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De Vlaamse Vereniging van Studenten start dit werkingsjaar in de meest uitzonderlijke
omstandigheden uit de voorbije decennia. De ongeziene impact van het coronavirus op de
maatschappij is ondertussen wijd gekend; ook studenten blijven zeker niet gespaard tijdens
deze gezondheidscrisis. Het dagelijkse leven staat stil, het onderwijs is massaal gedigitaliseerd
en meer dan ooit staat het mentaal welzijn van studenten onder druk. Het virus test het
uithoudingsvermogen van alle studenten: meer dan ooit blijkt dat kwalitatief onderwijs pas
effectief kan zijn wanneer studenten zich geen zorgen hoeven te maken over hun mentaal
welzijn. Eenzaamheid en sociale isolatie, financiële moeilijkheden, een gebrek aan perspectief:
het zijn slechts enkele van de moeilijkheden waar studenten nu op botsen. VVS kiest er dan
ook bewust voor om een voortrekkersrol inzake het mentaal welzijn van studenten op te
nemen in Vlaanderen.

Tezelfdertijd willen we als organisatie ook tonen dat deze generatie studenten bijzonder
veerkrachtig is, ideeën en idealen heeft voor de toekomst van het hoger onderwijs en de
samenleving in het algemeen, en daar ook voor durft opkomen. De aandacht voor diversiteit
en duurzaamheid in dit beleidsplan en in de werking van VVS, getuigt daarvan.

Tezelfdertijd wordt dit ook een jaar dat bepalend zal zijn voor enkele hard core
onderwijsthema’s. Studieoriëntering en studievoortgang kunnen in dit beleidsplan niet
ontbreken. De eenzijdige focus van de Vlaamse Regering op verstrengde maatregelen zal niet
volstaan om de uitdagingen te kunnen aanpakken: voldoende financiering, persoonlijke
begeleiding, feedback als leerinstrument … zijn onontbeerlijk.

In dit beleidsplan ontdekt u meer over de genoemde thema’s alsook welke andere thema’s de
interne en externe werking van VVS in 2020-2021 zullen kleuren. De tekst gaat gepaard met
een set aan strategische doelstellingen, dewelke geoperationaliseerd zullen worden in een
implementatieplan. Om de strategische doelstellingen op te stellen werd gebruik gemaakt van
de strategieformulering van de Vlaamse overheid en de toolbox beleidsplanning van Socius.¹
Ze zijn geschreven als het beoogde resultaat op het eind van dit werkingsjaar. Want daar gaan
we voor met alle vrijwilligers en medewerkers: de stem van de student laten horen en ervoor
zorgen dat de student niet wordt vergeten in het hoger onderwijslandschap.

De inhoudelijke prioriteiten van 2020-2021 zijn mentaal welzijn, studieoriëntering,
studievoortgang, diversiteit, vluchtelingenbeleid, duaal leren, huisvesting en duurzaamheid.

De interne prioriteiten voor dit werkingsjaar zijn het ondersteunen van studentenraden en
studentenvertegenwoordigers, de professionalisering van de organisatie, communicatie en het
diversifiëren van fondsen.

Julien De
Wit,
voorzitter 
VVS
2022-2023

Inleiding

Beste student
Beste lezer

Dylan Couck, onder-
voorzitter VVS 2019-2020

https://overheid.vlaanderen.be/toolbox/strategieformulering/stappenplan/stap/3;
https://beleidsplanning.socius.be/fase-5-doelstellingenkader/



Wij wensen u alvast veel leesplezier toe!
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Julien De Wit
Voorzitter VVS 2022-2023

Alexander Van de Sande
Bestuurder Internationaal

Willem-Jan Quintens
Bestuurder Communicatie

Jef Vandorpe
Ondervoorzitter en bestuurder 
Inclusie

Joris Nitelet
Bestuurder Personeel
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5 Studiekosten
VVS wil aangeven hoe de 
kosten voor studenten 
kunnen worden gedrukt.

6 Vluchtelingen
VVS wil student-
vluchtelingen vlotter helpen
studeren in de Vlaamse
Gemeenschap

Diversiteit en
inclusie
Elke student moet dus 
dezelfde kansen krijgen en 
zowel academisch als 
sociaal kunnen participeren 
en integreren, ongeacht een 
functiebeperking, gender, 
migratieachtergrond etc.

3

4 Bijzondere
statuten
VVS wil de bijzondere
statuten versterken zodat
ze geen lege doos zijn.

7 Inclusieve 
studenten
participatie voor 
internationale 
studenten
VVS wil de
studentenparticipatie van
internationale studenten
onder de loep nemen en de
invloed van internationale
studenten in de
studentenvertegenwoordigi
ng versterken.

Onderwijsvormen 
van de toekomst
De onderwijsvormen van de 
toekomst komen snel op 
ons af en brenen 
opportuiniteiten, maar ook 
uitdagingen met zich mee.

2

1 Oriëntering en
deliberatie
VVS stuurt aan op een 
verbetering van het 
oriënteringsproces.

Deel I:
Inhoudelijke
werking
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A. Oriëntering

De overstap naar het hoger onderwijs is geen sinecure. Studenten in spe maken na het einde
van hun loopbaan in het secundair onderwijs een belangrijke keuze. Welke keuze past bij hen?
Waar worden zij gelukkig van? Wat zijn hun sterktes en wat zijn hun zwaktes. Idealiter wordt op
al die vele vragen al een antwoord gezocht gedurende het vijfde en zesde middelbaar. Er moet
de scholier een keuzetraject worden aangeboden dat hen begeleidt. Dat keuzeproces moet
vanzelfsprekend voorzien in voldoende overwegingstijd en feedback. De realiteit leert ons
echter dat er nog te weinig en te rudimentair op oriëntering wordt ingezet.

VVS stuurt  - na raadpleging van haar partner, de Vlaamse Scholierenkoepel - aan op een
verbetering van het oriënteringsproces. In dat proces moeten bovendien niet enkel punten en
schoolprestaties in aanmerking worden genomen, maar ook de student als geheel. Een student
is meer dan punten alleen, ook softskills en engagement zijn belangrijk om in overweging te
nemen.

B. Deliberatie
Elke student herkent het waarschijnlijk wel, een vak dat hen echt niet ligt. Ondanks al het harde
werk dat je verricht om voor dat ene vak te slagen, lukt het niet. Je moet dan al hopen dat je
getolereerd of gedelibereerd wordt. Vanaf volgend academiejaar (2023-2024) zal het echter
mogelijk zijn dat je hierdoor je opleiding moet stopzetten - hoewel je uiteraard steeds de
mogelijkheid hebt om een uitzondering te vragen. Door het decreet hoger onderwijs van 2022
zal vanaf volgend academiejaar iedere startende student op al diens eerstejaarsvakken
geslaagd moeten zijn; indien niet dan moet men de opleiding verplicht stopzetten. Op deze
manier bestaat er een risico dat heel wat student over dezelfde kam worden geschoren, omdat
je als student niet altijd in een evenwaardig deliberatiesysteem zit. Zo kan je dus niet altijd
automatisch voor bepaalde tekorten gedelibereerd worden als het systeem aan je
hogeschool/universiteit daar vandaag niet op is voorzien, en in andere instellingen wel. VVS wil
dat hierrond minimumgaranties bestaan voor de studenten, zonder daarbij de autonomie van
de instellingen wezenlijk aan de tasten. Er zou vanuit de instellingen altijd een onderscheid
gemaakt moeten kunnen worden tussen studenten die er maar voor één vak niet door zijn en
studenten waarbij al hun cijfers in het rood staan door middel van deliberatie.

Om democratisch hoger onderwijs aan te bieden is het voor VVS van belang dat er voldoende
wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van de student. Elke instelling heeft op dit moment
hun eigen deliberatie en tolerantiesysteem. Dat is niet eenduidig, noch altijd even transparant
naar studenten toe. Deliberatie is voor VVS één van de weinige middelen om de - ons inziens -
negatieve effecten van het verzameldecreet tegen te gaan. Daarom wil VVS van ‘deliberatie’ dit
jaar een prioriteit maken, omdat het een groot verschil kan betekenen tussen een diploma
halen of niet.

Oriëntering en deliberatie
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Elke instelling heeft ook nog maar één jaar om hun eigen systeem te herevalueren aangezien
het verzameldecreet volgend academiejaar al in werking treedt. Daarom wil VVS de
hogeronderwijsinstellingen hieromtrent voldoende sensibiliseren en hen de sense of urgency
doen inzien, maar ook de centrale studentenvertegenwoordigers ondersteunen om voldoende
op deze centrale deliberatie- en tolerantiesystemen te wegen.
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SD1

SD2

SD5
VVS heeft een standpunt 

deliberatie

Strategische doelstellingen

VVS heeft haar standpunt 

deliberatie breed verspreid

VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijk debat rond 

oriëntering

SD6
VVS heeft de 

hogeronderwijsinstellingen 

gesensibiliseerd omtrent het 

belang van eenduidige 

deliberatie-, tolerantie- en 

oriënteringssystemen

SD3
VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijke debat rond 

deliberatie

SD4
VVS heeft samen met de 

Vlaamse Scholierenkoepel aan 

het dossier oriëntering gewerkt

SD7
VVS heeft haar leden, de 

centrale studentenraden, 

ondersteund om te wegen op de 

centrale deliberatie- en 

tolerantiesystemen in de 

hogeronderwijsinstellingen
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Het onderwijsveld is het voorbije decennium enorm geëvolueerd. Eerst waren interactieve
lesvormen, digitale tools en praktijkgerichte leeromgevingen meer het speelterrein van het
leerplichtonderwijs. VVS bemerkt dat deze innovaties steeds meer gebruikt worden in het
hoger onderwijs. De implementatie van nieuwe onderwijstechnieken brengt altijd enige
groeipijnen en problemen met zich mee. Vanuit VVS willen wij dat de implementatie van deze
leervormen steeds gebeurt op doordachte wijze, waar de meerwaarde voor het leerproces en
de financiële haalbaarheid voor de student steeds centraal staat. Onderwijsinnovatie moet ten
allen tijde gericht zijn op het verbeteren van de onderwijsdidactiek en mag niet
drempelverhogend werken. VVS vraagt specifieke aandacht voor de volgende twee
onderwijsvormen.

Sinds de uitbraak van de Covid-19-pandemie in 2020 staat er veel druk op het hoger onderwijs
om een ambitieuze visie op digitaal onderwijs uit te werken. Onder digitaal onderwijs worden
alle onderwijsmethodes verstaan waarbij men gebruik maakt van digitale toepassingen. Dit
gaat van het gebruik van online leerpaden, tot lesopnames en het gebruik van software
applicaties. VVS heeft reeds een standpunt betreffende digitaal onderwijs, maar merkt op dat
hogeronderwijsinstellingen hier nog niet optimaal op inzetten.¹ In sommige gevallen lijkt er
zelfs sprake te zijn van een stap terug nu de covid-periode al wat achter de rug lijkt te zijn. Dit
ondanks dat digitaal onderwijs kan bijdragen aan een duurzamer, wendbaarder, inclusiever en
democratischer hoger onderwijs. Zowel de Vlaamse overheid als de VLOR adviseerden de
hogeronderwijsinstellingen reeds om een doordachte digitale strategie te ontwikkelen, zeker
aangezien men in verhouding tot het internationale hoger onderwijslandschap achterop hinkt.²
VVS wil blijven inzetten op dit thema zodat men de juiste stappen vooruit zet.

Duaal leren is de meest intensieve vorm die onder de paraplu van “werkplekleren” valt.
Werkplekleren wordt reeds enige tijd gebruikt in het middelbaar onderwijs en in de
graduaatsopleidingen. Recentelijk is men hiervoor overgeschakeld naar de intensieve vorm
duaal leren. Via duaal leren wil men de brug tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt
verkleinen. Werkgevers staan dan deels in voor de opleiding van mensen die in de toekomst
aan de slag willen in hun sector. Deze leermethode verzekert dat studenten praktische en
moderne vaardigheden verwerven en met de nieuwste technologie en meest actuele
infrastructuur in hun sector aan de slag kunnen. Het helpt bedrijven ook om arbeidstekorten
op te vullen en toekomstige werkkrachten te vinden. In de toekomst kijkt men naar de
mogelijkheid om deze werkvorm breder in te zetten in het middelbaar onderwijs, het
volwassenenonderwijs, graduaatsopleidingen (tot 30%) en in enkele bacheloropleidingen. Deze
lesvorm zal de komende jaren dus niet aan belang inboeten.

Onderwijsvormen van de toekomst
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¹ Standpunt Digitaal onderwijs, Vlaamse Vereniging van Studenten, 3 oktober 2019.
² “Advies over digitaal leren hoger onderwijs”, Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), 13 mei 2014; “Visienota: Voorsprong
Hoger Onderwijs”, Vlaamse Regering, 8 maart 2021; “Visienota: Voorsprong Hoger Onderwijs”, Vlaamse Regering, 8
maart 2021.

https://vvs.ac/standpunt/standpunt-digitaal-onderwijs/
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Duaal leren is echter niet zonder risico. Ouders, leerlingen en parlementariërs bemerken nog
zeer veel problemen bij de implementatie.³ Dit ondanks een advies van de SERV waarin
gewaarschuwd wordt voor problemen bij de implementatie in het middelbaar. De noden van
het werkveld zouden prioriteit hebben op het leerproces van de leerlingen, aldus blijkt uit
parlementaire verslagen. Toch wordt in september 2022 duaal leren verder uitgerold in het
volwassenenonderwijs. Op basis van onderzoek naar duaal leren in het middelbaar blijkt dat
juist de meest kwetsbare profielen deze opleidingen volgen. Het is niet ondenkbaar dat deze
trend zich kan voortzetten in het volwassenenonderwijs en later in het regulier hoger
onderwijs.

De bespreking toont aan dat beide leermethodes nog enkele pijnpunten en werkpunten
hebben, terwijl de werkvormen in de toekomst steeds vaker gebruikt zullen worden en dus
prioriteiten moeten zijn voor de studentenvertegenwoordiging. VVS wil voorafgaande aan deze
belangrijke discussie wel alvast aangeven dat de werkdruk via deze werkvormen in de
toekomst niet mag verhogen.
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SD1

SD2

SD5
VVS heeft haar standpunt

digitaal onderwijs breed

verspreid

Strategische doelstellingen

VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijk debat rond 

digitaal onderwijs

VVS heeft een standpunt 

werkplekleren, met een 

specifieke aandacht voor duaal 

leren

SD6
VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijk debat rond 

werkplekleren

SD3
VVS heeft de 

hogeronderwijsinstellingen 

gesensibiliseerd rond de 

meerwaarde, alsook de 

valkuilen, van digitaal onderwijs

SD4
VVS heeft de beleidsuitdagingen,

beleidsmogelijkheden, en

randvoorwaarden voor

succesvol werkplekleren

onderzocht

SD7
VVS heeft de 

hogeronderwijsinstellingen 

gesensibiliseerd betreffende de 

opportuniteiten en valkuilen van 

werkplekleren

³ Verslag vergadering Commissie voor Onderwijs, 5 mei 2022.
⁴ “Advies Duaal Leren in het hoger onderwijs”, Serv, 2 juli 2018.
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De studententijd is zoveel meer dan enkel een diploma halen. Het is een periode waarin
jongvolwassenen zich verder ontwikkelen en bepalen wie ze zullen zijn in hun verdere leven.
Het is echter zo dat niet alle studenten deze kans krijgen en weerhouden worden van deze
ontwikkeling.

We zien dat er nog maar weinig inclusie is voor studenten met een functiebeperking. Zo zijn er
studenten met een motorische beperking, audiovisuele beperkingen, ontwikkelingsstoornissen,
psychische beperkingen enz. Het gebrek aan (rolstoel)toegankelijkheid van infrastructuur voor
studenten met een motorische beperking, de tekortkomende geluidsinstallaties in aula’s voor
auditieve beperkingen en vele andere drempels zorgen ervoor dat de academische participatie
bij deze studenten te laag ligt. Deze problemen blijven vaak onbekend bij de
hogeronderwijsinstellingen door een gebrek aan ervaringsdeskundigheid. Daarom is het
belangrijk dat elke instelling het gebrek aan inclusie erkent en ook zelf actief oplossingen zoekt.
Daarnaast is de sociale inclusie en participatie ook even belangrijk. Sport Vlaanderen heeft de
mooie slogan “zien sporten, doet sporten”. Dit erkent het belang van een positieve
beeldvorming die de verschillende mogelijkheden weergeeft. Daarom is het belangrijk dat
media en de verschillende communicatiekanalen ook inclusief zijn en deze inclusie
weerspiegelen naar de studenten. Dat kan men doen door meer studenten met een beperking
in beeld te brengen en succesverhalen te delen.

Er is ook een tekort aan diversiteit van studenten uit kansengroepen onder de populatie in het
hoger onderwijs. De doorstroom van studenten die uit een moeilijke sociaaleconomische
situatie komen of een migratieachtergrond hebben ligt bijvoorbeeld laag. Ook de diversiteit
onder de lesgevers ligt nog altijd laag. Naar analogie met functiebeperkingen, moet dit
probleem erkend en sterker aangepakt worden door de instellingen en moeten communicatie
en media representatiever zijn en succesverhalen delen.

Elke student moet dus dezelfde kansen krijgen en zowel academisch als sociaal kunnen
participeren en integreren, ongeacht een functiebeperking, gender, migratieachtergrond etc.

Diversiteit en inclusie

Beleidsplan 2022-2023 | Student in de kou?
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SD1

SD2

SD5
VVS heeft een standpunt 

diversiteit & inclusie

Strategische doelstellingen

VVS heeft haar standpunt 

diversiteit & inclusie breed 

verspreid

VVS heeft ervoor gezorgd dat de 

diversiteit en inclusiviteit van 

studenten in de media en in de 

communicatiekanalen van 

hogeronderwijsinstellingen 

verbeterd is

SD6
VVS heeft inclusie en diversiteit 

in het hoger onderwijs 

bevorderd

SD3
VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijk debat rond 

inclusie en diversiteit

SD4
VVS heeft de 

hogeronderwijsinstellingen en 

de Vlaamse overheid 

gesensibiliseerd rond diversiteit 

& inclusie

SD7
VVS heeft in al haar nieuwe 

standpunten een luik met de 

thema’s diversiteit & inclusie 

verwerkt
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Nog nooit kregen studenten zoveel kansen om  hun talenten te ontplooien on- en off-campus.
De flexibilisering van het hoger onderwijs is een fantastische verwezenlijking. Ook studenten
die het moeilijker hebben omwille van een functiebeperking of dergelijke kunnen tegenwoordig
beroep doen op een statuut dat hen de mogelijkheid biedt op een comfortabele manier te
studeren met de faciliteiten die zij nodig hebben.

VVS merkt echter dat de flexibilisering van het hoger onderwijs meer en meer ook luidop in
vraag wordt gesteld. Voorbeelden van deze tendens zijn het recente decreet ter optimalisering
van de studievoortgang, opmerkingen in het parlement die stellen dat “de slinger toch is
doorgeslagen wat betreft flexibilisering” en dergelijke meer. Op deze ongunstige evolutie wil de
Vereniging inspelen. 

Daarnaast wil VVS erover waken dat de bijzondere statuten die nu bestaan, geen lege doos zijn,
maar nuttige instrumenten vormen om studenten te laten floreren. Zo zijn de rechten die
studenten met een bijzonder statuut vandaag hebben nog al te vaak rechten op papier, doch
niet in de realiteit. Zo krijgen studentenvertegenwoordigers nog niet altijd vrijstelling van
verplichte lessen voor vergaderingen, krijgen student-ondernemers nog niet altijd
inhaalexamens en worden werkstudenten nog steeds niet altijd op gelijke wijze behandeld. VVS
wil dit jaar op zoek gaan naar een manier om de reeds bestaande rechten nog beter te
verankeren en te onderzoeken welke rechten best nog verankerd kunnen worden. 

Bijzondere statuten

SD1

SD2

SD3
VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijk debat omtrent 

studenten met een 

functiebeperking

Strategische doelstellingen

VVS heeft de 

hogeronderwijsinstellingen 

gesensibiliseerd rond de 

gewenste, effectieve invulling 

van de bijzondere statuten

VVS heeft de Vlaamse 

studentenpopulatie 

gesensibiliseerd over de 

bijzondere statuten

SD4
VVS heeft beleidsmakers en

stakeholders overtuigd van het

belang van flexibilisering.

Politici, hogeronderwijs-

instellingen en de brede

maatschappij zien de voordelen

van flexibilisering in
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Aan inflatie, stijgende energierekeningen, torenhoge voedselprijzen en dergelijke onsnapt
niemand. Ook studenten niet. Het effect van deze omstandigheden op studenten in het
bijzonder wordt vaak vergeten. Het kost geld om voort te studeren. Recent onderzoek van
CEBUD toont aan dat op kot gaan flink duurder is geworden, omdat niet alleen de huurprijzen
zijn gestegen, maar ook de leefkosten de hoogte in klommen. Ook pendelen kost meer geld,
ongeacht of men een abonnement van het openbaar vervoer gebruikt dan wel zelf naar de
campus rijdt.⁵

De kosten voor het levensonderhoud zullen de komende maanden nog meer stijgen door de
energiecrisis. Dit komt voor de student allemaal bovenop het inschrijvingsgeld en de
studiekosten. De VLOR haalde in mei 2021 nog aan dat ondanks recente acties rond
kostenbeheersing en -monitoring in het hoger onderwijs, de financiële drempel voor veel
studenten nog steeds een hindernis is tot het hoger onderwijs.⁶ De huidige studiekosten raken
met andere woorden aan de democratische toegang tot het hoger onderwijs.

Ongeacht dat het voor elke student moeilijk is, ontspringen vooral studenten die er alleen voor
staan de aandacht. Werkstudenten of studenten die het enkel met een uitkering moeten
stellen verkeren in een extra precaire situatie. VVS wil daarom dit jaar wegen op het debat
omtrent studiekost, opdat deze kwetsbare studenten beter ondersteund worden.

In de context van stijgende studiekosten is het moeilijk verdedigbaar dat studenten geen
(onkosten)vergoeding mogen krijgen voor stages als die voor studiepunten meetellen, zeker als
zij geld moeten uitgeven om hun stage te kunnen doen zoals verplaatsingskosten en
materiaalkosten.

Op Europees niveau wordt er al aan gewerkt dat alle stages in de toekomst vergoed zullen
worden voor niet-studiegebonden stages, maar ook in studiegebonden stages behoren
tenminste de onkosten vergoed te worden. VVS vindt deze piste het onderzoeken waard.⁷

Studiekosten

⁵ “Op kot gaan kost dit academiejaar minstens 15.346 euro, dat is 1.243 euro meer dan vorig jaar”, VRT nws, 22
augustus 2022.
⁶ ‘Bouwstenen voor een betaalbaar hoger onderwijs: advies naar aanleiding van resultaten studiekostenmonitor hoger
onderwijs’, Raad Hoger Onderwijs, 11 mei 2021.
⁷ ‘Verbod op onbetaalde stages’, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0045_NL.html: 15.
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SD1

SD2

SD4
VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijk debat omtrent 

studiekosten en studietoelagen

Strategische doelstellingen

VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijk debat omtrent 

de kotenprijzen

VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijk debat omtrent 

betaalde stages

SD5
VVS heeft beleidsmakers in de 

politiek en het hoger 

onderwijsveld gealarmeerd over 

de gevolgen van inflatie en 

ongunstige macro-economische 

gebeurtenissen op studenten

SD3
VVS heeft gewogen op het

maatschappelijk debat omtrent

betaalbaar openbaar vervoer

SD6
VVS heeft studenten 

gesensibiliseerd over de 

mogelijkheden tot budgettaire 

ondersteuning
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In voorbije jaren kende Europa een grote instroom van vluchtelingen uit conflictgebieden zoals
Syrië, Irak en Afghanistan, waarvan sommigen in België zijn opgevangen. Met de invasie van
Rusland in Oekraïne is oorlog echter dichterbij dan ooit.⁸ Ook nu is er een vluchtelingenstroom
ontstaan, één die vele malen groter is dan die van 2015.⁹ Daarnaast zijn er nog elk jaar
studenten die vluchten of plotseling vluchteling worden door minder gemediatiseerde
conflicten, zoals in Jemen, Somalië of Ethiopië. Oekraïense studenten vormden dit jaar nog
geen probleem voor het hoger onderwijs, maar de oorlog in Oekraïne lijkt er geen van korte
duur te zijn. De kans is dus groot dat zij de komende jaren wel in aanzienlijke mate hun studies
hier zullen starten of voortzetten. Daarnaast worden mannelijke studenten nog door de
militaire overheden verhinderd om hun studie in het buitenland te starten.
 
Het is daarom belangrijk dat een degelijk vluchtelingenbeleid een prioriteit blijft voor VVS. Na
initiële hulpverlening, opvang en voorziening in basisbehoeften, moet er aandacht besteed
worden aan de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en de erkenning van reeds
behaalde diploma’s van personen met een vluchtelingenstatus. Dit bevordert zowel de
erkenning, zelfwaarde en inburgering van die personen, alsook de maatschappij in zijn geheel.
In een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat Vlaanderen op quasi alle
vlakken te weinig doet om vluchtelingen te integreren in het hoger onderwijs.¹⁰
 
Ten gevolge van terechte media-aandacht rond grote conflicten, zetten instellingen veel
initiatieven op, zoals inzamelacties, het voorbehouden van koten voor vluchtelingen of het
organiseren van korte taalcursussen die gratis zijn of aan een lager tarief. Evenwel ontbreekt
vaak een geïntegreerd, coherent en transparant beleid dat voorzien is op de lange termijn,
zoals aangehaald in een advies van de VLOR.¹¹ Het voornaamste hiervoor is de
vereenvoudiging van procedures en het instellen van een centraal contactpunt met een
overzicht van alle initiatieven en programma’s ten bate van student-vluchtelingen. Personen
zouden dan bij dit contactpunt, en liefst bij een enkele persoon, terecht kunnen voor
begeleiding rond diploma-erkenning, taalcursussen, het voorzetten van een opleiding, het
aanvatten van een voorbereidingstraject of studiefinanciering. Instellingen zouden via dit
contactpunt hun best practices kunnen uitwisselen, waardoor minder ervaren instellingen
kunnen steunen op de kennis van anderen voor het uitbouwen van eigen programma’s. Bij het
ontbreken van een centraal contactpunt, kunnen instellingen ook zelf aan de slag met het
principe van een enkele persoon die vluchtelingen van begin tot eind kan begeleiden.

Vluchtelingen

⁸ https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
⁹ https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean
¹⁰ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/28/vluchtelingen-hoger-onderwijs/
¹¹ Advies over de vluchtelingenproblematiek in het Vlaamse hoger onderwijs, Raad Hoger Onderwijs, 14 maart 2017.
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SD1

SD2

SD4
VVS heeft een vernieuwd 

standpunt vluchtelingenbeleid

Strategische doelstellingen

VVS heeft haar standpunt 

vluchtelingenbeleid breed 

uitgedragen

VVS heeft de 

hogeronderwijsinstellingen 

gesensibiliseerd over het belang 

een omvattende begeleiding van 

student-vluchtelingen

SD5
VVS heeft mee bestaande 

initiatieven ter ondersteuning 

van bepaalde groepen student- 

vluchtelingen verder uitgewerkt 

zoals het Students At Risk 

Statuut

SD3
VVS heeft het maatschappelijk 

debat over een centraal 

contactpunt voor student- 

vluchtelingen op gang gebracht
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In een geglobaliseerde wereld wordt ons onderwijs steeds internationaler, en dus ook de
studentenpopulatie. Wat doet het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel echter om
buitenlandse studenten te integreren in de bredere studentengemeenschap? Velen kennen
vast het cliché dat internationale studenten of specifiek Erasmusstudenten vooral onder elkaar
blijven. Doordat het sociaal contact vaak wat beperkt is, zijn we ons ook minder goed bewust
van de specifieke noden en problemen die internationale studenten ervaren bij thema’s als
studievoortgang en huisvesting; thema’s die regelmatig in het nieuws komen wanneer het gaat
over Nederlandstalige studenten.
 
Een goed startpunt om dit te veranderen is de studentenparticipatie onder de loep te nemen.
Studentenvertegenwoordigers van centrale raden vertegenwoordigen alle studenten aan hun
instelling, maar hun werking verloopt nog al te vaak (bijna) volledig in het Nederlands. Zowel
interne werking als interne en externe communicatie kunnen we minstens deels in het Engels
laten verlopen. Zo kunnen internationale studenten geïnformeerd worden over bijvoorbeeld
nieuwe studievoortgangsregels, onderwijsreglementen of waar de studentenraden mee bezig
zijn. Op termijn kunnen ze dan ook zelf rechtstreeks participeren in de studentenraden.
 
Starten in het hoger onderwijs is een grote onderneming: op kot gaan, een nieuwe omgeving,
administratie, hogere werkdruk… Dit alles brengt vanzelfsprekend heel wat stress met zich
mee. Voor internationale studenten, die vanuit een ander land komen en in het weekend niet
naar huis kunnen, is deze stress vele malen groter. Problemen die deze studenten ervaren,
kunnen door de afstand en isolatie ook een stuk complexer zijn. Door de taal- en
cultuurbarrière is het veel moeilijker om in lokale systemen ingewerkt te worden. VVS zou dus
graag een beter beeld schetsen van de populatie internationale studenten in Vlaanderen en
Brussel, waaronder grootte, afkomst, waar en wat ze studeren, om ook op hun noden te
kunnen inspelen en erover te kunnen communiceren.

Inclusieve studentenparticipatie 
voor internationale studenten
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SD1

SD2

SD4
VVS heeft een standpunt 

Inclusieve studentenparticipatie 

voor internationale studenten

Strategische doelstellingen

VVS heeft gewogen op het 

maatschappelijk debat rond de 

toegang van internationale 

studenten tot het Vlaams hoger 

onderwijs

VVS heeft een goed beeld van 

het aandeel internationale 

studenten in Vlaanderen en 

Brussel

SD5
VVS heeft in al haar nieuwe 

standpunten een luik met 

betrekking tot de impact op 

internationale studenten 

verwerkt

SD3
VVS adviseert en sensibiliseert 

studentenraden rond inclusief 

taalbeleid in 

studentenvertegenwoordiging
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3 Verdere
professionalisering
van het
personeelsbeleid
VVS voert een actief
personeelsbeleid en werkt
aan een toekomstbestendig
telewerkbeleid en
opleidingsplan.

Participatie
VVS versterkt de organisatie
op het vlak van interne
diversiteit en participatie
aan haar evenementen. De
vergaderingen van VVS
vormen een safe space voor
haar leden.

2

Communicatie
VVS wil meer impact onder
studenten en doelgroepen
die ze nog onvoldoende
bereikt.

1

Deel II: Interne
werking
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De manier waarop we over onze inhoudelijke werking communiceren is minstens even
belangrijk als de inhoudelijke werking zelf. Het bepaalt hoe we worden gepercipieerd door de
studenten die we vertegenwoordigen, welke impact onze standpunten hebben en het helpt
ons nieuwe studentenvertegenwoordigers warm te maken om zich te engageren voor VVS.
Allereerst zorgt het nieuwe bestuur ervoor dat er ten alle tijden op een inclusieve manier wordt
gecommuniceerd, door middel van genderneutrale aansprekingen, voldoende aandacht voor
Engelstalige communicatie enzovoort. Zo dragen we ertoe bij dat onze volledige achterban zich
vertegenwoordigd voelt door VVS.

Ten tweede zet VVS in op het consistent gebruik van haar huisstijl. Deze zorgt ervoor dat al
onze sociale media proper en overzichtelijk blijven, en trekt hierdoor nieuwe volgers en lezers
aan.

We willen zoals ieder jaar zoveel mogelijk vrijwilligers warm maken om zich voor VVS te
engageren. Op communicatief vlak werken we daarom aan duidelijke brochures en
infopagina’s, en zorgen we dat geïnteresseerde studenten op een laagdrempelige manier met
ons in contact komen. Zo hopen we meer interesse te wekken bij potentiële vrijwilligers en zij
die twijfelen het laatste duwtje in de rug te geven om ons te benaderen.

Ten vierde wilt VVS meer fysieke projecten/evenementen op poten zetten, waarbij we ons in de
verschillende studentensteden tussen de achterban begeven. Dit biedt mooie opportuniteiten
om ons bereik te vergroten bij studenten die geen studentenvertegenwoordiger zijn, en ook
hen te betrekken en te informeren over onze werking en standpunten. Het geeft VVS eveneens
naamsbekendheid en een belangrijkere plaats in het maatschappelijke debat.

Ten slotte is het belangrijk om voorbereid te zijn op onverwachte crisissen. In een organisatie
die studenten op Vlaams niveau vertegenwoordigt, is het niet ondenkbaar dat we ooit
geconfronteerd worden met drastische, onverwachte beslissingen door partners of dat we zelf
het voorwerp worden van scherpe kritiek. We werken daarom aan een crisiscommunicatieplan,
zodat vastligt wat we doen wanneer ons imago plots op het spel staat en we hier snel en
correct naar kunnen handelen.

Communicatie
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SD1

SD2

SD4
De communicatie van VVS is

inclusief

Strategische doelstellingen

De huisstijl van VVS werd 

consequent en consistent 

toegepast

VVS heeft meer fysieke 

projecten georganiseerd om de 

organisatie in de kijker te zetten 

in verschillende 

studentensteden, en meer 

studenten te bereiken die geen 

ervaring hebben in de 

studentenvertegenwoordiging

SD5
VVS heeft een 

crisiscommunicatieplanSD3
VVS heeft meer potentiële 

vrijwilligers bereikt, door middel 

van een herschreven VVS for 

dummies en andere 

wervingsmiddelen en - 

campagnes
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VVS kampt al enkele jaren met een gebrek aan diversiteit in de meeste geledingen van de
organisatie. Het bestuur is vaak te mannelijk en wit, en ook onder de leden die deelnemen aan
onze vergaderingen is er vaak weinig diversiteit. VVS wil daarom in 2022-2023 de diversiteit in
onze samenleving en het hoger onderwijslandschap ook in de studentenparticipatie
vertegenwoordigd zien. We willen dit academiejaar inzetten op het verhogen van de
participatie van studenten door middel van maatregelen die de diversiteit onder de VVS-
vrijwilligers kan vergroten.

Dit willen we onder meer bekomen door het schrijven van een gedragscode voor de
vrijwilligers van onze organisatie, waaraan ze zich houden op VVS-activiteiten en wanneer ze
VVS vertegenwoordigen. Dit is een van de maatregelen waarmee we van onze vergaderingen
een meer inclusieve ruimte willen maken. We hebben aandacht voor het creëren van een
veilige ruimte, we moedigen inclusief taalgebruik aan en we willen experts inschakelen om
beter om te gaan met gevallen van racisme, seksisme, ableism, intimidatie en alle andere
vormen van discriminatie.

Om de studentenvertegenwoordiging diverser te maken willen we een beter zicht krijgen op
welke groepen studenten ondervertegenwoordigd zijn in de Vlaamse studentenparticipatie en
hoe we ervoor kunnen zorgen dat die groepen beter doorstromen bij onze leden en zo ook bij
ons eigen bestuur.

Momenteel is studentenvertegenwoordiging in Vlaanderen vooral voorbehouden voor
studenten die financieel krachtig genoeg zijn om zwaardere vrijwilligersrollen, zoals bv.
bestuurslid, op te nemen. Studenten die financieel zelfredzaam zijn, moeten vaak verschillende
studentenjobs houden om hun studies en kot te kunnen betalen. Om meer studenten de kans
te geven om aan studentenvertegenwoordiging te kunnen doen willen we een kader creëren
voor vrijwilligersvergoedingen aan vrijwilligers die een bijzonder groot engagement opnemen
voor de vereniging. Dit is meer naar analogie met de meeste nationale studentenraden waar
bestuurders vaak een (beperkt) maandloon en huisvesting krijgen.

Participatie
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SD1

SD2

SD5
VVS heeft meer inzicht in de 

groepen die 

ondervertegenwoordigd zijn in 

het landschap van de Vlaamse 

Studentenparticipatie

Strategische doelstellingen

VVS heeft op basis van dat 

onderzoek maatregelen 

uitgewerkt die de diversiteit 

effectief kunnen verhogen

De vergaderingen van VVS zijn 

een veilige ruimte voor al haar 

leden

SD6
VVS heeft een kader voor 

vrijwilligersvergoedingen om de 

toegankelijkheid te vergroten 

voor vrijwilligers uit 

kansengroepen

SD3
VVS heeft een vrijwilligersgroep 

die de diversiteit in de 

maatschappij en het hoger 

onderwijslandschap beter 

representeert

SD4
VVS heeft een gedragscode voor 

de vrijwilligers van haar 

organisatie

SD7
VVS heeft dit jaar meer 

vrijwilligers voor de 

mandatenwerking en 

rapporteurschappen 

gerekruteerd met oog op 

doorgroei binnen VVS



Ook dit jaar wil VVS haar personeelsbeleid verder professionaliseren. Ten eerste door het
vernieuwde arbeidsreglement en personeelsbeleid ook in de praktijk om te zetten. VVS wil
daarnaast ook meer de vinger aan de pols houden over hoe de staf zich voelt binnen onze
organisatie. Dit door in de officiële geplande plannings-, functionerings- en
evaluatiegesprekken goed af te stemmen met de staf wat de verschillende verwachtingen zijn
en hoe we tot betere resultaten kunnen komen. Naast de officiële geplande momenten wil VVS
meer inzetten op informele momenten met de staf zodat er meer zicht is op de noden van de
staf.

Door de coronacrisis werd iedereen verplicht om over te schakelen op telewerk. Dat was niet
altijd even evident, maar velen zagen er ook de voordelen van in, zoals niet meer moeten
wachten op je trein of het in alle rust kunnen verder werken zonder afleiding. Daarnaast heeft
telewerk ook wat nadelen zoals vervreemding en isolement van de werkplek en collega’s en
een wazige grens tussen werk en privé. VVS ziet de voordelen van telewerk in en wil daarom
een doordacht telewerkbeleid uitwerken. In dit telewerkbeleid wil VVS een goede balans vinden
tussen de noden van de staf en de noden van VVS. Belangrijke aandachtspunten in zo’n beleid
zijn het bepalen van welke dagen dat er kan worden getelewerkt, hoe de aansturing gebeurt en
hoe de werkplek thuis moet worden ingericht, mits telewerkvergoedingen die dit mogelijk
maken.  VVS zal hiertoe input vragen van de werknemers om zo tot een gedragen
telewerkbeleid te komen.

In het vormingsbeleid van VVS (2021) werd een kader rond vormingen voor het personeel
opgesteld. Er werden enkele financiële richtlijnen opgesteld omtrent de vormingen en
richtlijnen voor de vormingscoördinator, voor het al dan niet toestaan van de vorming aan een
van de andere stafmedewerkers of bestuursleden. Dit vormingsbeleid trad het afgelopen
academiejaar in werking en daaruit bleek dat een afgestemd opleidingsplan, met duidelijke
richtlijnen voor elk functieprofiel zou bijdragen aan de professionaliteit van de organisatie. In
dit opleidingsplan zal er gekeken worden naar de functieomschrijving van alle profielen en de
opleidingsnoden die daarbij horen. Zo’n opleidingsplan kadert ook in de doelen van de cao van
onze sector (329.1) voor de omzetting van de Wet Wendbaar en werkbaar werk - hoewel VVS
daar wegens haar beperkte personeelsbestand eigenlijk buiten valt.
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Verdere professionalisering van 
het personeelsbeleid

SD1

SD2

SD3
VVS heeft een opleidingsplan

Strategische doelstellingen

VVS heeft een gedragen 

telewerkbeleid

VVS heeft planning-, 

functionering- en 

evaluatiegesprekken gehouden 

met de staf
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@VVStudenten

@VVStudenten

@VVStudenten

www.vvs.ac

info@vvs.ac

Vlaamse Vereniging van Studenten
02 893 24 84
Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel
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