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De Vlaamse Vereniging van Studenten vzw (VVS) is op zoek naar een nieuwe bestuur

voor het academiejaar 2022-2023. Iedere Vlaamse student kan opkomen voor een

positie binnen het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Studenten, dus ook jij bent

meer dan welkom!

2 Indien na 19 mei 2022 bepaalde posities vacant blijven, worden de niet-ingevulde
functieprofielen opnieuw geopend. Deze verkiezingen vinden plaats op 28 juni 2022. De
deadline om je kandidaat te stellen voor deze verkiezingen ligt op 15 juni 2022, 23u59.

1 De verkiezingen voor het nieuw bestuur vinden plaats op 19 mei 2022. De deadline om
je kandidaat te stellen voor deze verkiezingen ligt op 6 mei 2022, 23u59.
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Waarom voorzitter of bestuurder worden bij de
Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)?
Er wacht jou een onvergetelijke ervaring - in een jong en dynamisch team, in een

drukke, internationale omgeving (Europese wijk) - om het studentenbeleid te

beïnvloeden. Jij bent de vertegenwoordiger van 270.000 studenten in de Vlaamse

gemeenschap (Vlaanderen en Brussel) en draagt zo de stem uit van de student

in de media, aan je instelling en bij de politiek. Als bestuur bepaal je gezamenlijk de

koers van VVS en leer je hoe het is om:

● in een professionele organisatie mee te draaien;

● nota’s, standpunten en adviezen te schrijven voor het Vlaams (onderwijs)beleid;

● om te gaan met verschillende opinies en deze te verzoenen;

● om te gaan met toppers uit de politiek, het onderwijsveld en de pers;

● te spreken met verantwoordelijkheid;

● diplomatisch, maar effectief te onderhandelen en beleid te beïnvloeden; en

● vlot en helder te communiceren.

Je netwerkt in de hoedanigheid van VVS-voorzitter of VVS-bestuurder tijdens

ontmoetingen en overleggen met politici, rectoren, algemeen directrices en directeurs,

(onderwijs)experten en beleidsmakers op het hoogste niveau, maar je zal ook leren wat

het is om te wegen op het maatschappelijke debat en te spreken in tal van panels als

expert.

Maar niet gevreesd: je wordt op alle vlakken ondersteund door de VVS-staf. Verder krijg

je in het begin van je mandaat overdrachtsessies en vormingen om je inhoudelijk en

communicatief voor te bereiden op je functie.
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Welke functie kan ik opnemen bij VVS?
Bij VVS zijn er acht functies die moeten worden opgevuld. Klik op een van de functies om

het profiel te bekijken. Veel plezier en hopelijk tot snel op een kennismakingsgesprek!

1. Voorzitter

2. Bestuurder Onderwijs

3. Bestuurder Sociale zaken & Diversiteit

4. Bestuurder Internationaal

5. Bestuurder Participatie

6. Bestuurder Financiën

7. Bestuurder Personeel

8. Bestuurder Communicatie

Toch niets voor jou?
Omdat we iedereen de kans willen geven zich binnen VVS te kunnen ontplooien, werken
we ook steeds met een open profiel. Wat kun je hieronder verstaan? Wij geven jou de
vrijheid om zelf een bestuursfunctie in te vullen. Wil je heel graag een
bestuursengagement aangaan, maar zijn de anderen profielen niets voor jou? Dan zit je
hier wel op de juiste plek. Samen met de vrijwilligerscoach ga je op zoek naar jouw
profiel. Je kan bijvoorbeeld een heel zwaar dossier opnemen uit het pakket van een
inhoudelijke bestuurder (Onderwijs, Sociale zaken & Diversiteit en Internationaal) of een
grote organisatorische werf van een organisatorische bestuurder (Participatie,
Communicatie, Financiën en Personeel), maar denk gerust ook zelf na over een ander
concept.
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Wat is dat nu, een bestuurder?
Als voorzitter ben je de kapitein van een ploeg bestuurder. Bestuurders zetten zich een

academiejaar lang in om alle studenten in Vlaanderen en Brussel te vertegenwoordigen

en hen een stem te geven. Zij doen dat aan de hand van de inhoudelijke lijnen die ze zelf

uitzetten en in de vorm van een beleidsplan voorleggen aan de algemene vergadering.

Die stem verkondig je onder meer in overleggen met de vele stakeholders uit het

onderwijsveld. Je neemt ook steeds deel aan de vergaderingen van de algemene

vergadering, het bureau, het bestuur en de coördinatie (met stafleden).

Technisch gesproken heeft het bestuur ook collegiaal de taak om de dagelijkse werking

van de vzw te garanderen. Dat wil zeggen dat jullie gezamenlijk verantwoordelijk zijn

voor de financiën, het personeelsbeleid en het inhoudelijk beleid en dus ook samen de

beslissingen nemen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. De staf garandeert

natuurlijk steeds de essentiële operationele werking.

De bestuurders van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) worden verkozen door

studenten van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel, via de

algemene vergadering van VVS. Het mandaat van het nieuwe bestuur start op 1

augustus 2022 en eindigt op 31 juli 2023.

Wat als je nog geen ervaring hebt met VVS?

Dat hoeft geen obstakel te zijn. VVS zoekt voornamelijk mensen die bovenal enthousiast
en geïnteresseerd zijn en snel kunnen bijleren. De algemene vergadering zal peilen naar
je inhoudelijke kennis, maar verwacht vooral dat je die enthousiasme en leergierigheid
toont.

Hoe stel ik me kandidaat?
Je wordt verkozen op de algemene vergadering van 19 mei 2022 (18u30). Je stuurt
daarvoor je applicatieformulier en Curriculum Vitae (CV) (max. 2 pagina’s) voor 6 mei
2022 (23u59) door naar kandidaat@vvs.ac. Indien deze positie na de verkiezingen van
19 mei vacant blijft wordt een tweede verkiezing georganiseerd op 28 juni 2022 (16u).
Indien je je voor deze verkiezing kandidaat wil stellen, stuur je je applicatieformulier en
CV voor 15 juni 2022 (23u59) door naar kandidaat@vvs.ac.
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Op de algemene vergadering zullen de leden op een constructieve en opbouwende
manier peilen naar je interesse, motivatie en kennis ter zake. Op dezelfde vergadering
vinden de verkiezingen plaats.

Jouw talent is belangrijker dan je gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, beperking of
levensbeschouwing. De Vlaamse Vereniging van Studenten waardeert diversiteit, ook in
haar vrijwilligersbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en
vaardigheden.
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Voorzitter

Als voorzitter ben je het gezicht van de organisatie. Jij bewaart het overzicht over de
activiteiten van de organisatie en hebt een coördinerende functie. Je bent het hoofd van
het bestuur en bereidt de bestuursvergaderingen voor, leidt ze en bepaalt zo mee de
agenda en prioriteiten op korte termijn. Je bent ook de voortrekker van het beleidsplan
van jouw bestuursploeg en bepaalt zo aan het begin van het werkingsjaar mee de
langetermijnvisie. De uitvoering ervan bewaak je doorheen je hele mandaat. Daarnaast
vorm je de brugfiguur tussen de staf en het bestuur, waarvoor je nauw samenwerkt met
de coördinator. Jij bent voor de buitenwereld hét aanspreekpunt van de organisatie. Je
legt proactief contact met belangrijke partners in samenspraak met de coördinator.

Voorbeeld 1: Twee bestuurders/stafleden raken het niet eens over een cruciaal punt in
een vergadering
Tijdens een bestuursvergadering moeten er vaak knopen doorgehakt worden in
belangrijke discussies die richting geven aan de organisatie. Soms kunnen twee
bestuursleden hierover een andere visie hebben. Het is aan jou om dan naar oplossingen
toe zoeken, maar uiteindelijk hak jij in dat geval de knoop door. Doorheen het jaar houdt
je van tijd tot tijd een evaluatiegesprek met je bestuursleden. Jij bent hun coach.

Voorbeeld 2: Er komen beperkingen op de werking van studentenverenigingen en het
jeugdwerk
Je neemt contact op met collega’s van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en de
Vlaamse Jeugdraad om hier samen op te reageren en aandacht te vragen voor het
mentaal welzijn van jongeren. De staf helpt je bij het schrijven van deze reactie.
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Voorbeeld 3: De hogeschool Gent vraagt op tijdens een participatiecongres toelichting te
geven over VVS
Hogent organiseert een congres over participatie bij jongeren. VVS wordt gevraagd om
een toelichting te geven over hun werking en een panelgesprek aan te gaan met
experten. Als voorzitter neem jij hieraan deel. Je wordt bijgestaan door de staf om je
hierop voor te bereiden.

Past jouw profiel bij het profiel van voorzitter? Doe de test!
We geven deze test mee ter info, maar laat die je zeker niet tegenhouden.

Je bent een teamplayer en stuurt graag je bestuur en medewerkers aan;

je hebt voldoende social skills om interne vergaderingen in goede banen te leiden;

je denkt graag na over prioriteiten en impact van de organisatie;

je hebt geen schrik om het gezicht van de organisatie te zijn en hebt er geen
probleem mee om te spreken op events of debatten in het openbaar of bij de
pers;

je vindt het fijn om te netwerken en goede contacten met onze belangrijkste
partners aan te houden en te versterken;

je bent bereid om aan vergaderingen en overleggen deel te nemen op het hoogste
niveau binnen het onderwijsveld;

je denkt na over strategische mandaten en neemt die met veel plezier op; en

je denkt graag na over hoe je de organisatie nog efficiënter kan maken.

www.vvs.ac/verkiezingen Functieprofielen | Bestuur 2022-2023 | 7

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac

http://www.vvs.ac/verkiezingen


Bestuurder Onderwijs

Als bestuurder onderwijs draag je binnen het bestuur de verantwoordelijkheid over
de onderwijsvisie. Je leert bij over de tendensen en visies die het onderwijsveld
vormgeven en verdiept je ook in de wetgevende teksten en beleidsadviezen die daaruit
voortkomen. Je bent in staat om standpunten op te stellen en de consequenties van die
standpunten in samenwerking met het bureau en de betrokken rapporteurs te overzien.
Je verdedigt en representeert jouw achterban, de studenten, door vlot met doelgroepen
en verschillende organisaties in het hoger onderwijslandschap om te gaan. Opnieuw:
geen zorgen. De beleidsmedewerker hoger onderwijs van VVS begeleidt en ondersteunt
je waar nodig.

Voorbeeld 1: er wordt een adviesprocedure opgestart bij de Vlaamse Onderwijsraad
(VLOR) over studie-oriëntering
Met ondersteuning van de beleidsmedewerker hoger onderwijs bespreek je jouw
verkiezing als mandataris door het bureau (maandelijkse inhoudelijke vergadering in
aanwezigheid van de leden). Eens verkozen ga je naar de VLOR-werkgroep die het advies
rond studie-oriëntering voorbereidt. Voorafgaand aan die vergadering neem je de te
bespreken documenten door, samen met de beleidsmedewerker, om op de vergadering
zelf het standpunt van de studenten te verkondigen. Je kan ook iemand anders
contacteren om de werkgroep bij te wonen en deze persoon laten verkiezen als
mandataris. Indien die persoon door het bureau verkozen wordt houdt je met die persoon
contact om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. Jij moet als
bestuurder Onderwijs niet alle externe vergaderingen zelf bijwonen, maar wel het
overzicht behouden. Jij bent immers het aanspreekpunt toe naar studenten, media en
politiek.
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Nadien koppel je (of koppelt de verkozen mandataris) schriftelijk terug en wordt het
document op de Drive geplaatst en zichtbaar gemaakt voor de leden door een jobstudent
van VVS. Je koppelt mondeling terug op het eerstvolgende bureau van VVS.

Voorbeeld 2: de minister van Onderwijs maakt ambities kenbaar over onderwijsmateries
waarover VVS (nog) geen duidelijk standpunt (meer) heeft
Met ondersteuning van de beleidsmedewerker hoger onderwijs bespreek je jouw
verkiezing als rapporteur door het bureau. Eens verkozen richt je werkgroep op die een
standpunt voorbereidt rond deze materie. De beleidsmedewerker plant de werkgroepen
in en bereidt deze met jou voor.

Je kan ook iemand anders contacteren om de werkgroep op te richten en deze persoon
laten verkiezen als rapporteur. Indien die persoon door het bureau verkozen wordt houdt
je met die persoon contact om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. Jij
moet als bestuurder Onderwijs niet alle werkgroepen zelf voorzitten, maar wel het
overzicht behouden. Jij bent immers het aanspreekpunt toe naar studenten, media en
politiek.

Nadien koppel je (of koppelt de verkozen rapporteur) schriftelijk terug en wordt het
document op de Drive geplaatst en zichtbaar gemaakt voor de leden door een jobstudent
van VVS. Je koppelt mondeling terug op het eerstvolgende bureau van VVS.

Wordt het standpunt aangenomen, dan is dit drie jaar geldig en gidst het de organisatie
bij toekomstige overleggen rond dit onderwerp.

Voorbeeld 3: studenten melden problemen in verband met hun rechten op een
examenkopij
Jij bent het aanspreekpunt van de organisatie wanneer het gaat om onderwijsthema’s. Jij
verwijst de studenten door naar de desbetreffende hulp die ze bij hun instelling kunnen
krijgen op vlak van het waarborgen van hun rechten als student of verwijst hen door
naar de platformen waar ze informatie kunnen vinden over hun eigen rechten en
plichten.

Past jouw profiel bij het profiel van bestuurder Onderwijs? Doe de test!
We geven deze test mee ter info, maar laat die je zeker niet tegenhouden.

Je bent enthousiast en geïnteresseerd in alles wat (hoger) onderwijs uitademt;

je houdt ervan om een gezamenlijk standpunt te verdedigen, binnen en buiten de
organisatie;

je vindt het leuk om je in complexe dossiers in te werken en denkt graag na over
een onderwijsvisie in Vlaanderen;
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je brengt graag andere mandatarissen op de hoogte van wat er speelt op het
domein onderwijs;

je wil deelnemen aan:

de Vlir Werkgroep Onderwijs (hoge prioriteit, maandelijks) of Vlhora
Werkgroep Onderwijsbeleid (hoge prioriteit, maandelijks)

Vlor Raad Hoger Onderwijs (hoge prioriteit, maandelijks)

Ad-hoc werkgroepen binnen het thema onderwijs;

je bent een netwerker die graag aan je persoonlijke contacten sleutelt bij de
(belangrijkste) onderwijsactoren; en

je bent bereid te fungeren als aanspreekpunt voor studenten(raden) over alles
wat onderwijs zegt.
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Bestuurder Sociale zaken & Diversiteit

Als bestuurder Sociale zaken & Diversiteit draag je binnen het bestuur de
verantwoordelijkheid over de sociale visie op hoger onderwijs. Je leert bij over de
tendensen en visies die toegankelijkheid in het onderwijs verhogen en verdiept je ook in
de wetgevende teksten en beleidsadviezen die daaruit voortkomen. Je bent in staat om
standpunten op te stellen en de consequenties van die standpunten in samenwerking met
het bureau en de betrokken rapporteurs te overzien. Je verdedigt en representeert jouw
achterban, de studenten, door vlot met doelgroepen en verschillende organisaties in het
hoger onderwijslandschap om te gaan. Je vraagt aandacht voor thema’s zoals
huisvesting, mentaal welzijn en studiekosten. Opnieuw: geen zorgen. De
beleidsmedewerker hoger onderwijs van VVS begeleidt en ondersteunt je waar nodig.

Voorbeeld 1: er wordt een adviesprocedure opgestart bij de Vlaamse Onderwijsraad
(VLOR) over studiekosten in het hoger onderwijs
Met ondersteuning van de beleidsmedewerker hoger onderwijs bespreek je jouw
verkiezing als mandataris door het bureau (maandelijkse inhoudelijke vergadering in
aanwezigheid van de leden). Eens verkozen ga je naar de VLOR-werkgroep die het advies
rond studiekosten in het hoger onderwijs voorbereidt. Voorafgaand aan die vergadering
neem je de te bespreken documenten door, samen met de beleidsmedewerker, om op de
vergadering zelf het standpunt van de studenten te verkondigen. Je kan ook iemand
anders contacteren om de werkgroep bij te wonen en deze persoon laten verkiezen als
mandataris. Indien die persoon door het bureau verkozen wordt houdt je met die persoon
contact om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. Jij moet als
bestuurder Sociale zaken & Diversiteit niet alle externe vergaderingen zelf bijwonen,
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maar wel het overzicht behouden. Jij bent immers het aanspreekpunt toe naar
studenten, media en politiek.

Nadien koppel je (of koppelt de verkozen mandataris) schriftelijk terug en wordt het
document op de Drive geplaatst en zichtbaar gemaakt voor de leden door een jobstudent
van VVS. Je koppelt mondeling terug op het eerstvolgende bureau van VVS.

Voorbeeld 2: de minister van Onderwijs maakt ambities kenbaar over onderwijsmateries
waarover VVS (nog) geen duidelijk standpunt (meer) heeft
Met ondersteuning van de beleidsmedewerker hoger onderwijs bespreek je jouw
verkiezing als rapporteur door het bureau. Eens verkozen richt je werkgroep op die een
standpunt voorbereidt rond deze materie. De beleidsmedewerker plant de werkgroepen
in en bereidt deze met jou voor.

Je kan ook iemand anders contacteren om de werkgroep op te richten en deze persoon
laten verkiezen als rapporteur. Indien die persoon door het bureau verkozen wordt houdt
je met die persoon contact om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. Jij
moet als bestuurder Onderwijs niet alle werkgroepen zelf voorzitten, maar wel het
overzicht behouden. Jij bent immers het aanspreekpunt toe naar studenten, media en
politiek.

Nadien koppel je (of koppelt de verkozen rapporteur) schriftelijk terug en wordt het
document op de Drive geplaatst en zichtbaar gemaakt voor de leden door een jobstudent
van VVS. Je koppelt mondeling terug op het eerstvolgende bureau van VVS.

Wordt het standpunt aangenomen, dan is dit drie jaar geldig en gidst het de organisatie
bij toekomstige overleggen rond dit onderwerp.

Voorbeeld 3: studenten melden problemen in verband met huisvesting
Jij bent het aanspreekpunt van de organisatie wanneer het gaat om sociale thema’s. Jij
verwijst de studenten door naar de desbetreffende hulp die ze bij hun instelling kunnen
krijgen op vlak van huisvesting of verwijst hen door naar de platformen waar ze
informatie kunnen vinden over hun eigen rechten en plichten.

Past jouw profiel bij het profiel van bestuurder sociale zaken en diversiteit? Doe de test!
We geven deze test mee ter info, maar laat die je zeker niet tegenhouden.

Je hebt een passie voor sociale thema’s en diversiteit, je wil deze belangen
verdedigen voor àlle studenten;

je houdt ervan om een gezamenlijk standpunt te verdedigen, binnen en buiten de
organisatie;
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je vindt het leuk om je in complexe dossiers in te werken en denkt graag na over
een sociale visie voor het hoger onderwijs in Vlaanderen;

je brengt graag andere mandatarissen op de hoogte van wat er speelt op het
domein Sociale zaken & Diversiteit;

je wil deelnemen aan:

de Vlir Werkgroep Sociale voorzieningen voor studenten (hoge prioriteit,
maandelijks) of Vlhora Overleggroep Sociaal beleid (hoge prioriteit,
maandelijks)

Ad-hoc werkgroepen binnen het thema Sociale zaken & Diversiteit;

je bent een netwerker die graag aan je persoonlijke contacten sleutelt bij de
(belangrijkste) sociale (onderwijs)actoren; en

je bent bereid te fungeren als aanspreekpunt voor studenten(raden) over alles
wat Sociale zaken & Diversiteit betreft.
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Bestuurder Internationaal

Heb je een passie voor culturen, talen en onderwijs? Dan is de positie van bestuurder
internationaal bij VVS misschien wel iets voor jou! Je leert bij over de tendensen en visies
die op het internationale forum onderwijs vormgeven en verdiept je ook in de
wetgevende teksten en beleidsadviezen die daaruit voortkomen. Je bent in staat om
standpunten op te stellen en de consequenties van die standpunten in samenwerking met
het bureau en de betrokken rapporteurs te overzien. Als bestuurder internationaal
verdedig jij de belangen van de studenten op Europees niveau en werk je rond
internationalisering op Vlaams niveau. Je werkt hiervoor samen met onze Waalse
tegenhanger FEF (Fédération des étudiants francophones) en werkt samen met alle
Europese studentenraden op de vergaderingen van ESU (European Students Union). Je
gaat naar belangrijke meetings in Vlaanderen én in het buitenland. Je wordt hierin
ondersteund door de stafmedewerker internationaal.

Voorbeeld 1: Board Meeting ESU
Twee keer per jaar ga je samen met de ESU-mandataris en de stafmedewerker
Internationaal naar de Board Meetings (BM) van ESU. Hier vergader je samen met leden
van verschillende Europese studentenraden, keur je policy papers en statements goed en
wissel je good practices uit met je medebestuurders uit andere landen. Ter voorbereiding
vindt twee maanden op voorhand de European Students Convention (ESC) plaats. Hier
worden belangrijke documenten reeds afgetoetst en bereid je je voor op de verkiezingen.

Voorbeeld 2: Ondersteunen internationale studenten in Vlaanderen
In Vlaanderen ondersteun je de internationale studenten en de studentenraden op vlak
van internationalisering met vragen die zij hebben en problemen waar zij mee zitten. Jij
bent het aanspreekpunt voor die internationale studenten aan de Vlaamse en Brusselse

www.vvs.ac/verkiezingen Functieprofielen | Bestuur 2022-2023 | 14

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac

http://www.vvs.ac/verkiezingen


instellingen. Je denkt samen met hen na over een inclusiever hoger onderwijs voor
internationale studenten. Samen met hen schrijf je ook standpunten die die inclusiviteit
moeten teweegbrengen.

Past jouw profiel bij het profiel van bestuurder Internationaal? Doe de test!
We geven deze test mee ter info, maar laat die je zeker niet tegenhouden.

Je hebt een passie voor internationale samenwerking en onderwijs, je wisselt
graag uit met medestudenten uit andere landen;

je spreekt vlot Engels;

je houdt ervan om een gezamenlijk standpunt te verdedigen, binnen en buiten de
organisatie;

je vindt het leuk om je in complexe dossiers in te werken en denkt graag na over
internationale zaken op Europees niveau;

je brengt graag andere mandatarissen en studentenvertegenwoordigers op de
hoogte van wat er speelt op het domein internationaal;

je wil deelnemen aan:

de Vlhora Werkgroep Internationalisering (hoge prioriteit, maandelijks)

Ad-hoc werkgroepen binnen het thema Internationaal;

je wil een aanspreekpunt zijn voor internationale studenten in Vlaanderen en
Brussel;

je hebt een visie op de internationalisering van het hoger onderwijs;

je wil graag netwerken met partners op nationaal en Europees niveau;

je wil bouwen aan een goede samenwerking met FEF, de Waalse studentenraad;
en

je wil vier keer per jaar deelnemen aan de vergaderingen van de Europese
studentenraad.
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Bestuurder Financiën

Als bestuurder Financiën draag jij de verantwoordelijkheid over het financieel
beleid van VVS. Je bent verantwoordelijk voor de de financiële rapportering en controle,
de financiële keuzes van VVS doorheen de opmaak van de begroting en herbegroting en
het verhogen van de betrokkenheid van de algemene vergadering bij de financiële keuzes
van VVS. Dat wil zeggen dat jij bepaalt waarvoor VVS geld wil vrijmaken in het kader van
het beleidsplan en de beleidsprioriteiten die je met je bestuur opstelt. Opnieuw: geen
zorgen. De staf van VVS begeleidt en ondersteunt je waar nodig en natuurlijk zijn er ook
veel vaste kosten waarin je weinig kan ‘kiezen’.

Voorbeeld 1: VVS wil de begroting 2023 opstellen
Nu is het aan jou om samen te zitten met de coördinator. Jullie gaan na op welke manier
VVS geld besteedde in 2022 (met behulp van de boekhouding 2022) om een projectie te
maken voor het begrotingsjaar 2023. Daarvoor probeer je een traject te organiseren
vanaf begin oktober tot begin november waarin je leden uitlegt welke posten de
VVS-begroting kent, hoe we ze hebben besteed in begrotingsjaar 2022 en hoe we dat
willen gaan doen in het jaar nadien. Je beantwoordt vragen en neemt hun input mee, om
de begroting goed te keuren op de algemene vergadering van november. Je bekijkt of er
posten moeten bijkomen of er posten geschrapt moeten worden.

Voorbeeld 2: VVS dreigt voor een bepaalde begrotingspost te zeer over het voorziene
budget te gaan
Jij hebt normaal gezien binnen het bestuur de financiële richtlijnen doorgenomen,
waardoor iedere bestuurder goed weet of er geld besteed mag worden en over wie ze
daarvoor om toestemming moeten vragen. Bovendien controleer jij de onkosten van
bestuur, staf en vrijwilligers voorafgaand aan de uitbetaling. De coördinator en jij zijn dus
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in principe steeds op de hoogte en bovendien bestudeer jij regelmatig de Budget
Execution Monitor (‘de bem’) en behoud je zo een duidelijk overzicht. Indien nodig
bespreek je een overspendering in de schoot van het voltallige bestuur en beslissen jullie
gezamenlijk, op jouw voorstel, hoe er bijgestuurd dient te worden. Wanneer dit zich op
meerdere vlakken dreigt voor te doen overweeg je in de loop van het tweede semester
een herbegroting op te stellen.

Past jouw profiel bij het profiel van bestuurder Financiën? Doe de test!
We geven deze test mee ter info, maar laat die je zeker niet tegenhouden.

Je bent een student met interesse in financiën en financieel beleid;

je hebt enige kennis van financiële rapportering, o.a. het opstellen van budgetten,
het opvolgen van die budgetten (in beperkte mate ook kennis van boekhouding),
opstellen van een begroting, … ;

je bent in staat cijfermatige gegevens (balans, budget) te verduidelijken en indien
nodig, aanbevelingen te maken aan andere leden van het bestuur van VVS, de
algemene vergadering en het Intern Audit Comité;

je volgt graag geldstromen op om er zo voor te zorgen dat geld binnen de
organisatie zoveel mogelijk en zo goed mogelijk besteed wordt om de prioriteiten
van de organisatie te verwezenlijken; en

je hebt zelfvertrouwen en durft het beleid bijsturen om geld goed te besteden
(zoals vooropgesteld in een begroting) en beter of sneller te laten innen.
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Bestuurder Personeel

Als bestuurder Personeel draag jij de verantwoordelijkheid over het
personeelsbeleid van VVS. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het
personeelsbeleid, het arbeidsreglement en het creëren van een aangenaam werkklimaat
bij VVS. Dat wil zeggen dat jij coördineert hoe ieder personeelslid binnen de organisatie
diens rol opneemt. Opnieuw: geen zorgen. De staf van VVS begeleidt en ondersteunt je
waar nodig.

Voorbeeld 1: VVS zoekt een nieuwe medewerker
Nu is het aan jou om samen te zitten met de coördinator (of de persoon die het langst bij
VVS werkt, als de coördinator de vertrekkende persoon is). Jullie bespreken de
sollicitatieprocedure en het takenpakket van de nieuwe medewerker. Na de aanwerving
bekijken jullie wat de prioriteiten zijn. Jullie gaan na hoe het evenwicht binnen de
organisatie bewaard wordt en de homogene bevoegdheden niet overlappen, en sturen
indien nodig in overleg met de resterende medewerkers hun takenpakketten bij.

Voorbeeld 2: Een medewerker werkt zes maanden bij de organisatie

Je organiseert een functioneringsgesprek zoals voorgeschreven staat in het
personeelsbeleid van VVS. Op vraag van de werknemer of op eigen initiatief - na
consultatie van je medebestuurders - kan je ook een feedbackgesprek of evaluatie
inplannen.

Voorbeeld 3: Er vindt een conflict plaats op de werkvloer
Jij hebt normaal gezien met alle personeelsleden jouw rol als vertrouwenspersoon
doorgenomen, waardoor iedereen goed weet of en waarvoor ze bij jou terecht kunnen.
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Indien nodig start jij de nodige stappen ter resolutie van een conflict, zoals beschreven
staat in het personeelsbeleid van VVS.

Past jouw profiel bij het profiel van bestuurder Personeel? Doe de test!
We geven deze test mee ter info, maar laat die je zeker niet tegenhouden.

Je houdt ervan om je soft skills en leiderscapaciteiten verder te ontwikkelen;

je houdt van personeelsmanagement (HR) -en administratie;

je bent een persoon die een aangenaam werkklimaat belangrijk vindt en goed
nadenkt over hoe je die kan creëren;

je bent een persoon die het belangrijk vindt om in vertrouwen met informatie om
te gaan;

je vindt de uitstraling van de organisatie naar potentiële werknemers zeer
belangrijk en leert graag bij over hoe je die uitstraling kan verhogen;

je bent een teamplayer die zich betrokken voelt bij de organisatie;

je bent in staat je in te leven in de denkwereld van je personeel; en

je bent mobiel, flexibel en kan je regelmatig naar Brussel verplaatsen om
persoonlijk contact met de staf en het bestuur te onderhouden.
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Bestuurder Participatie

Als bestuurder participatie ben jij dé brugfiguur tussen de studentenraden en VVS.
Je bent een student die mensen kan motiveren en enthousiasmeren. Binnen het bestuur
ben jij verantwoordelijk voor het betrekken van de studentenraden bij VVS én je zorgt
ervoor dat VVS betrokken is bij de studentenraden. Je bent met andere woorden het
aanspreekpunt van VVS voor de studentenraden en reikt hulp aan wanneer zij problemen
ondervinden. Daarnaast werk je ook mee aan leuke activiteiten zoals het
vormingsweekend, teambuildings etc. In deze rol wordt je uiteraard ondersteund door de
staf van VVS, voornamelijk door de vrijwilligerscoach.

Voorbeeld 1: VVS on the road
Samen met de vrijwilligerscoach contacteer je de studentenraden om hen een bezoekje
te brengen. Jullie gaan alleen of met z’n tweeën op bezoek bij een studentenraad,
bespreken met hen de vragen en bezorgdheden die ze hebben over VVS en wisselen tips
en tricks uit in een informele sfeer. Het is de bedoeling om zo het contact met de
studentenraden te verbeteren en voor een goede samenwerking te zorgen.

Voorbeeld 2: Vormingsweekend
In november gaan we z’n allen op vormingsweekend. Samen met de vrijwilligerscoach
denk je na over interessante vormingen die aan de stuvers kunnen aangeboden worden.
Natuurlijk is er ook tijd voor enkele funactivteiten en uitwisselingsmomenten tussen de
studentenraden!

Past jouw profiel bij het profiel van bestuurder Participatie? Doe de test!
We geven deze test mee ter info, maar laat die je zeker niet tegenhouden.
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Je bent een enthousiaste persoonlijkheid en weet hoe je anderen kan motiveren;

je communiceert verbindend en wil een brugfiguur zijn tussen VVS en de
studentenraden;

jij bent het (informele) aanspreekpunt voor de studentenraden (en vrijwilligers)
van VVS;

je denkt graag na over hoe je alle studentenraden zo goed mogelijk kan betrekken
bij VVS;

je bent een luisterend oor en denkt graag na over mogelijke oplossingen voor
vragen die de studentenraden hebben;

je bedenkt graag creatieve en inspirerende vormingsmogelijkheden en activiteiten
voor je medestudentenvertegenwoordigers.
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Bestuurder Communicatie

Als bestuurder Communicatie draag jij de verantwoordelijkheid over de externe
communicatie van VVS. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de
communicatiestrategie, het communicatiebeleid en het persbeleid van VVS. Dat wil
zeggen dat jij coördineert hoe iedereen binnen de organisatie zijn/haar/hun rol opneemt
binnen de communicatie vanuit VVS. Opnieuw: geen zorgen. De staf van VVS begeleidt
en ondersteunt je waar nodig.

Voorbeeld 1: VVS keurt een standpunt goed
Nu is het aan jou om samen te zitten met de stafmedewerker Communicatie. Jullie gaan
na hoe we hierover communiceren met de verschillende doelgroepen van VVS (onze
leden, de student, de politiek, hogeronderwijsinstellingen en/of de pers), met behulp van
de strategische overwegingen uit de communicatiestrategie en de praktische richtlijnen
ter uitvoering van de communicatie uit het communicatiebeleid.

Voorbeeld 2: VVS wordt gebeld door de media over een voorstel tot decreet van de
minister van Onderwijs
Jij hebt normaal gezien binnen het bestuur het persbeleid doorgenomen, waardoor iedere
bestuurder goed weet of er geantwoord kan worden en wie waarover vragen beantwoord.
Indien nodig start jij de procedure op voor de publicatie van een persbericht of een
communicatie voor op de social media over het onderwerp en laat je zo snel als mogelijk
de leden informeren.

Past jouw profiel bij het profiel van bestuurder Communicatie? Doe de test!
We geven deze test mee ter info, maar laat die je zeker niet tegenhouden.
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Je bent gebeten door een communicatiemicrobe en vindt het bijzonder leuk om na
te denken hoe je de impact van VVS op dit terrein kan vergroten;

je weet hoe je een complex dossier op een eenvoudige manier kan overbrengen;

je denkt graag na over hoe je naar specifieke doelgroepen, en in het bijzonder
naar studenten, toe communiceert;

je motiveert graag je medebestuurders en stafmedewerkers om communicatie
(intern of naar de buitenwereld) steeds in het achterhoofd te houden;

je coördineert graag communicatie en organiseert daarom de brug tussen VVS en
de buitenwereld; en

je informeert graag en je kan ervoor zorgen dat externe partners en studenten
beter op de hoogte zijn van wat VVS juist doet.

www.vvs.ac/verkiezingen Functieprofielen | Bestuur 2022-2023 | 23

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac

http://www.vvs.ac/verkiezingen

