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Als we willen dat studenten slagen op de universiteit of hogeschool, dan is een veilige
omgeving om in te vertoeven cruciaal. Verschillende internationale onderzoeken leggen de
link tussen het hebben van een veilige thuis- en schoolsituatie en goede academische én
psychosociale prestaties. 

In maart 2022 overspoelden nieuwsberichten over grensoverschrijdend gedrag de Vlaamse
media. De ene na de andere hogeronderwijsinstelling werd met de neus op de feiten gedrukt:
er vindt - in grote getale - grensoverschrijdend gedrag plaats op de unief of hogeschool. Wat
ook bleek is dat de huidige procedures en gang van zaken met betrekking tot
grensoverschrijdend gedrag ruimschoots tekort schoten. Studenten voelden zich niet
gehoord. Ze voelden zich niet geholpen. Ze voelden zich in de kou gezet.

Dit kan en moet anders. In dit standpunt legt de Vlaamse Vereniging van Studenten uit hoe
we samen evolueren naar een veiliger studieklimaat. We focussen daarbij niet alleen op
grensoverschrijdend gedrag in schoolse context, maar ook op hoe we moeten omgaan met
studenten die een nare thuissituatie moeten verduren.

KORTE INHOUD

3. Dat de overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de horeca initiatieven
zoals de Ask For Angelacampagnes  steunen.

2. Een breed sensibiliseringsbeleid voor alle geledingen van alle
hogeronderwijsinstellingen, van lesgevers tot de diensten
studentenvoorzieningen en de studenten.

DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS) 
VRAAGT - IN HET ALGEMEEN:

1. Een doortastende aanpak van grensoverschrijdend gedrag waarin het
slachtoffer centraal staat en de dader intensief begeleid wordt.

4. Meldpunten met voldoende slagkracht.

5. Een bredere bekendheid van alle meldpunten waar studenten
terechtkunnen.
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DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS) 
VRAAGT - MET BETREKKING TOT DE CULTUUR 
ROND GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG:

8. Organiseer als hogeronderwijsinstellingen informatiecampagnes over
grensoverschrijdend gedrag en gepast handelen in samenwerking met onder
andere Sensoa, Punt. vzw, Grenswijs, et al. voor zowel personeel als
studenten. 

7. Stel als hogeronderwijsinstelling gedragscodes op specifiek op het vlak van
grensoverschrijdend gedrag waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen
de relatie student-student, student-lesgever en student-medewerker.

6. Erken als hogeronderwijsinstelling grensoverschrijdend gedrag als een
probleem.

9. Laat hogeronderwijsinstellingen personeel dat in contact komt met
(doctoraats)studenten workshops, bijscholingen en lezingen volgen over
grensoverschrijdend gedrag, respectvolle communicatie, gezonde grenzen en
de gevaren van hiërarchische relaties.

10. Bouw als hogeronderwijsinstellingen om te bouwen aan een klimaat waar
elke vorm van haat, geweld, seksisme, homofobie en het overschrijden van
grenzen taboe is. De instellingen moeten ook studenten en
studentenorganisaties aanmoedigen om voorvallen te rapporteren.
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13. Geef duidelijke minimale garanties bij elk meldpunt (intern en extern) op
vlak van opvolging, updates en gevolgen.

12. Maak gegeneraliseerde data van alle meldpunten (aantal klachten,
looptijd procedures, genomen sancties) bekend vanuit de idealen van
transparantie en betrouwbaarheid.

DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS) 
VRAAGT - MET BETREKKING TOT HET MELDEN 
VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG:

11. Een bredere bekendheid van alle meldpunten en waarvoor die dienen.

14. Studenten moeten dezelfde minimumgaranties krijgen als
personeelsleden wanneer men van soortgelijke grensoverschrijdende
gedragingen melding maakt.

15. Klachten van studenten en medewerkers mogen niet bij dezelfde
personen terechtkomen.

16. Dat het centrale meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag moet mee
vormgegeven wordt door studenten.
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DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS) 
VRAAGT - MET BETREKKING TOT HET OPVOLGEN 
VAN KLACHTEN OVER GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG:

19. Dat het centrale meldpunt laagdrempelig blijft en voldoende slagkracht
heeft.

18. De onafhankelijke en onpartijdige behandeling van klachten.

17. Het bekendmaken van bepaalde data rond de opvolging van klachten
over grensoverschrijdend gedrag.

20. Dat de student op regelmatige basis geüpdatet wordt over diens
procedure.

21. Dat studenten dezelfde minimumgaranties moeten krijgen als
personeelsleden voor soortgelijke meldingen.

22. Dat studenten een plaats hebben in commissies over studententucht.

23. Dat er voldoende geld voorzien wordt in de stuvo-enveloppes voor
initiatieven met betrekking tot het tegengaan van grensoverschrijdend
gedrag.
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26. Naar analogie van de doopcharters, moeten er charters rond
grensoverschrijdend gedrag komen die worden opgesteld door
studentensteden, hogeronderwijsinstellingen, studentenvertegenwoordigers
en studenten(koepel)verenigingen. 

25. Studentenorganisaties moeten bijdragen om een open cultuur te creëren
waarin grensoverschrijdende ervaringen bespreekbaar zijn, en
grensoverschrijdend gedrag aanspreekbaar is.

DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS)
VRAAGT - MET BETREKKING TOT
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN HET
UITGANSLEVEN:

24. Het voorzien van workshops en lezingen voorzien voor
studentenorganisaties zoals active bystandertraining, opleidingen tot
vertrouwenspersoon en workshops over het creëren van veilige inclusieve
activiteiten, vanuit hogeronderwijsinstellingen en studentensteden

27. Cafébazen en nachtclubuitbaters zich moeten inzetten om spiking en
grensoverschrijdende situaties aan te pakken en een veilig uitgaansklimaat te
promoten.

28. Dat studenten en studentenorganisaties werken aan een instinctieve
rapporteringsreflex wanneer een grensoverschrijdende situatie niet binnen
de organisatie kan geadresseerd worden.
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DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS)
VRAAGT - MET BETREKKING TOT HUISELIJK
GEWELD EN PARTNERGEWELD BIJ STUDENTEN:

31. De introductie van een handle-with-care-principe voor studenten met een
onveilige thuissituatie.

30. De inrichting van noodkamers voor studenten die hun thuissituatie
moeten ontvluchten.

29. Sensibiliserende opleidingen voor de diensten studentenvoorzieningen
op vlak van partner- en huishoudelijk geweld.

DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS)
VRAAGT - MET BETREKKING TOT BLOOTSTELLING
AAN ALCOHOL- EN MIDDELENGEBRUIK

34. Gratis kraanwater in uitgaansgelegenheden.

33. Het aanmoedigen van alcoholvrije alternatieven en alcoholvrije
evenementen.

32. Een sensibiliseringsbeleid op vlak van alcohol- en middelengebruik.

35. Het steunen van sensibiliseringscampagnes zoals Tournée Minerale.

36. Dropboxes voor drugs en/of alcohol.

37. Aandacht voor de rol van cafébazen en nachtwinkeluitbaters betreffende
het voorzien van intoxicerende middelen aan reeds dronken studenten.
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39. Het monitoren van het mentaal en fysiek welzijn van studenten
behorende tot deze groep via bevragingen.

DE VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN (VVS)
VRAAGT - MET BETREKKING TOT MAATREGELEN
TEGEN HOMO- EN TRANSFOBIE:

38. Een versterkt gender- en inclusiebeleid voor LGBTQIA+ studenten.
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Het is intussen reeds vele jaren bekend binnen de sociologie maar ook ver daarbuiten: de
omgeving waarin jonge mensen opgroeien, hun talenten ontplooien en op ontdekking gaan
is enorm belangrijk voor de stappen die ze zetten in hun latere leven.¹ De kiemen van
succesvolle zelfontplooiing liggen in de kindertijd, de adolescentie en de
jongvolwassenheid. Het hoger onderwijs is vaak het sluitstuk van de ontwikkeling van jonge
mensen tot veerkrachtige, hoger opgeleide volwassen mensen.

In oktober 2021 bracht de Vlaamse Vereniging van Studenten het rapport en beleidsadvies
Mentaal Welzijn uit. Een van de belangrijke lessen uit deze documenten was dat studenten
die in een veilig klimaat kunnen studeren, beter presteren op zowat elk gebied van hun leven.
In dit standpunt worden enkele concrete aanbevelingen gedaan met dewelke aan de slag
kan worden gegaan om studenten een veilige omgeving aan te bieden. De aanbevelingen
richten zich tot zowel de hogeronderwijsinstellingen als de overheden en de
studentenpopulatie.

Het standpunt bestaat uit twee inhoudelijke delen. Er wordt eerst stilgestaan bij de
problematiek rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de opvolging daarvan. Daarna
bekijken we het belang van een veilige studieomgeving in de bredere zin van het woord.

INLEIDING

Standpunt | Veilige Studietijd | 11

¹ Naar analogie met Kifer, E. (1977). The Relationship between 
the Home and School in Influencing the Learning of Children. 

Research in the Teaching of English, 11(1), 5–16. 
http://www.jstor.org/stable/40170812 en Paul G. Fehrmann, 

Timothy Z. Keith & Thomas M. Reimers (1987) Home Influence 
on School Learning: Direct and Indirect Effects of Parental 

Involvement on High School Grades, The Journal of Educational 
Research, 80:6, 330-337, DOI: 10.1080/00220671.1987.10885778

http://www.jstor.org/stable/40170812


Een actueel probleem
Het onderwerp van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag was niet uit de media en het
publieke debat weg te slaan dit jaar. Reeds in het begin van academiejaar 2021-2022
gaven de leden van VVS aan dit onderwerp prioritair te willen behandelen. Het
onderwerp bleek later ook brandend actueel. De toevloed aan getuigenissen van
studenten die onheus behandeld werden aan hun hogeronderwijsinstelling was
immens. Een groot deel van de getuigenissen werd afgelegd door studenten die enkele
jaren geleden reeds afstudeerden. Anderzijds bereikten ook heel wat recentere
getuigenissen het publieke debat, wat aantoont dat de problematiek van (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag allesbehalve een zaak van het verleden is. Merk op dat de
klachten die in de media verschenen, slechts een fractie zijn van de klachten die
werkelijk worden ingediend. Op hun beurt zijn de klachten die worden ingediend slechts
een greep uit de grensoverschrijdende feiten die plaatsvinden.

De eerste stap in het tegengaan van zulk gedrag is het erkennen van het
probleem. Wanneer de berichten en getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag het
publieke debat binnen slopen, was het vaak muisstil bij de hogeronderwijsinstellingen
waarop de klachten geen betrekking hadden. In stilte gehuld hoopten de andere
actoren in het hoger onderwijs de dans te ontspringen. VVS begrijpt dat
hogeronderwijsinstellingen bezorgd zijn om hun reputatie. Het was echter beter
geweest mochten andere hogeronderwijsinstellingen proactiever hebben
gecommuniceerd naar hun studenten toe. Erkennen dat er een probleem is én dat het
wijdverspreid is, blijft de eerste belangrijke stap.

Het is belangrijk - in het algemeen én voor goed begrip van deze nota - om te definiëren
wat we onder grensoverschrijdend gedrag verstaan. VVS verstaat onder
grensoverschrijdend gedrag elke gedraging die een individu of een groep pleegt ten
aanzien van een andere persoon en die door deze laatste persoon als
grensoverschrijdend wordt ervaren. Het is dus degene die grensoverschrijdend gedrag
meemaakt die definieert wat voor hem/haar/hen exact grensoverschrijdend is.

(SEKSUEEL) 
GRENSOVER- 
SCHRIJDEND GEDRAG
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Grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelende term. Daaronder vallen zowel het
seksueel grensoverschrijdend gedrag als het niet-seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Van cancel culture naar
consequence culture
De universiteit of hogeschool is per definitie een hiërarchisch gestructureerde
organisatie. Dat gaat altijd gepaard met machtsverhoudingen. Net als in alle sectoren in
de maatschappij waar machtsverhoudingen bestaan, zijn gedragingen van
machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag jammer genoeg een feit.

VVS acht het noodzakelijk dat er aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen sterk wordt
ingezet op een cultuur waarin transparantie centraal staat en de kwetsbare positie
van de student erkend wordt. Dit kan onder andere bereikt worden door helder te
communiceren over het stellen van grenzen, het expliciteren van respectvol gedrag en
het creëren van een duidelijk kader van verwachtingen die personeelsleden en
studenten mogen hebben naar elkaars gedrag toe. Het is aangewezen dat alle
hogeronderwijsinstellingen een gedragscode hebben omtrent grensoverschrijdend
gedrag waarin duidelijk staat aangegeven waar de grenzen van de professionele relatie
student-medewerker, de relatie student-lesgever en de relatie student-student liggen. 

Er dient volgens VVS ook werk te worden gemaakt van een cultuur waarin
grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar wordt. Daarom is het nuttig om als
hogeronderwijsinstelling én als Vlaamse overheid in te zetten op sensibilisering. Een
overheid kan dat doen door bijvoorbeeld informatiecampagnes te verzorgen. Binnen
een universiteit of hogeschool is het dan weer aangewezen dit onderwerp aan te halen
in contact met studenten en hieromtrent studiedagen of lezingen te organiseren. 

Belangrijk hierbij is dat er aandacht wordt besteed aan de ervaringen van
ervaringsdeskundigen. Tal van organisaties engageren zich ook op dit gebied, denk
maar aan Sensoa, Punt. vzw, Grenswijs … Zij moeten, waar gepast, betrokken worden.
Studenten hebben ook nood aan interactieve workshops en momenten van open
dialoog waarin ze hun ervaringen kunnen uitwisselen. In deze workshops dient niet
alleen te worden gefocust op zogenaamde ‘zelfverdediging’, maar moet er ook aandacht
zijn voor de freezereactie die sommige slachtoffers ervaren, alsook het bystandereffect
en dergelijke meer.

Zorg er als hogeronderwijsinstelling ook voor dat je je positioneert omtrent dit
topic in het publieke debat. Besteed aandacht aan grensoverschrijdend gedrag in je
campagnes, doe mee aan acties en draag je waarden uit – intern en extern.
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VVS vraagt ook dat aan grensoverschrijdend gedrag maximale aandacht wordt besteed
in de voorbereiding van professoren, lectoren en assistenten op hun onderwijs- en
begeleidingstaak. We denken daarbij onder andere aan het opnemen van do’s en don’ts
voor professioneel gedrag bij de lespraktijken en workshops rond gezonde respectvolle
communicatie tussen mentors en ondergeschikten. Het is verder ook belangrijk om
doorheen de loopbaan van de lesgevers, bijscholingen te voorzien omtrent dit topic.

Het melden van
grensoverschrijdend gedrag
Wanneer studenten te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, weten ze nog al
te vaak niet waar dat te melden. Elke hogeronderwijsinstelling heeft een meldpunt, al
geniet dat niet in alle gevallen evenveel bekendheid. Dit is een groot probleem volgens
VVS. Immers, hoe kan je een afdoende beeld krijgen van een problematiek wanneer de
getuigenissen niet of te weinig worden gecapteerd? Een bredere bekendheid van de
meldpunten dringt zich op. Studenten moeten van in het begin van hun studententijd
weten waar zij terecht kunnen. Voorzie als hogeronderwijsinstelling dan ook voldoende
informatie tijdens infodagen, in infobrochures en dergelijke meer.

VVS gelooft dat studenten zo snel en laagdrempelig mogelijk melding moeten kunnen
maken van grensoverschrijdend gedrag bij een meldpunt waar zij zich comfortabel bij
voelen. In de toekomst komt er een model met twee piste: ofwel meldt men het gedrag
binnen de hogeronderwijsinstelling; ofwel maakt men gebruik van het centrale
meldpunt dat zal ingericht worden door de minister van Onderwijs. VVS gelooft dat
beide opties evenwaardig en kwalitatief moeten zijn.

Ongeacht welk meldpunt een student kiest, moet men recht hebben op enkele
minima. Ten eerste moet de student weten waar die melding kan maken van het
grensoverschrijdende gedrag. Ten tweede moet de student duidelijkheid krijgen over
welke opvolging er kan gegeven worden aan een bepaald type grensoverschrijdend
gedrag. Ten derde moet de student duidelijkheid krijgen over het verloop en de duur
van de procedure. Ten vierde moet de student erop kunnen vertrouwen dat diens zaak
onpartijdig wordt behandeld en er geen sprake kan zijn van belangenvermenging. Ten
slotte heeft de student recht om updates te krijgen over diens procedure.²

VVS bepleit in het kader van laagdrempeligheid en kwaliteit ook voor een aantal
wijzigingen in de manier waarop de lokale meldpunten zijn georganiseerd.
Momenteel zijn de meldpunten georganiseerd binnen de hogeronderwijsinstellingen.
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² Meer uitgebreide informatievragen van studenten kunnen 
gevonden worden in een onderzoek van de Associatie 
Studentenraad Antwerpen: https://www.auha.be/wp- 
content/uploads/2022/04/Beleidsaanbevelingen-GOG.pdf
https://www.auha.be/wp- 
content/uploads/2022/04/Uitgebreid-rapport-GOG.pdf

https://www.auha.be/wp-content/uploads/2022/04/Beleidsaanbevelingen-GOG.pdf
https://www.auha.be/wp-content/uploads/2022/04/Beleidsaanbevelingen-GOG.pdf
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Voor sommige studenten heeft dit het voordeel dat ze een minder grote drempel zullen
voelen om melding te maken, omdat zij een persoonlijke vertrouwensband hebben met
de personeelsleden die het meldpunt verzorgen. Voor andere studenten is dit echter
absoluut geen optie omdat men geen vertrouwen meer heeft in de instelling,
bijvoorbeeld wanneer het grensoverschrijdend gedrag met betrokkenheid van een
personeelslid betreft. Immers, wanneer het grensoverschrijdend gedrag werd gepleegd
door een personeelslid dan vertegenwoordigt dit personeelslid in de ervaring van de
student de instelling.

Als de student er toch voor kiest om een melding te doen binnen de instelling, zijn er
momenteel nog steeds meerdere pistes. Sommigen benaderen het algemene
aanspreekpunt, terwijl anderen de dienst studentenvoorzieningen benaderen.
Momenteel zijn veel personeelsleden van deze diensten nog niet opgeleid om met deze
gevoelige materie om te gaan. Instellingen moeten inzetten op de ontplooiing van de
opleidingen die medewerkers van de diensten studentenvoorzieningen (psychologen,
sociale dienst, …) kunnen volgen betreffende dit thema. Ten tweede horen de
medewerkers die de meldingen van studenten ontvangen en de studenten bij hun
klacht begeleiden, onpartijdig te zijn. Daarom moeten meldpunten zodanig hervormd
worden dat deze medewerkers voltijds voor de studenten werken, en de meldingen
door het personeel niet bij dezelfde persoon terechtkomen. Voor studenten is het
daarnaast erg belangrijk dat zij melding kunnen doen bij mensen met verschillende
achtergronden. (c.infra).

VVS is voor de inrichting van een centraal meldpunt, maar wenst hier toch enige
randvoorwaarden bij te schetsen.

Vooreerst willen we er op wijzen dat het primordiaal is studenten bij de ontwikkeling
van een dergelijk meldpunt te betrekken. Zij zijn immers (deel van) het doelpubliek.
Betrokkenheid is voor VVS een conditio sine qua non voor de oprichting van een
succesvol centraal meldpunt. Het meldpunt kan alleen het vertrouwen van studenten
winnen als studenten betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan.

Verder wil VVS erop wijzen dat “centraal” geen synoniem van “onpersoonlijk” mag zijn.
Wanneer een student een melding maakt bij het centrale meldpunt, moet die er
laagdrempelig terecht kunnen. Men moet bovendien ontvangen worden in een sfeer en
setting die vertrouwen schept en gemoedelijkheid uitstraalt. Concreet betekent dit dat
studenten in de eigen studentenstad melding moeten kunnen maken. Bij de inrichting
van zo’n meldpunt moet de student centraal staan. Zorg ervoor dat de student in een
veilige, aangename omgeving zijn verhaal kan doen en begeleid wordt door iemand met
expertise. De organisatie van dit meldpunt dient volgens VVS te gebeuren door de
Vlaamse overheid om de onafhankelijkheid van het project te garanderen.
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In het Vlaams landschap zijn er veel mogelijkheden om klacht in te dienen, allemaal met
andere bevoegdheden en gevolgen. VVS heeft an sich geen probleem met de
aanwezigheid van zowel specifieke als generieke meldpunten en lokale alsook centrale
meldpunten, maar vraagt wel een duidelijk overzicht waar de student met welke
klacht naartoe kan.

Opvolging van de klachten
In dit deel willen we het hebben over de communicatie betreffende de procedures, wie
de klachten opvolgt, de opvolging van de klacht tijdens het proces, en de gevolgen die
aan procedures hangen.

Ten eerste is het belangrijk om transparant te zijn over de opvolging van de
klachten. Zoals in de media meerdere malen naar voren is gekomen, worden klachten
erg intern behandeld. Dat is goed voor de instelling en de privacy van de betrokkenen
aangezien dit het risico verkleint dat de klacht in het openbaar wordt besproken met
alle gevolgen van dien. Uit de bevraging van de Associatie StudentenRaad Antwerpen³
kwam echter duidelijk naar voren dat studenten angst hebben voor zogenaamde
doofpotpraktijken. VVS vraagt op basis van deze bevraging om bepaalde data
publiekelijk te maken zoals het aantal meldingen, de opvolging/duur van de trajecten
en de genomen sancties. Dit zal het vertrouwen in de meldpunten ten goede komen en
duidelijke verwachtingen scheppen naar de studenten toe.

Ten tweede moet er aandacht zijn voor wie de klachten van studenten opvolgt. Een
groot probleem bij de opvolging van klachten binnen onderwijsinstellingen is het gebrek
aan een onafhankelijke behandeling. Het is belangrijk dat de student en het
personeelslid niet bij dezelfde persoon terecht komen wanneer er zich een geval
van grensoverschrijdend gedrag voordoet. Immers, degene die het eerste gaat klagen
heeft de mogelijkheid om het narratief te bepalen. Daarnaast kan er ook enige loyauteit
zijn tussen de personeelsleden. VVS eist daarom dat het meldpunt binnen de
hogeronderwijsinstelling mensen in dienst neemt met als enige functieopdracht het
begeleiden en bijstaan van studenten, zo kan er geen belangenvermenging zijn.

Ten derde moet, als een student zich niet comfortabel voelt om een melding te maken
bij de aangewezen personen binnen de instelling, de student melding kunnen maken bij
het centrale meldpunt dat voorzien wordt door de minister. VVS neemt aan dat het
centraal meldpunt zal functioneren zoals andere centrale meldpunten, namelijk als een
plaats waar men door neutrale onafhankelijke externen een melding kan laten
verwerken, waarna het meldpunt de instelling contacteert met de conclusies van het
onderzoek en de voorgestelde sancties.

³ "Onderzoek Naar Meldingen En Drempels Met Betrekking 
Tot Grensoverschrijdend Gedrag". 2022. Antwerpen: 
Associatie StudentenRaad Antwerpen. 
https://www.auha.be/studenten/#asra. Standpunt | Veilige Studietijd | 16
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Daarom pleit VVS dat het centrale meldpunt geen lege doos wordt, maar effectief
doeltreffende tuchtsancties kan aanbevelen en hieromtrent in dialoog gaat met
de instellingen. Als het centrale meldpunt inferieur wordt aan de interne meldpunten,
verliest het diens waarde als valabel alternatief.

Ten vierde benadrukt VVS dat de communicatie over de opvolging van de klacht naar de
student toe belangrijk is. Men moet de student op de hoogte houden van wat er met
zijn/haar/hun klacht gebeurt. De instelling dient daarin proactief te zijn en het voortouw
te nemen. Op regelmatige basis moet de student worden geüpdatet over de stand
van zaken. Het kan niet zijn dat een student een jaar lang niets hoort en dan enkel
verneemt dat de “gepaste maatregelen” getroffen zijn. Merk bovendien op dat het
optreden van de student nooit gepaard mag gaan met academische repercussies. Het
optreden tegen grensoverschrijdend gedrag moet ook kosteloos zijn.

Aangaande de maatregelen vermeent VVS dat de straffen voor grensoverschrijdende
gedragingen soms erg mild en inconsequent kunnen zijn. Het kan verder ook echt niet
dat bepaalde personen de hand boven het hoofd wordt gehouden. Straffen moeten
proportioneel en consequent zijn. Daders moeten hetzelfde behandeld worden
ongeacht hun prestige of functie.

Daarnaast is er is een groot verschil tussen personeelstucht en studententucht. VVS eist
dat studenten dezelfde minimumgaranties moeten krijgen als personeelsleden
voor soortgelijke meldingen. Daarnaast vindt VVS het belangrijk dat studenten een
plaats hebben in commissies over studententucht, net zoals personeelsleden
zetelen in commissies over personeelstucht. Ook primordiaal is daderbegeleiding. Het is
belangrijk dat daders naar de juiste therapeutische en juridische begeleiding worden
doorverwezen. VVS ziet hierin een grote rol weggelegd voor de instellingen.

Natuurlijk kosten initiatieven met betrekking tot het tegengaan van grensoverschrijdend
gedrag geld. Dit geld zal waarschijnlijk uit de stuvo-enveloppe worden gehaald. Het lijkt
VVS dan ook logisch er op toe te zien dat er steeds voldoende middelen voorhanden zijn
om de betrokken partijen te ondersteunen, anders zullen veel zaken nodeloze en
pijnlijke vertraging oplopen.

Grensoverschrijdend gedrag in
het uitgaansleven
Niet alleen op de campus maar ook daarbuiten vindt er grensoverschrijdend gedrag
plaats.
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Denk bijvoorbeeld aan de recente mediareportages over grensoverschrijdend gedrag in
studentenclubs.⁴ Onder deze subtitel doen we met VVS een aantal aanbevelingen voor
studentenorganisaties met betrekking tot het tegengaan van grensoverschrijdend
gedrag. VVS richt zich met dit advies voornamelijk naar de overheid en de
hogeronderwijsinstellingen. We focussen ons op de faciliterende en ondersteunende rol
die de overheid en de onderwijsinstellingen op dit vlak kunnen hebben.

VVS ziet het uitgaansleven als een fundamenteel deel van het studentenleven. Immers,
bij het leggen van sociale contacten buiten de onderwijscontext worden verschillende
andere metacognitieve vaardigheden aangeleerd. Het is dus een essentieel onderdeel
van het ontplooiingsproces van studenten. Ook dit moet vanzelfsprekend in een veilige
omgeving gebeuren.

Studentenverenigingen spelen een belangrijke rol in het uitgaansleven. Wanneer
studentenverenigingen en -organisaties inclusief zijn en begaan zijn met hun leden,
zorgt dat ervoor dat studenten zich ten volle kunnen ontplooien wat niet alleen de
student, maar ook de studentenorganisatie ten goede komt. Natuurlijk zijn zij niet de
enige actoren. In het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven
hebben meerdere actoren een verantwoordelijkheid: de club, de medestudenten, de
cafébazen, de onderwijsinstellingen, de lokale en Vlaamse overheid en de politie.

Een eerste aanbeveling is dat men als overheid, hogeronderwijsinstelling en horeca
initiatieven zoals de Ask For Angela-campagnes steunt. Wanneer iemand zich bedreigd
voelt tijdens het uitgaan, kan die bij de barman naar “Angela” vragen, waarop de
barman de bedreigde persoon kan isoleren en indien nodig de politie kan bellen. Zorg
ervoor dat je als horecagelegenheid ook aangeeft dat je deze actie steunt.

Een tweede aanbeveling is dat cafébazen en uitbaters van nachtclubs zich inzetten om
het aangewezen barpersoneel te leren omgaan met fenomenen als spiking. Zij
zouden best vorming krijgen om actief grensoverschrijdende situaties te kunnen
aanpakken en een veilig uitgaansklimaat kunnen promoten. Onder het barpersoneel
kan het ook aangewezen zijn een “spikewatcher” aan te duiden. Dit personeelslid heeft
die avond specifiek de verantwoordelijkheid om op te letten voor mogelijke voorvallen
van spiking.
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⁴ Zie bijvoorbeeld VRT, Lauwke Vandendriessche, Ellen 
Maerevoet en Kaat Willems. "Als je iemand aanrandt, word je 
niet buitengezet": studenten over hoe ze weinig gehoor vinden 
bij onderwijsinstelling, 16 juni 2022. 
(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/16/grensoverschrijdend-
gedrag-studentenclubs) en HLN, Dylan Vermeulen. Voormalige 
praeses (26) van Gentse studentenvereniging verdacht van drie 
verkrachtingen: “Hij sloeg toe wanneer slachtoffers aan het 
slapen waren”, 7 februari 2022.
(https://www.hln.be/gent/voormalige-praeses-26-van-gentse- 
studentenvereniging-verdacht-van-drie-verkrachtingen-hij-sloeg- 
toe-wanneer-slachtoffers-aan-het-slapen-waren~a1235c2e/)
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Een derde aanbeveling is dat studentenverenigingen en studentenvertegenwoordigers
kunnen leren over grensoverschrijdend gedrag. Voorzie als instelling, of als
studentenstad, workshops en lezingen voor studentenorganisaties. Zo kunnen
active bystandertrainingen, opleidingen tot vertrouwenspersoon en workshops over het
creëren van veilige inclusieve activiteiten ervoor zorgen dat studentenorganisaties de
tools hebben om eventuele (onbewuste) onaangename delen van wat men in de
Angelsaksische landen ‘lad culture” noemt, zoals misogyne humor, alcoholcultuur,
haantjesgedrag en normvervaging aan te pakken.

Onderzoek toont aan dat de normalisatie van drankcultuur, misogynie, homofobie en
seksisme ervoor zorgt dat er normvervaging is en men minder snel voorvallen
rapporteert. Er is empirisch bewijs dat als een hogeronderwijsinstelling een respectvolle
omgeving creëert waarin elke vorm van geweld, anderen lastig vallen en haat onwelkom
is, ook de studentencultuur wijzigt.⁵ Dit leidt ons tot een vierde aanbeveling:
hogeronderwijsinstellingen moeten leiden per voorbeeld.

De vijfde aanbeveling richt zich tot de studentenorganisaties. Zorg er als presidium of
bestuur van de studentenorganisatie én als hogeronderwijsinstelling ook voor dat er
onder de leden een cultuur van openheid bestaat waarin het oké is om over
grensoverschrijdende ervaringen te spreken en elkaar aan te spreken op
eventueel ongepast gedrag. Dit zonder natuurlijk personen te pushen. Zo voelen
slachtoffers zich niet alleen meer op hun gemak, het werkt ook preventief!
Grensoverschrijdend gedrag vermijden begint namelijk al bij het corrigeren van de
dader vanaf de eerste gedragingen.⁶

Belangrijk is ook dat alle studentenorganisaties de natuurlijke reactie hebben om
grensoverschrijdend gedrag dat zich voordoet tussen studenten te rapporteren en
de studenten door te verwijzen als het voorval niet binnen de organisatie kan worden
opgelost. Presidia hebben daarnaast de verantwoordelijkheid hun leden goed te
informeren. De zesde aanbeveling is daarom dat de onderwijsinstellingen deze
informatie verstrekken aan de studentenorganisaties zodat zij adequaat kunnen
doorverwijzen naar de meldpunten.

De zevende aanbeveling is dat studentenorganisaties samen met de
studentensteden en onderwijsinstellingen een beleid rond grensoverschrijdend
gedrag opstellen. In dit beleid staat wat er moet gebeuren op vlak van preventieve
maatregelen, maar er moet ook instaan wat een vereniging kan doen wanneer er
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, hoe de vereniging hierover best communiceert
en hoe het slachtoffer wordt opgevangen.⁷
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⁵ Alison Phipps en Young, Isabel (2013). “That's what she said: 
women students' experiences of 'lad culture' in higher 

education.” Project Report. National Union of Students, London.
⁶  de Haas, Stans. 2012. "Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 

Onder Jongeren En Volwassenen In Nederland". Tijdschrift Voor 
Seksuologie 36 (2): 136-145.

⁷ de Haas, Stans, Marianne Cense, Jenneke van Ditzhuijzen, en 
Willy van Berlo. 2009. "Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 

Binnen Vrijwilligersorganisaties". Utrecht: Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van 

Justitie.



VVS erkent dat veel verenigingen kleinschalig zijn en dus niet voldoende tijd, middelen
en kennis hebben om dit zelf uit te denken. VVS ziet daarom een opportuniteit voor de
koepelverenigingen, de onderwijsinstellingen en de lokale overheid om naar analogie
van de doopcharters een charter grensoverschrijdend gedrag op te stellen waarin
enkele afspraken worden gemaakt die alle verenigingen moeten volgen. De
koepelverenigingen van studentenclubs kunnen hierin een spilfiguur zijn. Het is dan ook
aangewezen dat binnen het bestuur van zulke koepels een verantwoordelijke voor dit
thema wordt aangeduid. Een centraler beleid heeft veel voordelen. Zo schept het
duidelijkheid voor de studenten en verenigingen. Daarnaast kan het ook helpen om het
negatieve imago van studentenverenigingen aan te pakken. Bovendien kan een
centraler beleid goed aansluiten op het beleid dat de onderwijsinstellingen ontwikkelen
rond grensoverschrijdend gedrag.

VVS moedigt studentenverenigingen die verder willen gaan dan dat minimale beleid
rond grensoverschrijdend gedrag aan om eigen initiatieven ontwikkelen. Daarom is het
verder van kapitaal belang dat er voldoende middelen worden voorzien om
studentenclubs die mee het verschil willen maken, te ondersteunen.

Standpunt | Veilige Studietijd | 20



Huiselijk geweld en partnergeweld
bij studenten
Grensoverschrijdend gedrag gaat verder dan de academische en uitgaanscontext. Elk
jaar zijn er duizenden meldingen van partnergeweld en huiselijk geweld in Belgische
gezinnen.⁸ In die gezinnen zijn vaak ook studenten aanwezig. Daarnaast vindt in relaties
tussen studenten ook partnergeweld plaats. Merk op dat de cijfers waarnaar wordt
verwezen in de voetnoot slechts de cijfers zijn van de meldingen. Het dark number
wordt door experten nog veel hoger geschat.⁹ Aangezien de thuissituatie van studenten
een grote impact kan hebben op hun mentale en fysieke welbevinden, alsook hun
academische prestaties, wijdt VVS een deel van deze nota aan de problematiek.

Opnieuw definiëren we eerst wat we verstaan onder geweld. Geweldplegingen kunnen
zowel fysiek als psychologisch zijn. Gewelddaden zijn alle daden die worden gepleegd
met het oog op het verwekken van schade bij een andere persoon.

VVS vraagt dat hogeronderwijsinstellingen actief inzetten op de sensibilisering rond
geweld tussen en tegen studenten. Zorg ervoor dat de diensten
studentenvoorzieningen (stuvo) voorbereid zijn op het aanhoren van dergelijke
verhalen. Zorg er ook voor dat deze mensen weten naar waar ze slachtoffers kunnen
doorverwijzen. Binnen de stuvo’s bestaat er vandaag de dag reeds zeer veel expertise.
Toch zijn niet alle leden van de diensten voldoende opgeleid. Merk op dat alle
werknemers van de stuvo’s, gaande van studentenpsychologen, tot trajectbegeleiders
kunnen worden geconfronteerd met getuigenissen aangaande geweld. Het is dus
belangrijk de expertise te verspreiden onder het gehele personeelsbestand. Zoals
eerder vermeld kan dit via workshops, opleidingen en cursussen.

STUDEREN IN EEN 
VEILIGE OMGEVING
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⁸ Pieters, Jérome, Patrick Italiano, Anne-Marie Offermans, and 
Sabine Hellemans. 2010. “Ervaringen van Vrouwen En Mannen 

Met Psychologisch, Fysiek En Seksueel Geweld.” Brussels, 
Belgium: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

⁹ Bultinck, Bert. 2021. "‘Gemiddeld doet een slachtoffer van 
intrafamiliaal geweld pas aangifte na 35 incidenten’". Knack. 
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VVS vraagt ook dat elke hogeronderwijsinstelling noodkamers voorziet voor
studenten die hun thuis moeten ontvluchten en nergens terecht kunnen. Deze kamers
worden voorzien door de hogeronderwijsinstellingen (eventueel in partnerschap met
andere hogeronderwijsinstellingen of actoren). Eventueel kunnen instellingen en de
lokale OCMW’s een samenwerking aangaan om de kamers aan te bieden.

VVS vraagt te onderzoeken of een handle-with-care-principe zijn ingang kan
vinden in het hoger onderwijs naar analogie met het Nederlandse handle-with
care-systeem om kindermishandeling tegen te gaan.¹⁰ Mocht dit systeem worden
geïnstalleerd, dan zou dat betekenen dat wanneer de politie bij een student thuis
langskomt wegens een onveilige situatie, zij doorgeeft aan de hogeronderwijsinstelling
dat er zich een mogelijk ingrijpend feit heeft voorgedaan. De draagwijdte van de feiten
wordt niet meegedeeld, uit respect voor de privacy. Op die manier is het nog steeds de
student die beslist wat hij/zij/die al dan niet deelt met zijn/haar/hun
hogeronderwijsinstelling. De hogeronderwijsinstelling kan na de kennisgeving door de
politie de nodige maatregelen treffen om de student te ondersteunen. De universiteit of
hogeschool is voor veel studenten immers vaak een tweede – of cynisch genoeg vaak
een enige – thuis.

Blootstelling aan alcohol- en
middelengebruik
De hoge ziekenhuisopnamecijfers na bingedrinking door studenten tonen aan dat
alcoholgebruik een groot probleem is bij jongeren.¹¹ Het middelengebruik is eveneens
problematisch. Bij overdadig gebruik van dit soort middelen treedt er daarnaast vaak
normvervaging op. Bijkomstig kan in vraag gesteld worden in welke mate men consent
kan geven én of men juist kan oordelen in bepaalde situaties. Een beter beleid op vlak
van druggebruik kan dus ook preventief werken op vlak van grensoverschrijdend
gedrag. Daarom moet drank- en druggebruik bij studenten naar omlaag worden
gehaald.

Daartoe vraagt VVS dat er maximaal wordt ingezet op sensibilisering binnen de
studentenwereld. Maak studenten er bewust van dat het gebruik van alcohol en drugs
gevaren inhoudt en werk ook sensibiliserend via een socialnormsbenadering.
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Die benadering gaat uit van het feit dat studenten meer drinken omdat ze een fout
beeld hebben van hoeveel andere studenten consumeren.¹² Wanneer een student er
vanuit gaat dat elke student tijdens het uitgaan gemiddeld vier glazen consumeert, dan
zullen die vier consumpties als een soort mentaal ankerpunt fungeren. De student zal
met de vier consumpties in het achterhoofd zichzelf willen meten aan deze fictieve
standaard en zal dus toewerken naar die vier of meer consumpties. Dit is interessante
informatie om mee te nemen bij het uitwerken van een campagne. Men kan
bijvoorbeeld inzetten op het informeren over hoeveel studenten nu écht gemiddeld
drinken.

Er dient wat betreft alcohol- en druggebruik ook te worden ingezet op sensibilisering
tegen spiking. Het is gevaarlijk je glas of flesje onbewaakt achter te laten op een feestje,
al zijn nog te weinig studenten zich daarvan bewust.

Naast sensibilisering vraagt VVS ook dat hogeronderwijsinstellingen en
studentenorganisaties op recepties en evenementen altijd alcoholvrije
alternatieven voorzien. Het is bovendien een goed idee volgens VVS dat er her en der
ook alcoholvrije evenementen worden georganiseerd. Waarom moet een receptie
altijd met een glas cava zijn? Waarom moet er op een studentenquiz per se bier
gedronken worden? Bovendien pleit VVS voor onbeperkt gratis kraanwater in elke
cafégelegenheid in Vlaanderen.

VVS vraagt verder dat er in de strijd tegen drugsgebruik en overmatige
alcoholconsumptie drop-boxes worden geplaatst op de campus. In deze gesloten
boxen kunnen studenten anoniem hun drugs en/of alcohol achterlaten.

VVS raadt hogeronderwijsinstellingen ook aan initiatieven zoals Tournée Minerale te
ondersteunen en eventueel zelf te organiseren op een ander tijdstip. Denk daarbij aan
de blok, examenperiodes en dergelijke.

Inzake het terugdringen van overmatig alcoholgebruik hebben ook cafébazen en
nachtwinkeluitbaters een belangrijke rol. Zij gaan niet vrijuit wanneer ze een
zichtbaar dronken student met meer drank bedienen. VVS vraagt dat ook zij op hun
verantwoordelijkheid worden gewezen.

¹² Social Norms theorie rond drankgebruik als verwerkt in het 
doctoraatsonderzoek van Hanna Van Rozendaal in het kader 
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Maatregelen tegen homo- en
transfobie
Ook voor LGBTQIA+-studenten moet de campus een veilige plek zijn. Er zijn nog veel te
veel studenten die te maken krijgen met transfobie en gaybashing. Ook binnen de
studentengemeenschap is er nog homo- en transfobie.

VVS besprak al enkele maatregelen ter verbetering van de situatie van LGBTQIA+-
studenten in haar beleidsadvies Mentaal Welzijn van 2021. We herhalen als VVS
nogmaals dat het volgens ons primordiaal is een sterk gender- en inclusiebeleid uit te
werken en ook onderzoek te voeren naar het mentaal welzijn en specifiek het
welbevinden van LGBTQIA+-studenten. Op die manier kan het beleid van de universiteit
of hogeschool op basis van data worden bijgestuurd.

Hogeronderwijsinstellingen moeten volgens VVS ook nog meer werk maken van een
inclusief imago. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld hun communicatie LGBTQIA+-
sensitief te maken. Zet op de folder voor startende studenten ook eens een holebi-
koppel bijvoorbeeld, en gebruik genderneutrale taal. VVS vraagt ook altijd bijzondere -
en toereikende - faciliteiten toe te kennen aan transgender studenten die in hun
medisch traject zitten. Dit kan het voor hen makkelijker maken hun transitie en hun
studietraject op elkaar af te stemmen.
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