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THEMA GENT STUDENTENSTAD 

KRACHTLIJNEN 

1. We zetten - samen met alle hoger onderwijsinstellingen - in op de relatie student-stad en op 

een intensere samenwerking met de hoger onderwijs instellingen zelf. Net die verbinding 

maakt Gent uniek als studentenstad. Uit die troef valt nog meer te halen. 

 

 We werken samen met de hoger onderwijsinstellingen om sterker te communiceren met 

de studenten over thema’s en beslissingen van de Stad die ook een impact hebben op 

studenten (cfr. beleid inzake studentenkoten, mobiliteit…). 

 We werken samen met de hoger onderwijsinstellingen aan meer diversiteit in de 

studentenpopulatie. We doen dit door te werken met rolmodellen en coachingstrajecten 

voor leerlingen uit het secundair onderwijs. 

 We werken samen met het Duurzaamheidskantoor van de UGent aan 

duurzaamheid…(duurzaamheidsstreven) bij studenten en de universiteit (cfr bij 

afvalverwerking, duurzame studentenevenementen…). 

 We blijven ons engageren in urban academy en het City of People project. Beide 

samenwerkingsverbanden zetten in op kennisdeling, en samenwerking tussen onderwijs, 

Stad en middenveld. Vanuit deze samenwerkingsverbanden worden oplossingen gezocht 

voor toekomstige uitdagingen. 

 We voorzien tijdens de examenperiodes niet enkel bloklocaties in onderwijsinstellingen. 

We organiseren een open oproep bij stadsdiensten, bedrijven en andere instellingen om 

bloklocaties open te stellen. 

 

2. We aanzien studenten als volwaardige inwoners van Gent. We stimuleren en faciliteren het 

sociaal engagement van studenten in onze stad (cfr. huistaakbegeleiding, engagement in het 

jeugdwerk of voor de buurt…). We betrekken hen ook bij het beleid van de Stad op 

verschillende domeinen. Het studentenoverleg blijft het platform waar de Stad en studenten 

met elkaar in overleg gaan over het beleid. We investeren in initiatieven die inzetten op 

interactie en samenwerking tussen studenten en Gentenaars. 

 

 In samenspraak met de hoger onderwijsinstellingen werken we het principe van 

Community Service Learning breder uit. Hierbij nemen studenten een (sociaal) 

engagement op in de stad in ruil van studiepunten. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld 

engagement opnemen in het naschoolse vrijetijdsaanbod of zich inzetten in andere vormen 

van vrijwilligerswerk. 

 We starten een project op naar analogie met BOOT in Amsterdam: een platform waar 

studenten diensten leveren aan bewoners en organisaties in studentenbuurten. 

 We gaan door met 'Student in Warme Stad Gent' en zetten met tal van partners zo in op 

veerkrachtbevordering en mentaal welzijn bij studenten in Gent. 

 We betrekken studenten expliciet bij inspraak- en stadsontwikkelingsprojecten. 

 Studenten moeten veilig kunnen feesten, gewoon student zijn in de studentenbuurt. 


