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INLEIDING
Op 26 mei 2018 trekken we met miljoenen 
Vlamingen naar de stembus voor een van de 
grootste verkiezingen van de voorbije jaren. We 
zullen er stemmen voor een nieuw Vlaams, een nieuw 
federaal en een nieuw Europees parlement. Ook de 
kwart miljoen studenten die het Vlaamse onderwijs 
rijk is zullen deelnemen aan deze stembusslag. Na 
de verkiezingen is het aan de politieke partijen om 
opnieuw de kaarten te leggen. De daaropvolgende 
coalitievorming zal op ons allen een grote impact 
hebben.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) 
vertegenwoordigt al meer dan 80 jaar de stem van 
de studenten in Vlaanderen en Brussel. Ze is verder 
ook de koepelorganisatie van de tientallen lokale 
studentenraden. Ze komt op voor democratisch en 
kwaliteitsvol onderwijs en tracht alle studenten - 
de universiteits-, hogeschool- én graduaatstudenten 
-  op Vlaams niveau te vertegenwoordigen. VVS wil 
deze rol in de toekomst blijven vervullen en wil haar 
positie in dit landschap versterken  door blijvend in te 
zetten op de vorming en professionalisering van alle 
studentenraden en studentenvertegenwoordigers.

We vinden het belangrijk dat onze beleidsmakers 
luisteren naar de standpunten en visies van de 
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studenten. Daarom stelde onze organisatie voor 
deze stembusslag een memorandum op. In dit 
memorandum focussen we op drie grote werven, 
namelijk het onderwijs van de toekomst, het 
onderwijs voor iedereen en het onderwijs zonder 
grenzen. Bij elk van deze werven worden een 
aantal concrete vragen gesteld of aanbevelingen 
gedaan voor de volgende Vlaamse Regering. Zoals 
steeds het geval is bij een memorandum, ligt ook dit 
memorandum in het verlengde van de visie, missie en 
reeds geschreven standpunten van onze organisatie. 
We hopen met dit memorandum én met onze eerder 
geschreven standpunten het regeerakkoord en het 
beleid van de vijf komende jaren te inspireren, net 
zoals we rekenen op het engagement van de nieuwe 
regering om te luisteren en te praten met studenten, 
hun vertegenwoordigers en hun raden.

De Vlaamse Vereniging van Studenten wil niet enkel 
voorstellen formuleren maar wil ook enkele en-
gagementen aangaan. Zo willen we blijven werken 
aan onze structuur en organisatie. De toetreding 
van enkele niet-aangesloten studentenraden is 
prioritair en zien we als essentieel om onze rol als 
koepelorganisatie optimaal te kunnen uitoefenen. 
VVS wil ook haar ondersteunende rol verder 
uitbouwen en ervoor zorgen dat het nog directer en 
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sneller kan inspelen op de noden en vragen van de 
studentenraden in de instellingen.

De Vlaamse Vereniging van Studenten moet 
verder ook de hand reiken naar de student zelf. Wij 
zijn er in de eerste plaats voor hen en moeten dan 
ook onszelf beraden over hoe we de inspraak en 
participatie van alle studenten kunnen verhogen. 
Hiervoor moet VVS ook werken aan haar eigen 
bekendheid en toegankelijkheid, een opdracht 
die reeds gestart is, in de toekomst de eerste 
resultaten zal opleveren maar ook extra middelen 
zal eisen van de organisatie.

Tenslotte zal de Vlaamse Vereniging van Studenten 
onderwerpen en thema’s blijven behandelen op 
eigen initiatief. We hebben onze eigen ervaringen 
en inzichten over hetgeen dat leeft binnen het hoger 
onderwijs. Naast de adviesvragen en projecten die 
gestart worden door al onze partners, zullen wij in 
de toekomst ook zelf aanzetten blijven geven tot 
dossiers waarmee we het hoger onderwijs kunnen 
verbeteren in het belang van onze studenten.

                                                                                         Serhat Yildirim
                                                                                         Voorzitter 2018 - 2019

                           Dylan Couck
                           Ondervoorzitter 2018 - 2019

                           Wimjan Nitelet
                           Bestuurder Personeel 2018 - 2019

Martijn De Vlaemynck
Bestuurder Internationaal 2018 - 2019

Simon Hautekeete
Bestuurder Financiën 2018 - 2019

ONDERWIJS VAN 
DE TOEKOMST 
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1  Het Vlaamse hoger onderwijs behoort tot de top 
van de wereld en die positie moeten we behouden 
en verbeteren in het belang van onze studenten. 
De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt dan 
ook van de Vlaamse Regering dat zij samen met de 
hogescholen en universiteiten blijft inzetten op de 
verbetering van het democratische en kwaliteitsvolle 
karakter van het hoger onderwijs. Vlaanderen 
heeft als kenniseconomie hoogopgeleide, breed 
inzetbare studenten nodig die klaar zijn voor de 
uitdagingen van de 21ste eeuw zoals digitalisering, 
internationalisering en levenslang leren.

2  De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt dat 
de Vlaamse Regering haar investeringen in het hoger 
onderwijs opdrijft. Elke student in elke hogeschool 
en elke universiteit verdient onderwijs van een hoge 
kwaliteit en dit in een uitstekende omkadering. De 
besparingen in het hoger onderwijs van de afgelopen 
jaren laten zich in de instellingen voelen, wat de 
kwaliteit niet ten goede komt. Bijkomende structurele 
investeringen om de besparingen van de afgelopen 
jaren te compenseren zijn niet louter wenselijk, 
maar ook noodzakelijk. De basisfinanciering van 
alle instellingen moet in ieder geval gegarandeerd 
blijven. Dit vormt niet alleen een meerwaarde voor 

ondersteuning en begeleiding tijdens het traject 
in het hoger onderwijs moet voorhanden zijn. 
Hogeronderwijsinstellingen moeten meer inzetten 
op heroriëntering en ondersteuning zodat studenten 
die niet direct op hun plaats zitten of goede resultaten 
weten te halen niet uitvallen, maar de begeleiding 
krijgen die ze nodig hebben. Dit is in het bijzonder 
belangrijk voor een aantal kansengroepen, zoals 
studenten met een lagere sociaaleconomische status 
en met een andere etnisch-culturele achtergrond, die 
een grote drop-out kennen in de eerste jaren van het 
hoger onderwijs.

5  VVS is van mening dat in het Vlaamse hoger 
onderwijs elke student die de talenten en 
competenties heeft, moet kunnen doorstromen 
naar de opleiding die het beste aansluit bij zijn of haar 
talenten en competenties, en interesses ongeacht 
of dit een bachelor of master is. Hiervoor moet de 
samenwerking tussen de hogeronderwijsinstellingen 
verhoogd worden en de Vlaamse Regering 
kan hiervoor de nodige stimulansen geven. De 
Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt hierbij 
in het bijzonder om aandacht te besteden aan de 
mogelijkheden voor een vlottere doorstroom van 
de studenten die een professioneel georiënteerde 
bachelor hebben behaald naar een masteropleiding. 
De huidige schakelprogramma’s voldoen niet 

de studenten en de instellingen, ook de maatschappij 
geniet mee van de investeringen in onderwijs.

3  De instroom van het secundair onderwijs 
naar het hoger onderwijs blijft een problematisch 
gegeven. Er is veel te weinig coördinatie van de 
oriënteringsinitiatieven die door de overheid en 
de hogeronderwijsinstellingen worden opgezet. 
Daarenboven is er te weinig aandacht voor informatie 
op maat van de toekomstige student. VVS erkent 
de inspanningen die reeds gedaan zijn, zoals de 
ontwikkeling van Columbus en ‘Hoger Onderwijs in 
Cijfers’. Oriëntering mag echter niet gebeuren op 
basis van momentopnames, maar dient te gebeuren 
in een traject. Hierin dragen zowel het secundair 
onderwijs, het hoger onderwijs en de overheid een 
verantwoordelijkheid. VVS vraagt daarom dat deze 
initiatieven continu gemonitord worden en waar 
nodig bijgestuurd worden. In het bijzonder moet 
er rekening gehouden worden met de invloed van 
oriëntering op kansengroepen. Oriëntering mag 
kansengroepen niet ontmoedigen om te participeren 
in het hoger onderwijs, het moet hen juist een betere 
ondersteuning bieden.

4  Ook de doorstroom van studenten in het 
hoger onderwijs is niet optimaal. De nodige 

langer aan de vraag en moeten meer op maat van 
de student ontwikkeld worden. Ook andere pistes 
kunnen bekeken worden. Dit is pas mogelijk wanneer 
hogescholen en universiteiten samen met de 
studenten de handen in elkaar slaan en hiertoe dus 
ook aangezet worden.

6  Gelukkig is er een groeiend bewustzijn rond 
het belang van het mentaal welzijn van studenten. 
Hier is echter meer aandacht nodig. Hoewel dit niet 
specifiek ging over studenten, geeft een studie van de 
Vlaamse Jeugdraad aan dat jongeren - waaronder vele 
studenten - zich vaak niet goed in hun vel voelen. Dit 
fenomeen wordt tevens bevestigd door onderzoek uit 
andere Europese landen, waaronder Nederland. Dit 
probleem moet grondig in kaart worden gebracht en 
moet vervolgens aangepakt worden door concrete 
beleidsmaatregelen te treffen, opdat studenten het 
taboe kunnen doorbreken rond mentaal welzijn en 
hulpverlening toegankelijker en betaalbaarder wordt.

7  Essentieel in kwalitatief hoogstaand onderwijs 
zijn enthousiaste onderwijzers die vakexperten zijn 
maar die het ook volhouden in het onderwijs. De 
Vlaamse Regering moet daarom blijven inzetten 
op de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep 
en de lerarenopleiding. Hierbij kan onder meer 
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gedacht worden aan een betere en grondigere 
aanvangsbegeleiding. Goede leerkrachten kunnen 
zorgen voor inhoudelijk sterke en gemotiveerde 
leerlingen en toekomstige studenten.

8  De Vlaamse Vereniging van Studenten blijft 
ook na goedkeuring van Onderwijsdecreet XXIX 
van de Vlaamse Regering vragen om blijvend 
toe te zien op het naleven van de decretale 
bepalingen inzake studentenparticipatie in alle 
hogeronderwijsinstellingen. VVS vraagt de 
Vlaamse Regering ook om tezamen het belang van 
studentenparticipatie uit te dragen en de student 
blijvend te behandelen als een volwaardige partner in 
de ontwikkeling van het beleid en het ontwerpen van 
regelgeving.

ONDERWIJS VOOR 
IEDEREEN
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9  De auditoria en leslokalen van de hoge-scholen 
en universiteiten vormen nog steeds geen afspiegeling 
van onze samenleving. De Vlaamse Vereniging van 
Studenten vraagt een ambitieus diversiteitsbeleid 
dat inzet op de instroom, doorstroom en uitstroom van 
kansengroepen. Vooraleer (toekomstige) studenten 
aan de toegangspoort van het hoger onderwijs staan, 
werden ze reeds geconfronteerd met verschillende 
drempels. Deze drempels verhinderen dat studenten 
met de nodige competenties en talenten hun weg naar 
het hoger onderwijs vinden. De Vlaamse Vereniging 
van Studenten vraagt dat middelen worden 
vrijgemaakt voor onderzoek naar de drempels die 
kansengroepen ervaren, zodat concrete initiatieven 
kunnen worden uitgewerkt om die drempels te 
verlagen.

10 Tijdens de huidige legislatuur heeft 
de Vlaamse Regering de toegang tot bepaalde 
opleidingen al gemodaliseerd en wordt dit voor 
nog verschillende opleidingen bekeken. Dit kan op 
termijn de toegankelijkheid van het hoger onderwijs 
bedreigen. De effecten van deze niet-bindende 
toelatingsproeven is onvoldoende gekend. Onderzoek 
van de resultaten van de toelatingsproef voor de 
opleiding tot arts en tandarts toont reeds aan dat 

12 Met de inkanteling van de graduaats-
opleidingen in het hoger onderwijs, worden de 
instellingen en de studentenraden geconfronteerd 
met nieuwe vraagstukken. Niet alleen is de 
financiering van deze nieuwe opleidingen gebrekkig; 
ook facetten zoals de participatie van deze nieuwe 
groep studenten en de kwaliteitsbewaking van dit 
nieuwe type opleidingen, vormen uitdagingen die nog 
onvoldoende voorbereid zijn. De volgende Vlaamse 
minister dient erover te waken dat de implementatie 
van onder meer de genoemde facetten gebeurt 
zonder dat deze opleidingen hun eigenheid verliezen.

kansengroepen door toelatingsexamens in mindere 
mate kunnen participeren. De Vlaamse Vereniging 
van Studenten blijft zich dan ook verzetten tegen het 
verder inperken of modaliseren van de toegang tot het 
hoger onderwijs zonder dat er bewijzen zijn dat deze 
testen voldoende valide zijn en afdoende rekening 
houden met diversiteit. 

11    Een opleiding in het hoger onderwijs brengt 
een grote kost mee voor de student en diens ouders. 
Daarom bepleit VVS in navolging van een rapport 
van het College van Regeringscommissarissen (april 
2016) en een advies van de Vlaamse Onderwijsraad 
(oktober 2016) een verhoogde transparantie over 
de totale kost verbonden aan het studeren. Dit 
behelst meer dan enkel de inschrijvingsgelden. Voor 
studenten en hun ouders is inzage in de studiekosten 
van een opleiding vanaf het begin erg belangrijk.  
Zolang er geen zicht is op de omvang van deze kosten, 
kan er zeer moeilijk een beleid bepaald worden. 
Daarnaast vraagt VVS dat onderzoek verricht wordt 
naar de effectiviteit, het gebruik en de inzet van 
studiebeurzen en -toelagen. Gelet op de toename van 
commerciële studieleningen en de actieve reclame van 
kredietinstellingen, kan er alvast vastgesteld worden 
dat de niet-commerciële kanalen niet voldoende 
gekend zijn of niet volstaan om de huidige nood te 
dekken. 
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13 De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt 
meer ambitieuze, maar realistische doelstellingen van 
de Vlaamse Regering ten aanzien van de Europese en 
internationale mobiliteit van studenten. VVS vraagt 
de regering daarom om doelstellingen voorop te stellen 
die minstens de Europese standaarden evenaren en 
waar mogelijk zelfs overtreffen. Nog meer studenten 
moeten gestimuleerd worden om het internationale 
avontuur op te zoeken en kennis te maken met 
andere, verrijkende inzichten en visies. We mogen in 
dit verhaal minderheidsgroepen echter niet vergeten. 
Deze zijn nog steeds ondervertegenwoordigd 
wanneer het gaat om uitwisselingen en internationale 
ervaringen. Daarom moet er actief ingegrepen worden 
om de inclusie van kansengroepen in de Europese en 
internationale mobiliteit te garanderen.

14  De Vlaamse Vereniging van Studenten pleit 
voor een taalbeleid dat inzet op een goed evenwicht 
tussen het Nederlands en andere talen. Een goede 
talenkennis blijft essentieel voor het studiesucces van 
de student. Toch is VVS van oordeel dat de huidige 
taalregelgeving versoepeld moet worden, zodat 
studenten meer kansen ontwikkelen om een betere 
positie op de arbeidsmarkt te veroveren. Hierbij 
mag de focus niet enkel liggen op het Engels, maar 

moet er aandacht zijn voor de talen die relevant zijn 
in het studiegebied van de student. In een steeds 
mondialere wereld moeten studenten anderstalige 
vakterminologie en -literatuur kunnen verstaan en in 
dialoog kunnen treden met de rest van de wereld.

15  Erasmus werd succesvol geïmplemen-teerd 
in de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Vlaanderen 
zou echter nog een grotere rol kunnen spelen, zeker 
met het oog op de opstart van Erasmus+. Het Vlaamse 
hoger onderwijs moet een leidende positie nemen op 
de Europese en internationale scène om uitwisseling 
van studenten en kennis te bevorderen. Daarnaast 
moet er gegarandeerd worden dat na de Brexit nog 
steeds geslaagde uitwisselingen kunnen gebeuren 
met het Verenigd Koninkrijk.

16 Internationalisering speelt zich echter niet 
alleen af in het buitenland: Vlaanderen is de ideale 
locatie om te kunnen fungeren als ontmoetingsplaats 
voor internationale studenten en vakexperten. 
Internationalisation@home moet aangemoedigd 
en gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld door stappen 
te nemen om de relaties tussen de studenten die hier 
studeren en internationale studenten te verbeteren en 
de muur tussen hen te doorbreken. De rechtstreekse 
aanraking met andere culturen en gewoonten binnen 

ONDERWIJS  
ZONDER GRENZEN
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de eigen opleiding is een uitstekende mogelijkheid 
voor studenten om hun eigen kennis en ervaring te 
verrijken. Vlaanderen heeft de capaciteiten, expertise 
en kwaliteit om een internationale hotspot te worden 
voor inkomende, internationale mobiliteit. 

17 De European Higher Education Area 
en de Europese Universiteiten zijn slechts twee 
voorbeelden van samenwerking over de grenzen 
heen. De Vlaamse Vereniging van Studenten moedigt 
deze initiatieven verder aan en vraagt ook aan de 
Vlaamse Regering dit te blijven ondersteunen. 
Kwalitatieve samenwerking met sterke Europese 
partners is een meerwaarde voor het Vlaamse hoger 
onderwijs. Hierbij vragen we als VVS wel om de 
kwaliteit van deze samenwerkingen te behouden en 
te blijven toetsen.
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