
 
 

 

De Gentse Studentenraad is op zoek naar bestuursleden Participatie. De bestuurders 
Participatie maken deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Gentse Studentenraad en 
vertegenwoordigen de studenten van de Universiteit Gent en werken op regelmatige basis 
samen met de Facultaire Studentenraden. Daarnaast hebben ze de verantwoordelijkheid om 
mandatarissen van de studentenraad die intern actief zijn, aan te werven en aan te sturen. 
Verder organiseren ze de interne projecten van de Gentse Studentenraad zoals 
promotiecampagnes, verkiezingen van de rector of studentenvertegenwoordigers etc. Dit 
doen ze in samenspraak met de andere bestuursleden en de voorzitter. Samen met het bestuur 
stellen ze een beleidsplan op en werken dit zo goed mogelijk uit. Het valt de bestuurders 
Participatie toe de Gentse Studentenraad te vertegenwoordigen in hun beleidsdomein. 

 

 
Profiel 

 
- Je hebt ervaring en interesse in vertegenwoordiging. 
- Je bent vertrouwd met de structuur van de Universiteit Gent. 
- Je hebt kennis van de studentenverenigingen en de studentenvertegenwoordiging 
- Je hebt bij voorkeur zicht op de werking van de Facultaire Studentenraden. 
- Je bent gemotiveerd om interne projecten en evenementen te coördineren met 

betrekking tot studentenparticipatie. 
- Je beschikt over een kritisch denkvermogen. 
- Je hebt voldoende communicatieve vaardigheden, tact en zin voor compromis. 
- Je bent ingeschreven aan de Universiteit Gent voor het academiejaar 2022-2023. 

 
 
Taken 

 
- Je onderhoudt heel regelmatig contact met het bestuur van de Facultaire 

Studentenraden. Je staat hen op logistiek en inhoudelijk vlak bij waar nodig en 
gewenst. 

- Je zoekt actief naar studentenvertegenwoordigers die een mandaat willen opnemen in 
één van deze vergaderingen. 

- Je roept de Werkgroep Participatie samen, indien daar nood aan is. Daarnaast leid je 
ook deze vergadering. 

Functieprofiel 
Bestuurder Participatie 



- Je werkt samen met studentenvertegenwoordigers op verschillende niveaus, 
voornamelijk die van de Facultaire Studentenraden. 

- Je stelt (eventueel in samenwerking met andere bestuurs- en stafleden) inhoudelijke 
dossiers op. 

- Je organiseert de events van de Gentse Studentenraad 
 
 
Wij bieden 

 
- Een onvergetelijke ervaring. 
- Een jonge, dynamische en dankbare omgeving. 
- De mogelijkheid om het (studenten)beleid aan de Universiteit Gent en daarbuiten mee 

vorm te geven. 
- Een onvergetelijk jaar. 

 
Praktische informatie 

 
- Je wordt verkozen op de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad.  
- Kandidaturen (motivatiebrief + CV) worden ingediend bij 

 bestuursverkiezingen@gentsestudentenraad.be tegen ten laatste de donderdag voor de 
Algemene Vergadering om 12u.  

 
De Gentse Studentenraad vertegenwoordigt alle studenten van de Universiteit Gent. Ze streeft naar 
een inclusieve en diverse studentenvertegenwoordiging. Voor vragen of verdere toelichting kan je 
terecht bij Sven Lippens en Eliane Vandamme (voorzitter en vicevoorzitter; 
vv@gentsestudentenraad.be ). 


