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Alle erkende Gentse studentenverenigingen
ondertekenen straks doopdecreet

Alle erkende Gentse studentenverenigingen zullen op woensdag 2 oktober 2019

het Gents doopdecreet ondertekenen. De Vlaamse overheid lanceerde vorig

academiejaar een Vlaams kader voor studentendopen. Daarbij werd het Gents

doopdecreet als goed voorbeeld gebruikt. Om die reden staat het gros van de

Vlaamse richtlijnen al in de Gentse versie. 

Gent is met 80.000 studenten in het hoger onderwijs de grootste studentenstad in Vlaanderen.

In Gent zijn meer dan 140 studentenverenigingen actief. Zij zorgen voor begeleiding en advies,

maar ook voor het organiseren van studentikoze activiteiten zoals een doop. De Stad Gent wil

deze traditie een plaats geven in de stad en in goede banen leiden via het doopdecreet. Alle

erkende studentenverenigingen ondertekenen daarom jaarlijks in oktober het Gents

doopdecreet.

⏲



Regels strenger voor doopmeesters

Het doopdecreet wordt jaarlijks, telkens na een evaluatie en eventuele aanpassingen,

goedgekeurd op het studentenoverleg in juni. Naast de studentenkoepels zijn ook alle

hogeronderwijsinstellingen en betrokken stadsdiensten aanwezig. Nieuw dit jaar is dat de

regels voor doopmeesters worden verstrengd: zij moeten zich tijdens de doop volledig

onthouden van alcoholgebruik.

 

De Stad Gent heeft in de uitwerking en naleving van het doopdecreet een coördinerende en

bemiddelende rol tussen onderwijsinstellingen, studentenpopulatie, Gentenaars en de

verschillende betrokken diensten. Dankzij het doopdecreet en de controle door de

bestuursleden van de studentenverenigingen zijn er amper klachten.

'Het doopdecreet is een mooi voorbeeld van hoe een goede samenwerking
tussen stadsbestuur en studenten de stad voor iedereen leefbaarder maakt.
Met dit decreet geeft Gent zijn studentenclubs de ruimte om die traditie verder
te zetten en nemen de studenten op hun beurt de verantwoordelijkheid om
dopen in goede banen te leiden. Het feit dat Vlaanderen dit kader overneemt,
bewijst de degelijkheid van onze afspraken.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Voor en door studenten

Studenten schrijven in overleg met verschillende partners ook zelf aan de teksten van het

doopreglement. Deze participatieve aanpak verhoogt het draagvlak van het decreet bij de

studentenverenigingen. Sinds het academiejaar 2010-2011 bereikt de Stad Gent alle erkende

Gentse studentenverenigingen. Ook verschillende niet-erkende verenigingen doen mee en

zullen het doopdecreet handhaven. 

Student Bootcamp

Op de dag van de ondertekening, woensdag 2 oktober, biedt de Stad Gent samen met de

hogeronderwijsinstellingen verschillende workshops aan om studentenverenigingen te

ondersteunen. Het doel van Student Bootcamp is om Gentse studentenverenigingen correct te

informeren en hen de nodige vaardigheden bij te brengen rond de thema's centen,

evenementen, communicatie en welzijn.

Contact



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Anneke Vanden Bulcke, Studentenambtenaar Jeugddienst, gsm 0473 87 33 88, e-mail

anneke.vandenbulcke@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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