PARTICIPATIEREGLEMENT
van de
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Dit reglement geeft uitvoering aan de bepalingen van de bepalingen van de codex hoger onderwijs 1, hoofdstuk 5
met betrekking tot het participatiereglement en ondersteuning aan studentenvertegenwoordigers 2, en aan de
bepalingen over studentenparticipatie zoals omschreven in het organiek statuut van de VUB 3.
Dit reglement moet samen met het algemeen reglement van de Studentenraad en Stuvoraad van de VUB gelezen
worden.
Voor de leesbaarheid van de tekst wordt enkel de mannelijke persoonsvorm gebruikt. De bepalingen over functies
en personen gelden uiteraard zonder genderonderscheid.
Artikel 1: Medebestuur door studenten
Onverminderd de toepasselijke bepalingen van de codex Hoger Onderwijs en het organiek statuut van de VUB
zijn de studenten afgevaardigd in de volgende organen, in voorkomend geval zetelen zij daarin met stemrecht:
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Alle aan de leden van de vergadering toegekende rechten en plichten, zijn op gelijke wijze van toepassing voor
de studentenvertegenwoordigers.
De studentenvertegenwoordigers in bovenvermelde organen hebben dus niet alleen het recht gehoord te
worden, maar eveneens om daadwerkelijk te participeren in de bespreking en mee te beslissen.
Artikel 2: De Studentenraad wordt rechtstreeks verkozen
De studentenvertegenwoordigers
studentengemeenschap.
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Artikel 3: Uitoefening en delegatie van bevoegdheden door de Studentenraad
§ 1. De Studentenraad kan uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die
studenten aanbelangen aan de interne organen van de universiteit. Het betrokken orgaan brengt na ontvangst
van een advies een met redenen omklede schriftelijke reactie uit in de vorm van een voorstel.
§ 2. De Studentenraad kan zijn bevoegdheden delegeren naar participatiecommissies, de geledingen van
studentenvertegenwoordigers, binnen de bestaande organen van de universiteit.
§ 3. Het bevoegde bestuursorgaan 4 van de universiteit delegeert het nemen van alle beleidsbeslissingen m.b.t.
de werking en de organisatie van de studentenvoorzieningen binnen de perken van de meerjarenbegroting van
afdeling III – studentenvoorzieningen - en het goedkeuren van reglementen m.b.t. de organisatie van de
studentenvoorzieningen naar de Studentenraad.
Artikel 4: Aanduiding of voordracht van studentenvertegenwoordigers
§ 1. De studentenvertegenwoordigers in de organen vermeld in titel IV, titel V en titel VI van het organiek statuut
van de VUB worden aangeduid zoals bepaald in het Organiek Statuut of in dit participatiereglement.
1. De studentenvertegenwoordigers in de Universiteitsraad worden op voorstel van de Studentenraad
aangeduid door en onder de leden van de Studentenraad of Stuvoraad. bij voorkeur gespreid over de

1 http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650
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Studenten, inclusief de doctoraatstudenten, die ingeschreven zijn aan de VUB en die de studentengemeenschap aan de VUB
vertegenwoordigen.
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https://www.vub.be/sites/vub/files/organiek_statuut_vub_publicatieversie_zoals_gewijzigd_en_goedgekeurd_door_de_universi
teitsraad_dd_18_09_2018.pdf
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verschillende genders, faculteiten en het Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding, voor zover zij
vertegenwoordigd zijn in de Studentenraad en Stuvoraad.
De leden in de Academische Raad worden door de Studentenraad aangeduid. Bij voorkeur gaat het om
studentenvertegenwoordigers die als zetelend of als voormalig lid minstens één jaar ervaring in de
Studentenraad of Stuvoraad hebben. Bij voorkeur is er een evenwichtige genderverdeling van de
voorgedragen leden.
Studenten die op het ogenblik waarop zij als stemgerechtigd lid worden aangeduid in de Academische
Raad niet behoren tot de Studentenraad, worden met stemrecht in de Studentenraad opgenomen.
a. De studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad worden, vanuit elke faculteit van de
universiteit, door en op voorstel van de studentenvertegenwoordigers in de Studentenraad
aangeduid. Bij voorkeur gaat het om studenten met een interesse voor de organisatie van het
onderwijs.
b. De Studentenvertegenwoordigers in de Raad Internationaal Beleid worden door en op voorstel
van de studentenvertegenwoordigers in de Studentenraad aangeduid. Bij voorkeur gaat het om
studenten met een interesse voor het thema internationalisering.

§ 2. De leden van de Stuvoraad worden voor de helft aangeduid door de Studentenraad en voor de helft aangeduid
door de raad van bestuur, op voorstel van de Studentenraad.
§ 3. De studentenvertegenwoordigers in de participatiecommissies van de opleidingsraden worden
aangeduid/verkozen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de faculteit.
Het departement Onderwijs- en Studentenbeleid voorziet, in overleg met de Studentenraad, richtlijnen voor de
samenstelling van de studentenvertegenwoordiging in de opleidingsraden. Het departement Onderwijs- en
Studentenbeleid bewaakt de samenstelling en de wijze waarop die tot stand komt en informeert de Studentenraad
hierover.
§ 4. M.b.t. de aanduiding van studentenvertegenwoordigers in de participatiecommissies van de
faculteitsraden verloopt de procedure als volgt:
1. De student die, zoals gedefinieerd in artikel 77 van het algemeen reglement van de Studentenraad en
de Stuvoraad, voor het daaropvolgend academiejaar voor de Studentenraad verkozen is met het meest
aantal stemmen onder alle kandidaten behorend tot die faculteit ongeacht zijn rangschikking onder alle
kandidaten, wordt automatisch aangeduid als studentenvertegenwoordiger in zijn faculteitsraad;
2. Voor de resterende mandaten in de faculteitsraden worden studentenvertegenwoordigers van de
faculteitsraden aangeduid/verkozen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk
reglement van de faculteit.
Het departement Onderwijs- en Studentenbeleid voorziet, in overleg met de Studentenraad, richtlijnen voor de
samenstelling van de studentenvertegenwoordiging in de faculteitsraden. Onderwijs-& Studentenbeleid bewaakt
de samenstelling en de wijze waarop die tot stand komt en informeert de Studentenraad hierover.
§ 5. M.b.t. de aanduiding van studentenvertegenwoordigers van de participatiecommissies in de
faculteitsbesturen verloopt de procedure als volgt:
De studentenvertegenwoordigers in de faculteitsbesturen worden aangeduid door en vanuit de
studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraad.
§ 6. M.b.t. de aanduiding van de studentenvertegenwoordigers in de interne commissies die buiten de organen
bepaald in het organiek statuut of de participatiecommissies vallen, gebeurt de aanduiding door de Studentenraad
rekening houdend met de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de betrokken commissie.
§ 7. M.b.t. de aanduiding van de studentenvertegenwoordigers in de externe raden en externe commissies,
gebeurt de aanduiding door de Studentenraad rekening houdend met de bepalingen opgenomen in de statuten
of andere reglementen van de desbetreffende organisatie of instelling.
Artikel 5: Faciliteiten inzake onderwijs- en examenregeling
Het bevoegde bestuursorgaan voorziet voor de studentenvertegenwoordigers die aangeduid werden door de
Studentenraad of het bevoegde bestuursorgaan zoals bepaald in artikel 6 de nodige faciliteiten op het gebied van
onderwijs- en examenregeling. Zij krijgen daartoe het statuut van reflex-student toegekend zoals gedefinieerd in
het onderwijs- en examenreglement.
Artikel 6: Ondersteuning van de werking van de studentenvertegenwoordiging
De universiteit stelt een ingericht lokaal ter beschikking aan Studentenraad. Dit lokaal is uitsluitend bestemd voor
activiteiten verbonden aan de werking van de Studentenraad.
De universiteit voorziet in haar begroting de nodige budgetlijnen om de Studentenraad toe te laten goed te
functioneren zonder dat de studentenvertegenwoordigers persoonlijke middelen hoeven te investeren.
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De universiteit zorgt voor administratieve ondersteuning en organiseert het aankopen van diensten en goederen
zodat de studentenvertegenwoordigers geen aankopen moeten prefinancieren met persoonlijke middelen.
De universiteit ondersteunt de communicatie van de Studentenraad.
De dienstverantwoordelijken ondersteunen de studentenvertegenwoordigers in functie van een goed begrip van
studentgericht en studentengerelateerd beleid. Dat kan gebeuren op initiatief van de dienstverantwoordelijken of
op vraag van de studentenvertegenwoordigers. De studentenvertegenwoordigers, aangeduid zoals bepaald in
artikel 4, kunnen gebruik maken van het voor personeelsleden beschikbaar aanbod voor vorming, training en
opleiding.
De Studentenraad kan een gemotiveerd voorstel over de gewenste ondersteuning overmaken aan het bevoegde
bestuursorgaan.
Artikel 7: Geschillenregeling
Indien zich geschillen zouden voordoen over de uitvoering en interpretatie van de participatierechten is het de
vicerector Onderwijs en Studentenzaken die in het geschil zal bemiddelen. Indien nodig zal de rector het geschil
beslechten.
Als de Studentenraad meent dat de universiteit haar decretale verplichtingen inzake studentenparticipatie niet
nakomt, dan kan de Studentenraad het regeringscommissariaat daarvan op de hoogte stellen.
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