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Inleiding

Dylan Couck,
onder
voorzitter
VVS
2020-2021

Beste student
Beste lezer

Dylan Couck, ondervoorzitter VVS 2019-2020

De Vlaamse Vereniging van Studenten start dit werkingsjaar in de meest uitzonderlijke
omstandigheden uit de voorbije decennia. De ongeziene impact van het coronavirus op de
maatschappij is ondertussen wijd gekend; ook studenten blijven zeker niet gespaard tijdens
deze gezondheidscrisis. Het dagelijkse leven staat stil, het onderwijs is massaal gedigitaliseerd
en meer dan ooit staat het mentaal welzijn van studenten onder druk. Het virus test het
uithoudingsvermogen van alle studenten: meer dan ooit blijkt dat kwalitatief onderwijs pas
effectief kan zijn wanneer studenten zich geen zorgen hoeven te maken over hun mentaal
welzijn. Eenzaamheid en sociale isolatie, financiële moeilijkheden, een gebrek aan perspectief:
het zijn slechts enkele van de moeilijkheden waar studenten nu op botsen. VVS kiest er dan
ook bewust voor om een voortrekkersrol inzake het mentaal welzijn van studenten op te
nemen in Vlaanderen.
Tezelfdertijd willen we als organisatie ook tonen dat deze generatie studenten bijzonder
veerkrachtig is, ideeën en idealen heeft voor de toekomst van het hoger onderwijs en de
samenleving in het algemeen, en daar ook voor durft opkomen. De aandacht voor diversiteit
en duurzaamheid in dit beleidsplan en in de werking van VVS, getuigt daarvan.
Tezelfdertijd wordt dit ook een jaar dat bepalend zal zijn voor enkele hard core
onderwijsthema’s. Studieoriëntering en studievoortgang kunnen in dit beleidsplan niet
ontbreken. De eenzijdige focus van de Vlaamse Regering op verstrengde maatregelen zal niet
volstaan om de uitdagingen te kunnen aanpakken: voldoende financiering, persoonlijke
begeleiding, feedback als leerinstrument … zijn onontbeerlijk.
In dit beleidsplan ontdekt u meer over de genoemde thema’s alsook welke andere thema’s de
interne en externe werking van VVS in 2020-2021 zullen kleuren. De tekst gaat gepaard met
een set aan strategische doelstellingen, dewelke geoperationaliseerd zullen worden in een
implementatieplan. Om de strategische doelstellingen op te stellen werd gebruik gemaakt van
de strategieformulering van de Vlaamse overheid en de toolbox beleidsplanning van Socius.¹
Ze zijn geschreven als het beoogde resultaat op het eind van dit werkingsjaar. Want daar gaan
we voor met alle vrijwilligers en medewerkers: de stem van de student laten horen en ervoor
zorgen dat de student niet wordt vergeten in het hoger onderwijslandschap.
De inhoudelijke prioriteiten van 2020-2021 zijn mentaal welzijn, studieoriëntering,
studievoortgang, diversiteit, vluchtelingenbeleid, duaal leren, huisvesting en duurzaamheid.
De interne prioriteiten voor dit werkingsjaar zijn het ondersteunen van studentenraden en
studentenvertegenwoordigers, de professionalisering van de organisatie, communicatie en het
diversifiëren van fondsen.
https://overheid.vlaanderen.be/toolbox/strategieformulering/stappenplan/stap/3;
https://beleidsplanning.socius.be/fase-5-doelstellingenkader/
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Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!

Elise Beeckmans
Voorzitter VVS 2020-2021

Dylan Couck
Ondervoorzitter en Bestuurder
onderwijs VVS 2020-2021

Leandro Storme
Bestuurder internationaal VVS
2020-2021

Sander Vanmaercke
Bestuurder sociale zaken &
diversiteit VVS 2020-2021

Mats Baelus
Bestuurder participatie VVS
2020-2021
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Deel I:
Inhoudelijke
werking
1

Mentaal Welzijn
VVS wil het mentaal welzijn
van studenten in kaart
brengen en aanbevelingen
doen

2

Studie
oriëntering

5

De procedures voor de
erkenning van
competenties van studentvluchtelingen moeten meer
bekend zijn en eenvoudiger

6

Studie
voortgang
Studenten verdienen een
duidelijk kader voor hun
studietraject

4

Duaal leren
VVS wil vooruitgang en een
student-gerichte focus in
het dossier duaal leren

7

Huisvesting
VVS wil pijnpunten op de
studentenhuisvestingsmarkt in kaart brengen en
aanbevelingen doen aan
het beleid

Studenten moeten beter
begeleid worden in het
maken van hun studiekeuze

3

Vluchtelingen
beleid

8

Duurzaamheid
VVS maakt haar standpunt
duurzaamheid bekent bij
instellingen en
verduurzaamt de eigen
werking en communicatie

Diversiteit
Kansengroep hebben recht
op extra begeleiding bij hun
studiekeuze en tijdens hun
studies
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Mentaal welzijn
De studententijd is een sleutelperiode in ieders leven. Een student krijgt aan de ene kant
autonomie en vrijheid, maar heeft aan de andere kant ook af te rekenen met stress over
beslissingen die de rest van zijn of haar leven kunnen beïnvloeden. Daarnaast zal de COVID-19pandemie en de sociaaleconomische gevolgen ervan naar alle waarschijnlijkheid een negatieve
impact hebben op het mentaal welzijn van studenten. In coronatijden heeft 1 op 2 jongeren
last van angst of depressie.² Onder studenten die dachten dat hun opleiding zou worden
vertraagd of mogelijk zou mislukken, had 22 procent waarschijnlijk last van angst of depressie,
vergeleken met 12 procent van de studenten wier opleiding op schema was gebleven.³ Dat
blijkt uit internationaal onderzoek.
Al twee jaar lang werkt onze organisatie aan het verbeteren van het mentaal welzijn van de
student in Vlaanderen en Brussel. In 2018-2019 nam onze organisatie dit dossier voor de
eerste keer ooit in haar beleidsplan op. In 2020 kreeg VVS, na het indienen van een
projectaanvraag bij het kabinet onderwijs, de nodige middelen om een grootschalig project
rond het mentaal welzijn bij de student op poten te zetten. Het project kent drie strategische
doelstellingen, die hieronder ook worden opgenomen. VVS focust dit jaar dan ook op het
realiseren van die doelen. Daarnaast wil onze organisatie ook verder kijken dan dit
academiejaar en al nadenken over volgende stappen.
² ILO (2020). Youth & COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being. Online publicatie
³ ILO (2020). Youth & COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being. Online publicatie

Strategische doelstellingen
SD1

SD2

VVS heeft een eerste beeld over
de toestand van het mentaal

SD3

Het bewustzijn rond mentaal
welzijn bij studenten is door VVS

welzijn van de student in de

verhoogd en het daarbij

Vlaamse universiteiten en

horende taboe is aan het

hogescholen.

verdwijnen.

VVS heeft beleidsaanbevelingen
rond mentaal welzijn klaar voor
instellingen, koepelorganisaties

SD4

VVS heeft een lange termijn visie
op wat het wil bereiken rond
mentaal welzijn.

en de overheid.
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Studieoriëntering
De overstap van het secundair naar het hoger onderwijs is een belangrijk en tekenend moment
in het leven van vele jonge mensen. Het is hét moment waarop keuzes gemaakt moeten
worden die bepalend kunnen zijn voor het verdere leven van jongeren. Een verkeerde keuze
kan voor moeilijkheden zorgen. Daarenboven kan een studiekeuze die niet de juiste blijkt te
zijn, het leertraject en het leven van de student op lange termijn hypothekeren. Gelukkig zijn
die keuzes niet steeds per definitie onomkeerbaar en is deze situatie in veel gevallen
genuanceerder. Toch sluit dat niet uit dat toekomstige studenten nog meer ondersteund en
begeleid kunnen worden tijdens de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs.
Begeleiding en ondersteuning moeten volgens VVS het uitgangspunt vormen voor het
oriënteringsbeleid van de Vlaamse Regering. De inzet op verschillende oriënteringstools en de
ijkingsproeven zijn daarbij een handig middel, al volstaan zij momenteel niet en blijven er nog
bijzonder veel vragen over de effectiviteit, de validiteit en de verdere ontwikkeling van die
testen. Het ontbreekt daarbij niet alleen aan de nodige investeringen in onderzoek, maar
eveneens aan centrale coördinatie. De vooropgestelde veralgemening van de ijkingstoetsen
(i.e. de decretale verplichte niet-bindende toelatingsproeven) is een overambitieuze doelstelling
van de Vlaamse Regering die, gelet op het voorgaande, voor ongerustheid zorgt.
Het instellen van een structureel overleg tussen de politiek en het onderwijsveld zal belangrijk
zijn om te komen tot haalbare doelstellingen en zelfs een coördinatie van het
oriënteringsbeleid. Dat zal evenwel niet volstaan om op het vlak van studieoriëntering grote
stappen vooruit te zetten. Indien het oprecht de intentie is om studenten te helpen bij het
maken van een studiekeuze, zullen meer inspanningen noodzakelijk zijn dan wat in het
Regeerakkoord 2019-2024 gepland wordt, zijnde een veralgemening van de ijkingstoetsen voor
alle opleidingen. Daarom wil VVS actief op zoek gaan naar opportuniteiten en voorstellen om
het Vlaamse oriënteringsbeleid te versterken en te verbreden.

Strategische doelstellingen
SD5

VVS heeft een standpunt
omtrent studieoriëntering.

SD6

VVS zorgt in het dossier rond
studieoriëntering enerzijds voor
een student-gerichte focus en
anderzijds voor duidelijke
politieke keuzes.
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Studievoortgang
Studievoortgang is hét thema uit het Regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Regering.
Samen met studieoriëntering vormt het een tweeluik gericht op de vermindering van de
studieduur van studenten. Het regeerakkoord stelt verschillende maatregelen voor die het
studierendement van studenten moet verhogen en dus de studieduur moet terugdringen. De
eerste reactie op de voorgestelde maatregelen vanuit VVS was zeker niet algeheel positief. We
erkennen als organisatie wel de problematiek die de Regering wil aanpakken, al boezemde de
manier waarop de maatregelen werden gebracht minder vertrouwen in.
Het Regeerakkoord en de daaruit vloeiende beleidsnota bevatten voorstellen die zowel
betrekking hebben op de studieoriëntering als op de studievoortgang zelf. Het gaat
bijvoorbeeld over de verplichting om als generatiestudent minimaal 50 studiepunten op te
nemen, de verzelfstandiging van de bachelor en master... In de beleidsnota is de invoering van
de nieuwe maatregelen rond studievoortgang zelf vooropgesteld voor 2021.
De voorbereiding is al bezig, al lijkt aan het huidige tempo 2021 geen haalbare kaart. Het is
echter niet uitgesloten dat nu het onderwijs beter voorbereid is op corona een versnelling
hoger geschakeld kan worden. VVS kan het zich dus niet permitteren om zich niet voor te
bereiden op dit dossier. Daarom krijgt dit thema een belangrijke rol in dit beleidsplan.
Momenteel wordt de nodige data verzameld om Vlaanderenbreed te bekijken hoe het gesteld
is met de studievoortgang van verschillende groepen studenten. De analyse van die data zal
dienen als basis om na te gaan of en welke nieuwe studievoortgangsmaatregelen decretaal
moeten worden ingeschreven. Daarbij zal ook zeker gekeken worden naar andere maatregelen
dan degene voorgesteld in het Regeerakkoord.
Voor studenten is het van groot belang dat zij hun studie kunnen aanvangen binnen een
duidelijk kader dat de juiste verwachtingen schept, hen motiveert zonder overbodige stress te
bezorgen en een tweede kans biedt.

Strategische doelstellingen
SD7

VVS heeft een standpunt
omtrent studievoortgang, met

SD8

VVS zorgt in het dossier rond
studievoortgang enerzijds voor

aandacht voor potentiële

een student-gerichte focus en

studievoortgangsmaatregelen,

anderzijds voor duidelijke

individuele begeleiding van

politieke keuzes.

studenten en het bewaken van
hun mentaal welzijn.
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Diversiteit
De samenleving bestaat uit een breed spectrum aan mensen: mensen met een verschillende
sociaal-economische achtergrond, mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden,
religieuze overtuigingen, seksuele oriëntaties, genderidentiteiten, genderexpressies, mentale
en fysieke beperkingen et cetera. Die maatschappelijke diversiteit is niet weerspiegeld aan
universiteiten en hogescholen. Er zijn groepen die niet evenredig vertegenwoordigd zijn in het
hoger onderwijs, zoals jongeren uit een socio-economische onderklasse, jongeren met een
niet-Belgische etnisch-culturele achtergrond, jongeren met een beperking... Bovendien behalen
studenten uit kansengroepen vaak een minder goed studierendement en stromen ze meer uit
zonder diploma dan andere studenten.
Vanuit VVS willen we er dus naar streven dat studenten uit kansengroepen beter begeleid
worden, zowel bij het maken van hun studiekeuze als tijdens hun studies. Hiervoor willen we
samenwerken met externe partners ook, waaronder bijvoorbeeld SIHO, het Steunpunt Inclusief
Hoger Onderwijs. Zij hebben namelijk reeds heel wat expertise in huis en weten welke noden
er zijn bij studenten met diversiteitskenmerken.
Daarnaast willen we ook pleiten voor een adequate financiering van het gelijke
onderwijskansenbeleid, aangezien dat op zich al drempelverlagend kan werken. Hoge
studiekosten bijvoorbeeld vormen momenteel vaak een drempel voor jongeren uit
kansengroepen. Structurele middelen kunnen dus zeker en vast soelaas bieden.
Tenslotte moeten uiteraard ook de instellingen werk maken van een geïntegreerd
diversiteitsbeleid en moeten we ook als studentenraden en studentenkoepel streven naar een
zo divers mogelijke studentenvertegenwoordiging. Hiervoor kan er nagedacht worden over
bepaalde richtlijnen.
Vorig academiejaar werd er binnen de werkgroep diversiteit van VVS al heel wat werk verricht
omtrent dit thema. VVS zal zich dit jaar dan ook richten op het finaliseren van dit standpunt.

Strategische doelstellingen
SD9

VVS heeft een standpunt
omtrent diversiteit, met

SD10

VVS draagt bij aan een diverse
studentenvertegenwoordiging.

aandacht voor diversiteit in het
hoger onderwijs en binnen de
studentenvertegenwoordiging.

SD11

VVS draagt bij aan een diverse
studentenvertegenwoordiging.
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Vluchtelingenbeleid
Zowel op Vlaams als op Europees niveau heeft VVS sinds enkele jaren meer aandacht voor
studenten met een vluchtelingenachtergrond. Onze organisatie streeft ernaar om de situatie
voor deze specifieke groep studenten te verbeteren. Hierbij is de organisatie ervan overtuigt
dat het niet alleen studenten met vluchtelingen achtergrond helpt, maar ook de ganse
studentenpopulatie. Door één groep te helpen, verbeteren we de situatie voor alle groepen.
Daarom wil VVS zich blijven inzetten om de situatie van student-vluchtelingen te verbeteren.
In een recent advies van de Vlor werd geduid dat binnen de procedure voor de academische
erkenning van buitenlandse diploma’s nog ruimte is voor verbetering. Zo kan de automatische
procedure voor gelijkwaardigheid op een lager onderwijsniveau nog verbeterd worden. Verder
is de nood aan begeleiding bij onder andere de (bekendheid en transparantie van de)
erkenningsprocedure, maar ook de nood aan bijkomende professionalisering van de
begeleiding (eveneens als die zich binnen een instelling bevindt) essentieel.

Strategische doelstellingen
SD12

VVS heeft het standpunt
vluchtelingen actief naar buiten
gebracht en bijgedragen aan
een wijziging in het beleid rond
student-vluchtelingen.
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Duaal leren
“Ik breid, samen met mijn collega bevoegd voor Werk, het duaal leren uit naar opleidingen in
het hoger onderwijs. Ik creëer hiertoe het beleidskader en de regelgeving en houd daarbij
rekening met de eigenheid van dit onderwijsniveau.”⁴
Voorgaande valt te lezen in de beleidsnota onderwijs 2019-2024 van de bevoegde Vlaamse
minister. Ook in de beleidsnota werk en sociale economie kan een gelijkaardige passage
teruggevonden worden.⁵ De bedoeling van de Vlaamse Regering is dan ook duidelijk: de
ontwikkeling van een kader voor duaal leren in het hoger onderwijs. Om daartoe een eerste
aanzet voor te bereiden werd in het academiejaar 2019-2020 reeds een overleg VLOR-SERV
opgestart om de eerste krachtlijnen uit te zetten.
Hoewel dat overleg zijn nut bewezen heeft om de standpunten van verschillende organisaties
te verduidelijken, heeft dat ook veel vragen opgeroepen. De grote flexibiliteit die het hoger
onderwijs reeds kent op het vlak van werkvormen, doet bijvoorbeeld de vraag rijzen welke
meerwaarde duaal leren nog kan bieden. Ook over de kwaliteitsborging van de
werkplekcomponent en het al dan niet vergoeden van de student, moet nog heel wat
uitgeklaard worden.
De eerste voorontwerpen van decreet worden nog in het najaar verwacht, al is het moeilijk om
in te schatten in welke richting die zullen uitgaan. Het zal evenwel belangrijk zijn om erover te
waken dat de belangen van studenten in dat dossier meegenomen worden. De verschillende
organisaties aan tafel hebben immers verschillende, soms tegenstrijdige belangen.
⁴ Beleidsnota Onderwijs 2019-2024 ingediend door Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, Parl.St. Vl.Parl. (2019-2020), nr. 129/1, 62.
⁵ Beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024 ingediend door viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams
minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Parl.St. Vl.Parl. 2019-2020, nr. 128/1, 21.

Strategische doelstellingen
SD13

VVS heeft een standpunt duaal
leren.

SD14

VVS zorgt in het dossier rond
duaal leren enerzijds voor een
student-gerichte focus en
anderzijds voor vooruitgang.
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Huisvesting
Studentenhuisvesting is een thema dat voor heel veel studenten van groot belang is maar waar
relatief weinig over geweten is. Het is op dit moment onduidelijk hoe de kotenmarkt in alle
verschillende studentensteden in elkaar zit, wat de precieze noden van studenten zijn en waar
verbetering mogelijk is.
VVS wil zich engageren om hier verandering in te brengen en samen met externe partners in
kaart te brengen waar de pijnpunten liggen op vlak van studentenhuisvesting. Er werd reeds
contact gelegd met een organisatie van enkele experten op vlak van huisvesting die hetzelfde
doel hebben als VVS, waarop er een gezamenlijke vragenlijst werd opgesteld die verspreid kan
worden onder alle studenten in Vlaanderen. Die vragenlijst kan een eerste impressie geven van
de huidige markt en de problemen waarmee studenten vandaag de dag geconfronteerd
worden. De bedoeling is om dit onderzoek structureel in te bedden om ook op lange termijn
naar evoluties binnen studentenhuisvesting te kunnen kijken en good practices kunnen
uitwisselen onder studentensteden.
Hierbij aansluitend, engageert VVS er zich toe om beleidssuggesties te schrijven richting onder
andere de Vlaamse regering om het beleid op vlak van studentenhuisvesting te optimaliseren.

Strategische doelstellingen
SD15

VVS ondersteunt partners en
studentenraden om good

SD16

VVS heeft beleidssuggesties om
het beleid op vlak van

practices omtrent het thema

studentenhuisvesting te

huisvesting uit te wisselen en in

optimaliseren.

kaart te brengen hoe de huidige
markt eruit ziet.
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Duurzaamheid
De term duurzame ontwikkeling werd in 1987 gedefinieerd door de VN-commissie Brundtland
als “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de
behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar
te brengen”.⁶
Als organisatie wil VVS in eerste instantie proactief werken aan de bewustmaking rond
duurzaamheid. VVS houdt hierbij dan ook steeds rekening met deze waarden in haar
vertegenwoordiging (communicatie) en organisatie (werking).
Naast de implementatie van duurzaamheid in het onderwijs en onderzoek, moeten instellingen
zelf ook duurzame keuzes maken die in lijn liggen met de Sustainable Development Goals
(SDGs).⁷ De SDGs zijn doelstellingen die in 2015 geformuleerd zijn door de Verenigde Naties en
moeten vertaald worden naar nationale kaders. Kwalitatief onderwijs is niet alleen één van de
doelstellingen, het speelt ook een belangrijke rol om kennis en competenties omtrent
duurzaamheid over te brengen naar studenten om deze doelstellingen te behalen. Om deze
reden is VVS van mening dat het een rol heeft om ervoor te zorgen dat duurzaamheid in het
hoger onderwijs geïmplementeerd wordt.
Tenslotte pleit VVS voor verdere participatie van studenten (en docenten) in initiatieven zoals
het Green Office-model. In Vlaanderen is te zien dat vooral universiteiten het Green Officemodel drijven en bemoedigen. VVS wil samen met de hogescholen en universiteiten bekijken
op welke manier het beleidsmatig gelijkaardige initiatieven zou kunnen aanmoedigen. Om al
deze zaken in een standpunt te kunnen omzetten, zal VVS een werkgroep samenstellen, die in
zal gaan op bovenstaande thema’s.
⁶ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
⁷ https://sdgs.un.org/goals

Strategische doelstellingen
SD17

VVS heeft een standpunt
duurzaamheid in het hoger
onderwijs.

SD18

SD19

VVS heeft een plan om haar
werking en communicatie te
verduurzamen.

VVS heeft de veranderingen die
in het standpunt “duurzaamheid
in het hoger onderwijs” vermeld
staan binnen de hoger
onderwijsinstellingen bepleit.
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Deel II: Interne
werking
1

4

Diversifiëren
van fondsen
VVS zoekt extra middelen
op basis van haar
fondsenstrategie

Ondersteunen van
studentenraden &
studentenvertegen
woordigers
VVS voert een actief beleid
naar haar vrijwilligers toe
en speelt daarmee in op
hun noden

2

Professionalisering
VVS versterkt de organisatie
door een
meerjarenbeleidsplan dat
de kennis en expertise
binnen de organisatie
verankert en correct in
taken verdeelt

3

Communicatie
VVS voert een actief
communicatiebeleid naar al
haar doelgroepen en voert
promotie rond haar merk
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Ondersteunen van studentenraden
& studentenvertegenwoordigers
Als koepelorganisatie van Vlaamse studentenraden is studentenparticipatie een kernaspect van
onze werking. Zonder de inspraak van onze leden kan VVS niet spreken namens de Vlaamse
student. Zonder een goede informatiedoorstroom kunnen onze leden geen geïnformeerde
inspraak geven. Vandaar ook dat we, zoals eerder aangehaald, willen streven naar een zo
divers mogelijke studentenvertegenwoordiging. Enkel zo kunnen we standpunten innemen die
rekening houden met alle soorten studenten in het Vlaamse Hoger Onderwijs.
Een cruciaal aspect van een organisatie die uitsluitend door vrijwilligers vertegenwoordigd
wordt is een vrijwilligersbeleid. Dit beleid, uitgeschreven in 2020, is de leidraad voor de
organisatie in haar omgang met de vrijwilligers die zich dagdagelijks ervoor inzetten.
Vrijwilligers doorlopen een traject binnen de organisatie, van werving tot vertrek, en het is onze
taak om hen zo goed mogelijk hierbij te ondersteunen. We willen ook actief inzetten op het
versterken van het groepsgevoel in de organisatie. We gaan teambuildings organiseren voor
zowel de leden, bestuur en staf.
Daarnaast wil VVS de communicatie tussen onszelf en onze leden verder verbeteren, de
ondersteuning die VVS aan onze leden biedt herbekijken en opwaarderen en streven naar een
kwalitatieve vertegenwoordiging in interne en externe werkgroepen en raden. VVS wil een
betere communicatie verwezenlijken door een nauwere band met leden en meer persoonlijke
contacten met studentenvertegenwoordigers en hun studentencoaches. Zo kan VVS beter
inspelen op de actuele thema’s binnen studentenraden en zo een grote meerwaarde
betekenen voor onze leden. Hieraan gekoppeld wilt.
VVS ook inzetten op de band tussen de leden onderling, aangezien deze vaak geconfronteerd
worden met soortgelijke situaties en het steeds opportuun is om samen te werken en van
elkaar te leren.

Strategische doelstellingen
SD20

SD21

VVS heeft een actief
vrijwilligersbeleid gevoerd.

SD22

VVS heeft een vormingsbeleid
en voert het uit.

VVS heeft een beeld over het
profiel en de noden van de
leden.
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Professionalisering
Als organisatie willen we blijven excelleren om onszelf sterker te maken. Momenteel ontbreekt
er een visie en beleid over een aantal cruciale aspecten van de organisatie. Het lijkt ons
aangewezen om rond die aspecten een visie uit te werken over. We kiezen ervoor om onze
missie en visie te expliciteren en naast het beleidsplan een meerjarenbeleidsplan voor te
bereiden. Het is belangrijk dat hierin een duidelijke afbakening van taken tussen de leden,
bestuur en staf zit.
We kiezen bewust, onder andere door het hoge verloop van werknemers van de afgelopen
jaren, om een personeelsbeleid op te stellen. Het is belangrijk dat de visie van de organisatie
hierin vervat zit. Binnen het personeelsbeleid zal er een duidelijke tijdlijn worden opgesteld.
Daarin wordt duidelijk gemaakt hoe we nieuwe werknemers verwelkomen, hoe een loopbaan
bij VVS eruitziet en hoe we afscheid nemen van werknemers.
Daarnaast wilt VVS komend jaar ook extra inzetten op het opstellen van
overdrachtsdocumenten, zodat kennis en expertise niet verloren gaat en meegegeven kan
worden naar volgende jaren toe.

Strategische doelstellingen
SD23

VVS heeft een gedragen missie
en visie.

SD26

VVS heeft een kwaliteitsvolle
procedure voor de overdracht
tussen vrijwilligers onderling en

SD24

opstellen van een
meerjarenbeleidsplan.

SD25

stafleden onderling.

VVS heeft een plan voor het

SD27

VVS heeft een ledenstrategie.

VVS heeft en voert een actief
personeelsbeleid.

SD28

VVS voert een gezond en
transparant financieel beleid.
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Communicatie
Al meerdere jaren is externe communicatie een heikel punt voor VVS. Er zijn altijd
moeilijkheden geweest bij het bereiken van studenten, bij het coherent communiceren in één
bepaalde huisstijl en bij het bereiken van de pers. VVS wilt komend academiejaar hier daarom
graag verandering in brengen.
De afgelopen maanden werd er achter de schermen reeds hard gewerkt aan het opstellen van
een sociaal mediabeleid en een persbeleid. Beide teksten zullen komend academiejaar daarom
ook voorgelegd worden aan de leden, waarna dit beleid in concrete acties omgezet kan
worden. Daarnaast wilt VVS zich ook engageren om een algemeen communicatiebeleid op
poten te zetten dat als overkoepelend kader gezien kan worden voor alle vormen van
communicatie binnen de organisatie.
De afwezigheid van een gedegen communicatiebeleid en van het eindproduct ervan - een
kwaliteitsvolle externe communicatie - komt voornamelijk door het gebrek aan een
stafmedewerker communicatie. Zoals in het hoofdstuk omtrent het diversifiëren van fondsen
ook blijkt, dalen de inkomsten van VVS al enkele jaren. Dit zorgde er mede voor dat de grootte
van het team sterk afnam.
Om een goed communicatiebeleid mogelijk te maken zal VVS een voltijdse stafmedewerker
communicatie aannemen om onze communicatie op een professionele en gestroomlijnde
manier te laten verlopen. Deze medewerker zal ook instaan om het algemene
communicatiebeleid op te stellen. Er wordt verder gezocht naar middelen om op lange termijn
steeds een communicatiemedewerker aan boord te hebben.

Strategische doelstellingen
SD29

VVS heeft en voert een actief
communicatiebeleid.

SD31

VVS heeft extra middelen om op
lange termijn een
communicatiebeleid uit te

SD30

bouwen.

VVS heeft en voert een actief
social media beleid en een
persbeleid.

SD32

VVS heeft meer aandacht voor
de communicatie van haar
eindproducten en voert meer
promotie rond haar merk.
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Diversifiëren van fondsen
De Vlaamse Vereniging van Studenten haalt haar grootste inkomsten vanuit haar
werkingssubsidie van de Vlaamse overheid. Die werkingssubsidie ging de voorbije jaren in
dalende lijn (van € 201.000 naar € 179.000). Daarnaast was er binnen de organisatie heel
weinig aandacht voor bijkomende financiering. Terwijl de inkomsten van VVS in 2013 nog op
€261.000 lagen, zijn de inkomsten in 2018 gezakt tot €183.000. De Vlaamse Vereniging van
Studenten moet daarom dringend op zoek naar bijkomende financieringsbronnen. Het is
namelijk sterk afhankelijk van een soms wispelturige overheid.
VVS ondernam hieromtrent reeds stappen tijdens het vorige academiejaar en stelde een
jobstudent aan om een fondsenwervingsstrategie op te stellen die de organisatie vooruit kan
helpen bij het zoeken van extra middelen. Deze strategie werd ook reeds goedgekeurd door de
leden van VVS.
Komend academiejaar wil VVS opnieuw een jobstudent aannemen die zich hiermee zou
bezighouden. Deze persoon zou instaan om aan de hand van de reeds opgestelde
fondsenwervingsstrategie op zoek te gaan naar concrete mogelijkheden om extra middelen te
krijgen.

Strategische doelstellingen
SD33

VVS ontvangt zowel publieke als
private inkomsten en ziet haar
inkomsten stijgen.

SD34

SD35

VVS is een referentiepunt inzake
fondsenwerving voor zichzelf en
haar leden.

VVS staat als organisatie en
‘merk’ bekend bij verschillende
soorten financierders.
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Vlaamse Vereniging van Studenten
02 893 24 84
Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel

www.vvs.ac
info@vvs.ac
@VVStudenten
@VVStudenten
@VVStudenten
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