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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.

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:

Je netwerkt in de hoedanigheid van VVS-voorzitter tijdens ontmoetingen en

overleggen met politici, rectoren, algemeen 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.

WAAROM VOORZITTER
WORDEN BIJ DE VLAAMSE
VERENIGING VAN
STUDENTEN (VVS)?
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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.

BESTUURDER FINANCIËN
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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 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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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.

mailto:vrijwilligers@vvs.ac
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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.

WAT IS DAT NU, EEN 
BESTUURDER?
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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.

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.

HOE STEL IK ME (NU) 
KANDIDAAT?

https://bit.ly/20220519AV_Calendar
http://www.vvs.ac/verkiezingen
mailto:kandidaat@vvs.ac
https://bit.ly/20220628AV_Calendar
mailto:kandidaat@vvs.ac

