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Betrefu Stud enten partici patie

Geachte

ln opvolging van het VlOR-advies over het stimuleren van
studentenparticipatie van 8 mei 2017 heb ik op mijn kabinet een overleg gehad
met vertegenwoordigers van de VVS en de studentenraden van de
universiteiten en hogescholen. Tijdens dat overleg kwam het belang naar voor
van de structurele verankering van een visie en een beleid omtrent
studentenparticipatie in het instellingsbeleid, Een dergelijke verankering kan

best vorm krijgen via een beleidsplan, of door het onderbrengen van het luik
studentenparticipatie in een bestaand beleidsplan.

Tijdens het overleg is opgemerkt dat studentenparticipatie voortaan een

onderdeel zou kunnen worden van het STUVO-beleidsplan, aangezien
studentenwerking reeds decretaal opgenomen is als zesde werkveld van de
studentenvoorzieningen en gelet op hel l'eii dat. studenten cle helfl uitmaken
van de STUVo-raad, die verantwoordelijkheid draagt voor de opmaak en de

implementatie van dit plan. Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden om de
doelstelling van een stevige plaats van studentenparticipatie in het
instellingsbeleid te realiseren zonder bijkomende planlast maar toch een

maximale garantie op studentenbetrokkenheid,
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Graag doe ik een beroep op de VLOR om met betrekking tot dit thema een groep te begeleiden in een

participatief traject dat uiterlijk eind mei 2018 uitmondt in een advies hoe instellingen in nauw overleg
met hun studenten hun visie en beleid inzake studentenparticipatie kunnen expliciteren. Het is belangrijk
dat het resultaat van deze werkgroep een concreet voorstel tot implementatie betreft en zoekt naar een

goede integratie in de reeds bestaande instrumenten van het instellingsbeleid, bijkomende planlast
maximaal vermijdt, en de verhouding uitklaart met het werkveld "studentenwerking" binnen de
studentenvoorzieningen. Het is mijn wens dat de studentenraden van alle instellingen, ongeacht of zij
aangesloten zijn bij WS of niet, zich vertegenwoordigd voelen in de groep die hierover aan de slag gaat
en het resultaat ervan expliciet onderschrijven.

lvlet vri elijke groeten
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