Programma
13u - Onthaal
13u30 - Welkomstwoord door Serhat Yildirim, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
14u - Diversiteit & doorstroom naar het hoger onderwijs. Moderator: Chris Van den Abeele, VRT.
Is ons hoger onderwijs een weerspiegeling van onze
superdiverse samenleving? Doet de overheid genoeg
om een vlotte overgang van het secundair naar het
hoger onderwijs te garanderen? Moeten de
hogeronderwijsinstellingen meer verantwoordelijkheid opnemen of moet het secundair onderwijs meer
inspanningen leveren?

• Ann De Schepper – Vicerector Onderwijs UAntwerpen
• Machteld Verbruggen – Algemeen Directeur Thomas More
• Sarah Van Acker – Voorzitter Gentse Studentenraad
• Nadia El Marnissi – Coördinator PEP vzw
• Mathijs Genbrugge – Leerling Vlaamse Scholierenkoepel

14u45 – Nabespreking en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Valérie Van Hees (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) & Sanghmitra Bhutani (Minderhedenforum) laten hun licht
schijnen over het debat.

15u - Koffiepauze
15u10 - Participatie van studenten & internationalisering. Moderator: Chris Van den Abeele, VRT.
Hoe kunnen studenten hun medestudenten beter
vertegenwoordigen? Hoe kan een studentenraad
dichter staan bij de studenten? En moeten de
doelstellingen op het vlak van internationalisering
ambitieuzer? Hoe zit het nu met Erasmus+ voor
2019-2024? Moet er meer werk gemaakt moeten
worden van Internationalisation@Home?

• Rik Van de Walle – Rector UGent
• Ann Brusseel – Algemeen Directeur Erasmushogeschool
• Bernd Wethmar – Rapporteur VVS
• Martijn De Vlaemynck – Bestuurder Internationaal VVS

15u45 - Nabespreking en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Roxanne Figueroa Arriagada (NVAO en oud-studentenvertegenwoordiger) en Eric Vermeylen (Secretaris-Generaal
VLHORA) laten hun licht schijnen over het debat.

16u - Voorstelling van het VVS-memorandum 2019-2024
16u20 - Afsluitend woord door Dylan Couck, ondervoorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
16u30 - Receptie, aangeboden door VVS.
Op de receptie kan je verschillende thematafels ontdekken rond mentaal welzijn, diversiteit, internationaal en
studentenparticipatie. Studenten en hun vertegenwoordigers kunnen er van ideeën wisselen met politici, academici,
rectoren, algemeen directeurs en beleidsmedewerkers.

