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0.Intro
0

De

A

Intro

vergadervoorzitter

5’

laat

weten

dat

iedereen

zijn/haar

aanwezigheid

1.0

moet

bevestigen. Deze bevestiging is nodig voor het verslag. Wanneer deze aanwezigheid niet
wordt meegedeeld, wordt dit ook niet opgenomen in het verslag. Iedereen moet ook
aangeven of die persoon stemrecht heeft. De vergadervoorzitter geeft mee dat er per
studentenraad slechts één persoon stemrecht kan hebben.

1.Agenda
N°

Type

1

C

Omschrijving

Goedkeuring agenda

Tijd

Doc

17u30

1.0

5'

De vergadervoorzitter vraagt of het bureau bezwaren heeft. Er worden geen bezwaren
geformuleerd.

De agenda wordt goedgekeurd.

2.Goedkeuring verslag bureau 2019.12.12
2

C

Verslag Bureau 2019.12.12

17u35

5'

2.0

De vergadervoorzitter vraagt of het bureau bezwaren of opmerkingen heeft op het
verslag van het bureau van 12 december.

Ruben Janssens vraagt of het mogelijk is de stand van zaken van de studentenraden te
notuleren in het verslag.
Dylan Couck reageert dat dit niet doenbaar is omdat het verslag uitschrijven veel werk
vereist. Het is mogelijk als studentenraad om een document in te vullen waarin de stand
van zaken kan worden genotuleerd. Dit is terug te vinden op de Drive.
Het verslag van het bureau van 12 december wordt goedgekeurd.
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3.Stand van zaken studentenraden
3

A

Stand van zaken studentenraden

17u40

15'

De studentenraden geven een stand van zaken van hun eigen studentenraad.

KU Leuven
Klaas Collin deelt mee momenteel bezig te zijn met [onverstaanbaar]. Dit zijn
opleidingscommissies. Dit zijn studenten die het dichts bij staan bij de opleidingen. Hier

organiseert de studentenraad het hele jaar door evenementen om studenten meer te
betrekken en meer in de kijker te zetten. Verder is de studentenraad van KU Leuven ook
bezig met [onverstaanbaar] bij de Europese alliantie. Een belangrijk dossier is
momenteel het dossier van de studievoortgangsmaatregeling.

Artesis Plantijn Hogeschool
Elise

Beeckmans

geeft

aan

momenteel

[onverstaanbaar]

omdat

mensen

die

[onverstaanbaar] bij het departement waar dat ze werken het niet centraal staat
waardoor studenten niet altijd even goed geholpen worden. Ze vertelt te kijken hoe dit te
centraliseren.

Verder

examenreglement.

laat

Hierin

ze

staat

weten
vermeld

bezig

te

zijn

met

het

onderwijs-

en

dat docenten het laptopgebruik kunnen

verbieden tijdens de les, zelfs voor een notitie te nemen. Ze geeft aan dit graag uit het
reglement te zien verdwijnen.

Universiteit Antwerpen
Jens Matthe meldt opnieuw verhuisd te zijn met de studentenraad. Hij laat verstaan dat
er momenteel [onverstaanbaar]verkiezingen. De studentenraad heeft een memorandum
geschreven.

Karel de Grote Hogeschool
Mats Baelus laat weten [onverstaanbaar] en een paar andere procedures. Hij informeert

daarbuiten bezig te zijn met de invulling van de maand mei betreffende de werking rond
LGBTQ+. De studentenraad is ook actief bezig met het organiseren van de dag van de
participatie.

Universiteit Gent
Ruben Janssens deelt mee de studievoortgangsmaatregeling te herzien.
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UCLL (Limburg)
Koen Van Vlierden vertelt dat campussen zeer veel vrijheid hebben in hun invulling van
hun opleidingen. Dit hangt van de campus af. UCLL is een uitzondering in veel verhalen.
Hij geeft aan als student hier niet content mee te zijn.

Thomas-More Kempen
Ward Beyens deelt mee bezig te zijn met studievoortgang.

4.Verkiezingen rapporteurs en mandatarissen
4

C

Verkiezingen

17u55

10'

Mandatarissen
Sander Vanmaercke - VLOR Overlegplatform activerend

4.1

leren
Sander Vanmaercke - VLOR WG levenslang leren in het

4.1

hoger onderwijs
4.2

Dylan Couck - VLOR Algemene Raad
Rapporteurs

De vergadervoorzitter licht de verkiezingsprocedure toe. Iedere kandidaat stelt zijn
kandidatuur voor.

Er zijn 2 kandidaat-mandatarissen voor 3 beschikbare functies. De 2 kandidaten stellen
zichzelf voor. Het gaat om Sander Vanmaercke en Dylan Couck
De vergadervoorzitter laat weten dat de stemming volgt op het einde van dit
agendapunt.

De aanwezige leden krijgen de mogelijkheid om te stemmen. De 11 aanwezige
stemgerechtigde leden brengen hun stem uit.
Naam

Functie

Sander

VLOR Overlegplatform activerend leren

Vanmaercke

Sander

VLOR WG levenslang leren in het

Vanmaercke

hoger onderwijs
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Dylan Couck

VLOR Algemene Raad

10

1

0

Alle kandidaat-mandatarissen zijn verkozen.
Sander Vanmaercke is verkozen als mandataris bij de VLOR Overlegplatform activerend
leren.

Sander Vanmaercke is ook verkozen als mandataris bij de VLOR Werkgroep levenslang
leren in het hoger onderwijs.
Dylan Couck is verkozen als mandataris bij de VLOR Algemene Raad.
Proficiat!

5.Terugkoppeling mandaten
5

A

Terugkoppeling mandatarissen & rapporteurs
Mandatarissen
●

18u05

20'

Zie mandatenlijst

mandat
enlijst

Rapporteurs

Mandatarissen
De vergadervoorzitter geeft het woord aan de mandatarissen om hun terugkoppeling
toe te lichten.

Sander Vanmaercke koppelt de VLOR Commissie Internationaal Onderwijs- en
Vormingsbeleid terug. De terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.

Feliciaan De Palmenaer koppelt de VLIR Raad terug. De terugkoppeling kan gevonden
worden in dit document.
Dylan Couck koppelt de VLHORA Raad van bestuur terug. De terugkoppeling kan
gevonden worden in dit document.
Dylan Couck koppelt de VLOR Werkgroep evaluatievragen financieringsmechanisme
terug. De terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.
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Sander Vanmaerke koppelt de VLOR Werkgroep levenslang leren in het hoger
onderwijs terug. De terugkoppeling is terug te vinden in dit document.

Sander Vanmaerke koppelt de VLOR OVP duaal leren hoger onderwijs terug. De
terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.

Dylan Couck koppelt de VLHORA Werkgroep verpleegkunde terug. De terugkoppeling
kan gevonden worden in dit document.
Dylan Couck koppelt de VLOR Bureau Raad Hoger Onderwijs terug. De terugkoppeling
kan gevonden worden in dit document.
Dylan Couck koppelt de VLOR Raad Hoger Onderwijs terug. De terugkoppeling kan
gevonden worden in dit document.
Dylan Couck koppelt de VLIR Werkgroep Onderwijs terug. De terugkoppeling kan
gevonden worden in dit document.
Sander

Vanmaercke

koppelt

de

VLOR

Werkgroep

Democratisering

terug.

De

terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.
Dylan Couck koppelt de VLOR WG Beleidsnota - programmadecreet terug. De
terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.
Dylan Couck koppelt het Adviescomité Verpleegkunde terug.
Dylan Couck koppelt de VLOR Algemene Raad terug. De terugkoppeling kan gevonden
worden in dit document.
Sander

Vanmaercke

koppelt

de

VLIR

Werkgroep

Lerarenopleiding

terug.

De

terug.

De

terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.
Dylan Couck koppelt de VLOR Werkgroep wendbaar hoger onderwijs terug.
Sander

Vanmaercke

koppelt

de

VLIR

Werkgroep

gelijke

kansen

terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.
Sander Vanmaerke koppelt de VLOR Overlegplatform SOHO terug. De terugkoppeling
kan gevonden worden in dit document.
Sander Vanmaercke koppelt de VLOR OVP activerend leren in het hoger onderwijs. De
terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.
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Dylan Couck koppelt de VLIR Werkgroep onderwijs terug. De terugkoppeling kan
gevonden worden in dit document.

Sander Vanmaercke koppelt de VLIR Centrale ijkingstoetscommissie terug. De
terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.
Sander

Vanmaercke

koppelt

de

VLIR

Werkgroep

studievoortgang

terug.

De

terugkoppeling kan gevonden worden in dit document.
Dylan Couck koppelt de VLOR Algemene Raad terug. De terugkoppeling kan gevonden
worden in dit document.
Rapporteurs
Sander Vanmaercke koppelt het rapporteurschap diversiteit terug.
Sander Vanmaercke koppelt het rapporteurschap vluchtelingen terug.
Sander Vanmaercke koppelt het rapporteurschap heroriëntering terug.
Feliciaan De Palmenaer koppelt het rapporteurschap online leren terug.
Dylan Couck koppelt het rapporteurschap vermarkting hoger onderwijs terug.

6.Slack voor studentenraden - Input
6

B

Slack voor studentenraden - Input

18u25

10'

6.0

De vergadervoorzitter geeft het woord aan Bernd Wethmar.
Bernd Wethmar informeert het bureau dat het interessant zou zijn om onder de
studentenraden het contact te bevorderen. Hij geeft aan dat het soms moeilijk is te
weten wie van welke instelling is, ondanks de Facebookpagina. Hij informeert dat VVS
intern gebruik maakt van het Slack kanaal. Hij laat verstaan dat het een idee zou zijn om
een Slack account aan te maken voor iedere studentenraad met een kanaal waar
onderling gecommuniceerd kan worden. Hij voegt toe dat het een meerwaarde kan zijn
mocht iedereen onderling meer op de hoogte te zijn van elkaar.
Bernd Wethmar vraagt de mening van de leden van het bureau.
Koen Nguyen vraagt of het mogelijk is om Discord te gebruiken.
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Bernd Wethmar reageert dat het de bedoeling is het maximale uit minimale effort te
halen. Er is al sprake van Facebook en mail. Er zijn enkele studentenraden die reeds met
Slack werken. Aangezien het personeel van VVS al gebruik maken van Slack, kost het
een kleine moeite om accounts bij te maken.
Klaas Collin vraagt aan de leden met welk programma zij momenteel werken. Hij geeft
aan gebruik te maken van Workspace. Indien meerdere studentenraden hiermee werken,
is een overstap naar Workspace een mogelijkheid.
Sander Vanmaercke reageert dat het niet mogelijk is om van account te wisselen met
Workspace en bijgevolg geen aantrekkelijke optie om te gebruiken.
Elise Beeckmans stelt zich de vraag of Slack benuttigt zal worden. Ze meldt zelf al met
veel kanalen te werken.

Ruben Janssens geeft aan zeer enthousiast te zijn. Hij laat weten zelf intern met Slack

te werken en benadrukt de moeiteloze manier van werken met Slack. Hij stelt voor
meerdere kanalen te maken voor onderwijs, diversiteit en sociale zaken zodat per
onderwerp makkelijk kan worden overlegd.
Adnan Sariyer meldt zeer positief te zijn over Slack.
Koen van Vlierden laat verstaan Slack niet te gaan gebruiken evenals Elise Beeckmans.
Ruben Janssens informeert dat het mogelijk is de app van Slack te downloaden alsook
meldingen te ontvangen via mail.

Bernd Wethmar deelt mee dat er intern zal gekeken worden naar de haalbaarheid. Het
creëren van accounts neemt vrij weinig tijd in beslag.
Klaas Collin benadrukt het belang dat iedereen hetzelfde kanaal gebruikt en de
studentenraden die interesse hebben kunnen hieraan worden toegevoegd.
Bernd Wethmar voegt toe dat het de bedoeling is één e-mailadres per studentenraad te
gebruiken zodat dit ieder jaar kan worden doorgegeven.
Mats Baelus geeft aan het een probleem te vinden om het e-mailadres van de
studentenraad te gebruiken omdat hij steeds opnieuw moet inloggen wat de drempel van
gebruik hoger maakt.
Feliciaan De Palmenaer reageert dat dit voor Slack niets uitmaakt en dat het mogelijk
is meerdere mails tegelijkertijd te gebruiken.

Bernd Wethmar informeert dat er intern een beslissing worden gemaakt.
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De vergadervoorzitter neemt waar dat er geen verdere opmerkingen zijn en sluit dit
agendapunt af.

7.Standpunt: Inschrijven van studenten in de
bevolkingsregisters
7

B/C

Standpunt: Inschrijving van studenten in de

18u35

25'

bevolkingsregisters

7.0

De vergadervoorzitter geeft het woord aan Sander Vanmaercke.
Sander Vanmaercke deelt mee dat dit document op voorhand ter beschikking is
gesteld. De FOD binnenlandse Zaken verwachtte zeer snel input vanuit VVS. Hij vertelt

dat er een document is opgesteld aan de hand van de input die jullie hebben gegeven.
Hij voegt toe dat dit document zo objectief mogelijk is opgesteld betreffende het wijzigen
van studenten in bevolkingsregisters.
Sander Vanmaercke laat verstaan dat een van de belangrijkste wijzigingen inhoudt dat
een student zich makkelijker zou kunnen inschrijven in het bevolkingsregister van een
studentenstad. Deze implicaties staan in de nota opgesomd.
Sander Vanmaercke deelt mee dat het verder zo weinig mogelijk administratieve lasten

met zich meebrengt. Hij meldt dat VVS vragende partij is. Hij laat weten dat zij FOD
Binnenlandse zaken reeds hebben gecontacteerd om in overleg te gaan vooraleer een
beslissing valt. Daarnaast is er vanuit VLIR, VLHORA en VVS en brief opgesteld die onze
visie hierop weergeeft. Ook hebben een aantal andere organisaties een nota geschreven.
Stad Gent bijvoorbeeld. Hij vertelt dat zij ongeveer in dezelfde lijn zitten. Ook heeft Stad
Leuven een nota geschreven.
Sander Vanmaercke legt uit dat Stad Leuven elke student wil verplichten om zich in te

schrijven in het bevolkingsregister van hun studentenstad. Zij hebben waarschijnlijk de
implicaties van de financiering van zowel de gemeente van waar dat de student komt
alsook de financiering van studentensteden. Hij verklaart dat Leuven dit zou willen doen
omdat ze hopen dat op deze manier extra financiering verkregen wordt mits alle
studenten meegerekend worden als bewoners. Verder mag iedereen die ingeschreven
staat

in

het

bevolkingsregister

stemmen.

Dit

wil

zeggen

dat

Leuven

40.000

stemgerechtigde mensen meer zou verkrijgen.
Stijn Pinkhof vraagt of dit geldig is voor alle studenten, zelfs als ze niet op kot zitten.
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Sander Vanmaercke reageert dat zij weldegelijk op kot moeten zitten. 40.000
studenten zitten op kot in Leuven.
Sander Vanmaercke benadrukt dat dit voorstel nog zeker niet is goedgekeurd. VVS is
vragende partij om met FOD Binnenlandse Zaken samen te zitten en alle implicaties te
bekijken. Het is niet duidelijk van waar dit voorstel is gekomen. Hij deelt mee dit binnen
de Federale regering te hebben nagevraagd maar niemand was op de hoogte van waar
dit voorstel kwam. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn dat enkele jaren geleden aan de
administratieve dienst is gevraagd om dit uit te werken maar wat een paar jaar op zich
heeft laten wachten. Dit is waarschijnlijk plots weer naar boven gekomen. Hij laat
verstaan dat dit de reden is dat er zo snel input is gevraagd aan zowel alle
studentensteden als VVS.
Sander Vanmaercke geeft aan dat vragen mogen worden gesteld en opmerkingen
gegeven mogen worden.

Stijn Pinkhof vraagt of Brussel al een reactie heeft gegeven.
Sander Vanmaercke deelt mee dat Brussel niet heeft gereageerd. Wel heeft VVS de

nota naar de schepenen van de studentensteden verstuurd. Hier zijn meerdere positieve
reacties op gekomen waaruit blijkt dat veel mensen op dezelfde lijn als VVS zitten. Hij
vermoedt dat Brik hier wel mee is bezig geweest.
Angela Brinkman vraagt ter verduidelijking of de wijziging betrekking heeft op het
vergemakkelijken in plaats van het verplichten.
Sander Vanmaercke reageert dat FOD Binnenlandse Zaken de inschrijving van
studenten in bevolkingsregisters wil vergemakkelijken. Stad Leuven wil dit verplichten. In
het voorontwerp van Koninklijk besluit staat vermeld dat de inschrijving van studenten
moet worden vergemakkelijkt.
Ruben Janssens vraagt of er een idee is over de structurele inbedding van studenten in
de stad. Hoeveel studenten willen gebruik maken van domiciliëring? Van de 38.000
kotstudenten in Gent zouden 300 zich willen domiciliëren.
Dylan Couck reageert dat de interpretatie van deze cijfers luidt dat er jaarlijks 300
aanvragen moeten worden afgekeurd.

Sander Vanmaercke laat weten dat er zeer weinig bekend is over de structurele
verankering. In 2016 heeft Open Vld een nota ingediend over hoe dat studenten beter
kunnen worden betrokken in hun studentenstad. Dit toont aan dat studenten belangrijke
partners zijn van een studentenstad.
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Klaas Collin vraagt of het mogelijk is om meer concrete informatie betreffende de
financiering te verkrijgen. Er is namelijk geen inzicht in het verkrijgen van kindergeld,
belastingen etc.
Sander Vanmaercke reageert dat dit ook een zeer belangrijke kwestie voor VVS is.
Indien studenten zich inschrijven in het bevolkingsregister, zou dit betekenen dat de
kinderbijslag niet meer bij de ouders terechtkomt maar rechtstreeks bij het kind. Dit is
belangrijk om mee te nemen.
Klaas Collin benadrukt het belang om inzicht te krijgen in de cijfers hieromtrent.
Dylan Couck informeert dat het kindergeld en de belastingen afhankelijk zijn van het

aantal kinderen per gezin. Het heeft te maken met een aftrek die gebeurd op het einde
van het jaar. Dit zijn vaste bedragen die jaarlijks worden geüpdatet en geïndexeerd.
Angela Brinkman meldt dat dit ook eerder praktische problemen zijn. Ze reageert dat
dit in NL [onverstaanbaar].

Adnan Sariyer vraagt of de politiek met deze kwestie momenteel bezig is.
Sander Vanmaercke laat weten dat de politieke partijen niet op de hoogte zijn van dit
voorstel. Er zijn waarschijnlijk maar enkele partijen die de nota’s van VVS, Stad Leuven
en Stad Gent hebben bekeken. De politiek is momenteel dus nog niet bezig met dit
voorstel. De minister van Binnenlandse Zaken was zelfs niet op de hoogte.
Klaas Collin vraagt of het mogelijk is inzicht te krijgen in de belasting en wat er gebeurt
mits een student zich domicilieert. Er is hier tot nu toe geen informatie over te vinden.

Sander Vanmaercke deelt mee dat zij aan FOD Binnenlandse Zaken zullen vragen voor
verder onderzoek betreffende de implicaties. De FOD Binnenlandse Zaken heeft laten
weten dat er binnenkort een gesprek zal plaatsvinden onder andere ook met VLIR en
VLHORA.
Ruben janssens meldt dat de Gentse studentenraad op een lijn staat met Stad Gent. Hij
stelt de vraag of er in de voorbije jaren een nota van VVS hierover is gepasseerd.
Sander Vanmaercke vertelt dat er 2 jaar geleden een nota is verschenen betreffende
het studenten stemrecht, wat gelinkt is aan een van de implicaties. Deze nota is
momenteel nog steeds van kracht binnen VVS en is geschreven als een reactie op de
nota die Open Vld had ingediend.
Mats Baelus vertelt dat het belangrijk is om niet enkel de studenten maar ook andere
actoren te betrekken.
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Sander Vanmaercke sluit zich hierbij aan. Hij legt uit dat FOD Binnenlandse Zaken niet

enkel van plan is met studenten hierover te overleggen maar ook andere actoren.
Studenten komen wel naar voren als de belangrijkste actor. Het is van belang om met
meerdere groepen te overleggen.
De vergadervoorzitter neemt waar dat er geen verdere opmerkingen zijn en sluit dit
agendapunt af.

8.Studievoortgang en rechtsbescherming
8

B/C

Studievoortgang en rechtsbescherming

19u00

5'

8.0

De vergadervoorzitter geeft het woord aan Dylan Couck.
Dylan Couck deelt mee eerst de huidige situatie te schetsen en vervolgens de vraag
hieromtrent voor te leggen aan het bureau.

Dylan Couck vertelt dat een student gedurende zijn studieloopbaan regelmatig wordt
geconfronteerd met studievoortgangsbeslissingen. Dit heeft betrekking op het opleggen
van een studievoortgangsbewaking maatregel, het toekennen van een vrijstelling of het
uiteindelijk geslaagd verklaren voor een vak of een opleiding als geheel. Een student kan
tegen de meeste van deze studievoortgangsbeslissingen opkomen bij de Raad voor
betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Een studievoortgangsbeslissing is zeer
duidelijk gedefinieerd in de codex hoger onderwijs. Alles wat hier buiten valt kan niet
worden aangevochten bij de Raad voor studievoortgangsbetwistingen.
Dylan Couck voegt toe dat de praktijk van de instellingen van de Raad niet altijd

afgestemd is op die definitie waardoor het soms boven komt dat de Raad zich bevoegd
verklaart voor zaken waar dat ze niet bevoegd voor zijn. Dit betekent dat er een situatie
kan ontstaan waarin een student bezig is met een procedure voor de Raad maar dat de
Raad hier niet bevoegd voor blijkt te zijn. Vervolgens stelt de student vast dat de termijn
om ergens anders beroep aan te tekenen verlopen is. Dit is problematisch want

de

rechtsbescherming voor die student valt weg.
Dylan Couck meldt dat in januari een zaak heeft voorgedaan. Indien een student een
studievoortgangsbewaking maatregel opgelegd krijgt, kan hij naar de Raad stappen. Een
student die wordt geweigerd zich in te schrijven door de instelling omdat hij niet
voldoende leerkrediet heeft, kan naar de Raad stappen. Maar mits een student aanloopt
in het niet-naleven van een opgelegde studievoortgangsmaatregel en daarom niet wordt
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ingeschreven, kan hij hiervoor niet naar de Raad. Dit wordt niet gezien als een
studievoortgangsmaatregel omschreven in de codex hoger onderwijs.
Dylan Couck laat verstaan dat zeer veel instellingen de studenten doorsturen naar de
Raad, na het intern beroep. De raad heeft ook die beroepen heel lang behandeld. Maar
een van de hoger onderwijsinstellingen heeft tegen zo’n beslissing cassatieberoep
aangetekend

bij

de

Raad

van

State

en

heeft

gezegd

dat

de

Raad

voor

studievoortgangsbetwisting niet bevoegd is. Dit betekent concreet voor de student dat
het beroep ingesteld is bij de Raad zonder gevolg blijft aangezien er niks mee kan
worden gedaan. Een beroep indienen bij de Raad van State is niet meer mogelijk
aangezien deze termijn is verstreken. Dit één individueel geval kan niet meer worden
opgelost.
Dylan Couck legt uit dat het wel mogelijk is de codex hoger onderwijs aan te passen

zodat de beslissingen worden ingeschreven als studievoortgangsbeslissingen omdat een
student dan effectief naar de Raad zou kunnen gaan in plaats van de Raad van State of
Rechtbank van eerste aanleg.
Dylan Couck deelt mee dat er tamelijk wat voordelen aan verbonden zijn bij de
procedure van de Raad tegenover de procedure bij een ander rechtscollege. Deze staan
in het document kort uitgelegd. Het gaat vooral over toegankelijkheid. Een procedure bij
de Raad is zeer toegankelijk. Er zijn weinig formele aspecten aan verbonden, het is
gratis, het kan zonder advocaat, het is vrij eenvoudig, er is onderwijsexpertise aanwezig
en er kan zeer snel beslist worden. Bij de procedure voor de Raad van State spreekt men
al gemakkelijk over enkele honderden euro’s zonder bijkomende advocatenkosten die er
standaard mee gepaard gaan. Verder kan de termijn waarin een uitspraak gebeurt,
gemakkelijk oplopen tot een jaar. Een student kan geen jaar wachten op de boodschap of
hij zich wel of niet mag inschrijven.
Dylan Couck vraagt aan de leden van het bureau de toestemming om dit voor te stellen

aan een aantal parlementsleden zodat zij eventueel een amendement kunnen indien met
het gevolg de wijziging van de codex. Dit voorstel zou vanaf september 2020 in werking
treden.
Dylan Couck vraagt om dit voorstel in het kader te zien van studenten die momenteel
geen rechtsbescherming hebben. Het is van belang dit eerst in orde te brengen zodat er
vervolgens over kan worden gediscussieerd. Hij herhaalt dat het de bedoeling is om met
dit voorstel naar enkele parlementsleden te trekken. Niet naar de regering omdat het dan
eerst de Raad van State moet passeren voor advies vooraleer het naar het parlement kan
gaan. Als parlementsleden in het parlement rechtstreeks iets indienen, hebben ze geen
advies nodig van de raad van state.
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Klaas Collin geeft aan hiermee in te stemmen.
Angela Brinkman geeft aan fan te zijn van het voorstel. Ze stelt voor of het niet

mogelijk is de vraag breder te formuleren. Het komt voor dat een universiteit of
hogeschool het inplannen van het examenrooster niet respecteert. Er wordt meegedeeld
te gaan naar de Raad van studievoortgangsbetwistingen. Zij zijn hiervoor echter niet
bevoegd. Er zal dus naar de Raad van State moeten worden gegaan. In dit geval zou het
beter

zijn

mocht

dit

niet

onder

de

Raad

van

State

maar bij de Raad van

studievoortgangsbetwistingen vallen.
Dylan Couck geeft aan dat het probleem met het vastleggen van een examenrooster
luidt dat het niet eenvoudig te kwalificeren is als administratieve rechtshandeling.

Bijgevolg is het niet zeker of de Raad bevoegd gemaakt kan worden. Het is zelfs niet
zeker of de Raad van State hiervoor bevoegd is. Mits een student een slecht
examenresultaat haalt en dit wil aanvechten kan hij zich hierop beroepen. Het
aanvechten van een slecht examenresultaat valt wel onder de bevoegdheid van de Raad.
De student wordt op deze manier beschermd.
Dylan

Couck

licht

toe

dat

de

tweede

bevoegdheid

van

de

Raad

van

studievoortgangsbetwistingen al een aantal keer is gewijzigd. Dit ligt politiek vrij
gevoelig. Er zijn al meerdere pogingen geweest om deze uit te breiden. Dit is ook vanuit
de Raad van State meermaals teruggefloten dat dit niet zomaar kan. Hij geeft aan het
niet te willen verspelen door met een bredere vraag te komen. De rechtsbescherming
van de student is aanwezig omdat er in het regeerakkoord staat vermeld dat we die Raad
gaan integreren in de dienst voor bestuursrechtscolleges. Dit is veel opportuner. Verder
zijn parlementsleden beperkt in de ruimte die ze hebben. Er zijn partijstructuren die
meespelen. Het is van belang op safe te spelen en iets logisch en vrij aanvaardbaar voor
te stellen.
Stijn Pinkhof vraagt of er nog nieuws is over DBRC.
Dylan Couck geeft toelichting over het DBRC en de verschillende kabinetten.
Dylan Couck voegt toe dat wanneer de Raad niet bevoegd is, de student de interne
procedure niet moet doorlopen. De interne beroepsprocedure werkt momenteel vrij goed.
Het wordt gezien als een filter voor zowel student als de instelling. Er kan onafhankelijk
beoordeeld worden of er een fout wordt gemaakt of niet. Interne beroepscommissies
kunnen hun uitspraken ook aanpassen aan de rechtspraak en daar zeer efficiënt mee
omgaan en zeer snel beslissen; Studenten die in ongelijk worden gesteld door
beroepscommissies krijgen in zeer weinig gevallen nog gelijk voor de Raad. Het
beschermt de student tegen het maken van extra kosten en een langere procedure. Hij
legt uit dat het de instelling de mogelijkheid biedt om zichzelf aan te passen aan
uitspraken van de Raad. Het argument is ook meer bedoeld richting politiek. het idee van
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een interne beroepsprocedure is goedkoper, kost de maatschappij minder en het moet
niet meteen naar een rechter. Het is minder geschreven vanuit het perspectief van de
student. Het is de bedoeling het voorstel zo verteerbaar mogelijk te maken voor de
politiek die uiteindelijk mee beslist over de financiering.
De vergadervoorzitter concludeert dat er geen verdere opmerkingen zijn. Ze stelt vast
dat de leden van het bureau akkoord gaan met het voorstel van Dylan Couck.
De vergadervoorzitter sluit dit agendapunt af.

9.Terugkoppeling ministeriële & parlementaire
bezoeken
9

B

Terugkoppeling ministeriële & parlementaire bezoeken

19u05

20'

●

Wouter Beke - Kabinet Welzijn

9.1

●

Fractie Groen - Vlaams Parlement

9.2

●

Fractie sp.a - Vlaams Parlement

9.3

●

Fractie CD&V - Vlaams Parlement

9.4

●

En in maart: N-VA en Open VLD

●

En in april: Kabinet Jeugd

Terugkoppeling Kabinet Welzijn
De vergadervoorzitter geeft het woord aan Sander Vanmaercke.
Sander Vanmaercke koppelt de afspraak met het Kabinet Welzijn terug. Hij vertelt
samen te hebben gezeten met Wouter Beke en zijn raadgever (geestelijke gezondheid)

omtrent mentaal welzijn van studenten in het hoger onderwijs. De belangrijkste reden
waarom VVS hiermee heeft afgesproken, is financiering. Door besparingen heeft VVS een
capaciteitsprobleem opgebouwd. VVS wil graag een projectsubsidie krijgen zodat een
medewerker voor mentaal welzijn kan worden aangenomen. De minister zelf was
enthousiast maar kan dit niet zelf beslissen. Deze aanvraag zal eerst naar het
department gaan. Hij voegt toe samen met Frédéric een projectaanvraag in te dienen
zodat zij dit kunnen behandelen. Verder was deze afspraak een kennismaking waarbij
prioriteiten werden uitgewisseld. De prioriteit van het bestuur van VVS is momenteel de
bevraging te finaliseren. Dit heeft enige tijd geduurd. Het dossier sleept aan sinds vorig
academiejaar. Hij laat weten hier als bestuur op in te zetten.
Jens Matthe vraagt of het bestuur van plan is met alle fracties af te spreken.
Sander Vanmaercke licht toe alle fracties te hebben gecontacteerd om VVS voor te
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stellen. Bij CD&V, Groen, Sp.a, N-VA en Open Vld heeft VVS actief aangegeven een
afspraak vast te leggen. Bij PVDA en Vlaams Belang heeft VVS zichzelf voorgesteld maar
niet actief benaderd. Hij legt uit dat het aan hen is mits zij met VVS in overleg willen
gaan.
Dylan Couck voegt toe dat dit is gebeurd naar alle commissieleden. VVS heeft een
afspraak vastgelegd met de partijen die iemand hebben die effectief het hoger onderwijs
opvolgt binnen zijn takenpakket. Bij PVDA is er een iemand voor onderwijs die geen
stemrecht heeft in de commissie. Bij Vlaams Belang is er niemand die op zich het hoger
onderwijs volledig opvolgt.

Terugkoppeling Fractie Groen, Sp.a en CD&V
Sander Vanmaercke stelt voor de terugkoppeling van Groen, Sp.a en CD&V kort samen
te nemen.
Sander Vanmaercke informeert dat VVS met deze fracties heeft afgesproken voor een
kennismakingsgesprek. Het is goed om nu met hen samen te zitten omdat zij hun
mandaat al langer opvolgen en bijgevolg meer kennis en expertise hebben opgedaan. Hij
geeft aan enkele prioriteiten te hebben uitgewisseld. De prioriteiten van de fracties zijn
opgenomen in het terugkoppelingsformulier. Hij geeft aan met de 3 fracties goed contact
te hebben gehad waarbij duidelijk is geworden in de toekomst verder samen te werken.
Er is informatie uitgewisseld met de verschillende parlementsleden zodat VVS ook input
kan geven voor parlementaire vragen. Zij zijn ook grote voorstander om input van VVS
hierover te horen. Het contact zal de komende maanden en vermoedelijk de komende
jaren aangehouden worden, ook met de 2 fracties die nog volgen.
Klaas Collin stelt de vraag of het mogelijk is de documenten iets vroeger op de Drive te
plaatsen. Het wordt anders moeilijk de documenten tijdig door te nemen.
Sander Vanmaercke verzekert dat de volgende keer de documenten tijdig op de Drive
zullen staan. Hij geeft aan dat vragen nog altijd mogen worden gesteld.
Ruben Janssens vraagt of VVS het kabinet al heeft bezocht.
Dylan Couck laat weten dat dit momenteel wordt gepland mits de raadgever hoger
onderwijs

pas

eind

januari

is

gestart.

Ilse

De

Bourdeaudhuij

(Directeur

Onderwijsaangelegenheden UGent) zal deze functie opnemen. Zij zal een aantal
specifieke dossiers van hoger onderwijs opvolgen met een aanstelling van 20%.

10. Varia
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10

A

Varia

19u25

●

Evaluatie bureau 2019.12.12

●

Opstart werkgroepen

●

Seminarie Studentenparticipatie (VLOR)

5'

10.0

De volgende zaken worden kort meegedeeld:
●

Evaluatie van het bureau van 12 december 2019.

●

De opstart van de werkgroepen in het tweede semester.

●

Het seminarie studentenparticipatie van de VLOR waar VVS in betrokken is.

11. Agenda belangrijke data
11

A

Agenda belangrijke data
Kalender statutaire vergaderingen

19u30

5'

Kalender werkgroepen

11.1
11.2

De vergadervoorzitter overloopt de kalender van de statutaire vergaderingen
●

Vrij 6/03/20 - 9/03/20:

Vormingsweekend

●

Wo 19/03/20, 16u00:

Bureau 6, Brussel

●

Do 19/03/20, 18u30:

AV4, Brussel

De vergadervoorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering
af.
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