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Mandataris
Wat doet een mandataris?

VVS mag studenten afvaardigen voor een heleboel vergaderingen en werkgroepen. VVS

zoekt voor die externe vergaderingen steeds geëngageerde en geïnteresseerde

studentenvertegenwoordigers om de mening van de student te vertegenwoordigen.

Deze studenten worden mandatarissen genoemd. In dit document word je uitgelegd wat

een mandataris juist doet.

Inleiding
VVS vertegenwoordigt de Vlaamse studenten op Vlaams, federaal en Europees niveau.
Concreet betekent dit dat VVS inspraak krijgt in een aantal verschillende
instellingen en raden, zoals de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse
Onderwijsraad (VLOR), de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA), de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO), het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) etc.

Om dit te doen doet VVS een beroep op externe mandatarissen. Zij nemen de taak van
VVS-vertegenwoordiger op in verschillende vergaderingen in deze instellingen. Op
deze vergaderingen dragen ze standpunten uit die door de Algemene Vergadering
worden bepaald. De mandatarissen overleggen vooraf indien nodig en koppelen nadien
terug naar VVS via een simpel formulier.

VVS-mandatarissen zijn er in vele vormen en kleuren: stuvers die geïnteresseerd zijn in
specifieke dossiers (bv. de lerarenopleiding), thema’s (diversiteit), stuvers die veel of
frequent willen vergaderen, of stuvers die het liever rustig aan doen. Iedereen is welkom
en waar nodig staan de Raad van Bestuur en de staf je bij.

Wie zoeken we?
VVS zoekt studenten die ‘goesting’ hebben om studenten te vertegenwoordigen. VVS kan

alle talent gebruiken en helpt je waar nodig. Concreet zijn enkele eigenschappen handig

voor een mandataris:

● Je bent geïnteresseerd in één of meerdere thema’s die studenten

aanbelangen op vlak van onderwijs, sociaal, internationaal of diversiteit, o.a.:
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inclusief hoger onderwijs, kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen,

onderwijs in de 21e eeuw, internationaal hoger onderwijsbeleid,

studentenhuisvesting en financiering van het hoger onderwijs.

● Je bent mondig genoeg om je standpunt op een vergadering te vertolken.

● Je kan je vastbijten in een groot of klein dossier en je bent bereid je wat in te

werken in de thematiek van het mandaat dat je opneemt.

● Je bent bereid regelmatig te communiceren met de Raad van Bestuur en de

staf van VVS, zowel voor als na de vergadering: je neemt deel aan

voorvergaderingen (kort telefonisch of per email), je vult na je vergadering een

terugkoppelingsformulier in en licht de Raad van Bestuur en de staf snel in bij

belangrijke ontwikkelingen.

Wat bieden we?
Als extern mandataris krijg je een onbetaalbare en leerrijke ervaring. We zetten even wat

voordelen op een rijtje:

● Je krijgt de kans samen te werken met anderen in een leuke, bruisende

organisatie.

● Je bouwt een netwerk op binnen instellingen, universiteiten, hogescholen en

stakeholders.

● Je bewijst de Vlaamse studenten een dienst en kan genieten van een geweldige

voldoening wanneer je je punt binnenhaalt op een vergadering.

● De Raad van Bestuur en de staf ondersteunen je waar nodig met de dossiers, de

uitnodigingen voor vergaderingen etc. Je staat er niet alleen voor!

● Je leert heel wat nieuwe vaardigheden en je kan bestaande vaardigheden verder

aanscherpen: vergaderen, lobbyen, onderhandelen, hoe je een dossier aanpakt,

standpunten formuleren en communiceren etc.

● Je engagement en ervaring staat natuurlijk ook mooi op een cv!

Hoe word ik mandataris?
Je wordt als mandataris verkozen op het VVS-bureau. Om meer info te krijgen over de
data van die bureaus en over de superkorte procedure kan je steeds een kort mailtje
sturen naar info@vvs.ac!
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