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Jarne Ghijsels verkozen tot Student van het
Jaar 2022

Jarne Ghijsels, derde bachelor biomedische wetenschappen aan UGent, is

verkozen tot Student van het Jaar 2022. Jarne heeft tijdens de coronaperiode

bakens verzet voor het mentaal welzijn van zijn medestudenten. Zo richtte hij mee

de chatlijn Epione op, waar studenten anoniem terechtkunnen voor een een-op-

een-gesprek.
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Als lid van de Gentse studentenraad zet Jarne Ghijsels zich al twee jaar in voor het mentaal

welzijn van zijn medestudenten. Vooral zijn engagement voor Epione, de chatlijn voor

studenten die nood hebben aan een gesprek, illustreert hoe hij jongeren inspireert. Jarne

coördineert het initiatief en geeft ook opleidingen aan operatoren, met extra aandacht voor het

omgaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Jarne voerde ook actie voor meer studentenpsychologen aan UGent en schreef mee aan het

'rapport mentaal welzijn' van de Vlaamse Vereniging van Studenten. Hij is ook lid van de

taskforce rond grensoverschrijdend gedrag in het nachtleven. Als 'Student van het Jaar' volgt hij

onder meer Nikola Balogova (2021) en Nicky Vandeghinste (2020) op.

Ik ben onder de indruk van de sterke kandidaten en hun inspanningen op
sociaal, cultureel en sportief vlak. Ze tonen hoe studenten op een diverse wijze
van Gent een warme studentenstad maken. Ik ben bijzonder trots op Jarne die
met zijn chatlijn hét verschil heeft gemaakt voor het mentaal welzijn van zijn
medestudenten.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Drie extra studenten in de kijker

Naast de Student van het Jaar zet de jury nog drie laureaten in de kijker. Ines Eeckhout, student

industriële ingenieurswetenschappen aan KULeuven, buigt zich onder meer over de

woonproblematiek. Voor haar stage zette ze zich in voor meer sociale woningen in Gent en haar

thesis deed ze rond het vergroenen van steden.

Maxiem Geldhof, student informatica aan UGent, ontwikkelde samen met zijn team de

succesvolle bloklocaties-website. De website heeft een duidelijke en grote meerwaarde voor

Gentse studenten. Maxiem en zijn team dachten na over toegankelijkheid en maakten het

systeem inclusiever.

Beatrice Constantin verhuisde twaalf jaar geleden met haar gezin van Roemenië naar België. Ze

was muzieklerares, maar koos in België voor een andere roeping: de zorg. Ze overwon tal van

obstakels en is nu derdejaarsstudent verpleegkunde aan Hogeschool Gent. De jury looft haar

om haar doorzetting en wilskracht.

Meer informatie over alle genomineerden

https://epione.sittool.net/
https://persruimte.stad.gent/200063-nikola-balogova-verkozen-tot-student-van-het-jaar
https://persruimte.stad.gent/189485-nicky-vandeghinste-verkozen-tot-student-van-het-jaar-2020
https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/student-van-het-jaar-2022


'Student van het Jaar' is een actie van de Stad Gent. De jury bestond uit twee leden van de

jeugdraad, twee leden van het Gentse studentenoverleg, twee leden van Student in Gent en de

Student van het Jaar 2021.

Contact voor de pers

Wouter Boesman, kabinet schepen El-Bazioui, gsm 0477 63 99 52, e-

mail wouter.boesman@stad.gent

Bevoegd

Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit; stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 40, e-mail schepen.elbazioui@stad.gent
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