VVS

PAGINA 2

Colofon
Vlaamse Vereniging van Studenten
De Vlaamse Vereniging van Studenten, is de koepel van studentenraden en de
officiële vertegenwoordiging van de student in Vlaanderen en Brussel. Het is een
vereniging voor en door studenten uit het hoger onderwijs.

02 893 24 84
Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel

Verantwoordelijk uitgever
Wimjan Nitelet, voorzitter VVS 2019-2020

Publicatiedatum
Mei 2021

Goedgekeurd op
12 november 2020, online

Op vraag van
Het bestuur 2019-2020 en het bestuur 2020-2021

Auteurs
Wimjan Nitelet, Dylan Couck, Sander Vanmaercke, Feliciaan De Palmenaer, Frédéric
Piccavet, Luna Vandevelde

Eindredactie & Dossierbeheerder
Frédéric Piccavet

Website: www.vvs.ac
Facebook: @VVStudenten
Twitter: @VVStudenten
Instagram: @VVStudenten

PAGINA 3

VVS

Inhoudsopgave
Colofon

2

Inleiding

5

Team 2019-2020

6

Bestuursleden
Stafleden
Jobstudenten

6
7
7

Leden 2019-2020

8

Dé grote uitdaging van 2020: Covid-19

9

Adviezen
Opvolging

Participatie
Introductiedagen
Vertegenwoordiging in externe organen
Vertegenwoordiging op internationaal niveau
Statutaire vergaderingen
Het bureau
De algemene vergadering
Evaluatie
Overleg met studentencoaches

Inhoudelijk luik
Verpleegkunde
Mentaal welzijn
Studiekosten
Instroom in het hoger onderwijs
Diversiteit in het hoger onderwijs

9
10

12
12
13
14
16
16
17
18
19

20
20
21
22
22
22

VVS

PAGINA 4

Inhoudsopgave
Interne werking
Professionalisering
Diversifiëren van fondsen
Ondersteunen van studentenraden & studentenvertegenwoordigers

24
24
25
26

Uitdagingen voor VVS in 2020-2021
De werking in corona-periodes
Uitvoeren van het nieuwe beleidsplan

27
27
27

PAGINA 5

VVS

2019-2020

JAARVERSLAG
GEACHTE LEZER,
BESTE STUDENT
2019-2020 was een bijzonder academiejaar,
en
dat
is
natuurlijk
een
groot
understatement. De start van de nieuwe
Vlaamse
Regering
werd
al
snel
overschaduwd
door
een
ongekende
gezondheidscrisis. Het zal dan ook niet
verbazen dat de werking van VVS als
studentenkoepel
door
de
COVID-19pandemie sterk beïnvloed is geweest.
Doorheen de tekst wordt duidelijk dat het
virus niet alleen nieuwe uitdagingen en
vraagstukken met zich heeft gebracht, ook
de uitvoering van het beleidsplan voor het
afgelopen werkingsjaar en de daarin
opgenomen thema’s is niet verlopen zoals
voorzien.
Er is over de impact van het virus en de overheidsmaatregelen op studenten al veel gezegd en
geschreven. Het is dan ook niet nodig om dat hier te herhalen, al wil ik van de gelegenheid wel
gebruik maken onbeperkte dankbaarheid uit te drukken voor al de inspanningen van alle
studenten-vertegenwoordigers om het onderwijs en hun medestudenten door deze crisis te
loodsen. De constructieve wijze waarop studentenvertegenwoordigers mee hebben gezocht
naar oplossingen en de aandacht hebben gevestigd op studenten, is het beste toonbeeld
geweest van participatie sinds jaren.
Deze tekst bevat neemt je mee door het overzicht van de verwezenlijkingen en activiteiten uit
het werkingsjaar 2019-2020. Een deel van deze dossiers kan beschouwd worden als afgewerkt
maar de meesten hiervan zullen een blijvend aandachtspunt zijn voor de komende
werkingsjaren. Het beste voorbeeld daarvan is het dossier mentaal welzijn, dat nu mede onder
impuls van de crisis - helaas - echt gestart is. Zoals steeds het geval is bij
studentenvertegenwoordigers, ligt er voor onder andere dat dossier nog veel werk op de plank.
Toch wens ik elk van jullie bovenal een welkom moment van rust na deze ongekende periode.
Veel leesplezier!

DYLAN COUCK

Ondervoorzitter Vlaamse Vereniging
van Studenten 2019-2020

Jaarverslag 2019-2020 | De student, meer dan ooit centraal

VVS

PAGINA 6

2019-2020

TEAM
BESTUURSLEDEN
Wimjan Nitelet

Dylan Couck

Voorzitter VVS 2019-2020

Ondervoorzitter &
Bestuurder Onderwijs

Sander Vanmaercke

Feliciaan De Palmenaer

Bestuurder Sociale Zaken

Bernd Wethmar
Bestuurder Participatie

Bestuurder Financiën

PAGINA 7

VVS

STAF
Frédéric Piccavet
Coördinator & Beleidsmedewerker
Hoger Onderwijs

Luna Vandevelde
Vrijwilligerscoach &
Vormingscoördinator

Babette Demeester
Projectcoördinator Mentaal Welzijn

JOBSTUDENTEN
Francis Hofmans
Administratief medewerker

Alexander Van den
Bosch
Administratief medewerker

Sarah Plaizier

Leysa Groenendijk

Administratief medewerker

Administratief medewerker

Noor Olejnik
Administratief medewerker

VVS

PAGINA 8

LEDEN 2019-2020
Artesis Plantijn Hogeschool | Artevelde Hogeschool |
Erasmushogeschool | Hogere Zeevaartschool | Hogeschool Gent |
Hogeschool PXL | Hogeschool West-Vlaanderen | Karel de Grote
Hogeschool | Vives-Noord | Vives Zuid | Odisee | Thomas More Kempen
| Thomas More Mechelen Antwerpen | UCLL (Limburg) | Universiteit
Antwerpen | Katholieke Universiteit Leuven | Universiteit Gent | Universiteit
Hasselt tUL | Vrije Universiteit Brussel | Evangelische Theologische
faculteit | Universiteit Antwerpen
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DÉ GROTE UITDAGING VAN
2020: COVID-19
De uitbraak van de coronacrisis heeft het hoger onderwijs voor een grote uitdaging geplaatst.
Tijdens een enkel weekend hebben de Vlaamse universiteiten en hogescholen een volledige
overstap moeten maken naar afstandsonderwijs en telewerk. Niet alleen voor de instellingen
zelf was dat geen evidente opdracht, maar ook studenten hebben op korte tijd hun leer- en
sociale omgeving anders moeten vormgeven.
Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben studenten zich enorm wendbaar en veerkrachtig
getoond. Dat wil evenwel niet zeggen dat het hoger onderwijs zich feilloos door de crisis
geslagen heeft. Bestuurlijk, organisatorisch en niet in het minst onderwijskundig hebben zich
een aantal uitdagingen aangediend op studenten-, opleidings-, instellings- en Vlaams niveau
waarvoor niet onmiddellijk een oplossing op maat bestond.
Studentenvertegenwoordigers hebben zich overal ingezet om in samenwerking met de
universiteiten en hogescholen, en de overheid te komen tot oplossingen om de impact van de
corona-uitbraak op studenten en het hoger onderwijs te milderen. Een volledige evaluatie van
hoe met de coronacrisis is omgegaan, moet nog gemaakt worden maar er vallen wel al lessen te
leren uit de voorbije maanden.
Met die lessen moet in het academiejaar 2020-2021 aan de slag gegaan worden om zo veel als
mogelijk terug te keren naar een normale situatie. Dat zal een professionalisering van het
afstandsonderwijs, een verhoogde aandacht voor het mentaal welzijn van studenten en beter
uitgetekende communicatie vereisen. Met VVS zullen we op die thema’s te blijven inzetten zodat
iedere student onderwijs van de hoogste kwaliteit kan genieten.

ADVIEZEN
Tijdens de hoogmaanden van de uitbraak van het virus zijn er verschillende overlegfora
opgericht om snel te kunnen inspelen op de crisis. Zo is VVS toegevoegd aan een overleg tussen
VLIR, VLHORA, het kabinet van minister Weyts en de onderwijsadministratie. Dat overleg heeft
steeds alle ontwikkelingen in kaart gebracht en initieel ook noodregelgeving voorbereid. Zo is
het nooddecreet voor het hoger onderwijs van 17 april 2020 binnen het kader van dat overleg
vormgegeven.
In een latere fase heeft de politiek het laken nauwer naar zich toegetrokken maar heeft VVS wel
steeds gehoord bij het schrijven van verschillende nooddecreten en -besluiten. Die regelgeving
voorzag in maatregelen voor studietoelagen, studentenarbeid, het Groeipakket, de vaste kosten
bij studentenhuur, leerkrediet … De overheid is niet altijd even snel geweest in het aannemen
van die maatregelen en zeker niet in de communicatie daarover.
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Op regelmatige basis was er eveneens contact met de leden om input te verzamelen over de
issues die leefden. Ook met het kabinet van de bevoegde minister en politici van verschillende
partijen was er meermaals overleg. VVS heeft echter meer gedaan dan vergaderd alleen: twee
nota’s - een over de crisis in het hoger onderwijs in het algemeen, en een over leerkrediet zagen het licht.
De eerste nota identificeerde op basis van input van de leden vijf domeinen die bij voorrang
aandacht nodig hadden van de Vlaamse Regering en haar administratie, en van de
hogeronderwijsinstellingen. Het betrof noodregelgeving, de praktische problemen bij de
organisatie van het afstandsonderwijs, sociale maatregelen, communicatie en de betrokkenheid
van studenten. De tweede nota stelde verschillende maatregelen voor om eventueel verloren
leerkrediet te compenseren.
Beide nota’s zijn uiteindelijk vertaald in nooddecreten die in sterke mate de belangen van
studenten meeneemt. Nu we de eerste ervaringen hebben gehad met corona, is het wel
belangrijk om ook het legistieke traject terug te normaliseren zodat de inspraak van alle actoren
geëerbiedigd wordt. In ieder geval verwachten we dat ook in de schoot van de Vlaamse
Onderwijsraad hierover zal wordt nagedacht.

In het bijzonder voor generatiestudenten zal september een
ongewone start inhouden. De
voorbereiding daarvan is volop
bezig en net zoals de voorbije
jaren zal VVS zich als een
constructieve partner opstellen
om daaraan bij te dragen.

OPVOLGING
Eind juni heeft de Commissie voor Onderwijs
van het Vlaams Parlement een hoorzitting
georganiseerd over hoe studenten met de
coronacrisis zijn omgegegaan. Daar hebben
namens VVS zeven studenten gesproken met
leden van de Commissie over hoe zij als
student en als studentenvertegen-woordiger
de gezondheidscrisis ervaren hebben. Dat is
een eerste stap geweest in de evaluatie van
hoe de overheid gereageerd heeft op de
invloed van de crisis in het hoger onderwijs
en op studenten.

Dat is zeker een nuttig moment geweest, al is het belangrijk om te beseffen dat het coronavirus
het land nog niet verlaten heeft en een evaluatie dus zeker niet de eerste prioriteit moet zijn.
Op het moment van schrijven zijn er goedgekeurde matrices voor het hoger onderwijs die
moeten vermijden dat in het academiejaar 2020-2021 het onderwijs opnieuw onvoorspelbaar
verstoord zou worden. Voor de heropstart van het studentenleven zelf worden eveneens
protocollen voorbereid. Dat samen moet een duidelijk kader bieden zodat een goed evenwicht
gevonden kan worden tussen het opnieuw normaliseren van het hoger onderwijs en het
beheersen van de gezondheidsrisico’s.
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Ook in het volgend academiejaar zal VVS de toestand van nabij blijven opvolgen, in de hoop dat
de hogeronderwijsinstellingen de tools in handen hebben op de gevolgen van het virus zelf op
te vangen. In het bijzonder voor generatiestudenten zal september een ongewone start
inhouden. De voorbereiding daarvan is volop bezig en net zoals de voorbije zal VVS zich als een
constructieve partner opstellen om daaraan bij te dragen.
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PARTICIPATIE
INTRODUCTIEDAG
EN
In het academiejaar 2019-2020 werd er
opnieuw een introductiedag georganiseerd.
Door de corona pandemie is de tweede,
geplande
introductiedag
niet
kunnen
doorgaan. Een introductiedag is een
laagdrempelig
moment
om
studentenvertegenwoordigers
of
geïnteresseerde studenten kennis te laten
maken met onze partners in het hoger
onderwijs. We gaan op bezoek bij de
Vlaamse
Onderwijsraad,
de
Vlaamse
Interuniversitaire
Raad,
de
Vlaamse
Hogescholenraad
en
de
commissie
Onderwijs van het Vlaams Parlement.
De
introductiedagen
dienen
om
studentenvertegenwoordiging op Vlaams
niveau
dichter
bij
de
studentenvertegenwoordiger
op
lokaal
niveau te brengen. Daarnaast is het een
interessante manier om de bekendheid van
VVS
onder
Vlaamse
studenten(vertegenwoordigers)
te
bevorderen. Tenslotte hopen we er ook
studenten(vertegenwoordigers)
mee
te
stimuleren om in naam van VVS een extern
mandaat op te nemen.
In totaal namen 10 studenten(vertegenwoordigers) deel aan de introductiedag, zowel
hogeschool- als universiteitsstudenten, zowel van aangesloten studentenraden als nietaangesloten studentenraden. Aan het einde van de rit namen heel wat onder hen een mandaat
op bij VVS.
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VERTEGENWOORDIGING IN EXTERNE
ORGANEN
Studenten uit het Vlaamse hoger onderwijs worden via VVS vertegenwoordigd binnen
verschillende organisaties en raden op Vlaams niveau. De vertegenwoordiging in externe
organen gebeurt bij de Vlaamse Onderwijsraad, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de
Vlaamse
Hogescholenraad,
de
Vlaamse
Jeugdraad,
de
Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs. Elke ingeschreven
student, ongeacht of deze al studentenvertegenwoordiger is, kan zich kandidaat stellen voor
één of meerdere van deze externe mandaten.
Deze studenten, die externe mandatarissen worden genoemd, worden opgevolgd door de
bevoegde stafmedewerkers. De mandatarissen worden verder ook uitgenodigd op het bureau,
de algemene vergaderingen en de werkgroepen van onze organisatie. Ze worden gevraagd om
na elke vergadering waarop ze aanwezig zijn een korte terugkoppeling in te dienen zodat het
bureau ten allen tijde zicht heeft op de externe vertegenwoordiging. Zij worden ook gevraagd
om mee te werken aan de vorming van onze standpunten.

Figuur 1: Overzicht van de externe vertegenwoordiging van de VVS in 2019-2020
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De externe vertegenwoordiging vormt een groot onderdeel van de werking van de volledige
organisatie. Uit onze mandatenlijst blijkt dat VVS in 2019-2020 in zo’n 28 strategische raden en
werkgroepen actief gevraagd werd. We kregen voor dit jaar uitnodigingen voor 196
vergaderingen. Dat komt neer op gemiddeld vijf vergaderingen per week, wanneer
vakantiedagen, weekends en de zomervakantie niet worden meegeteld.
VVS werd dit academiejaar veel vaker gevraagd dan in de jaren daarvoor. Dat komt vermoedelijk
door de corona-pandemie, waardoor vaak sneller geschakeld moest worden. Vooral in de
laatste maanden van het academiejaar stonden er opmerkelijk meer vergaderingen gepland.
Van de 196 gehouden vergaderingen was VVS aanwezig op 141 ervan, waarbij voorrang werd
gegeven op de strategisch meer belangrijke vergaderingen. Met een aanwezigheidspercentage
van 72% scoren we bijzonder goed.

VERTEGENWOORDIGING OP
INTERNATIONAAL NIVEAU
VVS is lid van de European Students’ Union (ESU). De missie van deze organisatie is om de
rechten van studenten op Europees niveau te verdedigen. VVS heeft als lid van de algemene
vergadering inspraak in de strategieën en standpunten van ESU.
Het bestuursjaar 2019-2020 was het jaar waar er bij VVS geen bestuurder internationaal
aanwezig was. Het gebrek aan deze bestuurder werd opgevangen door een sterke ESU
mandataris en twee geïnteresseerde bestuurders.

Figuur 2: Overzicht van de aanwezigheid van de VVS-mandatarissen per maand in het academiejaar 2018-2019 en 20192020
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Tijdens de 38ste Europese Studentenconventie in Helsinki stond het thema van “European
education 2030” centraal. Op deze conferentie werd er vooral een voorbereiding gemaakt om
de aanstaande BM. Zo werd er gekeken naar de impact van de Brexit op het Europees
parlement, Erasmus + en het Bolognaproces. Daarnaast begon VVS ook een sterk verbond te
vormen met enkele landen zoals Nederland en Ierland.
De 77ste Board Meeting vond plaats in Malta. De conventie voorafgaand aan de Board Meeting
(of algemene vergadering) stond in Malta in het teken van “The Future of Bologna.” Op deze
meeting waren de NARC’s (het blok waar VVS in zit) beter voorbereid en konden we ook beter
onze stempel drukken. De belangrijkste besproken thema’s waren The Future of Bologna en het
Erasmus+ project. Daarnaast stonden enkele leden kwesties ter bespreking.
De 39ste Europese Studentenconventie in Cyprus ging over de Europese Universiteiten en de
laatste updates van de Bologna Communique.
De 78ste Board Meeting, wat de eerste boardmeeting die online plaatsvond. Normaal stonden er
deze meeting verkiezingen gepland maar doordat het de eerste online vergadering was werd er
gevraagd voor een goedkeuring van het verlengen van het bestuursmandaat voor een half jaar.
De algemene vergadering en ook VVS stemde hiermee akkoord. Ook het beleidsplan werd met
een half jaar verlengd. Ten slotte werden ook de financiële documenten besproken. Het
jaarverslag en de begroting werden unaniem goedgekeurd maar VVS vroeg samen met LSVB
naar een laagdrempelige manier om de begroting voor te stellen.
Ook dit jaar trok VVS samen met LSVB de werkgroep mentaal welzijn van ESU. Dit jaar lag
deze in handen van onze mandataris ESU Ruben Janssens.
De samenwerking met de Fédération des
Étudiants Francophones (FEF) stond dit
jaar eerder op een laag pitje. De voorzitter
van VVS had een goed contact met een
bestuurder van FEF. Er werden soms
vergaderingen gehouden maar concrete
acties werden er niet gedaan. De relatie
tussen VVS en FEF zat wel goed. Alleen uitte
dit zich eerder in een goede band dan in
samenwerkingen.

Uit de (zelf-)evaluatie blijkt dat
er algemene tevredenheid
bestaat over het verloop van
het bureau en de algemene
vergadering.

Door de komst van de European Universities heeft VVS haar rol als facilitator hierin
opgenomen. Samen met de studentenraden die al in een alliantie zaten werd er twee keer
overlegd over de werking van elke alliantie en hoe ver elke alliantie al zat. VVS speelde hier een
brug tussen de lokale studentenraden en ESU.
De Union of Students in Ireland (USI) is ons dit jaar een bezoek komen brengen. VVS nam ook
hier een organiserende rol in voor hun bezoek aan Brussel. Samen met FEF werd er informatie
uitgewisseld over de werking van elke organisatie en werd er ook gepraat over relevante
thema’s van de studentenverenigingen.
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STATUTAIRE VERGADERINGEN
De statutaire vergaderingen zijn bij VVS de organen met de hoogste beslissingsbevoegdheid. De
algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de vereniging. Ze heeft een
overwegend strategische en controlerende functie. Het bureau is het orgaan waar het beleid
van VVS wordt uitgewerkt. Ze heeft een overwegende inhoudelijke functie, door het opvolgen
van de mandaten en het schrijven van de ontwerp-standpunten van de vereniging.

Het bureau
In 2019-2020 vonden 10 bureau’s plaats en 6 algemene vergaderingen. De 10 bureaus werden
steeds druk bijgewoond. Volgens de statuten moet tweederde van onze leden aanwezig zijn
om een bureau statutair te laten plaatsvinden. Ondanks deze hoge drempel is het steeds gelukt
om het bureau te laten doorgaan, hoewel de agenda af en toe wat verlaat moest worden
wegens laattijdigheid van de leden. Het gemiddeld aantal aanwezige studentenraden op een
bureau is 13. Het hoogst aantal aanwezige studentenraden dat op een bureau aanwezig was, is
17.

Figuur 3: Overzicht van de aanwezigheid en tussenkomsten op bureaus in 2019-2020

De hoge aanwezigheid duidt dat de leden heel gemotiveerd zijn om van VVS een succes te
maken en is aan de andere kant ook een resultaat van het actieve bestuur, dat steeds opnieuw
getracht heeft om elke studentenraad te contacteren en hen te vragen achter hun
aanwezigheid.
Ondanks de hoge aanwezigheid kan helaas niet gezegd worden dat de bureaus een afspiegeling
waren van het studentenbestand: het gemiddelde bureau telde 19 mannen en slechts 7
vrouwen. De aanwezigheid op het bureau is niet divers genoeg. Hoewel een deel van de
verklaring is de uitsluitend mannelijke samenstelling van het bestuur, is het een opmerkelijke
vaststelling waar volgend academiejaar best actie rond ondernomen kan worden.
Op de 10 bureaus stonden heel wat verkiezingen gepland. Zo werden er 36 mandatarissen
verkozen. Daarnaast werden twee standpunten en een advies goedgekeurd en werden ook
enkele nota’s gestemd. Het bureau staat garant voor een efficiënte werking en ontlast op
die manier de algemene vergadering van enkele taken. Op deze manier kan de algemene
vergadering focussen op haar belangrijkste taak: het uiteenzetten van de strategische lijn van
de organisatie en het verkiezen van bestuurders.
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Figuur 4: Overzicht van de aanwezigheden per geslacht op bureaus in 2019-2020

De algemene vergadering
Ook de algemene vergaderingen werden druk bijgewoond. Met een gemiddelde van 15
aanwezige studentenraden scoort het zowel beter dan vorig academiejaar als beter dan de
aanwezigen op het bureau. Het duidt waarschijnlijk ook het belang van dit hoogste, strategische
vergadering.

Figuur 5: Overzicht van de aanwezigheid en tussenkomsten op algemene vergaderingen in 2019-2020

De algemene vergaderingen van VVS waren niet divers. De gemiddelde algemene
vergadering telde 25 mannelijke studentenvertegenwoordigers en slechts 10 vrouwelijke
studentenvertegenwoordigers. Het is duidelijk dat de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke
studentenvertegenwoordigers op alle niveaus aanwezig is: op het bureau, op de algemene
vergadering én in het bestuur.
Op de druk bijgewoonde algemene vergaderingen stond dit jaar heel wat gepland. Het
volle beleidsplan, de herwerkte statuten, de begroting en de nieuwe missie en visie zijn maar
enkele van de agendapunten die dit jaar aan bod kwamen. De twee standpunten die
goedgekeurd werden op het bureau werden door de algemene vergadering bekrachtigd,
waardoor de algemene vergadering haar strategisch en controlerende functie kon behouden.
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Figuur 6: Overzicht van aanwezigheden op algemene vergaderingen in 2019-2020

Evaluatie
De goede werking van zowel algemene vergadering als bureau blijkt niet enkel uit de output
maar ook uit de feiten. Beide organen werden dit jaar driemaal geëvalueerd (in december,
maart en mei). De vraag tot evaluatie werd gemiddeld door 15 aanwezigen beantwoord. Uit de
(zelf-)evaluatie blijkt dat er algemene tevredenheid bestaat over het verloop van de
statutaire vergaderingen.

Figuur 7: Evaluatie van statutaire vergaderingen

Er werd de leden gevraagd om zowel het bureau als de algemene vergadering in zijn geheel te
beoordelen. Het bureau scoorde doorheen een 7/10. De algemene vergadering scoorde
gemiddeld een 7,5/10. Verder werd bij beide vergaderingen ook de kwaliteit op vlak inhoudelijke
en operationele werking bevraagd. Bij beide vergaderingen is men gemiddeld het meest
tevreden over de inhoud van de documenten en de noodzaak van de besproken agenda-items.
Dat duidt op een gezonde werking. Bij de algemene vergadering was men het minst tevreden
over de lengte van de vergaderingen terwijl bureauleden niet tevreden waren over de manier
waarop de vergadering werd voorgezeten.
Sinds dit jaar worden tenslotte ook samenvattingen van de statutaire vergaderingen
gemaakt, die binnen de 10 dagen via ledenmail worden verstuurd naar alle leden. Op deze
manier probeert de Vlaamse Vereniging van Studenten haar leden beter te informeren, haar
werking gebruiksvriendelijker te maken en de drempel om actief te zijn binnen VVS verder te
verlagen.
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Figuur 8: Algemene evaluatie van het bureau

Figuur 9: Algemene evaluatie van de algemene vergadering

OVERLEG MET STUDENTENCOACHES
In het academiejaar 2019-2020 is het contact met de studentencoaches alleen maar beter
geworden. Opnieuw vonden er twee overlegmomenten plaats. Waarbij er telkens een
terugkoppeling plaats vond van de vorige vergaderingen. Op die manier werd er aangetoond
dat VVS aan de slag ging met de opmerkingen van de studentencoaches. Daarnaast zijn
studentencoaches ook een continue factor in de lokale studentenraden, waardoor de
samenwerking des te interessanter is.
Door de komst van de vrijwilligerscoach kregen de studentencoaches ook een aanspreekpunt.
Dit zorgde voor een verhoging in het contact met de studentencoaches. Samen met de
studentencoaches was er ook telkens een VVS-bestuurder en een VVS-staflid aanwezig. Beide
partijen vonden het overlegmoment nuttig om met elkaar te levelen. Bovendien gaven
studentencoaches aan dat het overlegmoment hen een mooie kans bood om ervaringen en
practices uit te wisselen. De betrachting moet dan ook zijn om elk jaar een overlegmoment in te
richten om goede contacten te onderhouden en een vlotte uitwisseling te faciliteren.
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INHOUDELIJK LUIK
Dit deel van het jaarverslag is gebaseerd op de inhoudelijke prioriteiten zoals die geformuleerd
staan in het beleidsplan 2020. De volgorde van de bespreking gebeurt op basis van
belangrijkheid en verwezenlijkingen. Hoe hoger het dossier vermeld staat, hoe belangrijker en
hoe meer verwezenlijkingen er werden behaald.

VERPLEEGKUNDE
In de loop van het academiejaar 2015-2016 werd beslist om de bacheloropleiding
verpleegkunde uit te breiden met een vierde jaar. Gelijktijdig werd na overleg tussen
vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de hogescholen en de zorginstellingen besloten
om een vorm van vergoeding te voorzien voor studenten in het nieuwe vierde jaar van de
opleiding. Hierover werd ook gecommuniceerd door de overheid zelf en de hogescholen,
minstens tot in het voorjaar van 2019.
Over die vorm van vergoeding werd geen akkoord bereikt en in het voorjaar van 2019 trok VVS
een eerste maal aan de alarmbel over dit dossier, toen zonder dat er veel beweging kwam in dat
dossier. Om stappen vooruit te kunnen zetten, besloot VVS in nauwe samenwerking met
studenten verpleegkunde om in kaart te brengen welke verwachtingen studenten
verpleegkunde hebben ten aanzien van die vergoeding en welke factoren die verwachting
beïnvloeden.
Daartoe organiseerde VVS een grootschalig onderzoek. In het academiejaar 2019-2020 werden
twee bevragingen afgenomen en een set aan focusgroepen georganiseerd om op grote schaal
en toch met de nodige nuance zicht te krijgen op hoe studenten naar die vergoeding kijken.
Meer dan 1100 studenten verpleegkunde werden daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks
gehoord. Op basis van die bevragingen en de analyse van de focusgroepen werd een
eindrapport opgesteld dat aan de betrokken actoren en bevoegde politieke overheden werd
bezorgd.
Bij decreet van 17 juli werd uiteindelijk een oplossing gevonden voor studenten die in het
academiejaar 2019-2020 afstuderen. Zij zullen een eenmalige diplomabonus van €1000,ontvangen. Voor studenten die in de volgende academiejaren zullen afstuderen, moet nog een
structurele oplossing uitgewerkt worden. In het Vlaams Parlement gingen de
meerderheidspartijen wel reeds het engagement aan om daar snel werk van te maken.
Zonder de oplettendheid en de inspanningen van onze organisatie had de situatie voor
studenten verpleegkunde anders uitgezien. In dit dossier is duidelijk gebleken wat de
meerwaarde was van een volgehouden inzet. Er mag echter geen zelfgenoegzaamheid
optreden: er is momenteel nog geen structurele oplossing, en het vraagstuk over het al dan niet
vergoeden van studenten voor bepaalde prestaties zal ook in het kader van duaal leren
beantwoord moeten worden.
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MENTAAL WELZIJN
In het academiejaar 2018-2019 kwam VVS met het idee op de proppen om een grootschalig
onderzoek te voeren naar het mentaal welzijn van studenten hoger onderwijs in de Vlaamse
Gemeenschap. Daarvoor werd toen een expertenpanel samengebracht en een enquête
opgesteld, maar verder dan dat kwam het nooit. Het dossier werd daarom in 2020 opnieuw
opgepikt, waarbij er gestart werd met het schrijven van een projectaanvraag naar de Vlaamse
overheid toe. Het werd namelijk al snel duidelijk dat VVS een medewerker zou moeten
aanwerven om zo’n groot project in goede banen te kunnen leiden.
Het schrijven van de projectaanvraag gebeurde in april en mei 2020 en na goedkeuring van het
kabinet van minister Weyts en de Vlaamse regering kregen we €45.000 aan projectmiddelen.
Begin juli werd er met dat geld een projectcoördinator aangenomen binnen VVS die de
dagelijkse leiding van het project op zich zou nemen. In september werden er dan ook twee
jobstudenten aangenomen om de projectcoördinator te ondersteunen in haar werk.

Samen met enkele andere
jongerenorganisaties hielden we
het thema hoog op de politieke
en maatschappelijke agenda en
legden we meermaals onze visie
omtrent het beter ondersteunen
van studenten op tafel door
middel van media-optredens en
lobbywerk bij verschillende
bevoegde ministers.

Het project kent drie overkoepelende
doelstellingen: het in kaart brengen van het
mentaal welzijn van studenten hoger
onderwijs, het schrijven van een rapport
beleidsaanbevelingen richting de Vlaamse
regering en de instellingen hoger onderwijs
en het verhogen van het bewustzijn rond de
reeds lang bestaande problematiek. Aan het
einde van 2020 werd de eerste van die drie
doelstellingen
succesvol
afgerond.
In
samenwerking met een onderzoeksteam van
de KU Leuven stelde VVS een Vlaanderenbrede enquête op die in december werd
verspreid. Meer dan 16.000 studenten
vulden deze uiteindelijk in, waardoor VVS
kon
starten
aan
haar
rapport
en
beleidsaanbevelingen.

Naast het project zelf stond in 2020 het thema mentaal welzijn centraal binnen VVS. De uitbraak
van de corona-crisis zorgde ervoor dat het thema sterk onder de aandacht werd gebracht, mede
door onze organisatie. Samen met enkele andere jongeren-organisaties hielden we het thema
hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en legden we meermaals onze visie omtrent
het beter ondersteunen van studenten op tafel door middel van media-optredens en lobbywerk
bij verschillende bevoegde ministers. Voor VVS blijft het echter belangrijk dat dit thema ook de
komende jaren hoog op de agenda blijft staan. Het mentaal welzijn van studenten is namelijk
een probleem van alle tijden en zal niet zomaar verdwijnen wanneer de corona-crisis gaat
liggen.
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STUDIEKOSTEN
Over dit thema kunnen we jammer genoeg kort zijn in dit jaarverslag. Studiekosten was
vooropgesteld als een van de inhoudelijke thema’s waarrond dit werkingsjaar actie ondernomen
zou worden, de geplande publicatie van de studiekostenmonitor voor het hoger onderwijs
indachtig. De publicatie van de monitor is evenwel later gebeurd dan gehoopt en eigenlijk is er
nog geen officiële publicatie van het onderzoeksrapport.
In het tweede semester werd wel een voorbereidende discussie gehouden op door het bureau
om na te gaan op welke aspecten van studiekosten VVS zich zou moeten focussen. Uit de
gehouden discussie kwam duidelijk naar voor dat studenten vooral nog meer transparantie en
communicatie over de studiekosten willen. Ondanks de inspanningen die sommige
hogeronderwijsinstellingen reeds leverden op dat vlak, missen studenten dus nog steeds
duidelijkheid.
Een van de eerste handelingen van het nieuwe werkingsjaar zal dan ook inhouden te bekijken of
en hoe de studiekostenmonitor zelf aanbevelingen formuleert om de transparantie over kosten
verbonden aan een opleiding te verbeteren. Indien dat niet of onvoldoende het geval is, zal VVS
moeten zoeken naar alternatieve oplossingen. In ieder geval is dit een gekend issue dat niet aan
de aandacht mag ontsnappen en in het belang van toegankelijk hoger onderwijs op de agenda
moet blijven staan.

INSTROOM IN HET HOGER ONDERWIJS
Over dit punt uit het beleidsplan kunnen we evenzeer kort zijn. De uitbraak van het coronavirus
heeft bijzonder veel aandacht opgeëist ten koste van andere dossiers. Hoewel dit thema een
belangrijk thema vormt in het regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Regering, wordt dit pas
werkelijk opgenomen vanaf 2021. Dit laat VVS de tijd om zich grondig voor te bereiden op
vragen en debatten over verschillende aspecten verbonden aan de instroom: een uitbreiding
van de niet-bindende toelatingsproeven, een verplichte remediëring na die proeven.

DIVERSITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS
Het hoger onderwijs als afspiegeling van onze maatschappij. Dat zou het uiteindelijke doel
moeten zijn en dat is ook het doel waar VVS zich achter wilt scharen. In 2019 en 2020 vonden
daarom enkele werkgroep-vergaderingen plaats ter voorbereiding van het schrijven van een
standpunt over dit thema.
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De werkgroepvergaderingen werden opgesplitst in twee thema’s: algemene diversiteit in het
hoger onderwijs en diversiteit binnen studentenvertegenwoordiging. Beide thema’s zijn
natuurlijk gelinkt aan elkaar, maar werden apart behandeld door de werkgroep. Bij het eerste
thema lag de focus voornamelijk op een diverse instroom in het hoger onderwijs, op manier om
studenten van verschillende achtergronden en met verschillende behoeften zo adequaat
mogelijk te ondersteunen… Bij het tweede thema werd er voornamelijk aan introspectie gedaan
en gekeken hoe studentenraden en VVS zelf diverser kunnen worden. Momenteel worden
namelijk
voornamelijk
dezelfde
soort
mensen
aangetrokken
binnen
studentenvertegenwoordiging wat vaker zorgt voor een meer eenzijdige kijk op bepaalde
thematieken. Het werk van de werkgroep zal in 2021 omgezet worden naar een standpunt.
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INTERNE WERKING
Net zoals bij het hoofdstuk rond de inhoudelijke werking is dit deel van het jaarverslag
gebaseerd op het beleidsplan 2020.

PROFESSIONALISERING
Als organisatie willen we blijven excelleren om onszelf sterker te maken. Professionalisering
zien we als een continu en dynamisch proces dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit
en het uitdiepen van onze werkzaamheden. Heel wat van die werkzaamheden komen
maandelijks, wekelijks of zelfs vaak dagelijks terug. Het zijn met andere woorden vaak routines.
Het gaat meer specifiek om de voorbereiding en afwerking van statutaire vergaderingen, het
aanwerven en opleiden van nieuwe werknemers en nieuwe bestuurders, het opvolgen van de
financiën en andere tijdrovende processen.
Die routines werden in onze organisatie in het verleden nooit echt neergeschreven. Het zorgde
voor willekeur in wat gestandaardiseerde processen moesten zijn. Daarnaast ging er ook heel
wat informatie verloren bij bestuurs- of personeelswissels, iets wat eigen is aan onze
organisatie. Tenslotte duurden processen vaak langer dan ze moesten duren omdat bepaalde
teamleden niet de nodige informatie hadden om ze correct uit te voeren, wat ook vaker tot
fouten leidde.
Daarom werd er in 2019-2020 extra ingezet op het schrijven van overdrachtsdocumenten en
cruciale handleidingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de handleidingen omtrent de
aanwerving, indiensttreding en uitdiensttreding van nieuwe medewerkers, de start en het einde
van het mandaat van nieuwe bestuurders, het uitbetalen van de lonen, een handleiding voor de
boekhouding, een stappenplan voor statutaire vergaderingen, etc. Er staat stap voor stap in
hoe, wanneer en waarom welke taken moeten worden uitgevoerd.
Het bestaan van deze documenten vervulde een hoge nood binnen de organisatie en heeft
bijgedragen tot de professionalisering ervan. Het resultaat is een vlotter draaiende organisatie
waar onder andere ook gemakkelijker gewerkt kan worden met tijdelijke contracten, zoals o.a.
met contracten voor jobstudenten.
In 2020 legde VVS ook voor de eerste keer financiële richtlijnen vast. Deze richtlijnen moeten
beschouwd worden als het algemeen te volgen beleid voor alle financiële procedures binnen de
organisatie. Dit heeft als doel om te zorgen voor een geüniformiseerde en vlotte werking van
het financieel beheer. Daarnaast ontwikkelde VVS een eigen huisstijl, om zo als organisatie ook
op visueel vlak duidelijk en eenduidig voor te komen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het logo,
het kleurenpalet en de layout voor e-mail, facebook banners en documenten. Gezien elke
bestuurder, stafmedewerker en jobstudent deze huisstijl volgt, ziet onze communicatie er ook
meer gestroomlijnd uit.
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Verder introduceerde VVS een digitaal stemmingsverloop bij de algemene vergaderingen, een
primeur op het vlak van Vlaamse studentenvertegen-woordiging. Aan de hand van Google
Forms en de bijhorende Google Sheets is het mogelijk om zowel openbare als anonieme
stemmingen te houden, dit rekening houdende met het aantal stemmen die elke studentenraad
heeft afhankelijk van het aantal studenten in de instelling.

DIVERSIFIËREN VAN FONDSEN
De doelstelling voor 20202021 moet dan ook zijn om op
zoek te gaan naar creatieve
en inventieve manieren om
ook digitaal te kunnen
werken aan een groeps- en
teamgevoel.

Het was in 2019 dat VVS voor het eerst de
dalende en steeds eenzijdig wordende
financieringsbronnen signaleerde. Midden
2019 werd bovendien bekend dat de vaste
werkingssubsidie van de Vlaamse overheid
(onze grootste inkomensbron) verder zou
dalen, ten gevolge van de besparingsronde
van de Vlaamse regering. Die zou in 2020
nog maar €168.000 bedragen, €11.000
minder dan in 2019.

Zo ontstond de wens vanuit het bestuur en de algemene vergadering om de inkomsten te
diversifiëren. In het VVS-beleidsplan van 2020 werd dan ook de behoefte opgenomen om een
volwaardige fondsenstrategie uit te werken.
Deze fondsenstrategie werd in twee fases uitgewerkt. In een eerste fase werd er kennis
verworven rond fondsenwerving en werd ook een sterkte-zwakteanalyse uitgeschreven. Voor
dat laatste werd de inspraak gevraagd van de leden van de algemene vergadering zowel via de
ledenmail als via de Facebook-groep. In een tweede fase werd er een plan van aanpak voor de
fondsenstrategie uitgeschreven. Hierin staan de strategische en operationele doelstellingen die
bereikt moeten worden om de fondsenstrategie te doen slagen en dus de inkomsten van VVS te
diversifiëren. Uiteindelijk werd de gehele fondsenstrategie goed-gekeurd door de algemene
vergadering op 14 mei 2020 met eenparigheid van de stemmen. Vanaf dat moment is de
fondsenstrategie van VVS het referentiepunt geworden van al haar toekomstige
fondsenwervings-activiteiten.
Na de goedkeuring van de fondsenstrategie ontving VVS datzelfde jaar nog een projectsubsidie
voor mentaal welzijn van het kabinet Onderwijs. Hierdoor stegen de totale inkomsten van VVS in
2020 tot €210.754, zelfs met de verlaagde werkingssubsidie. Dit is alvast een eerste stap naar
een toenemende en meer gediversifieerde inkomsten-stroom voor VVS.
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ONDERSTEUNEN VAN
STUDENTENRADEN &
STUDENTEVERTEGENWOORDIGERS
Het academiejaar 2019-2020 was een sterk jaar voor de ondersteuning van de studentenraden.
Door de komst van de vrijwilligerscoach was een betere ondersteuning van de bestuurder
participatie en kon deze meer doen. Zo werden er 14 van onze leden bezocht voor een
persoonlijk gesprek. In dat gesprek werd er gevraagd naar de zorgen van onze leden, waar ze
dagelijks mee bezig waren, en in hoeverre VVS daar een ondersteuning kon bieden. De meeste
studentenraden onthaalde die initiatief warm. Daarnaast werden er ook introductiedagen
georganiseerd. Dit onderwerp werd al eerder toegelicht.
Onder leiding van de bestuurder participatie kregen de leden ook toegang tot ons intern
communicatiekanaal Slack. Hiermee wouden we de studentenraden ten eerste samenbrengen
op één platform waardoor zij ons makkelijker konden bereiken. Daarnaast wouden we met het
platform er ook voor zorgen dat de studenten elkaar makkelijker vonden. Een andere manier
om ervoor te zorgen dat de ondersteuning van de studentenraden beter verliep was het
aanmaken van een Facebookpagina door onze vrijwilligerscoach. Dit zorgde voor een lagere
drempel om de staf van VVS te contacteren en wierp ook zijn vruchten af. Zo had de
vrijwilligerscoach contact met 64 individuele studentenvertegenwoordigers via het
Facebookaccount.
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UITDAGINGEN VOOR VVS IN
2020-2021
DE WERKING IN CORONAPERIODES
Het bestuur formuleert twee uitdagingen voor het werkingsjaar 2020-2021, beide geënt op de
impact die de corona-crisis gehad heeft op de organisatie. Dit is vooral merkbaar geweest in de
organisatie van alle activiteiten vanop afstand, zowel diegene met de leden en het bestuur als
het thuiswerk voor de staf. Desondanks heeft VVS zich door het eerste deel van de crisis
geslagen als een sterke organisatie die ook het verschil heeft weten te maken voor de student.
Toch is het belangrijk om in het volgende werkingsjaar te streven naar een normalisatie van de
werking. Dit zal natuurlijk in grote mate afhangen van de ontwikkelingen van het virus en de
verspreidingscijfers al mogen die cijfers wensen niet in de weg staan. Die normalisatie dient zich
vooral voor te doen op de inhoudelijke werking en op de betrokkenheid van de leden bij de
werking. Hun inbreng is immers onontbeerlijk voor de goede en sterke werking van de
organisatie.
De doelstelling voor 2020-2021 moet dan ook zijn om op zoek te gaan naar creatieve en
inventieve manieren om ook digitaal te kunnen werken aan een groeps- en teamgevoel, en
evenzeer de bestaande platformen zo in te richten dat ook de participatie gegarandeerd blijft.
De werking met spoedbureaus heeft aangetoond welke flexibiliteit de organisatie kan
opbrengen en daarop moeten we verder blijven inspelen in het belang van het draagvlak van en
voor de organisatie, en bovenal in het belang van de student.

UITVOEREN VAN HET NIEUWE
BELEIDSPLAN
Uit deze tekst blijkt ook dat verschillende thema’s die in het beleidsplan 2020 waren
vooropgesteld, niet afgewerkt werden of zelfs nog maar amper aangesneden werden. Corona is
op dat vlak een spelbreker geweest, gelukkig zonder nadelige gevolgen. Toch mogen
verschillende dossiers geen verdere vertraging oplopen. Het is dus belangrijk om in het
beleidsplan 2020-2021 een aantal dossiers te hernemen en gelet op de corona-crisis, het aantal
nieuwe te beperken.
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Ook de politieke actualiteit en de verdere uitvoering van het regeerakkoord zal tijd en aandacht
opeisen. Aangezien in 2021 wel een aantal belangrijke plannen op de agenda staan zoals
nieuwe studievoortgangsmaatregelen, kan VVS het zich niet permitteren om hier niet op in te
spelen. Het wordt dus ongetwijfeld een uitdaging om de vele ideeën die zullen leven bij nieuwe
bestuurders en de leden te bundelen in een ambitieus beleidsplan, dat realistisch is om uit te
voeren. Zo kan ook in het navolgende jaar een team starten met ruimte voor eigen doelen en
plannen.
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Vlaamse Vereniging van Studenten
02 893 24 84
Nijverheidsstraat 10
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