
 
Aanbevelingen van het colloquium op 6 februari 2018  

 
De tutoraatprogramma’s van UAntwerpen, UCL-UNamur, VUB en Schola ULB vinden dat 
maatschappelijk studentenengagement van studenten een belangrijke verrijking is voor steden die 
alsmaar diverser worden en steeds meer  solidariteitsprojecten organiseren. Naar aanleiding van het 
colloquium ‘Geëngageerde studenten, een troef voor de toekomst’ over dit onderwerp dat plaats 
vond op 6 februari 2018 in Brussel, stellen ze 7 aanbevelingen voor. Deze aanbevelingen gaan over 
de erkenning, de duurzaamheid, de waardering en de promotie van studentenengagement. 

 
 

A. Maatschappelijk engagement van studenten FORMEEL ERKENNEN door een wettelijk kader te 
scheppen voor de academische valorisatie ervan door de instellingen voor hoger onderwijs  

 
Onze vaststelling 
Tutoren kunnen via het tutoraatprogramma competenties verwerven inzake groepsmanagement, pedagogie, 
didactiek, communicatie en leiderschap. Via dit maatschappelijk engagement, die een mooie aanvulling vormt 
op hun lessen in het hoger onderwijs, kunnen ze zich een reeks soft skills eigen maken die ze op de arbeidsmarkt 
kunnen benutten. De instellingen voor hoger onderwijs dienen deze competenties te erkennen door een 
kwaliteitslabel of studiepunten toe te kennen. 
 
Onze aanbevelingen 
 

1. In de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een wettekst oprichten die voorziet in de 
mogelijkheid voor de hoger onderwijsinstellingen om aan studentenengagement, eenmaal 
als het erkend en geëvalueerd is, een academische erkenning te verlenen.  
 

2. De hoger onderwijsinstellingen de nodige middelen toekennen om het 
studentenengagement te coördineren, te evalueren en te valoriseren.  

 
 
B. De initiatieven/projecten rond studentenengagement DUURZAAM EN SUBSTANTIEEL 

ONDERSTEUNEN  
 
Onze vaststelling 
Initiatieven die erkend en geëvalueerd zijn, zoals de tutoraatprojecten, moeten duurzame financiële 
ondersteuning krijgen om een reële impact te kunnen leveren. De initiatiefnemers worden te vaak 
geconfronteerd met tijdelijke en/of gedeeltelijke financieringen en kunnen niet beantwoorden aan de 
geregistreerde en toenemende behoeften zonder meer ondersteuning.  
 
Onze aanbevelingen 
 

3. De relevante actoren, waaronder de tutoraatacties, kaderconventies aanbieden die over 
meerdere jaren lopen en hen zo de kans geven om op langere termijn te mobiliseren. 

 
4. Op basis van projectoproepen die extern beoordeeld worden, globale en progressieve 

financieringen toekennen, rekening houdend met de verschillende werkings- en 
groeimodaliteiten van de projecten. 
 

 
 
 



 
C. De initiatieven voor studentenengagement VALORISEREN en PROMOTEN 
 
Onze vaststelling 
Studentenengagement wordt nog miskend en vaak niet als zodanig onderkend. Er lopen tal van 
projecten – van korte en van lange duur, oude en nieuwe – maar op dit ogenblik bestaat er geen tool 
om ze te vinden en per thema te klasseren. Zo is met name de zichtbaarheid van de tutoraatacties 
voor verbetering vatbaar. Er zijn geen instrumenten om dergelijke uitingen van 
studentenengagement te identificeren. 
 
Onze aanbevelingen 
 

5. Via communicatiecampagnes het studentenengagement promoten en op die manier 
mobiliseren en het opzetten van nieuwe initiatieven stimuleren.  
 

6. De spelers uit de non-profitsector en het onderwijs beter informeren over de initiatieven 
inzake studentenengagement, de voordelen ervan en de samenwerkingsmogelijkheden. 
Partnerships aanmoedigen. Bijvoorbeeld, de bestaande informatie over de tutoraatacties en 
hun voordelen doorspelen aan de inrichtende machten en aan andere onderwijsspelers. 
 

7. In de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een referentiecentrum oprichten, dat alle 
specifieke expertise bijeenbrengt en de uitingen van studentenengagement, waaronder het 
tutoraat, identificeert, inventariseert, verspreidt en valoriseert.  
 

 
 


