor buurtgerichte en 
sociale projecten. 

 Het ‘Stedelijk reglement betreffende de erkenning van studentenverenigingen’ regelt de 
erkenning van studentenverenigingen door de Stad Gent. Studentenverenigingen die door de 
Stad erkend worden kunnen gebruik maken van de diverse uitleendiensten en zalen van de Stad 
binnen de voorwaarden omschreven in het reglement. 

 Overpoort-buurtoverleg: overlegorgaan waarin verschillende stadsdiensten, Politie, horeca-
uitbaters, bewoners en studenten vertegenwoordigd zijn en waar gezocht wordt naar een multi-
disciplinaire aanpak van leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van deze (uitgaans-)buurt. 
 

 

  

https://www.gent.be/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/natuur-milieu/geluidsactieplan
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Uitdagingen 
 
 Het fuifbeleid in Gent is onderhevig aan  heel wat regels en controle waardoor de drempel om te 

fuiven (en andere evenementen) te organiseren steeds groter wordt. Jongeren moeten ook in de 
stad op een veilige en respectvolle manier kunnen fuiven en uitgaan.  Jongeren geven daarnaast 
nog vaak aan in het uitgaansleven gediscrimineerd te worden op basis van hun origine, 
huidskleur en/of geaardheid.” 

 Er is nood aan één centraal punt waar jonge organisatoren alle formulieren voor de organisatie 
van events en fuiven kunnen indienen en waar de nodige vergunningen kunnen worden 
aangevraagd. 

 Tekort aan (betaalbare) zalen om activiteiten te organiseren: fuiven, cantuszalen, repetitie- en 
atelierruimtes. Daarnaast is het ook een uitdaging om voldoende podium-en presentatiekansen 
te bieden. 

 Alle studenten bereiken met het vrijetijdsaanbod dat in Gent georganiseerd wordt. 
 

Acties 
 
 Promoten en financiële ondersteuning van cultuurparticipatie van studenten in Gent. Sinds 

academiejaar 2012-2013 werken de Stad Gent en de hoger onderwijsinstellingen samen met 
Urgent.fm via het cultuurplatform Tumult.fm. om studenten kennis te laten maken met Gent als 
cultuurstad en de culturele participatie van studenten te verhogen. (Cultuurdienst – 
studentenambtenaar/Jeugddienst - HOI22)  

 Promoten UiTPAS (Cultuurdienst – studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Ondersteunen van jonge organisatoren die een project willen opstarten (Alles Kan) door goede 
informatie en begeleiding te voorzien. (Jeugddienst) 

 Opvolgen van studentenevenementen in Gent en een bemiddelende rol spelen bij nieuwe 
initiatieven indien nodig. (studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Organiseren van vooroverleg en evaluatie met organisatoren grotere evenementen (Student Kick 
Off, Gravensteenfeesten, 12urenloop, Massacantus,…). (Dienst Evenementen, Feesten, Markten 
en Foren) 

 Ondersteunen en stimuleren van het organiseren van evenementen in Gent door het 
vereenvoudigen van bestaande procedures. De komst van een evenementenloket (gepland eind 
2017). (Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren - Jeugddienst) 

 Extra inzet van politie op grote studentenevenementen. (Politie Gent) 

 Aanbieden materieel-logistieke ondersteuning bij de organisatie van studentenevenementen. 
(Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren -  Jeugddienst) 

 Verderzetten van een afvalarm evenementenbeleid met specifieke aandacht voor de grotere 
studentevenementen: Student Kick Off, Massacantus, 12urenloop en de Gravensteenfeesten. 
(IVAGO – Milieudienst - Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren) 

 Ter beschikking stellen informatie over veilig fuiven en aanbieden van vormingen rond dit thema. 
(Jeugddienst) 

 Ter beschikking stellen informatie en brochure ‘Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor 
muziekactiviteiten in Gent’. ((Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu – Jeugddienst)23 

 Werken aan een positiever fuifbeleid door wegwerken van administratieve overlast en 
beperkende maatregelen door het organiseren van een studiedag en opmaak van een actieplan. 
(Jeugddienst) NIEUW 

 Uitbreiden van het Quality Nights Label24  naar andere fuifconcepten in Gent. Gaat om 12 
services die de organisator moeten garanderen: oordoppen, condooms, gratis water, link naar 

                                                           
22 Hoger Onderwijsinstellingen 
23

 https://oog.stad.gent/sites/default/files/page/documenten/Brochure_geluidsnormen_def.pdf 

https://oog.stad.gent/sites/default/files/page/documenten/Brochure_geluidsnormen_def.pdf


Actieplan studentenbeleid Pagina 16 

openbaar vervoer, gezondheidsinfo, getraind personeel, gezonde voeding, chill-outruimte, 
toegang met een rolwagen, EHBO-ruimte (Dienst Regie Samenleven en Welzijn). 

 Bekendmaken meldpunt discriminatie bij studenten. (Dienst Diversiteit en Gelijke kansen - 
Jeugddienst) 

 Detecteren en aanpakken van discriminatie in het uitgaansleven door afstemmen van het 
Portiersreglement op het Anti-discriminatieplan, communicatie richting middenveld (o.a. 
jeugdwelzijnswerk) (Dienst Regie Samenleven en Welzijn25 - Meldpunt Interfederaal 
Gelijkekansen Centrum) 

 Ter beschikking stellen van de zalen in beheer van de Stad Gent voor erkende 
studentenverenigingen. (Jeugddienst - Cultuurdienst) 

 Creëren van laagdrempelige ruimten voor creatie-en presentatiekansen. (Jeugddienst - 
Cultuurdienst) 

 Studenten kunnen gebruik maken van de sportfaciliteiten van de stad Gent en deelnemen aan 
sportcursussen aan hetzelfde tarief als Gentenaars onder 26 jaar. (Sportdienst). 

 Bij organisatie sportevenementen kunnen ook studentenverenigingen in aanmerking komen voor 
financiële en/of logistieke ondersteuning mits voldoen aan voorwaarden. (Sportdienst) 

 
 

4. Vergroten van verkeersveiligheid en stimuleren van duurzame mobiliteit. 
 

Visie 
 
Gent leeft, bruist en groeit. Er wordt geleefd en beleefd, gewerkt en gevierd, gesport en gestudeerd. 
Gentenaars en bezoekers ervaren echter ook de mobiliteitsuitdagingen van zo’n levendige stad.  
 
Van de kotstudenten fietst 71% naar de les, gaat 22% te voet en rijden er toch een 2.000-tal met de 
auto naar de les. Van de pendelstudenten komt 46% dagelijks met de trein naar Gent. 42% van de 
pendelstudenten stalt de fiets aan het station en ongeveer 15% komt met de wagen, vooral naar 
campussen buiten het stadscentrum26. 
 
We vragen ons af hoe we Gent toegankelijker én aantrekkelijker kunnen maken voor bewoners, 
handelaars, bedrijven, studenten, toeristen, enzovoort, en tegelijkertijd de levenskwaliteit in de stad 
verbeteren. 
 
Het antwoord schuilt in een duurzaam stadsvervoerssysteem dat opportuniteiten biedt voor het 
openbaar domein. Minder druk vanuit het verkeer zorgt er voor dat meer mogelijk is op pleinen en 
straten. De vele boeiende en innovatieve activiteiten, zo typisch voor Gent krijgen letterlijk en 
figuurlijk meer ruimte. Het zorgt ook voor aangenamer wonen.  
 
Het antwoord bestaat uit een aanpak met vier streefdoelen die onze duurzame mobiliteitsstrategie 
samenvatten: 

 Verzekeren van nabijheid 

 Verlagen van het aantal overbodige kilometers 

 Versterken van stappen, trappen en openbaar vervoer 

 Verschonen van vervoersmiddelen 
 

 

                                                                                                                                                                                     
24 http://qualitynights.be/nl/?method=home  

 
26

 CIVITAS Mobiliteitsonderzoek studenten 2012, uitgevoerd door Mobiliteitsbedrijf i.s.m. Universiteit Gent 

http://qualitynights.be/nl/?method=home
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Wat is er al? 
 
 StudentENmobiliteit vzw is een samenwerkingsverband tussen de Stad Gent en de hoger 

onderwijsinstellingen. Studenten kunnen bij studentENmobiliteit een studentenfiets huren, in de 
stad zijn verschillende herstelplaatsen waar studenten snel en tegen een voordelig tarief hun 
fiets kunnen herstellen en voor de combinatie van openbaar vervoer en fiets kunnen plooifietsen 
ontleend worden.  

 Zowel op de campussen als op openbaar domein zijn ruime fietsenstallingen voor de studenten 
ingericht. 

 Sensibilisatiecampagne ‘Flikker op met je fiets’, een campagne rond fietsverlichting in de 
wintermaanden wil de fietsers stimuleren om aandacht te besteden aan goeie zichtbaarheid.  

 Het verkeersvrije studentenplein Rozier in het kunstenkwartier (co-creatie), gegroeid vanuit de 
vraag van de studenten en de denktank Transitie UGent27. De Stad onderzocht de haalbaarheid 
en hielp mee in de implementatie. 
 
 
 

Uitdagingen 
 
 Onvoldoende fietsparkeergelegenheid: De bestaande stallingen staan propvol en op sommige 

plaatsen is het zelfs problematisch. We moeten alternatieven aanbieden en meer inzetten op 
gecentraliseerde fietsparkings. 

 Bepaalde fietsassen tussen de campussen zijn verzadigd en kunnen de grote stroom verkeer van 
fietsen, auto’s en openbaar vervoer niet meer aan (cfr. Heuvelpoort, Sint-Pietersnieuwstraat). 

 Het autoverkeer is sterk voelbaar in de stad en elk vrij hoekje wordt gebruikt om te parkeren, 
ook de openbare ruimte op en in de omgeving van de campussen staat onder druk.  

 

Acties  
 
MOBILITEITSPLANNEN OP ELKAAR AFSTEMMEN  

 Verderzetten samenwerkingsverband studentENmobiliteit. (studentENmobiliteit vzw - HOI) 

 Verhogen aantal fietsenstallingen op campussen en openbaar domein in samenwerking met de 
hoger onderwijsinstellingen. (Mobiliteitsbedrijf - HOI) 

 Verder uitwerken integraal fietsbeleid en fietsinfrastructuur (Mobiliteitsbedrijf): 
o Screening fietsroutes op missing links, gevaarlijke punten en fietscomfort. Relevant voor 

studenten zijn de Campusroute, Groenas 4 en Coupure Links. Onderzoeken alternatieve 
fietsroute langs het water tussen Vooruit en Kantienberg. 

o Investering in nieuwe fietspaden, fietsstraten, fietsbruggen en bewegwijzering op de 
fietsroutes.  

o Fietsparkeren: pro-actief zoeken naar inpandige oplossingen om fietsen te stallen, niet enkel 
in stations- en studentenbuurten, maar ook in woonomgevingen en aan hotspots binnen en 
buiten het centrum, zoals  buurtfietsenstallingen in garages of binnenruimtes.  

 Uitwerken nieuw actieplan en preventiecampagne ‘fietsdiefstallen’: fietsgraveren en het 
diefstalveilig stallen van fietsen zijn de aandachtspunten. (Politie - Dienst Preventie voor 
Veiligheid – Mobiliteitsbedrijf – studentENmobiliteit - Max Mobiel) NIEUW 

 Ontwikkelen nieuw circulatieplan28 voor de binnenstad (Mobiliteitsbedrijf): NIEUW: 
o Onderzoeken mogelijkheden -specifiek voor de studentenbuurten- voor een autoluwer 

gebied tussen Muinkschelde en Kortrijksepoortstraat - Nederkouter. Hetzelfde geldt voor het 

                                                           
27

 https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/duurzaamheidsvisie/transitie  
28 Circulatieplan: http://www.mobiliteitgent.be/sites/default/files/media/20150518_visie%20circulatieplan%20binnenstad_0.pdf  

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid/duurzaamheidsvisie/transitie
http://www.mobiliteitgent.be/sites/default/files/media/20150518_visie%20circulatieplan%20binnenstad_0.pdf
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drukke kruispunt Heuvelpoort waar door de grote stroom aan auto’s, fietsers en openbaar 
vervoer, vaak gevaarlijke conflicten ontstaan. Op lange termijn wordt hier gedacht aan een 
ondertunneling.  

 Lanceren nieuw parkeerplan29 (Mobiliteitsbedrijf): NIEUW 
o Inzetten op extra fietsenparkings en Park & Rides met gemakkelijke alternatieve oplossingen 

om in de binnenstad te geraken.  
o Aanmoedigen studenten om zich op een duurzame manier te verplaatsen of hun wagen 

achter te laten in een Park & Ride. Er komen geen voordeeltarieven voor studenten. 
(Mobiliteitsbedrijf - HOI) 

 Investeren in het volwaardig uitbouwen van een fijnmazig bus- en tramnet. De vertramming van 
buslijn 7 zal Sint-Denijs-Westrem, het Sint-Pietersstation, het Zuid en Dampoortstation met 
elkaar verbinden. Later volgt de vertramming van buslijn 3. (Mobiliteitsbedrijf) 

 Afstemmen bedrijfsvervoersplannen hoger onderwijsinstellingen en mobiliteitsplan Stad Gent30. 
(Mobiliteitsbedrijf - HOI) NIEUW 

 
INFORMEREN EN SENSIBILISEREN  

 Beter bekend maken aanbod verschillende vormen duurzamere en veiliger mobiliteit bij 
studenten via verschillende informatiecampagnes:  
o Gezamenlijk inrichten infostand ‘mobiliteit’ met verschillende partners op Student Kick off. 

Alle info rond mobiliteit wordt centraal en op elkaar afgestemd, ter beschikking gesteld. 
(Mobiliteitsbedrijf - HOI)  NIEUW 

o Zoeken naar meer momenten en opportuniteiten om het mobiliteitsverhaal gecoördineerd 
te brengen, zoals op inschrijvingsdagen en studentenactiviteiten maar ook via sociale media 
en apps. (Mobiliteitsbedrijf - HOI) NIEUW 

 Bewustmaken studenten van gedragsregels in het voetgangersgebied door middel van een 
sensibilisatiecampagne met filmpjes rond hoffelijkheid en veilig gedrag in het verkeer. 
(Mobiliteitsbedrijf – HOI - Politie) NIEUW 

 Samen met de politie inzetten op campagnes die zich richten op veiliger mobiliteit met o.a. 
campagne rond fietsverlichting ‘Flikker op met je fiets’ in november in combinatie met extra 
controles in schoolomgeving en studentenbuurten. (Mobiliteitsbedrijf – HOI - Politie) 

 Inzetten op campagnes die zich richten op duurzamere mobiliteit: promotie STOP31-principe bij 
studenten. (Mobiliteitsbedrijf - HOI) NIEUW 

 
CO-CREATIE 

 Via co-creatie wensen we tot betere duurzame oplossingen te komen voor 
verkeersleefbaarheidsproblemen binnen straten, wijken en studentenbuurten. Spontane 
initiatieven van onderuit worden ondersteund zowel inhoudelijk als procesmatig om uiteindelijk 
te komen tot gedragen, gezamenlijke voorstellen voor de straat of wijk. De inbreng van de lokale 
mensen, studenten en hoger onderwijsinstellingen in het uitwerken en realiseren van 
oplossingen is minstens even groot als die van de overheid: 
o Opnieuw samenwerking zoeken met de vakgroep ‘Stedenbouw en Architectuur’ en met het 

Instituut voor duurzame mobiliteit. Door gerichte opdrachten voor studentenwerken kan het 
rijke kapitaal dat aanwezig is onder de studenten, ingezet worden voor het verduurzamen 
van de Stad (Mobiliteitsbedrijf - Afdeling Milieu UGent). 

o Samen met de HOI en bewoners invulling geven aan autoluwe studentencorridor Sint-
Pietersnieuwstraat-Overpoort. (Mobiliteitsbedrijf) NIEUW 

                                                           
29 Parkeerplan Gent 2020: http://www.mobiliteitgent.be/sites/default/files/media/20141022_Parkeerplan_Strategische%20nota.pdf  
30 Mobiliteitsplan Gent: http://www.mobiliteitgent.be/sites/default/files/media/20150223_Ontwerp%20Mobiliteitsplan%20Gent.pdf  
31 Bij het STOP-principe ligt de prioriteit eerst bij Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas bij  
Personenwagens. 

http://www.mobiliteitgent.be/sites/default/files/media/20141022_Parkeerplan_Strategische%20nota.pdf
http://www.mobiliteitgent.be/sites/default/files/media/20150223_Ontwerp%20Mobiliteitsplan%20Gent.pdf
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o Het Mobiliteitsbedrijf, Universiteit Gent, Hogeschool Gent en bewoners werken aan een 
oplossing om de overlast door het grote aantal foutgestalde fietsen in de K.L.Ledeganckstraat 
te reduceren. Er komt mogelijk een proefproject flexparkeren en er wordt onderzocht of het 
mogelijk is de straat te knippen en een autovrije zone te creëren met ruimte voor 
fietsparkeren. (Mobiliteitsbedrijf) NIEUW 

 
 

5. Inzetten op gezondheid, veiligheid en welzijn van studenten. 
 

Visie 
 
We willen dat studenten zich veilig en goed voelen in Gent. Bepaalde thema’s zijn daarbij belangrijk 
omdat deze een groter probleem zijn/vaker voorkomen bij deze doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan 
inbraak op studentenkoten vanwege de voordelen voor de inbreker (verschillende waardevolle 
spullen aanwezig zoals laptops, flatscreens, afwezigheid studenten tijdens het weekend) en 
gauwdiefstallen. 
 
We zetten daarom in op het voorkomen van vermogens- en persoonsdelicten door het verschaffen 
van informatie via preventieve campagnes.  De Stad Gent werkt hiervoor nauw samen met de Gentse 
politie. Ook om naast preventie een duidelijk zicht te hebben op repressieve acties naar daders en 
curatie indien men toch het slachtoffer wordt.  
 
Verder  stimuleren we een alcohol- en drugbeleid op evenementen en in de Gentse 
uitgaansgelegenheden. De Stad Gent werkt hiervoor samen met partners, zoals de organisatoren van 
evenementen en horeca-uitbaters. We sensibiliseren ook rond specifieke gezondheidsrisico’s, meer 
eigen aan het studentenleven. 
 
Wat is er al? 
 
 De studentenpreventiecoach werkt samen met de studentenambtenaar en met andere diensten 

zoals de Politie, het Mobiliteitsbedrijf… om gauw- en fietsdiefstallen en inbraak op 
studentenkoten te voorkomen.  

 Overpoort-buurtoverleg: overlegorgaan waarin verschillende stadsdiensten, Politie, horeca-
uitbaters, bewoners en studenten vertegenwoordigd zijn en waar gezocht wordt naar een multi-
disciplinaire aanpak van leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van deze (uitgaans-)buurt. 

 Politie zet -  samen met haar partners - prioritair in op de aanpak van: 
o de criminele overlast die de normale activiteiten van de studenten, de horeca-uitbaters en 

de bewoners in en rond de Overpoort verstoren; 
o gauwdiefstallen, drugscriminaliteit, zedenmisdrijven, … 
o inbraken in studentenkoten;  
o fietsdiefstal, waarbij de focus ligt op georganiseerde diefstal en helercircuits; 
o onveiligheid van de zwakke weggebruiker. 

 De Stad Gent heeft een overeenkomst met de Vooruit en organisator Nasty Mondays waarbij 
tijdens alle feesten van deze organisator in de Vooruit maatregelen worden genomen onder de 
noemer Quality Nights32. Quality Nights is een charter dat streeft naar een vermindering van de 
gezondheidsrisico’s in het uitgaansleven door een veilige feestomgeving te creëren en om de 
feestgangers de middelen (voorbeeld oordoppen en gratis drinkwater) aan te bieden om de 
risico’s te verminderen.  

                                                           
32

 http://qualitynights.be/nl/?method=home  

http://qualitynights.be/nl/?method=home
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 Doopdecreet33: een set van regels die moet worden nageleefd door alle erkende 
studentenverenigingen om over het welzijn en de gezondheid van studenten te waken. 

 De Stad Gent beschikt over een CO-tentoonstelling die studenten informeert over de 
gezondheidsrisico’s van CO en hoe deze risico’s te voorkomen. 

 Rond studeren zonder pep en medicatie is er veel informatie te vinden op www.dedruglijn.be. 
Verder kunnen er folders over deze materie worden aangevraagd bij VAD34 en geeft de Stad Gent 
studenten informatie over deze materie tijdens de studentenvieruurtjes (januari en juni). 

 

Uitdagingen 
 
 Veel studenten zijn fervente fietsgebruikers en meer dan 1 op 3 werd al slachtoffer van 

fietsdiefstal. Amper 1 op 4 doet aangifte van de diefstal35. We bekijken hoe studenten nog beter 
bereikt en aangesproken kunnen worden over deze thematiek.  

 Preventie- en sensibilisatiecampagnes worden nu sterk vanuit de Stad gestuurd en 
georganiseerd. Een nauwere samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen en de studenten 
die ook over heel wat communicatiekanalen beschikken, zou het bereik en het effect van 
campagnes groter kunnen maken. 

 

Acties 
 
 Verderzetten van preventiecampagnes ‘Laat je hart stelen, niet je spullen’ in kader van preventie 

gauwdiefstal en ‘Kot op Slot’ (zowel studenten als kotbazen worden gesensibiliseerd). 
(studentenpreventiecoach/Dienst Preventie voor Veiligheid - Politie) 

 Aanbieden van gratis fietsregistratie op locaties van de Gentse hoger onderwijsinstellingen – 
actieplan fietsdiefstalpreventie. (Mobiliteitsbedrijf) 

 Onderzoeken of studenten en de hoger onderwijsinstellingen een rol kunnen spelen in 
sensibilisatie fietsdiefstalpreventie. (studentenpreventiecoach/Dienst Preventie voor 
Veiligheid36) NIEUW 

 Jaarlijks evalueren van het doopdecreet. (afspraken rond dopen met de koepels van de 
studentenverenigingen en studentenbeheerder) (studentenambtenaar – 
studentenpreventiecoach / studentenverenigingen) 

 Organiseren studentenvieruurtjes: tijdens de examenperiode een gezond vieruurtje aanbieden 
aan studenten met de nadruk op het gezellige samenzijn maar met aandacht voor gezond 
voedsel en studeren zonder pep. (studentenpreventiecoach/Dienst Preventie voor Veiligheid) 

 Sensibiliseren studenten rond preventie co-vergiftiging op kot. (Gezondheidsdienst) 

 Zie ook acties onder speerpunt 3 ‘verhogen vrijetijdsparticipatie door studenten en ondersteunen 
van studenten (-verenigingen)' betreffende het uitbreiden van het Quality Nights Label, 
bekendmaken meldpunt discriminatie en het aanpakken van discriminatie in het nachtleven.  

 Stimuleren en ondersteunen van alcoholpreventieve (en drugpreventieve) initiatieven binnen de 
vrijetijds-en jeugdsector, inclusief aandacht voor alcohol- en middelengebruik en 
signaalherkenning bij de opleiding van fuifbuddies i.s.m. de Jeugddienst. (Dienst Regie 
Samenleven en Welzijn) 

 Continueren van diverse acties in de Overpoortbuurt (Politie): 
o toezicht en handhaven van de openbare orde (inzet politiemankracht in de buurt): bij grote 

volkstoeloop wordt de Overpoortstraat afgesloten voor doorgaand verkeer 
o toezicht op overlast 
o handhaven glasverbod  

                                                           
33 https://www.gent.be/studenten/cultuur-sport-en-vrije-tijd/studentenverenigingen  
34 Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen vzw (http://www.vad.be/)  
35 CIVITAS Mobiliteitsonderzoek studenten 2012, uitgevoerd door Mobiliteitsbedrijf i.s.m. UGent 
 

http://www.dedruglijn.be/
https://www.gent.be/studenten/cultuur-sport-en-vrije-tijd/studentenverenigingen
http://www.vad.be/
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o vatten van gauwdieven 
o uitvoeren van regelmatige alcohol- en drugscontroles in het verkeer 

 Opzetten van acties i.k.v. de aanpak van fietsdiefstal: (Politie) 
o oprichten taskforce Politie die zich buigt over het fenomeen fietsdiefstal NIEUW 
o organiseren en ondersteunen van fietsregistraties  
o uitvoeren van regelmatige fietscontroleacties 

 Opzetten van acties i.k.v. verkeersveiligheid: (Politie) 
o permanente snelheidscontroles  
o regelmatige controles op alcohol en drugs in het verkeer 
o regelmatige fiets en fietsverlichtingscontroles 

 
 

6. Studenten aanzetten tot respectvol samenleven en burgerschap. 
 

Visie 
 
We streven naar een harmonieuze samenleving en aangename buurten. Studenten wonen weliswaar 
tijdelijk in Gent, maar maken wel deel uit van de Gentse samenleving. We zien de aanwezigheid van 
studenten als een kans, ze maken de stad levendig, maar er moeten wel afspraken gemaakt worden. 
We geloven dat positieve interactie en inzetten op ontmoeting met anderen de sleutel is naar een 
verdraagzame samenleving.  We willen aandacht besteden aan verschillende thema’s die het goed 
samenleven bevorderen en ontwikkelen waar nodig initiatieven die een positieve verstandhouding 
tussen buurtbewoners en studenten bevorderen. 
 
Door het feit dat studenten zich in een andere levensfase bevinden en er vaak een ander leefritme 
op nahouden dan de permanente bewoners kan dat voor samenlevingsproblemen zorgen. Dit 
impliceert aandacht voor alle (inhoudelijke) facetten in een studentenbeleid, zoals dit beleidsplan 
tracht te doen. Een gezond evenwicht tussen preventie en repressie is hierbij belangrijk. 
 
We willen ook het belang van maatschappelijke betrokkenheid beklemtonen. Studenten kunnen 
actief bijdragen aan de samenleving. Inzetten op engagement en positieve linken met de ruimere 
samenleving zijn hierbij belangrijk.   
 

Wat is er al? 
 
 De Stad Gent ondersteunt ten volle alle activiteiten en projecten waar zowel Gentenaars als 

studenten kunnen participeren, elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in dialoog kunnen 
treden. Deze dialoog moet leiden naar een open samenleving met respect voor iedereen. 

 De studentenpreventiecoach van de Stad Gent is belast met de taak te zorgen dat de 
verschillende aspecten van leefbaarheid worden bekeken en indien nodig worden uitgewerkt 
naar acties en projecten. Er wordt zowel ingezet op de behandeling van klachten als preventieve 
campagnes. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de studentenambtenaar en met andere 
diensten als de Gemeenschapswacht, Politie, IVAGO, Dienst Wonen, Afdeling Bouw- en 
Woontoezicht… 

 De studentenpreventiecoach is aanspreekpunt en bemiddelaar bij klachten en conflicten tussen 
bewoners en studenten die gaan over nachtlawaai, hinderlijk gestalde fietsen en afval. 

 De werkgroep structurele aanpak studentenoverlast onder voorzitterschap van de 
studentenpreventiecoach is een overkoepelende samenwerking voor de aanpak van 
studentenoverlast op Gents grondgebied. In deze werkgroep zijn de volgende diensten 
vertegenwoordigd: Dienst Preventie voor Veiligheid, Gemeenschapswacht, Politie, 
Mobiliteitsbedrijf, Jeugdienst, IVAGO, Dienst Wonen en Dienst Beleidsparticipatie. Sinds 
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september 2008 werkt de studentenpreventiecoach met het draaiboek ‘ aanpak van 
studentenoverlast’. Deze aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 

 Overpoort-buurtoverleg: overlegorgaan waarin verschillende stadsdiensten, Politie, horeca-
uitbaters, bewoners en studenten vertegenwoordigd zijn en waar gezocht wordt naar een multi-
disciplinaire aanpak van leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van deze (uitgaans-)buurt. 

 Inperken overlast door doopdecreet. 

 Politie focust op de aanpak van de overlast die wordt veroorzaakt in de (ruime) Overpoortbuurt 
en andere uitgaansbuurten. 

 In 46 straten in de studentenbuurt is de reguliere afvalophaling aangepast om het risico op 
‘vuilniszakvoetbal’ te voorkomen. De ophaling start om 12u ’s middags in plaats van 7u ’s 
ochtends.  

 Jaarlijkse sensibilisatie van studenten over correct aanbieden van afval via infostand IVAGO op 
Student Kick Off, via Guido-gids en magazine en de verschillende communicatiekanalen van HOI. 

 

Uitdagingen 
 
Door de snelle groei van de studenten in de Stad Gent, is het evenwicht tussen studenten en vaste 
bewoners op sommige plekken op een heikel punt komen te staan.  De kunst is dan ook om goed te 
blijven samenwerken met de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu om niet vergunde 
studentenhuisvesting (eengezinswoningen, appartementen) en studentenhuisvesting van slechte 
kwaliteit uit het studentenaanbod weren door het uitvoeren van controles. 

 

 Buurtbewoners hebben weinig contact met studenten. Studenten zijn vaak ook minder 
betrokken in de buurt, dit maakt hun engagement naar de buurt anders dan dat van vaste 
bewoners.  

 Uitwerken van een flexibel en wendbaar geheel van ondersteunende en sanctionerende 
maatregelen (rechten en plichten). Studenten zijn een steeds wisselend publiek wat betekent dat 
sensibilisatie- en preventieacties elk jaar opnieuw herhaald moeten worden. 

 Ondanks de verschillende campagnes van IVAGO en de jaarlijkse sensibilisatie van studenten, 
blijft het een uitdaging om iedere student hiermee te bereiken. In de praktijk merken we dat een 
deel zijn afval niet correct aanbiedt. 

 Ook op vlak van duurzaamheid staan we voor een gigantische uitdaging om de ecologische 
voetafdruk zo klein mogelijk te houden en ervoor te zorgen dat de stad klimaatneutraal wordt. 
Ook studenten kunnen hier aan bijdragen. 

 Preventie- en sensibilisatiecampagnes worden nu sterk vanuit de Stad gestuurd en 
georganiseerd. Een nauwere samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen en de studenten 
die ook over heel wat communicatiekanalen beschikken, zou het bereik en het effect van 
campagnes groter kunnen maken. 

 
Acties 
 
 Verderzetten van campagnes rond preventie buurthinder en nachtlawaai in kader van respectvol 

samenleven:  stand op Student Kick Off, affichecampagne ‘Marianne de kotmadam’, de actie ‘Bye 
Bye nachtlawaai’ en de Valentijnsactie. Ook kotbazen worden betrokken in thema’s op vlak van 
respectvol samenleven. (studentenpreventiecoach/Dienst Preventie voor Veiligheid) 

 Verderzetten en nauwer samenwerken met HOI in kader van preventiecampagnes. 
(studentenpreventiecoach/Dienst Preventie voor Veiligheid/HOI) 

 Vernieuwen communicatie voor studenten en opnemen in de digitale media van universiteiten 
en hogescholen (IVAGO) NIEUW 

 Uitwerken nieuwe campagne voor studenten waarbij we focussen op preventie, correcte 
sortering, correct aanbieden en de verlate ophaling (IVAGO) NIEUW 
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 Jaarlijkse sensibilisatieronde op het correct aanbieden van afval (Dienst Preventie voor Veiligheid 
– IVAGO) 

 Opzetten van experimentele acties rond zwerfvuil.  Voor studenten richten we ons op het 
Kramersplein en de Overpoort. Uitbreiding naar andere buurten wordt onderzocht. (IVAGO - 
uitbaters - studentenpreventiecoach/Dienst Preventie voor Veiligheid) NIEUW 

 Responsabiliseren kotbazen  omtrent het correct aanbieden van afval 
(studentenpreventiecoach/Dienst Preventie voor Veiligheid – IVAGO ) 

 Actief studentenverenigingen stimuleren om deel te nemen aan de Gentsche gruute kuis in de 
studentenbuurt (IVAGO) NIEUW 

 Continueren van de aanstelling van de studentenpreventiecoach als aanspreekpunt en 
bemiddelaar bij klachten en conflicten tussen bewoners en studenten (toepassing draaiboek en 
in samenspraak met de gemeenschapswachten,  voorzitterschap structureel aanpak 
studentenoverlast). (Dienst Preventie voor Veiligheid) 

 Politie zet wekelijks op meerdere avonden personeel in de Overpoortbuurt met het oog op het 
beheer van de openbare ruimte en het voorkomen van overlast voor alle betrokkenen in deze 
buurt. 

 Het Overlastteam van de Politie treedt repressief op in de aanpak van studentikoze overlast: 
o nachtlawaai door fuivende studenten op straat, boomcars, kotfuiven 
o wildplassen 
o sluikstorten en zwerfvuil (Overpoortbuurt, stadscentrum,…) 

 Organiseren van een tweejaarlijks overleg met kotbazen i.k.v. samenleven tussen studenten en 
vaste bewoners. (Dienst Wonen) 

 Studenten sterker betrekken in het kader van “Wijk aan zet” (i.k.v. indienen van dossiers, bij de 
organisatie van activiteiten, enz.). (Dienst Beleidsparticipatie) 

 Versterken van wijkgerichte participatie van studenten zoals bvb in kader van Wijk van de maand 
(Dienst beleidsparticipatie) 

 Uitwerken campagne om het engagement en de betrokkenheid van studenten in hun buurt en 
Gent te stimuleren. (studentenambtenaar - Dienst stedenbeleid en positionering 
/Stadsmarketing)  NIEUW 

 Uitbouw van een vrijwilligerssteunpunt met bijzondere aandacht voor jongeren. (Departement 
Samenleven en Welzijn) NIEUW 

 Betrekken van studenten rond het thema voeding in de werking van Donderdag Veggiedag, 
stadslandbouw, overschotten. (Milieudienst)Studentenprojecten die andere studenten en/of 
Gentenaars informeren en sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag kunnen aanspraak 
maken op subsidies voor klimaatprojecten mits voldoen aan bepaalde voorwaarden. 
(Milieudienst) 

 
 

7. Verhogen toegankelijkheid hoger onderwijs  
 

Visie 
 
Jongeren met een migratieachtergrond en/of een historiek van kansarmoede hebben het niet 
gemakkelijk binnen het onderwijs. Ze hebben het vaak moeilijk om door te stromen naar hoger 
onderwijs. De Stad Gent gaat aan de slag met de feitelijke superdiversiteit en zorgt ervoor dat alle 
jongeren maximale onderwijskansen hebben. 
 
Het Gentse gelijkekansenbeleid wil uitsluitingsmechanismen tegengaan, ze bespreekbaar en 
zichtbaar maken. Drempels opsporen die mensen verhinderen deel te nemen aan de samenleving, ze 
wegwerken én voorkomen. Vooroordelen, uitsluiting, discriminatie en geweld verhinderen mensen 
namelijk zich te ontwikkelen, zich goed te voelen of deel te nemen aan de samenleving. 
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Wat is er al?  
 
Beleidsgroep Onderwijs Gent (BOG) is een netoverschrijdend overlegplatform waar verschillende 
partners uit het Gentse onderwijsveld formeel overleg plegen over niveau-overstijgende 
aangelegenheden. De Beleidsgroep Onderwijs Gent bestaat uit een regiegroep, een algemene 
vergadering, en een aantal werkgroepen. De werkgroepen zijn cross-sectoraal samengesteld, en 
zorgen voor afstemming tussen het onderwijsveld en de initiatieven vanuit andere beleidsdomeinen. 
 

Uitdagingen 
 
Meer jongeren met een migratieachtergrond en/of historiek van kansarmoede laten doorstromen 
naar hoger onderwijs. Tijdens de middelbare schooltijd worden er vanuit verschillende 
beleidsdomeinen acties  uitgerold. 
 

Acties 
 
 Voortzetten van het project ‘Ambassadeurs Latent Talent’ waarbij rolmodellen van vreemde 

origine jongeren stimuleren om een diploma te halen en verder te studeren. (IN-Gent vzw) 

 Versterken in- en doorstroom van jongeren uit etnisch-culturele minderheden in de 
lerarenopleiding. (Dienst Regie Samenleven en Welzijn) 

 Aanmoedigen van zowel bestaande initiatieven zoals peer tutoring, de rolmodellenpool en 
taalvaardigheidsprojecten met studenten als het tot stand komen van nieuwe initiatieven via het 
forum van de werkgroep van de Beleidsgroep Gent. (Staf Departement Onderwijs). 

 Ondersteunen van studentenverenigingen van etnisch-culturele minderheden. (Dienst Regie 
Samenleven en Welzijn) 

 Acties en projecten gericht op gelijke kansen en diversiteit in het hoger onderwijs kunnen in 
aanmerking komen voor subsidies. (Dienst Regie Samenleven en Welzijn) 

 Bekendmaken meldpunt discriminatie bij studenten. (Dienst Regie Samenleven en Welzijn – 
Jeugddienst) 

 Realiseren van het proefproject Leerloopbaanbegeleiding (Interstedelijk Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding Stad Gent) 

 Financiële ondersteuning van De Stap. De Stap verstrekt objectieve en instellingsonafhankelijke 
informatie aan (jong)volwassenen over educatieve mogelijkheden en verwijst hoogopgeleide 
nieuwkomers uit derde landen met vragen over hun educatief perspectief naar In-Gent vzw 
(Onderwijscentrum Gent) 

 Financiële ondersteuning van IN-Gent vzw die inzet op trajectbegeleiding met educatief 
perspectief voor hoger opgeleide nieuwkomers: ze begeleiden hen in studiekeuze, ze 
ondersteunen hen in het opstellen van toelatingsdossiers en ze leiden ze toe naar kwalificerende 
opleidingen. (Onderwijscentrum Gent – Dienst Regie Samenleven en Welzijn) 
 
 

 

8. Stimuleren van ondernemingszin bij studenten en ondersteuning starters. 
 

Visie 
 
Het is belangrijk een stimulerende ondernemerschapscultuur te creëren waarbij ook studenten 
worden geprikkeld en aangespoord om ondernemer te worden en waarbij pre-starters de stap tot 
ondernemer nemen. Het onderwijs kan in het algemeen bijdragen tot het vormen van ondernemers 
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van de toekomst en studenten zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Net deze groep biedt voor een 
stad mogelijkheden om na het afstuderen deel uit te maken van het creatief en ondernemend 
potentieel van onze stad.  
 

Wat is er al? 
 
 Het OndernemerschapsForum is een samenwerking tussen de Stad Gent, de Universiteit Gent en 

alle Gentse hogescholen en de Vlerick Business School.  Deze samenwerking heeft als doel de 
ondernemerszin en de ondernemingsgeest te bevorderen bij de Gentse hoger onderwijs 
studenten en alumni.  

 Student Ghentrepreneur is  een unieke samenwerking tussen ACCIO (Arteveldehogeschool), Durf 
ondernemen (UGent), Centrum voor Ondernemen (Hogeschool Gent), iMinds, UNIZO en Stad 
Gent. Studenten, docenten en business partners komen bij elkaar om kennis en ideeën uit te 
wisselen over ondernemerschap, creativiteit en passie. 

 

Uitdagingen 
 
 Slaagkansen van starters moeten verhoogd worden en de uitval moet beperkt worden. De 

toegang en bekendheid van alle ondersteunende initiatieven en de dienstverlening voor starters 
moet verder verbeterd worden. Dergelijk uitgebouwd startersbeleid moet resulteren in meer en 
sterker ondernemerschap 

 Het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor een gunstig en duurzaam 
ondernemingsklimaat, een goede begeleiding van jonge mensen en de administratieve 
vereenvoudiging. Het is belangrijk om de ondernemerszin en ondernemingsgeest bij studenten 
en alumni te blijven bevorderen en om de onnodige risicoaversie bij starters te bestrijden. 

 

Acties 
 
 Informeren van starters door de organisatie van starterevents over de dienstverlening en de 

ondersteunende maatregelen van de Stad Gent en diverse socio-economische organisaties. Dit 
geeft studenten de kans om ervaringen uit te wisselen met andere starters en tips te krijgen van 
ervaren ondernemers. (Dienst Economie) 
 
 
 
 

SAMENWERKING STUDENT GHENTREPRENEUR 
 

 Organiseren van infosessies, workshops, inspiratiesessies buiten curriculum om het 
technologisch ondernemerschap bij STEM37 -studenten, vrouwelijke studenten en docenten te 
stimuleren (Student Ghentrepreneur STEMT). (Dienst Economie). 

 Via de jaarlijkse verkiezing van de Gentse student-ondernemer creëren we rolmodellen die op 
hun beurt andere studenten gaan motiveren om zelf te ondernemen. Deze verkiezing is ingebed 
binnen Student Ghentrepreneur zodat we het bereik en draagvlak van de rolmodellen kunnen 
verhogen. Ook studentondernemers uit andere hogere onderwijsinstellingen kunnen zich 
kandidaat stellen. (Dienst Economie). 

 Een uitvalsbasis voor pre-starters en starters creëren door  betaalbare ruimte, scholing, 
geïntegreerde begeleiding, kruisbestuiving te bundelen in de Startersfabriek, een uitvalsbasis 

                                                           
37

 Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) 

http://www.studentghentrepreneur.be/
http://www.arteveldehogeschool.be/accio/nl/
http://durfondernemen.ugent.be/
http://durfondernemen.ugent.be/
http://centrum-voor-ondernemen.be/
http://www.iminds.be/nl
http://www.unizo.be/
http://www.gent.be/
http://www.gent.be/
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voor pre-starters en starters in samenwerking met onderwijsinstellingen en socio-economische 
partners. (Dienst Economie) NIEUW 

 Aanbieden van een digitaal platform (We-start-up community) waarop studentondernemers hun 
project voorstellen en op die manier feedback kunnen ontvangen van mede 
studentondernemers en mentors. Ze kunnen er op zoek gaan naar medestudenten die bepaalde 
competenties hebben die hun bedrijf juist nodig heeft. Op die manier versterken ze elkaar en het 
Gentse ecosysteem. (Dienst Economie) NIEUW 

 De Startersportefeuille: Student-ondernemers kunnen afhankelijk van de fase waarin hun project 
zich bevindt tot 3000 euro steun ontvangen. Pre-starters kunnen rekenen op 500 euro 
aanmoedigingsteun. De bedoeling van dit nieuwe initiatief is (i) om studenten kennis te laten 
maken met professionele dienstverlening, en (ii) om professionele dienstverleners en sponsors 
een platform te bieden om hun diensten op een gestructureerde manier aan te bieden aan de 
student-ondernemers die aangesloten zijn bij Student Ghentrepreneur. (Dienst Economie) 
NIEUW  
 

 
 

9. Aanbieden stages, vakantiejobs en versterken van tewerkstellingskansen van jonge 
werkzoekenden, inclusief hoger opgeleiden. 

 

Visie 
 
We kunnen ons niet veroorloven dat talent verloren gaat. Steeds meer jongeren worden immers 
gedwongen aan de zijlijn te wachten op een kans op de arbeidsmarkt dat past bij de competenties 
die ze in hun studietraject verworven hebben. Dit is nefast vanuit het perspectief van de jongere, 
maar ook vanuit economisch perspectief is het van belang om hoger opgeleiden in de mate van het 
mogelijke op hun niveau tewerk te stellen. We stevenen immers af op een krapte op de arbeidsmarkt 
ondanks de huidige hoge jongerenwerkloosheid. 
 
Binnen de Stad Gent en OCMW bekijken we de mogelijkheden om hoger opgeleide werkzoekenden 
via stages zinvolle werkervaring te bieden, terwijl ze zoeken naar een job die bij hen past.  
We maken ook afspraken met bedrijven, om jongeren reële kansen te geven op werk. Door meer 
jongeren in dienst te nemen, eventueel in het kader van een stage of een kortlopend contract, maar 
ook door te investeren in een “mentorrol” ten aanzien van die jongeren die bij hen tewerkgesteld 
zijn. We sensibiliseren bedrijven rond de bestaande bovenlokale trajectmogelijkheden, en zetten er 
hen toe aan die toe te passen met het oog op duurzame tewerkstellingskansen voor jongeren.  
 

Wat is er al? 
 
 Stagedatabank voor studenten. Studenten kunnen zich online kandidaat stellen voor een 

stageplaats in kader van hun opleiding bij de Stad Gent en partners (musea en Digipolis). 

 Contact met hoger onderwijsinstellingen in kader van stages in het stedelijk onderwijs (deze 
stages zitten dus niet in de stagedatabank). 

 Aanvraag stages bij OCMW Gent via website OCMW Gent. 

 Jaarlijks worden meer dan 100 vakantiejobs voor studenten aangeboden bij stadsdiensten en 
OCMW. 

 Acties vanuit de actiegroep ‘Jeugdwerkloosheid’ van Gent, stad in werking38 en de werkgroep 
Hoger Onderwijs, universiteit en volwassenenonderwijs’ van Beleidsgroep Onderwijs Gent 

                                                           
38 'Gent, stad in werking' (Gsiw) is een partnerschap tussen organisaties in het Gentse, die zich engageren om mee te werken aan meer en 
beter werk in Gent. http://www.gsiw.be/partners  

http://applicaties.gent.be/stages/
http://www.gsiw.be/partners
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beogen een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in functie van stages, 
werkplekleren, werktrajecten. 

 contactpunt-studenten@politie.gent.be voor de aanvraag van een stageplaats. Politie biedt (een 
beperkt aantal) stageplaatsen aan studenten.  

 

Uitdagingen 
 
 We stellen vast dat jongeren die uitstromen uit het hoger onderwijs onvoldoende kansen krijgen 

om werkervaring op te bouwen op hun opleidingsniveau. Dit komt omdat bedrijven omwille van 
de crisis minder, of bij voorkeur werknemers met werkervaring aanwerven. Jongeren die onder 
hun opleidingsniveau instappen, ervaren nadien moeilijkheden om terug op te klimmen. 

 Er is een beperkte kennis van de arbeidsmarkt ook bij hogeschoolstudenten en er is nood aan 
objectieve informatie m.b.t. toekomstperspectief op de arbeidsmarkt afhankelijk van de 
gevolgde opleiding. 

 Specifiek voor het OCMW zien wij als uitdaging de komende jaren de inperking van de 
jongerenwerkloosheid en de begeleiding van de extra doelgroep die aanklopt bij het OCMW naar 
aanleiding van de hervormingen van de werkloosheidsreglementering voor schoolverlaters 
(inschakelingsuitkering). Deze hervormingen zorgen voor een hogere instroom van jongeren bij 
het OCMW.  

 

Acties 
 
 De mogelijkheid onderzoeken om systemen van stagematching- en coaching uit te breiden en 

het stage-aanbod te versterken binnen de stads- en OCMW-organisatie (Dienst werk). NIEUW 

 Aanbieden van stages bij de verschillende stadsdiensten, musea en Digipolis via stagedatabank.  
(Dienst Recrutering en Selectie) 

 Inzetten op een goede samenwerking tussen instellingen hoger onderwijs en scholen van andere 
onderwijsniveaus op vlak van lerarenopleiding door goede stageplaatsen aan te bieden. 
(Departement Onderwijs) 

 Aanbieden van meer dan 100 vakantiejobs bij verschillende stadsdiensten en het OCMW. In het 
kader van de diversiteit wordt een aantal studentenjobs bij de stad voorbehouden voor personen 
met een arbeidshandicap en voor personen met een leefloon van het OCMW Gent. In het OCMW 
krijgen jobstudenten met een leefloon van OCMW Gent sowieso voorrang, voor zover zij aan de 
vereisten voldoen. (Gezamenlijk DienstverleningsCentrum Personeelbeheer) 

 Ondersteunen en versterken van lerarenopleidingen in hoger onderwijs en universiteit door 
werkgroep wisselwerking Hoger Onderwijs en Onderwijspraktijk. (Departement Onderwijs - HOI) 

 Participeren aan de afstudeerbeurs van de Associatie Universiteit Gent. (Dienst Werk) 

  (Gent, stad in werking) NIEUW 
 We onderzoeken de diverse mogelijkheden om een arbeidsmarkteducatief aanbod te 

ontwikkelen op andere onderwijsniveau’s, i.s.m de betrokken onderwijsactoren (Dienst 

Werk).NIEUW 
(WAW is  ingebed in Dienst Werk, i.s.m Beroepenhuis en VDAB )

39
 

 
 
 
 
 

                                                           
39 http://www.wijsaantwerk.be/  

mailto:contactpunt-studenten@politie.gent.be
https://www.gent.be/werken-ondernemen/vacatures-en-solliciteren-als-jobstudent-bij-de-stad-gent/vacatures-voor-jobstudenten-bij-de-stad-gent
http://www.ocmwgent.be/werken-bij-ocmw-gent.html
http://www.wijsaantwerk.be/
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10. Verhogen van inspraak en participatie bij beleidsbeslissingen en in wijken die 
studenten aanbelangen. 

 

Visie 
 
We willen participatie en inspraak door studenten bevorderen en zetten in op een inclusieve aanpak. 
We zien studenten als actieve medeburgers en willen hen een volwaardige plek geven in deze stad. 
Een groot deel van de studenten kan niet stemmen in Gent, maar brengt wel veel tijd in Gent door. 
Zij zijn expert omtrent  hun leefwereld en het is belangrijk dat de stad Gent studenten de kans geeft 
om hun stem te laten horen  en actief deel te nemen aan de samenleving. We geloven dat dit de 
kwaliteit van het beleid ten goede zal komen, maar ook dat studenten op deze manier kunnen 
bijdragen aan de samenleving. Door hen nu al te beschouwen als volwaardige burgers van de stad, 
stimuleren we hen om ook na hun studies de band met Gent niet te verliezen. 
 

Wat is er al? 
 
 De studentenambtenaar behartigt de belangen van de studenten binnen het stadsbestuur en is 

de verbindingspersoon tussen studenten, hoger onderwijsinstellingen en het stadsbestuur. Ze 
streeft naar een automatische reflex bij stadsdiensten om bij het opstarten van projecten met 
een studentenlink ook rekening te houden met studenten en ze indien mogelijk te betrekken in 
werk- of denkgroepen.  

 Het studentenoverleg (StuGent) is het overlegorgaan tussen de het stadsbestuur, de 
studentenvertegenwoordigers, de studentenvoorzieningen van universiteiten en hogescholen. 
Hier kan wederzijdse informatiedoorstroming, maar worden ook knelpunten en verzuchtingen 
besproken.  

 In het kader van Wijk van de Maand wordt erover gewaakt dat ook studenten betrokken worden 
in die wijken waar ze sterk vertegenwoordigd zijn. Bij de  uitwerking van het 
studentenhuisvestingsbeleidsplan van de Stad Gent werden ook studenten betrokken. 

 Overpoort-buurtoverleg: overlegorgaan waarin verschillende stadsdiensten, Politie, horeca-
uitbaters, bewoners en studenten vertegenwoordigd zijn en waar gezocht wordt naar een multi-
disciplinaire aanpak van leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van deze (uitgaans-)buurt. 

 

 
Uitdagingen 
 
 Studenten worden te weinig betrokken bij heel wat trajecten die hen aanbelangen. We denken 

hierbij niet alleen aan de grote stadsvernieuwingsprojecten, maar ook andere vormen van 
wijkgerichte initiatieven en buurtoverleg. Ze worden te vaak gezien als tijdelijke bewoners die 
niet echt volwaardig deel uitmaken van hun buurt en dus ook niet moeten betrokken worden. 
Ook het feit dat deze groep snel wisselt, speelt hierbij een rol.  

 We bepleiten blijvend bij de hogere overheid om het voor kotstudenten mogelijk te maken om te 
stemmen in de stad waar ze studeren.  Het is immers logisch én democratisch om de 
representativiteit van studenten in te voeren in de stad waar ze het meest verblijven. Studenten 
zullen zich op die manier meer verbonden weten. 

 
 

Acties 
 
 Verder uitbouwen van StuGent als een forum waar meer ruimte is voor informatie-uitwisseling, 

inspraak en verzuchtingen van studenten (studentenambtenaar/Jeugddienst) 
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 Onderzoeken hoe we meer kunnen samenwerken met de vertegenwoordiging van de Gentse 
studentenraden (studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Diensten ondersteunen i.k.v. inspraak naar studenten toe en bewaken dat studenten betrokken 
worden indien relevant (studentenambtenaar/Jeugddienst). 

 Streven naar een vertegenwoordiging van studenten bij buurtoverleg (Dienst Beleidsparticipatie 
– studentenambtenaar/Jeugddienst). 

 Waken over het betrekken van studenten door organisatoren van activiteiten i.k.v. Wijk aan Zet 
(Dienst Beleidsparticipatie).  

 Versterken van wijkgerichte participatie van studenten zoals bvb in kader van Wijk van de maand 
(Dienst beleidsparticipatie) 

 Studenten expliciet betrekken bij inspraaktrajecten van grote stadsvernieuwingsprojecten zoals 
bvb Gent-Sint-Pieters, enz. (Dienst Beleidsparticipatie). 

 Streven naar vertegenwoordiging studenten in de Jeugdraad. (studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Opnemen belangenbehartiging van studenten en hun verenigingen binnen het stadsbestuur. 
(studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Pleiten bij de hogere overheid om het voor kotstudenten mogelijk te maken om te stemmen in 
de stad waar ze studeren. (Kabinet Onderwijs) 

 
 

11. Versterken van het studentenbeleid en managen van de groei van Gent als 
studentenstad vanuit een partnerschap met de hoger onderwijsinstellingen en 
studenten. 

 

Visie 
 
Hoger onderwijsinstellingen zijn gelokaliseerd in of zeer nauw verbonden met de binnenstad en zijn 
van daaruit steeds verder blijven groeien. We willen de HOI, studenten en studentenhuisvesting 
behouden in onze binnenstad, maar we willen ook veel sterker inzetten op een cultuur en structuur 
van samenwerking. De HOI hebben enerzijds een sterke verantwoordelijkheid naar de doelgroep 
studenten toe, maar zijn anderzijds op veel vlakken ook een partner in het stedelijk beleid naar 
burgers toe. HOI en studenten zien wij als partners om de missie40 van de Stad Gent te 
verwezenlijken. 
 
Om dit te kunnen realiseren streeft de Stad Gent naar een open partnerschap, een samenwerkings- 
en overlegmodel met diverse actoren, stadsdiensten, studentenvertegenwoordigers en de HOI op 
vlak van verschillende beleidsthema’s. Het is belangrijk te beseffen dat de stad en de HOI niet alleen 
wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, maar elkaar ook kunnen versterken vanuit een gezamenlijk 
streven naar een stad waarin studenten als volwaardige inwoners worden gezien met rechten en 
plichten zoals alle andere burgers. 
 

Wat is er al? 
 
 De studentenambtenaar is centraal aanspreekpunt rond het Gents studentenbeleid en fungeert 

als  brug tussen het stadsbestuur, studenten en de hoger onderwijsinstellingen.  

 Doorheen de jaren hebben de Stad Gent en de HOI verschillende samenwerkingsverbanden 
afgesloten (zie historiek). 

                                                           
40 Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Zij verbindt alle krachten om de stad uit te bouwen tot een blijven leefbaar 
geheel en zo de toekomst verder vorm te geven. Gent wil op een creatieve wijze voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale 
stad. We bouwen verder aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen. Zo ontwikkelen we 
ons tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning kunnen rekenen. 
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 Vanuit het EUniverCities-netwerk41 werd het Europees URBACT42-project EUniverCities opgestart: 
doel is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke en geïntegreerde visie rond het managen 
van de groei van onze stad als studentenstad en op basis van die visie te komen tot een 
actieplan, een “Local Action Plan” tegen midden 2015. Er werd een Local Support Group opgezet, 
die fungeert als het lokale anker voor de URBACT projectopvolging en die deze visie en het Local 
Action Plan zal uitwerken. Bedoeling is dat iedere partner zijn schouders hier onderzet om dit 
dan ook effectief uit te voeren. Vele van deze acties werden al opgenomen in het beleidsplan (zie 
speerpunten omtrent mobiliteit, studentenhuisvesting en de profilering van Gent als 
Studentenstad).  

 

Uitdagingen 
 
 Een stadsbreed traject realiseren dat alle actoren betrekt, is een tijdsintensief verhaal en moet  

vertrekken vanuit een breed draagvlak. Idealiter gaat hier een uitgebreid inspraaktraject aan 
vooraf waarbij diverse partners en studenten zelf bevraagd worden.   

 Charles Landry haalde in het rapport ‘Creative Cities Index’43  aan dat er een grote concentratie 
van onderwijsinstellingen is in Gent, maar dat het potentieel van die onderwijsinstellingen 
onvoldoende benut wordt. De komende jaren zal er meer worden ingezet op een structurele 
samenwerking met alle hoger onderwijsinstellingen en studenten zodanig dat bepaalde 
uitdagingen samen kunnen worden aangepakt. 

 Om te komen tot belangrijke verschuivingen en een overkoepelende, netoverschrijdende 
samenwerking op lange termijn is het noodzakelijk dat een structureel overleg wordt opgericht 
met het stadsbestuur en de directies hoger onderwijsinstellingen, naar analogie van het 
bestaande ambtelijk overleg tussen de Universiteit Gent en de Stad Gent. Op dit moment lost 
ieder voor zich steeds de lopende zaken op. Als we Gent op de kaart willen zetten als dé 
studentenstad is een structurele samenwerking op lange termijn noodzakelijk. 

 Ontbreken van statistieken en onderzoek over studenten. 

 HOI en de stad bezitten veel ruimte, maar vaak wordt die ruimte onvoldoende of onaangepast 
gebruikt. Er is nood aan een beter, kwalitatief gezamenlijk ruimtegebruik en –inrichting, maar het 
is moeilijk om de juiste beheersstructuur te vinden. 

 Andere doelgroepen aantrekken in het Kunstenkwartier en de verbinding tussen het 
Kunstenkwartier en het historisch stadscentrum aantrekkelijker maken. 

 

Acties 
 
 Rapporteren stand van zaken studentenbeleidsplan per legislatuur 

(studentenambtenaar/Jeugddienst) NIEUW 

 Opmaak en uitvoering van het URBACT Lokaal Actie Plan in samenwerking met de HOI.  (Dienst 
Internationale Relaties en Netwerken – Dienst Beleidsparticipatie - leden URBACT Local Support 
Group) NIEUW 

 Onderzoek naar beheersmogelijkheden en -instrumenten voor gezamenlijk ruimtegebruik als 
element van een duurzame ontwikkeling van stad en HOI (themagroep gezamenlijk 
ruimtegebruik i.k.v. URBACT-project EUniverCities) NIEUW 

                                                           
41 EUniverCities is een netwerk dat bestaat uit universiteitssteden in Europa en werkt rond de relatie stad-universiteit en dit om de 
universiteitssteden beter te positioneren in Europa. 
42 URBACT is een Europees programma ter bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling en het uitwisselen van kennis en good 
practices in dit domein. Voor elke partner is in de zomer van 2012 op basis van interviews met vertegenwoordigers van de stad en de 
universiteit een baseline study opgemaakt. De ‘baseline Gent’ beschrijft de lokale uitdaging die de stad Gent en de hoger 
onderwijsinstellingen samen willen aanpakken: het managen van de groei van de stad Gent als stad voor studenten, onderzoek en 
innovatie. (http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/eunivercities/partner/?partnerid=637)  
43

 https://stad.gent/werken-ondernemen/ondernemen/creatieve-economie/gent-scoort-hoog-op-creativiteit  

http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/eunivercities/partner/?partnerid=637
https://stad.gent/werken-ondernemen/ondernemen/creatieve-economie/gent-scoort-hoog-op-creativiteit


Actieplan studentenbeleid Pagina 31 

 Uitbouwen en ondersteunen netwerken met hoger onderwijsinstellingen en stadsdiensten. 
(studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Opnemen signaalfunctie in kader van studententhema’s die een structurele aanpak vergen. 
(studentenambtenaar/Jeugddienst) 

 Oprichten van een structureel overleg tussen stadsbestuur en directies hogere 
onderwijsinstellingen. (kabinet onderwijs) NIEUW 

 
 
 

12. Profileren van Gent als studentenstad, ook internationaal en het verbeteren van het 
imago van de student in Gent. 

 

Visie 
 
Gent zet in op kennis en innovatie en wil zich rond deze thema’s profileren en positioneren. Hierin 
past de positionering van Gent als studentenstad. We willen Gent internationaal aantrekkelijk maken 
voor nieuwe buitenlandse studenten, voor onderzoekers en bedrijven.  
 
De grote instroom van (internationale) studenten en onderzoekers voorziet onze kennispool 
voortdurend van verse zuurstof. Kennisbedrijven die zich in Gent komen vestigen, weten zich 
verzekerd van een soepele samenwerking met de verschillende kennisinstellingen. De Stad Gent is er 
zich van bewust dat haar ambities om de regio op internationaal niveau te laten uitgroeien tot een 
economische regio van kennis en innovatie, enkel mogelijk is door samen te werken. 
 
Via gezamenlijke communicatie en andere initiatieven willen we het imago van de studenten in Gent 
bijsturen, de meerwaarde van studenten voor de Stad Gent in de verf zetten en hun betrokkenheid 
bij de stad verhogen.  
 

Wat is er al? 
 
 In 2014 werd de werkgroep student en imago opgestart i.s.m. de hoger onderwijsinstellingen. Via 

kennisuitwisseling en gemeenschappelijke acties willen we Gent optimaal profileren als 
studentenstad en het imago van de student in de stad verbeteren. 

 ‘Kennis en innovatie’ blijft een speerpunt binnen het reglement stadsmarketingfonds. Dit sluit 
aan bij Gent als studentenstad. Het stadsmarketingfonds kan m.a.w. projecten van stadsdiensten 
en derden betoelagen die binnen dit speerpunt ‘kennis en innovatie’ vallen. Gent als 
studentenstad past en voldoet aan de andere criteria zoals vermeld in het reglement 
stadsmarketingfonds.   

 Deelname aan het EUniverCities-netwerk dat universiteitssteden beter probeert te positioneren 
in Europa. 

 

Uitdagingen 
 
 Gent is de grootste studentenstad van Vlaanderen. Het aantal (buitenlandse) studenten en 

onderzoekers blijft stijgen. Om dit succes te bestendigen en Gent nog beter als studentenstad te 
profileren, is het wenselijk om zich nog beter samen te organiseren. De ‘werkgroep student en 
imago’  -ontstaan via het Urbact-project EUniverCities- heeft het potentieel om een werkbaar 
forum te worden voor zowel strategieontwikkeling als de realisatie van gemeenschappelijke 
acties met HOI.  

 Gent profileert zich in het buitenland al als toeristische bestemming en naar investeerders toe als 
economische bestemming (acquisitie). Hierop werken concrete stadsdiensten, bestaan 
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samenwerkingen (binnen de stad en daar buiten: Toerisme Vlaanderen, FIT44, …)  en uitgewerkte 
marketingstrategieën. Voor het bereiken van buitenlandse studenten en onderzoekers handelt 
iedere HOI apart. Stadsbrede coördinatie is wenselijk.  

 Door de snelle groei van de studenten in de Stad Gent is het evenwicht tussen studenten en 
vaste bewoners op sommige plekken op een heikel punt komen te staan. Soms baten 
inspanningen om dit te verbeteren niet meteen. De uitdaging is te beseffen dat deze structurele 
maatregelen tijd vragen en we in de profilering niet blind mogen zijn  voor de (moeilijkere kanten 
van de) realiteit. 

 

Acties 
 
 Instaan voor regie, ondersteuning en coördinatie van projecten die Gent als studentenstad 

binnen het speerpunt ‘kennis en innovatie’ promoten, ook internationaal (Dienst Internationale 
Relaties en Netwerken – Stadsmarketing). NIEUW 

 Ontwikkelen van acties, tools en middelen die helpen Gent internationaal te profileren en dit 
naar verschillende doelgroepen (studenten, bedrijven, onderzoekers,…) in overleg met 
verschillende relevante spelers (Dienst Internationale Relaties en Netwerken – Stadsmarketing) 
NIEUW 

 Inzetten op gemeenschappelijke communicatie- en marketingacties  die het imago van de 
student in de stad verbeteren (HOI – studentenambtenaar - Dienst Internationale Relaties en 
Netwerken – Stadsmarketing) 

                                                           
44 Flanders Investment & Trade = Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 


