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HANDLEIDING VOOR VFSO-CONNECT 
 

1. Wat is VFSO-connect?  

VFSO-connect is het ‘advocacy’*-platform voor communicatie 

tussen de farmacie-studenten en VFSO, waarbij communicatie 

voornamelijk via de VFSO-connect Google groep zal verlopen. 

De studenten worden hierbij vertegenwoordigd door de 

studentenvertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse 

faculteiten waar de opleiding Farmaceutische Wetenschappen 

gevolgd kan worden (Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven). 

VFSO wordt binnen VFSO-connect vertegenwoordigd door de 

VFSO Professional Affairs Coördinator.  

2. Wat is het doel en de meerwaarde van VFSO-connect?  

 

Het hoofddoel van VFSO-connect is een efficiënte manier van communicatie creëren tussen 

de studentenvertegenwoordigers, waarbij de mening van de student centraal staat in verband 

met onderwerpen die besproken worden in het kader van de advocacy van VFSO.  

 

De studenten farmacie worden zeer goed vertegenwoordigd binnen de universiteiten, maar 

ook daarbuiten moeten de studenten zich kunnen laten horen. VFSO is als overkoepelende 

vereniging ideaal geplaatst om zich daarvoor in te zetten. Om een éénduidige stem van de 

farmaciestudent naar buiten te brengen, is een nauwe samenwerking tussen de verschillende 

studentenvertegenwoordigers cruciaal.  

 

Dankzij de verzamelde info binnen VFSO-connect zal VFSO in staat zijn om de mening van de 

farmaciestudenten te vertegenwoordigen op nationaal en internationaal vlak. Op nationaal 

vlak hoopt VFSO als eerste taak deel uit te maken van de nationale adviesraad voor 

apothekers, waarin belangrijk beslissingen over het apothekersberoep behandeld zullen 

worden. Aangezien de student de apotheker van morgen is, is een goede correcte 

vertegenwoordiging hierin noodzakelijk. De stem van de student kan daarnaast ook naar voor 

worden gebracht via positie- en/of opinie-documenten in het kader van publieke 

gezondheidscampagnes of als reactie op media. Op internationaal vlak vertegenwoordigt 

VFSO de Vlaamse studenten binnen EPSA. Ook hier is het belangrijk om een correcte mening 

te kunnen publiceren. 

 

3. Wie maakt deel uit van VFSO-connect? 

 

3.1 Studentenvertegenwoordigers 

 

VFSO-connect wordt opgebouwd voor de studentenvertegenwoordigers van de verschillende 

faculteiten vertegenwoordigd door VFSO. Het begrip studentenvertegenwoordiger mag hierbij 

heel ruim geïnterpreteerd worden. Zowel leden van de onderwijscommissies, als 

jaarverantwoordelijken als andere leden van de studentenraad van de faculteit 
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Farmaceutische Wetenschappen worden uitgenodigd. Hoe groter het netwerk, hoe beter de 

mening van de student vertegenwoordigd kan worden. Het is hierbij echter belangrijk dat elk 

VFSO-connect lid in het hoofd houdt dat hij/zij de mening van alle studenten 

vertegenwoordigd en niet zijn eigen mening.  

 

Uiteraard is het niet altijd mogelijk om met meer dan 50 personen interactief onderwerpen te 

bespreken. Daarom raden wij aan om per stad enkele vertegenwoordigers naar voor te 

schuiven (bv één vertegenwoordiger per jaar en één algemene vertegenwoordiger). Andere 

leden zijn uiteraard welkom binnen het platform als observators, maar zullen niet expliciet 

uitgenodigd worden voor online vergaderingen. De rol observator maakt het gemakkelijker 

om intern binnen elke faculteit bepaalde zaken te bespreken of om plaatsvervangend op te 

treden bij afwezigheid. Alle leden hebben echter de mogelijkheid om te reageren binnen de 

VFSO-connect Google groep (zie verder).  

 

3.2 VFSO 

 

Binnen het platform wordt VFSO vertegenwoordigd door de Professional Affairs coördinator. 

Andere teamleden maken deel uit van het platform als observator. De rol observator maakt 

het gemakkelijker om intern binnen VFSO bepaalde zaken te bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hoe zal VFSO-connect werken tijdens het jaar?  

 

4.1 Netwerkevenement 

 

De start voor elk werkjaar van VFSO-connect zal gepland worden in de eerste helft van 

oktober. Op deze manier kan er verzekerd worden dat alle studentenvertegenwoordigers van 

elke faculteit reeds gekend zijn. Uitzonderlijk zal er voor het eerste werkjaar gestart worden 

begin maart. Het VFSO-connect werkjaar wordt ingeluid met een netwerkevenement 

georganiseerd door de Professional Affairs van VFSO, die afwisselend in de verschillende 

steden (Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven) zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement wordt 
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VFSO-connect en de werkdoelen van het huidige jaar voorgesteld aan de (nieuwe) 

vertegenwoordigers, gevolgd door een kennismakingsreceptie.  

 

4.2 Vergaderingen  

 

Om de werking te vereenvoudigen zullen nadien enkel online vergaderingen georganiseerd 

worden. Er wordt voorgesteld om één vergadering per maand te voorzien in de maanden 

maart-april-oktober-november op een vaste dag en uur (nader te bepalen door de VFSO-

connect leden). Tijdens deze vergaderingen worden de VFSO-connect leden op de hoogte 

gesteld over VFSO en kunnen belangrijke onderwerpen in verband met de advocacy van VFSO 

besproken worden.  

 

4.3 Dagelijkse communicatie 

Dagelijkse communicatie voor VFSO-connect zal verlopen via de online VFSO-connect Google 

Groep, gelinkt aan de e-mailadressen van alle VFSO-connect leden. Op deze manier krijgt elk 

VFSO-connect lid de mogelijkheid te antwoorden op een moment dat hem/haar het meest 

geschikt is. Binnen deze groep kunnen verschillende topics te gelijk besproken worden en 

zullen er links gedeeld worden om positie- en/of opinie-documenten opgesteld door VFSO te 

becommentariëren. Eenvoudigheidshalve wordt elk topic een discussie genoemd. Er zal zowel 

proactief als reactief gewerkt worden (zie verder).  

5. Welke IT wordt gebruikt voor VFSO-connect? 

 

Online vergaderingen zullen gebeuren via het Adobe Connect platform, waardoor gesprekken 

met grote groepen mogelijk zijn. De Professional Affairs van VFSO neemt hiervoor de 

organisatie en de moderator functie op zich en verspreidt de link naar de VFSO-connect leden.  

Op het netwerkevenement wordt hiervan een voorbeeld gegeven.  

 

De VFSO-connect Google groep, gelinkt aan de e-mailadressen van de 

studentenvertegenwoordigers, zal gebruikt worden voor discussies en dagelijkse opvolging. 

Elke VFSO-connect lid heeft de mogelijkheid om een discussie op te starten. Op het 

netwerkevenement wordt een voorbeeld gegeven van de werking van de VFSO-connect 

Google groep.  

 

Daarnaast zal er ook een Google Drive aangemaakt worden voor VFSO-connect om op een 

overzichtelijke manier (finale) documenten te delen.  

 

6. Hoe zullen de discussies verlopen? 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten discussies: proactief en reactief.  

 

De proactieve discussies zullen handelen over onderwerpen die belangrijk zijn voor de 

studenten, maar die bij de start van de discussie niet noodzakelijk dringend zijn. Dit zorgt 

ervoor dat er meer tijd is om een goede advocacy hierover te voorzien. Reactieve discussies 

worden gecreëerd wanneer er onverwacht dringend nood is aan de mening van de student 

(bv op programma-hervormingen). Reactieve discussies kunnen gebruikt worden om te 
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reageren op media topics en zullen voornamelijk door de Professional Affairs coördinator van 

VFSO aangebracht worden. Echter, elk VFSO-connect lid heeft de mogelijkheid om een 

discussie te starten.  

 

6.1 Verloop van pro-actieve discussies (geschatte duur max 4 maand) 

 

- Aanbrengen van onderwerpen door VFSO-connect leden 

- Selecteren van meest geschikte onderwerp 

- Opstellen van een enquête waarmee de mening van de studenten gevraagd kan 

worden door de Professional Affairs coördinator van VFSO en goedkeuring door VFSO-

connect leden. 

- Verzamelen van de antwoorden en analyse door de Professional Affairs coördinator 

van VFSO. De conclusies worden meegedeeld via VFSO-connect discussiegroep.  

- Opstellen van een voorstel voor een positie-document voor VFSO gebaseerd op de 

antwoorden van de enquête  

- Feedback van VFSO-connect leden en herschrijven van het positie-document 

- Goedkeuring van het positie-document door VFSO-connect platform 

- Lancering van het positie-document op de VFSO-website 

 

6.2 Verloop van reactieve discussies (geschatte duur max 1 week) 

 

- Aanbrengen van het onderwerp door de Professional Affairs coördinator van VFSO en 

voorstel voor opinie-document.  

- Feedback van VFSO-connect leden en herschrijven van het opinie-document 

- Goedkeuring van het opinie-document door VFSO-connect platform 

- Lancering van het opinie-document.  

 

7. Welke documenten kunnen opgesteld worden door VFSO op basis van VFSO connect? 

 

VFSO kan op basis van VFSO-connect twee types documenten opstellen: positie-documenten 

en opinie-documenten.  

 

7.1 Positie-documenten 

 

Positie-documenten brengen een ‘tijdloze’ visie van VFSO en haar leden (alle Vlaamse 

farmaciestudenten) aan voor hot topics binnen de farmaceutische wereld.  Positie-

documenten zullen voornamelijk opgesteld worden op basis van proactieve discussies.  

 

7.2 Opinie-documenten 

 

Opinie-documenten brengen de up-to-date visie van VFSO en haar leden (alle Vlaamse 

farmacie studenten) aan voor hot topics binnen de farmaceutische wereld. De 

onderwerpen worden geselecteerd naargelang de relevantie en de impact (voornamelijk 

op de studenten) van lopende discussies binnen de Belgische farmaceutische wereld.  


