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Voorwoord
Geachte lezer

Beste student

Hoewel het werkingsjaar 2020-2021 op datum van

schrijven al enige tijd afgesloten is, biedt een jaarverslag

als het deze de mogelijkheid om terug te blikken op alle

activiteiten die er geweest zijn, de adviezen en

standpunten die geschreven zijn en in het algemeen op

het belang van een inhoudelijk sterke Vlaamse

studentenvertegenwoordiging. Tezelfdertijd slaagt een

jaarverslag er slechts gedeeltelijk in om goed te vatten hoeveel werk er binnen VVS door

studentenvertegenwoordigers en medewerkers wordt verzet.

Dat was niet anders in 2020-2021, dat een tweede coronajaar was: het academiejaar

kende na enkele weken een tweede, ernstige golf van het virus en mondmaskers en

afstandsonderwijs typeerden het hoger onderwijs. Hopelijk ligt die periode nu definitief

achter ons - al ben ik misschien een beetje naïef - en kan het hoger onderwijs structureel

leren: hoe gaan we om met digitale (commerciële) toepassingen in het hoger onderwijs?

Welke plaats krijgt afstandsleren en in hoeverre hebben studenten een recht op

lesopnames? Ik ga me er niet aan wagen om die vragen hier te beantwoorden. Het lukt

me toch niet om dat beknopt te doen en dergelijke denkoefeningen vragen best wat tijd.

Voor ik u als lezer deze tekst laat induiken, moet ik toch een enkel dossier van het

afgelopen werkingsjaar reeds uitlichten in dit voorwoord: mentaal welzijn. Veel van de

andere thema’s die we het afgelopen jaar behandeld hebben zoals studievoortgang,

huisvesting, duurzaamheid … waren niet nieuw, maar met de aandacht voor mentaal

welzijn heeft VVS dit thema prominent op de beleidsagenda geplaatst. Dat vervult met

nederige trots, want de problematiek is ernstig en niet weinig vrolijk makend. Als

studenten is het daarom belangrijk om ons kritisch doch constructief te blijven inzetten

en ons steentje bij te dragen aan een kwaliteitsvoller en inclusiever hoger onderwijs.

Dylan Couck

Ondervoorzitter 2020-2021

namens het bestuur 2020-2021
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Team 2020-2021
Bestuursleden
Elise Beeckmans

Voorzitter

Sander Vanmaercke

Bestuurder Sociale Zaken

Mats Baelus

Bestuurder Participatie
Juli 2020 - April 2021

Dylan Couck

Ondervoorzitter

Bestuurder Onderwijs

Leandro Storme

Bestuurder Internationale Zaken
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Stafleden
Frédéric Piccavet

Coördinator

Beleidsmedewerker hoger onderwijs

Babette Demeester

Projectcoördinator mentaal welzijn

Luna Vandevelde

Vrijwilligerscoach

Vormingscoördinator

Pieter Jespers

Stafmedewerker communicatie
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Jobstudenten

Debora Caudenberg

Jobstudent administratie
Oktober 2020 - Februari 2021

Ellen Deleersnyder

Jobstudent administratie
Februari 2021 - Mei 2021

Noor Olejnik

Jobstudent administratie
Oktober 2020 - Februari 2021

Laura Van Den Bossche

Jobstudent fondsenwerver
Oktober 2020 - Mei 2021

Leysa Groenendijk

Jobstudent financiën
Oktober 2020 - Maart 2021

Manon Goossens

Jobstudent financiën
Maart 2021 - Juni 2021

Maria-Laura Martens

Jobstudent Mentaal Welzijn
September 2020 - December 2020

Emma Masquillier

Jobstudent Mentaal Welzijn
September 2020 - Mei 2021

Charlotte Mathieu

Jobstudent Student Platform Corona
Mei 2021 - Juli 2021

Lien Vandenberghe

Jobstudent Student Platform Corona
Mei 2021 - Juli 2021
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Leden 2020-2021

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Arteveldehogeschool |
Erasmushogeschool Brussel | Evangelische Theologische Faculteit | Hogere
Zeevaartschool | Hogeschool Gent | Hogeschool PXL | Hogeschool
West-Vlaanderen | Karel de Grote Hogeschool | Katholieke Hogeschool Vives
Noord | Katholieke Hogeschool Vives Zuid | Katholieke Universiteit Leuven |
Odisee | Thomas More Kempen | Thomas More Mechelen-Antwerpen | UC
Limburg | Universiteit Antwerpen | Universiteit Gent | Universiteit Hasselt en
transnationale universiteit Limburg | Vrije Universiteit Brussel

In 2020-2021 telt onze organisatie 20 leden, waarvan 5 universitaire studentenraden, 14
hogeschoolstudentenraden en de studentenraad van de Evangelische Theologische
faculteit. Onze organisatie groeide in 2020-2021 met één lid. De studentenraad van
Hogeschool Gent, Revolte, sloot zich in het begin van het tweede semester opnieuw aan
bij onze organisatie.

Jaarverslag 2020-2021 | Vlaamse Vereniging van Studenten | 9/34

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



1.Ook in 2020-2021 bleef de pandemie de grote
uitdaging in het hoger onderwijs

Covid-19 plaatste de maatschappij de voorbije twee jaar voor enorme uitdagingen. Deze
uitzonderlijke situatie had ook verstrekkende gevolgen voor het hoger onderwijs, iets wat
alle studenten in 2020-2021 met een tweede en derde coronagolf volop ondervonden.
Met VVS bogen we ons, in het kader van de impact van de pandemie op de samenleving
en ons onderwijs, in het bijzonder over de oprichting van een kotbubbel, een advies aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de Pandemiewet en over het mentaal
welzijn van alle studenten in de Vlaamse Gemeenschap.

Tijdens de eerste maanden van de uitbraak van het virus zijn er verschillende overlegfora
opgericht om snel te kunnen inspelen op de crisis. Zo is VVS toegevoegd aan het
wekelijks overleg tussen VLIR, de Vlaamse Hogescholenraad, het kabinet van minister
Weyts en de onderwijsadministratie om alle ontwikkelingen in kaart te brengen en initieel
ook de noodregelgeving voor te bereiden. Dit overlegplatform werd in het najaar van
2020 opnieuw gebruikt, tot en met januari 2021.

1.1. Adviezen
Op dit overlegplatform werd in het najaar van 2020 besproken hoe de coronacrisis
opnieuw uitdagingen vormde voor de aankomende examenperiode met betrekking tot het
leerkrediet. Op 10 februari nam het Vlaams Parlement daartoe een regeling inzake de
teruggave van leerkrediet aan, zoals die ook bestond voor het academiejaar 2019-2020.
Dit op advies van VVS en de andere stakeholders hoger onderwijs.

In oktober brachten we een advies uit aan de vooravond van de tweede lockdown. In het
9-pagina’s tellende “Advies Verstrenging van de coronamaatregelen in het hoger
onderwijs” ijverden we bovenal voor het systeem met de kleurcodes, gebaseerd op
duidelijke data, ten behoeve van de duidelijkheid en continuïteit binnen de maatregelen.
Het was volgens ons van groot belang dat studenten zekerheid kregen in deze onzekere
tijden en dat ze niet achtergesteld werden op de rest van de samenleving. We vroegen
ook bijzondere aandacht voor het mentaal welzijn van eerstejaars en kwetsbare groepen.

VVS bracht in februari 2021 ook een positief advies uit voor de tijdelijke werkloosheid
voor studenten die werken met een overeenkomst voor studentenarbeid (zie aanvullende
bijlagen 1). Tijdens de zomer van 2020 was er sprake van 100.000 minder studentenjobs
in vergelijking met het jaar voordien. Tijdens de zogenaamde “tweede golf” in oktober
sloot de horeca opnieuw (een sector die ongeveer 20% van de studentenarbeid voor zijn
rekening neemt) waardoor de zorg opnieuw groot was dat studenten die het nodig
hebben, zonder inkomsten kwamen te zitten.
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Gelijktijdig keurde ons bureau een nota goed met onze gezamenlijke reactie met
betrekking tot de “kotbubbel”. Het raamwerk van deze kotbubbel werd opgesteld in
overleg met de minister, de hogeronderwijsinstellingen en de experten, maar overleefde
het politieke spel op het overlegcomité van begin februari jammer genoeg niet. De
kotbubbel moest nochtans een antwoord bieden op een reëel probleem dat momenteel
voor studenten op kot bestond; zij bevonden zich in een grijze zone. We mochten het
voorstel van de kotbubbel ook in de media brengen (De Morgen, VTM Nieuws enz.),
waardoor we ook parlementairen en studenten bereikten, die het voorstel mee
verdedigden en de teleurstelling in de coronamaatregelen ten koste van de jeugd,
getroffen door het Overlegcomité van begin februari, mee uit droegen.

VVS nam ook deel aan een gezamenlijke open brief, samen met de Vlaamse
Scholierenkoepel (VSK) en de Vlaamse Jeugdraad. In die brief van 22 februari 2021 aan
beleidsmakers en het Overlegcomité vroegen we om de jeugd en studenten eindelijk
bovenaan de prioriteitenlijst te plaatsen, aangezien zij telkens als eersten verstrengden
en als laatste iets voelden van versoepelingen. Deze brief werd gretig opgepikt in de
geschreven pers (De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad enz.) en op de Radio (De
Ochtend) en het zorgde voor nog meer weerklank voor een “overlegcomité van de
Jeugd”. Bij het volgende overlegcomité zouden versoepelingen voor de jeugd als eerste
op tafel liggen.

In juni kwam er een nota voor de vaccinatiestrategie. VVS ijverde daarin voor de garantie
op een inhaalmoment, voor mocht er overlap bestaan tussen de examenperiode en de
vaccinatie van een student. Daarnaast verzochten we ook om studenten die op
uitwisseling vertrokken vaccins aan te bieden waardoor zij tijdig hun vaccinatie konden
krijgen voor vertrek.

Ten slotte publiceerde VVS in juni haar persbericht naar aanleiding van het akkoord met
de minister, de hogeronderwijsinstellingen en de experten over de opening van het
academiejaar 2021-2022 in code groen. Het was een bijzonder fijne afsluiter van alweer
een bewogen coronajaar.

1.2. Studentenplatform corona
Daarnaast kreeg VVS het vertrouwen van de minister van Onderwijs om in 2020-2021
het Student Platform Corona verder uit te bouwen. Het platform is een community voor
en door studenten, waar ze terecht kunnen bij elkaar en bij experten met hun vragen en
opmerkingen over de coronamaatregelen en de impact ervan op hun studies en sociaal
leven. De community groeide tijdens de eerste lcokdown in 2020 uit tot een groot succes
waarbij studenten steun vonden bij elkaar en de daar gevormde gemeenschap van
studenten echt bijzonder actief met elkaar interageerden. Het platform had tot 3.800
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volgers op Facebook. Het coronavirus was nieuw en studenten zaten met heel veel
vragen en zorgen.

In het najaar van 2020 bleef die doelstelling ongewijzigd, maar begin 2021 verlegden we
de focus, volgend op een verschuiving in de vraag bij studenten. De community werd
minder een plaats voor interactie naarmate versoepelingen volgden in de loop van het
tweede semester van het academiejaar 2020-2021. Er ontstond een grotere nood aan
hoe studenten nu moesten omgaan met die versoepelingen en hoe men elkaar weer kon
gaan opzoeken nu het virus matig tot weinig circuleerde in de samenleving. Het platform
groeide ook niet meer fors aan, tot 4.100 volgers. De interactie verplaatste zich terug
naar de fysieke community van studenten en dus richtte de SPC zich, op aanwijzen van
VVS, op het aanbieden van essentiële informatie. Deze informatie moest een
ondersteunende rol bieden ten aanzien van de informatie vanuit de Vlaamse overheid. De
rol van SPC bestond erin om een breder studentenpubliek aan te boren en vervolgens
waar mogelijk door te verwijzen naar de infobronnen van de Vlaamse overheid en de
hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap. Daartoe werkten tussen maart
en juni jobstudenten die infographics voor in het platform en op de VVS-pagina
ontwikkelden.
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2.Inhoudelijke werking
2.1. Mentaal welzijn

In het academiejaar 2019-2020 werd de projectaanvraag voor het project mentaal
welzijn goedgekeurd en kon het project opgestart worden. In juli 2020 werd hiervoor een
medewerker aangenomen die samen met de bestuurder sociale zaken het project zou
coördineren. Het project omvatte drie grote doelstellingen: (1) het in kaart brengen van
het mentaal welzijn van studenten hoger onderwijs, (2) het schrijven van een
onderzoeksrapport en beleidsaanbevelingen richting de Vlaamse regering en de
instellingen hoger onderwijs en (3) het verhogen van het bewustzijn rond de reeds lang
bestaande problematiek.

Om deze doelstellingen te bereiken werd gedurende de maanden augustus 2020 tot en
met mei 2021 een onderzoek uitgevoerd naar het mentaal welzijn van studenten. Dit
onderzoek startte met een literatuurstudie naar bestaande studies rond het thema
waarna vier onderzoeksvragen werden opgesteld:

1. Hoe is het gesteld met het mentaal welzijn van de studenten aan de Vlaamse
hogeronderwijsinstellingen?

2. Welke algemene factoren (uit het dagelijkse leven of de achtergrond van de
student) zijn geassocieerd met het mentaal welzijn van de Vlaamse studenten?

3. Welke specifieke aspecten uit het studentenleven zijn geassocieerd met het
mentaal welzijn van de Vlaamse studenten?

4. Hoe ervaren studenten het bestaande aanbod aan hulpverlening rond mentaal
welzijn?

De onderzoeksvragen werden vooreerst onderzocht met behulp van een kwantitatief,
cross-sectioneel onderzoek waarbij aan de hand van een vragenlijst de
studentenpopulatie in Vlaanderen en Brussel werd bevraagd. Ongeveer 16.000 studenten
vulden deze vragenlijst in. In een tweede deel van het onderzoek werd nagegaan hoe
studenten tegenover het bestaande aanbod aan hulpverlening rond mentaal welzijn (aan
hun hogeronderwijsinstelling) staan. Hiervoor werd grotendeels een kwalitatieve methode
gehanteerd door middel van focusgroepen. Betreffende de barrières voor het zoeken naar
hulp werden eveneens kwantitatieve gegevens verzameld met behulp van de vragenlijst.

In september 2020 werd op aanraden van het kabinet van minister van Onderwijs Ben
Weyts beslist om een samenwerking aan te gaan met professor Ronny Bruffaerts (KU
Leuven) om op die manier de academische kwaliteit van onder andere de vragenlijst en
de analyses op de kwantitatieve data te waarborgen. Bovendien werd het op die manier
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mogelijk de verzamelde kwantitatieve data op een beveiligde server van de KU Leuven te
bewaren.

De kwantitatieve en kwalitatieve data werden verzameld tussen 1 november 2020 en 31
januari 2021. Nadien vonden de analyses op de data plaats. De kwalitatieve data werden
daarbij geanalyseerd door de projectcoördinator. De analyses op de kwantitatieve data
werden uitgevoerd door prof. Bruffaerts, waarna de output van deze analyses door de
projectcoördinator geïnterpreteerd en gerapporteerd konden worden.

Uit het onderzoek bleek dat het algemeen gezien relatief goed gaat met de meeste
studenten. Toch test twee op tien van de studenten positief voor een psychische stoornis
met een ernstige impact op het dagelijks en schoolse functioneren. We zien hierbij een
licht stijging in vergelijking met voorgaande jaren die mogelijks voor een deel te wijten is
aan de coronapandemie, maar niet volledig hierdoor te verklaren valt. In het
onderzoeksrapport worden verder ook enkele verbanden gelegd tussen de prevalentie
van psychische stoornissen en factoren uit het leven van de student. Tot slot wordt ook
weergegeven wat de mening is van studenten tegenover het bestaande aanbod aan
mentale hulpverlening, welke hiaten nog aanwezig zijn binnen het bestaande aanbod en
welke barrières studenten tegenhouden om hulp te zoeken. De conclusies van het
onderzoeksrapport kunnen hier in detail teruggevonden worden. Op het bureau van 30
juni 2021 werd de finale versie van het onderzoeksrapport voorgesteld en goedgekeurd.

In juni 2021 werd gestart met het schrijven van het beleidsadvies op basis van de
resultaten uit het onderzoek. Gedurende de maanden juli en augustus 2021 kon dit
advies afgewerkt worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden van het
bureau. Op het bureau van 30 september 2021 keurden zij het advies goed.

Op 12 oktober 2021 vond de conferentie Mentaal Welzijn plaats waarop enerzijds het
rapport en beleidsadvies voorgesteld werden en anderzijds in gesprek werd gegaan
worden met beleidsmakers, experts en studenten zelf rond het thema. Deze conferentie
vormde het slotstuk van het project. Volgend op deze conferentie werd ook nog een
communicatiecampagne uitgerold om zowel het rapport als het advies in de kijker te
zetten. De voorbereiding voor deze campagne gebeurde tijdens de zomermaanden.
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2.2. Studieoriëntering
De oriëntering van nieuwe studenten was in het beleidsplan opgenomen als een van de
centrale thema’s. Het belangrijkste deel van de activiteiten hieromtrent in 2020-2021
hadden betrekking op de plannen van het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts
om verplichte remediëring te koppelen aan de niet-bindende toelatingsproeven of
ijkingsproeven. Dit werkingsjaar werden verder de eerste stappen gezet voor een nieuw
standpunt van de organisatie inzake oriëntering. Na de zomer werd aan de leden een
eerste ontwerp voorgelegd.

Dit standpunt is noodzakelijk omdat in Vlaanderen de politieke aandacht terecht groot
blijft voor de studiekeuze van studenten, maar daarnaast zijn er nog tal van andere
uitdagingen: de oriëntering van studenten moet nog veel meer deel gaan uitmaken van
een traject dat start in het secundair onderwijs, studieadvies houdt te vaak onvoldoende
rekening met zowel de sterktes van de student als met diens interesses,
oriënteringsinstrumenten zijn nog te veel afgestemd op een instroom uit het ASO … We
kunnen concluderen dat er bovendien nog tal van uitdagingen resten die deze tekst
overstijgen.

Zoals reeds aangegeven, is er dit jaar gewerkt aan het idee van verplichte remediëring
voor studenten die onvoldoende scoren op de niet-bindende toelatingsproeven. De
Vlaamse Regering wil in uitvoering van het regeerakkoord namelijk een gevolg koppelen
aan die proeven en kijkt daarvoor naar een vorm van remediëring die de universiteiten
en hogescholen dan moesten vormgeven. Om dat idee uit te werken, richtte het kabinet
een werkgroep op met vertegenwoordigers van studenten en de onderwijsinstellingen.
VVS gaf op basis van de besprekingen in het bureau volgende visie aan de werkgroep
mee op de verplichte remediëring. Deze werd ook woordelijk opgenomen in de nota van
het kabinet van juni 2021:

“VVS onderschrijft ten volle het idee dat wanneer studenten een ijkingstoets of
instaptoets moeten afleggen, zij nadien ook gebruik moeten kunnen maken van
remediëring. De toetsen moeten immers als eerste doel hebben om studenten een
spiegel voor te houden met betrekking tot hun startcompetenties. Wanneer zij die niet
volledig beheersen, moeten zij de kans krijgen remedieerbare tekorten bij te werken via
een remediëringsaanbod. Een ijkingstoets of instaptoets hoort de instroom van studenten
dan ook te versterken door hen te activeren en te motiveren, en niet te beperken.
Dergelijk remediëringsaanbod moet als vanzelfsprekend van een hoge kwaliteit zijn met
voldoende leerkansen, waaronder feedbackmomenten. Een verplichte remediëring hoort
daar voor de studentenkoepel niet in thuis. Principieel raakt dit namelijk aan de
autonomie van de student, en er zijn op dit moment nog te veel onzekerheden over de
organisatie ervan en het effect op studenten.
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Indien de remediëring na een ijkingstoets of instaptoets toch verplicht wordt, is het
belangrijk dat die onzekerheden voorafgaandelijk worden weggewerkt. Zo moet
bijvoorbeeld de remediëring een voldoende onderbouwde link hebben met de tekorten
aan startcompetenties die de student werkelijk heeft. Daarnaast mag de verplichting
geen wezenlijke verhoging van de studielast betekenen en daarom kijkt VVS in de eerste
plaats naar een zomeraanbod en een integratie van de remediëring in het reguliere
studietraject. Tot slot mag het bestaan van een verplichte remediëring er niet toe leiden
dat studiekiezers daardoor niet kiezen voor een opleiding, een afschrikwekkend effect
moet dus vermeden en bij de invoering onderzocht worden. VVS gelooft dat dit document
een goed vertrekpunt vormt om die aandachtspunten verder weg te werken.”
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2.3. Studievoortgang
Studievoortgang is hét centrale thema voor het hoger onderwijs in het regeerakkoord
2019-2024 van de Vlaamse Regering. In het najaar van 2020 startte het kabinet van
minister Weyts een werkgroep op met vertegenwoordigers van VVS en van de
onderwijsinstellingen. Op basis van het regeerakkoord werkte die werkgroep voorstellen
uit voor nieuwe studievoortgangsmaatregelen die een decretale verankering konden
krijgen. Ter voorbereiding van die maatregelen, werden grondige en uitgebreide analyses
uitgevoerd van de studievoortgang van de studenten van de afgelopen vijf jaar.

Op basis van de eerste voorstellen, werkte VVS een standpunt uit dat enerzijds
principieel studievoortgang benaderde, en anderzijds inging op de voorstellen van de
werkgroep. Zoals in mei van dit werkingsjaar al gecommuniceerd werd aan de leden via
het bureau, zijn de bemerkingen van VVS op de concrete voorstellen in grote mate
meegenomen in de nota die aan de minister werd bezorgd. Een overzicht daarvan kan
hier gevonden worden. In 2021-2022 zullen die maatregelen worden omgezet in een
decreet met de bedoeling om nadien geïmplementeerd te worden in de universiteiten en
hogescholen.

Meer fundamenteel merkte VVS in het standpunt op dat studievoortgangsmaatregelen
slechts een effect hebben op het moment dat de student te ver afwijkt van het
modeltraject of te weinig vooruitgang boekt. De maatregelen lossen evenwel niet per se
de oorzaak op. Daarom acht VVS het belangrijk dat er op korte termijn kwalitatief
onderzoek gevoerd wordt naar de oorzaken die ertoe leiden dat studenten een
onvoldoende studierendement halen of een te lange studieduur hebben. Bovendien acht
VVS het aantal traject- en studiebegeleiders onvoldoende om iedere student die het
nodig heeft, voldoende kwalitatieve begeleiding te kunnen aanbieden tijdens het
studietraject.

Tezelfdertijd wil VVS ervoor blijven waarschuwen dat de huidige studievoortgang van
studenten niet overgeproblematiseerd wordt: de data die de werkgroep van het kabinet
onderzocht heeft, bevestigden niet het doembeeld dat sommigen over de
studievoortgang van studenten ophangen. Het voornaamste blijft dat studenten leren en
kennis en vaardigheden op een duurzame wijze kunnen inzetten.
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2.4. 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 onvoldoende weerspiegeld aan universiteiten en
hogescholen. Bovendien behalen studenten uit kansengroepen vaak een minder goed
studierendement en stromen ze meer uit zonder diploma dan andere studenten. Vanuit
VVS wilden we er dus naar streven dat studenten uit kansengroepen beter begeleid
werden, zowel bij het maken van hun studiekeuze als tijdens hun studies.

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. Twee academiejaren geleden werd
er binnen de werkgroep diversiteit van VVS al heel wat werk verricht omtrent dit thema.
Door vertragingen binnen het project mentaal welzijn werd het standpunt diversiteit niet
afgerond zoals verwacht. VVS wil dit in 2022 dan ook zeker finaliseren aangezien de
thematiek onderdeel zal zijn van de verdere toekomst.

In dit domein werkten we in 2021 daarom voornamelijk op het dossier van de hoge
studiekosten. Die vormen momenteel vaak een drempel voor jongeren uit
kansengroepen. VVS bracht in september een nota uit als reactie op resultaten van de
studiekostenmonitor hoger onderwijs. VVS plaatste de monitor op de agenda van de RHO
van de VLOR voor de verdere opvolging. Op 9 april 2021 kwam een advies van de VLOR
over de kostenmonitor uit.
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2.5. Vluchtelingenbeleid
Aan het begin van het academiejaar 2020 werkte VVS haar standpunt
Vluchtelingenbeleid uit. Dat standpunt kwam er als reactie op de Vluchtelingencrisis die
Europa in 2015 trof en wilde een antwoord bieden op de vele noden die hierdoor in ons
hogeronderwijslandschap ontstonden. Het thema werd opgenomen in het beleidsplan ter
opvolging van de wijzigingen aan het oude VVS-standpunt met betrekking tot
student-vluchtelingen en werd in september 2020 succesvol afgerond.
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2.6. Duaal leren
In het beleidsplan 2020-2021 was duaal leren in het hoger onderwijs opgenomen als een
van de thema’s waarover VVS zich zou buigen. Na een overleg tussen de
onderwijspartners en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties over duaal leren in
de schoot van de Vlaamse Onderwijsraad, werd immers verwacht dat de Vlaamse
Regering minstens zou bepalen of ze duaal leren in het hoger onderwijs wil en wat dan
de krachtlijnen zouden worden van het nieuwe beleid. Die vooruitgang hebben we in dit
dossier het afgelopen werkingsjaar niet gekend en ook de coronacrisis heeft meer de
aandacht opgeëist dan verwacht. Dat heeft er dan ook toe geleid dat duaal leren in
2020-2021 de agenda van VVS niet gehaald blijft.

Niettemin zal duaal leren in het hoger onderwijs in de komende periode waarschijnlijk
weer op de beleidsagenda verschijnen. Op dat moment moet VVS voorbereid zijn.
Allereerst, en het meest fundamenteel, zal VVS zich moeten uitspreken over de vraag of
het meerwaarde ziet in een concept als duaal leren. Daarnaast, en voor een
studentenkoepel niet minder belangrijk, kan VVS geconfronteerd worden met vragen
over duaal leren die de student rechtstreeks aanbelangen, zoals het al dan niet
vergoeden van de student op de werkplek of de kwaliteit van de begeleiding waar de
student recht op moet hebben. Wordt vervolgd!
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2.7. Huisvesting
Studentenhuisvesting is een thema dat voor heel veel studenten van groot belang is,
maar waar relatief weinig over geweten is. Het stond voor VVS in 2020-2021 als een paal
boven water dat het voor studenten onduidelijk is hoe de kotenmarkt in alle verschillende
studentensteden in elkaar zit, wat de precieze noden zijn en waar verbetering mogelijk
is.

VVS heeft zich er in 2021 dan ook toe geëngageerd om samen met externe partners in
kaart te brengen waar de pijnpunten liggen op vlak van studentenhuisvesting. VVS wilde
ook beleidssuggesties schrijven richting onder andere de Vlaamse regering om het beleid
op vlak van studentenhuisvesting te optimaliseren. Dat mondde uiteindelijk uit in een
ontwerpstandpunt, dat het bureau passeerde op het einde van het academiejaar
2020-2021. Het is bijzonder belangrijk dat dit standpunt ook aangenomen wordt in 2022
met oog op de krapte en prijzen op de kotenmarkt die snel toeneemt in de meeste
studentensteden.
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2.8. Duurzaamheid
De duurzaamheidsnulmeting in het Vlaamse hoger onderwijs in het rapport van
Ecocampus (2017) en de daaropvolgende klimaatmarsen in 2019 gaven aan dat er nog
werk is aan het verduurzamen van het hoger onderwijs en dat jongeren en studenten
hier bezorgd over zijn. Om deze redenen werd duurzaamheid opgenomen in het
beleidsplan van VVS en werd er een werkgroep opgericht om een standpunt uit te
schrijven.

In mei 2021 werd het standpunt duurzaam hoger onderwijs door het Bureau
goedgekeurd. Het advies bestaat uit vijf pilaren (onderwijs, kwaliteitszorg, beheer en
organisatie van campussen, participatie en mobiliteit). VVS gelooft dat het hoger
onderwijs een verantwoordelijkheid en een voortrekkersrol heeft in het streven naar een
economisch, sociaal en ecologisch duurzame toekomst waarin onderwijs, onderzoek en
bedrijfsvoering centraal staan. Er werden duidelijke doelstellingen geformuleerd in
verband met de integratie van duurzaamheid in de verschillende curricula’s, de
instellingsreview en in de studentenparticipatie via het Green Office model. In 2022
willen we erop inzetten dat het advies meer wordt verspreid onder de
hogeronderwijsinstellingen en de partners van VVS.
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3.Participatie
3.1. Externe vertegenwoordiging

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.

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.

3.2. Introductiedagen
In het academiejaar 2020-2021 werd er opnieuw een introductiedag georganiseerd. Er

waren plannen om deze fysiek te laten doorgaan, maar door de stijgende cijfers is er last

minute geswitcht naar een online introductiedag. Een introductiedag is een laagdrempelig

moment om studentenvertegenwoordigers of geïnteresseerde studenten kennis te laten

maken met onze partners in het hoger onderwijs. We gingen op bezoek bij de Vlaamse
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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 9 studenten(vertegenwoordigers) deel aan de introductiedag, zowel

hogeschool- als universiteitsstudenten, zowel van aangesloten studentenraden als

niet-aangesloten studentenraden. Omdat het al wat ervaren studenten waren hadden ze

allemaal al een mandaat bij VVS. Daarnaast is er ook iemand een mandaat gestart.

3.3. Internationale vertegenwoordiging
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.
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In vergelijking met vorig bestuursjaar hadden we dit jaar wel een bestuurder

internationaal die VVS op verschillende niveaus vertegenwoordigde.

Tijdens de 40ste Europese Studentenconventie (17-19

september 2020) koos ESU te werken rond het thema “Students

organizing in times of Disruption – Stocktaking, impact assessment

and drawn lessons from a semester under lockdown”. Op deze

conferentie werd er vooral een voorbereiding gemaakt voor de

daaropvolgende Board Meeting. Inhoudelijke thema’s zoals het

beleidsplan, strategische prioriteiten, standpunt huisvesting,

charter mentaal welzijn werden hier voorbereid. Naast de

voorbereiding op de BM waren er ook informatieve sessies en

panels over actuele thema’s zoals de Europese Universiteiten, de

Europese onderwijsruimte (EEA), de toekomst van onderwijs, en

mensenrechten.

De 79ste Board Meeting (28-30 oktober 2021) vond opnieuw online plaats. Tijdens de

algemene vergadering van ESU werd er vooral tijd besteed aan het verkiezing van de

“presidency” en een “executive committee”. Het vorig bestuur had haar mandaat met 6

maand verlengd, met goedkeuring van de leden, omdat ze geen online verkiezing klaar

kregen tegen BM 78. De verkiezing werd een mooi VVS verhaal. Onze ESU mandataris

Ruben Janssens werd verkozen als EC (executive committee)-lid.

De 41ste Europese Studentenconventie (15-17 maart 2021) stond in het teken van

“Building Resilience in Education: Students Uniting for Post-Pandemic Recovery”. Naar

aanleiding van BM 80 werd het beleidsplan, standpunt internationalisation@home,

standpunt micro-credentials en het charter student rights voorgelegd ter discussie. Naast

de inhoudelijke discussiethema’s waren er ook informatieve sessies omtrent brain drain

en digitalisering binnen het hoger onderwijs en een update over de timeline en

doelstellingen van de Europese Onderwijsruimte die in 2025 klaar zou zijn.

We sloten het bestuursjaar af met de 80ste Board Meeting (5-7 mei 2021) die zoals al

de rest ook online plaatsvond. Ook hier stonden er weer verkiezingen centraal. De leden

verkozen een nieuw “presidency” en “executive committee”. In vergelijking met het vorig

bestuur was er niet echt veel verandering. Ook nu werd Ruben Janssens herverkozen als

“Executive Committee member”. Het beleidsplan, standpunt internationalisation@home,

standpunt micro-credentials en het charter student rights werden als inhoudelijke
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thema’s uitgebreid besproken, bediscussieerd en vervolgens ook aangenomen mits de

nodige amendementen. Net voor een BM zijn er traditioneel enkele NARC-meetings

(Non-Aligned Random Countries). VVS komt dan samen met enkele andere ESU-leden

(het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, Armenië en Oekraïne, Luxemburg, Belarus

en Oostenrijk) met een gelijkaardige visie op hoger onderwijs om gedachten uit te

wisselen en informatie te delen om zo betere en meer doordachte beslissingen te maken.

Ook dit jaar had VVS een trekkende rol in de werkgroep mentaal welzijn van ESU. Dit

deden we samen met LSVB (De Landelijke Studentenvakbond) uit Nederland. Voor het

eerste half jaar trok ESU mandataris Ruben Janssens de werkgroep vanuit VVS. Na zijn

verkiezing binnen ESU heeft hij zijn fakkel doorgegeven aan onze bestuurder

internationaal Leandro Storme.

De samenwerking met de Fédération des Étudiants Francophones (FEF) was dit jaar

jammer genoeg onbestaande. Ondanks pogingen van de bestuurder internationaal kwam

er geen antwoord vanuit de Waalse hoek.

Ook dit jaar hadden de European Universities een belangrijke rol in het Vlaams

Onderwijslandschap. VVS bracht de studentenraden die in een alliantie zaten samen voor

drie overleggen. Een overleg heeft als doel om ervaringen tussen de studentenraden uit

te wisselen, informatie te geven over de eigen alliantie, om vragen te stellen aan elkaar

en om hinderpalen die op Vlaams niveau zitten op te sporen. Ook vormde we hier een

verbinding tussen de lokale studentenraden en

ESU, onder meer door Jakub Grodecki (Vice

President van ESU) uit te nodigen in april 2021

tijdens een overleg. Hij gaf een korte presentatie

waarna we met hem in gesprek gingen over de

ontwikkelingen in het hogeronderwijslandschap in

Europa.
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3.4. 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
overwegend inhoudelijke functie, door het opvolgen van de mandaten en het schrijven
van de (ontwerp)standpunten van de vereniging.

3.4.1. Het bureau
In 2020-2021 vonden 12 bureau’s plaats en 8 algemene vergaderingen. De 12 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. Het gemiddeld aantal aanwezige
studentenraden op een bureau is 14. Dit gemiddelde ligt 1 hoger dan het vorige
werkingsjaar wat wijst op een zekere vorm van groei in de betrokkenheid van onze leden.
Het hoogst aantal aanwezige studentenraden dat op een bureau aanwezig was, was 17,
net zoals het jaar voordien.

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 de vrijwilligerscoach en een
actief bestuur, die steeds opnieuw getracht hebben om elke studentenraad te contacteren
en hen te vragen naar hun aanwezigheid.

Op de 10 bureaus stonden heel wat verkiezingen gepland. Zo werden er 49
mandatarissen verkozen. Daarnaast werden vijf standpunten, het rapport en
beleidsadvies mentaal welzijn en een advies over de verstrenging van de
coronamaatregelen in het hoger onderwijs goedgekeurd en werden ook tal van 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.

3.4.2. De algemene vergadering
Op de druk bijgewoonde algemene vergaderingen stond dit jaar heel wat gepland. Het
beleidsplan, de begroting en herbegroting, de fondsenstrategie 2020 en het
onderzoeksrapport van de leden zijn maar enkele van de agendapunten die dit jaar aan
bod kwamen.
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Ook de algemene vergaderingen werden druk bijgewoond. Met een gemiddelde van 14
aanwezige studentenraden scoort het jammer genoeg zowel minder goed dan vorig
academiejaar (15) als dan de aanwezigen op het bureau.

3.4.3. Evaluatie statutaire vergaderingen
De goede werking van zowel algemene vergadering als bureau blijkt niet enkel uit de
output maar ook uit de feiten. Beide organen werden in 2020-2021 viermaal geëvalueerd
(bureau: september, november, april en mei; algemene vergadering: oktober, maart,
april en mei). De vraag tot evaluatie werd gemiddeld door 17 aanwezigen beantwoord.
Uit de (zelf-)evaluatie blijkt dat er algemene tevredenheid bestaat over het verloop van
de 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 7,8/10. De algemene
vergadering scoorde gemiddeld een 7,3/10.
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3.5. Overleg studentencoaches
Een verhaal dat in stijgende lijn blijft gaan is het overleg met de studentencoaches. In
het academiejaar 2020-2021 stonden er twee online ontmoetingen op het programma.
Tijdens de overleggen passeerden heel wat interessante agendapunten en konden de
coaches vragen stellen aan elkaar en aan VVS, en vice-versa. Een studentencoach is een
continue factor in een lokale studentenraad waardoor een goede band met deze
studentencoaches des te belangrijk is om ook een goede band met de studentenraden te
onderhouden.

Dit jaar is er in samenspraak met de coaches ook een teamsgroep opgericht. Hierin zitten
alle studentencoaches en de vrijwilligerscoach van VVS. De groep is zowel handig voor
VVS, omdat het snel contact met de coaches faciliteert, maar ook voor de coaches is het
een vlotte manier om elkaar voor kleine concrete zaken te bevragen. De groep werd door
alle coaches positief onthaald.

Voor het academiejaar 2021-2022 staat er al een volgend overleg gepland.
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3.6. Vrijwilligersbeleid
Op 10 augustus 2020 keurde het VVS bestuur het vrijwilligersbeleid van VVS goed. Met
het vrijwilligersbeleid bekijken we het geheel aan voorwaarden die nodig zijn om
vrijwilligers binnen onze organisatie tot hun recht te laten komen en ze ook hun eigen
doelstellingen te laten nastreven. Dit allemaal terwijl we er voor zorgen dat de
doelstellingen van de organisatie niet in het gedrang komen. We willen er met andere
woorden voor zorgen dat een vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien bij VVS zonder dat
we de visie van de organisatie uit het oog verliezen.

De kern van het vrijwilligersbeleid zijn de vrijwilligers zelf. Vrijwilligers zijn immers de
kern van de organisatie. Het zijn zij die de langetermijnstrategie en de inhoudelijke
standpunten van VVS bepalen, de algemene en dagelijkse leiding verzorgen, de
organisatie extern vertegenwoordigen… Door het aanbieden van verschillende soorten
engagementen zorgen we ervoor dat elke student een plaatsje in de organisatie kan
vinden waar die zich goed bij voelt.

Het is niet de bedoeling dat het vrijwilligersbeleid een statisch document wordt. De
aanzet voor een vrijwilligersbeleid is gegeven en werd door de komst van een
vrijwilligerscoach aangepast aan de organisatie. VVS is geen statische organisatie,
daarom zou het ook vreemd zijn moest het vrijwilligersbeleid dat wel zijn. Het
vrijwilligersbeleid vraagt om herziening en nieuwe ideeën van de komende VVS besturen.
Natuurlijk mag er niet afgestapt worden van de kern van het beleid. VVS is een vrijwillige
organisatie. Vrijwilligers zullen altijd de kern bezitten.
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4.Interne werking
4.1. Professionalisering

Het opstellen van een goed gecoördineerd team vergt veel tijd en door het hoge verloop
van werknemers (o.a. ook van jobstudenten) en vrijwilligers heeft VVS een bijkomende
uitdaging. Daarom werd er in 2020 extra op ingezet om belangrijke
overdrachtsdocumenten en handleidingen uit te werken. Het bestaan van deze
documenten vervulde een hoge nood binnen VVS, aangezien het aanwerven van nieuwe
werkkrachten (of het overdragen van kennis) vaak tijdsintensieve processen zijn. Het
bestaan van deze overdrachtsdocumenten heeft alvast bijgedragen tot de
professionalisering van de organisatie door onder andere een efficiëntere en snelle
onboarding en offboarding van bestuurders, werknemers en jobstudenten. De
handleidingen zorgen er, kortom, voor dat iedereen sneller administratief ‘in orde
gebracht’ kan worden en iedereen zich sneller op de inhoudelijke taken kan toeleggen.

In 2021 hebben we deze documenten - het ene al grondiger dan het andere - moeten
bijwerken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de handleidingen omtrent de indiensttreding
van een nieuwe medewerker, de uitdiensttreding van een ex-medewerker, de handleiding
voor de boekhouding, de handleiding voor de mandatenlijst en het uitbetalen van de
lonen (zie allen in aanvullende bijlagen 3). Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe
bijgekomen, voornamelijk in de vorm van checklists voor de personeelsmappen en
nieuwe social media toolkits in kader van onze projecten.

Verder werkten we de handleidingen om digitaal te kunnen stemmen op onze Algemene
Vergaderingen bij. We maakten de stemformulieren nog eenvoudiger en duidelijker zodat
er slechts enkele parameters bewerkt moeten worden en iedereen binnen de organisatie
heel snel wegwijs is in de manier waarop we de stemmen bij de organisatie verwerken.
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4.2. Communicatie
In 2021 heeft VVS de in 2020 ingeslagen weg van de professionalisering van
communicatie verder vorm gegeven, maar ook structureel verankerd in een
communicatiestrategie en -beleid. Er wordt ook verder werk gemaakt van de
ontwikkeling van een uniforme en aantrekkelijke visuele identiteit. De sociale media
werden voor het eerst geanalyseerd door middel van een zelf ontworpen nulmeting. Dit
zijn voornamelijk opdrachten binnen de externe communicatie, omdat het interne
communicatiebeleid al vorm heeft gekregen in 2020 en voorgaande jaren.

De communicatiestrategie wil VVS in 2021 klaarheid bieden op de strategische keuzes
die we maken om te communiceren. Het communicatiebeleid vormt het draaiboek voor
hoe we de communicatie dan organiseren en operationeel uitvoeren.

Voor de visuele identiteit wordt er nog gekeken naar een huisstijl en een tone of voice
op basis van een identiteitsonderzoek van de organisatie. Deze belangrijke oefening kon
helaas niet in 2020-2021 plaatsvinden, maar wordt een prioriteit van de nieuwe
bestuurder communicatie voor het academiejaar 2021-2022. De vormgeving van
belangrijke gidsdocumenten binnen de organisatie werd wél al op punt gezet en intern
gehouden, bij de stafmedewerker communicatie. Er werden lay-outs voorzien voor de
jaarverslagen, de beleidsplannen, de standpunten en voor het interne beleid zodat ze
deel uitmaken van het merk VVS. Op deze manier kunnen we onze belangrijke output
aan documentatie professioneel onder leden, partners en andere belanghebbenden gaan
verspreiden. Zeker met oog op ons project mentaal welzijn was dit van belang.
Daarnaast wil VVS op een adequate manier nieuwkomers snel binnen de organisatie
kunnen betrekken en hen vlot wegwijs maken. Als onderdeel daarvan schrijven we
verder aan onze brochure “VVS for Dummies”, die het VVS-merk moet uitademen in
woord en vorm. Dit jaar ontbrak het ons jammer genoeg aan tijd, waardoor de oefening
gemaakt zal worden in 2021-2022. Ten slotte bouwde VVS aan een nieuwe website die
het identiteitsonderzoek mee een impuls moet geven. In het kader van de vernieuwing
van de website werd er immers al een aanzet voor een denkoefening gegeven over waar
VVS precies naar de buitenwereld toe voor moet staan.

VVS werkte tot slot een nulmeting uit voor de statistieken van haar sociale media tot
2020. In 2021 werd diezelfde piste verder bewandeld, maar ontbrak het ons aan tijd voor
een eindrapportage en werden enkel analyses voor januari-april opgesteld. Vandaar dat
er in 2022 naar een andere procedure wordt gekeken: minder frequente rapportage en
een handige one-pager of tool, zodat bestuurders een duidelijk zicht hebben op de
belangrijkste parameters voor een verdere groei van onze social mediakanalen.
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4.3. Fondsenwerving
De Vlaamse Vereniging van Studenten haalt haar grootste inkomsten vanuit haar
werkingssubsidie van de Vlaamse overheid. Die werkingssubsidie ging tot 2020 in
dalende lijn (van € 201.000 naar € 179.000). Dankzij de professionalisering en de
objectieve rapportage daarvan ging dit bedrag in februari 2021 omhoog (naar €218.000).
Toch willen we als organisatie ook aandacht schenken aan bijkomende financiering, naast
het werkingsbudget dat gesubsidieerd wordt met behulp van overheidsgeld, voor een
uitbreiding van onze werking die in lijn ligt met onze missie en ons dichter kan brengen
tot het verwezenlijken van onze visie.

VVS ondernam hieromtrent reeds stappen in 2020 en stelde een jobstudent aan om een
fondsenwervingsstrategie op te stellen. Die moest de organisatie vooruit helpen bij de
zoektocht naar extra middelen. Deze strategie werd goedgekeurd door de leden van VVS
in het najaar van 2020.
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4.4. Vormingsbeleid
Het academiejaar 2020-2021 stond volop in het teken van professionalisering. In mei
2021 keurde het bestuur haar allereerste vormingsbeleid goed. VVS bood in het verleden
al een hele hoop vormingen aan. Dit gebeurde echter ad hoc en zonder visie. Met de
ontwikkeling van het vormingsbeleid wouden we als organisatie zoeken naar de reden
achter het aanbieden van onze vormingen, om op die manier ook het vormingsaanbod
verder te scherpen.

Het doel van het vormingsbeleid was het onderzoeken van de kijk van VVS op vormingen
en om die ook neer te schrijven. Het moet voor eenieder duidelijk zijn binnen welk kader
en met welke doelen we werken. Dat doel is allereerst om de leden van VVS te vormen
en de interne kennis die wij bezitten naar buiten toe uit te dragen. Daarnaast is het
eveneens de bedoeling om de interne werking van VVS te vormen om op die manier
groei te stimuleren. Het doelpubliek van het vormingsbeleid bestaat uit de leden van
VVS, het bestuur, de staf en andere VVS-vrijwilligers.

We vonden het belangrijk om te kijken naar welke positie vormingen in de organisatie
innamen. We hebben daarop een opsplitsing gemaakt tussen interne vormingen
(vormingen bedoeld voor de interne werking van VVS) en externe vormingen (vormingen
die VVS zelf zal geven). Eens dat die splitsing duidelijk was, konden we als organisatie
verder kijken naar de praktische uitvoering. Ook het financieel plaatje kon in beide
gevallen niet ontbreken. Met de vormingen van VVS willen we momenteel nog niet
zorgen voor inkomsten. Het is vooral belangrijk dat de vormingen budgetneutraal zijn.
Het is belangrijk dat onze vormingen betaalbaar zijn voor onze leden eerder dan dat VVS
hier munt uit zou kunnen slaan.

Net zoals bij het
vrijwilligersbeleid is het
vormingsbeleid geen statisch
gegeven en heeft het
aanpassing nodig. Dit geeft aan
de organisatie de nodige
vrijheid om te groeien als
vormingsinstelling en achteraf
veranderingen door te voeren
waar nodig.
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