
 

24/04/2019: STUDENTEN IN DE STAD 
PROGRAMMA  
 

14U00-17U00: WORKSHOPS 
 

1. WORKSHOP : STUDENTEN IN STAD EN SAMENLEVING  
 

1.1. STUDENT IN DE SAMENLEVING  
 
Voor wat engageren de Brusselse studenten zich, en waarom ? Hoe kunnen we  bepaalde initiatieven 
in de toekomst verder stimuleren? Hoe kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de studenten 
sensibiliseren voor de uitdagingen waar ze voor staat? 
 

• Case stad Gent: Hoe een stem geven aan studenten in de stad? (Stad Gent, Jeroen Paeleman 
en Anneke Vanden Bulcke) ; 

• Rondetafelgesprek met getuigenissen van studenten uit verschillende hoger 
onderwijsinstellingen actief in een sociaal en maatschappelijk relevant project; 

• Discussie 
 
1.2. WAT ZIJN DE CULTURELE INTERESSES VAN STUDENTEN?  

 
Hoe zit het met de cultuurbeleving van de Brusselse studenten? Kunnen we hen nog meer laten 
participeren aan het culturele leven ? Welke aanbevelingen zijn er voor de culturele organisaties ?  
 

• Terugkoppeling van de studenten van Michel Hubert (USL-B) rond de analyses van culturele 
praktijken van studenten en hun aanbevelingen voor de culturele operatoren in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ; 

• Project ‘Brusselmakers’, LUCA school of arts (to be confirmed) 
• Discussie  

 
PAUZE 

 
1.3 STUDENTEN EN HUN WOONWIJK  
 
Hoe studenten beter integreren in de wijk waar ze op kot zitten?  Gaan ze in interactie met andere 
bewoners? En hoe kunnen we deze ontmoetingen bevorderen? 
 

• Presentatie van het project geleid door de Manager Studentenleven van het 
stadsvernieuwingscontract (SVC) in Schaarbeek (Annelies Kums en Morgane Degand ) 

• Presentatie van het project ‘insjalet’ door Odisee (http://insjalet.be/nl/homepage/)  (to be 
confirmed). 

 
  



 

 
 

2. WORKSHOP STUDENTENHUISVESTING:  
 WELKE STEDENBOUWKUNDIGE AANBEVELINGEN KUNNEN WE FORMULEREN ?  
 WELKE NIEUWE VORMEN EN TYPOLOGIEËN VOOR STUDENTENHUISVESTING ?  

 
2.1  INLEIDING /CONTEXTUALISERING (perspective.brussels)  

 
Welk aanbod is er vandaag op het vlak van huisvesting voor studenten? Wat zijn hun noden en 
wensen?   
Is er aandacht voor studentenhuisvesting in de Brusselse beleidsplannen? 

 
2.2. STEDENBOUWKUNDIG EN JURIDISCH KADER (Nicolas Bernard, USL-B)  

 
Hoe wordt studentenhuisvesting opgenomen in de Brusselse juridische en planologische 
regelgeving? 
De huurovereenkomst studentenhuisvesting en het Kwaliteitslabel voor studentenwoningen. 

 
Debat  

 
PAUZE 

 
2.3  WELKE NIEUWE WOONTYPOLOGIEËN IN STUDENTENHUISVESTING? (Annelies Augustyns, team 

Vlaams Bouwmeester) 
• Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ (Annelies Augustyns, team Vlaams Bouwmeester) 
• Presentatie studentenopdracht (professor Georges Pirson (ULB) –to be confirmed). 

 

17U00-18U00: PAUZE 
 
 
18U00-20U00: LEZING EN DEBAT 
 
Twee steden, Antwerpen en Straatsburg, presenteren het beleid voor studenten in hun stad. 
Welke initiatieven hebben ze opgestart? Met welke problemen worden ze geconfronteerd? En welke 
opportuniteiten zijn er in hun stad? 
 
De presentaties worden gevolgd door een debat waarbij de Brusselse context onder de loep wordt 
genomen. Welke aanbevelingen kunnen we maken? Welke initiatieven en projecten zijn er reeds 
opgestart in het Brussels Gewest en wat kunnen we leren van de gepresenteerde voorbeelden uit 
Antwerpen en Straatsburg? 
 
 
 

20U00-22U00: DRINK 


