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VOORWOORD: 
Voor u ligt het beleidsplan van de Vlaamse Logopedische en Audiologische Kring (VLAK) 
2020-2021. Met dit beleidsplan willen wij onze visie en beleid alsmede de activiteiten 
verduidelijken naar u toe. 

INLEIDING: 

VLAK, ook wel Vlaamse Logopedische en Audiologische Kring, ondertekent samen met de 
andere kringen van UZ Gent (Dentalia, HILOK, VBK en VGK) een charter i.v.m. discriminatie 
en inclusie, dit in samenwerking met de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen. Door deze actie willen we ons samen inzetten om iedereen te 
bereiken en betrekken in onze activiteiten en hierbij uitsluiting met als oorzaak huidskleur, 
afkomst, geaardheid… tot het minimum te beperken, idealiter volledig voorkomen. We streven 
om de hieronder vermelde actiepunten te realiseren binnen een termijn van 2 jaar. Naast het 
charter hebben we ook enkele realisaties (hieronder te vinden) opgesteld die VLAK als 
kring  doorheen de komende jaren wenst te volbrengen om zo onze gemeenschappelijke 
doelen opgesteld in het charter te bereiken. Samen willen we onder studenten discriminatie 
geen kans geven. 
 

ACTIEPUNTEN: 

 
• We streven naar een voor iedereen toegankelijke en veilige omgeving om toe te treden 

in onze vereniging en eventueel later praesidium. Dit houdt in dat we we steeds zullen 
benadrukken dat open communicatie centraal staat zodat iedereen ons kan 
aanspreken i.v.m. beperkingen, angsten… Hier zal dan ook naar geluisterd worden en 
deze informatie wordt geheim gehouden tussen de betrokken personen. Indien nodig 
voor de veiligheid van de persoon in kwestie en met toestemming kan dit worden 
meegedeeld binnen het huidig praesidium. In aanloop van de verkiezingen zal ook 
worden verduidelijkt dat er enkel naar kwaliteiten wordt gekeken en niet naar 
eigenschappen die los staan van de functie (bv huidskleur).  

 

• Om de studenten vertrouwd te maken met de aangestelde inclusiviteitsambassadeur 
zullen wij dit aankondigen op social media en ook vermelden op onze website. Verder 
zal er ook gekeken worden of er een mogelijkheid kan zijn om anoniem contact op te 
nemen met deze persoon indien gewenst.  

 

• De goede doelen waarvoor we ons zullen inzetten gaan groter uitgelicht worden in onze 
reclames om nog meer de aandacht op deze organisaties te vestigen. Ook kunnen we 
hiernaast verder zoeken naar sponsoring door organisaties die zich inzetten voor 
minderheden.  
 
 
 
 



• VLAK gaat elk jaar rond 6 december rond bij de richting als Sinterklaas en Zwarte Piet, 
maar om kwetsende stereotypering te voorkomen zullen we komende jaren werken 
met een Roet Piet. Ook kan iedereen ongeacht huidskleur of geloof uit het huidig 
praesidium zich aanmelden om één van deze rollen op zich te nemen. Verder zullen 
we artikel 5 ook in ons achterhoofd houden bij het maken van banners, reclame... 

  
• Posters en banners zullen universeler worden opgemaakt om ons bereik te vergroten 

en niemand uit te sluiten op basis van taal. Dit houdt in dat we er zoveel mogelijk 
symbolen en Engelse taal gaan in verwerken. Hiernaast zullen we de beschrijving van 
evenementen online steeds tweetalig (Nederlands & Engels) aanbieden. 

  
• We gaan kijken of het mogelijk is om op onze website de links te plaatsen naar de 

verschillende jaargroepen zodat nieuwe studenten via deze weg hun aanvraag kunnen 
doen voor de groepen waar hij/zij baat bij heeft. Ook gaan we onze site up-to-date 
proberen te houden m.b.t. de feestjes en andere activiteiten zodat mensen zonder 
sociale media ook op de hoogte zijn. Hierbij zal de link naar Facebook toegevoegd 
worden. We gaan er ook op letten dat er nog actiever wordt ingezet op langsgaan in 
de aula’s zelf. Bij het langsgaan zal ook elk semester een papieren kalender worden 
uitgedeeld om zo onze activiteiten al de eerste keer aan te kondigen en studenten 
zonder sociale media op de hoogte te brengen. Meer info kunnen ze dan bij ons 
persoonlijk bekomen, door aankondiging in de aula, op sociale media of op onze 
website. 

  
• In het begin van het schooljaar gaan we duidelijk meedelen aan de studenten dat we 

openstaan voor opbouwende kritiek, suggesties… We gaan naast het anoniem contact 
opnemen met de inclusiviteitsambassadeur ook kijken voor een anoniem platform waar 
ze deze ideeën en opmerkingen kunnen achterlaten. We zullen hier aandacht aan 
besteden en openstaan voor verandering. Alleen op deze manier kunnen we groeien 
als kring en een optimale omgeving creëren voor alle studenten audiologische en 
logopedische wetenschappen. 

  
• We stimuleren alle nieuwe studenten om naar activiteiten te komen die voor iedereen 

toegankelijk zijn (bv meter-en peteravond). Hier wordt ingezet op bonding en 
groepsgevoel zodat er kansen worden gecreëerd voor sociaal contact indien gewenst. 

 

• Onze activiteiten zullen neutraal ingekleurd worden. Om een voorbeeld te geven: 
voorbereide liedjes voor cantussen zullen diversiteitsvriendelijk worden gekozen.  

 

• Alle praesidiumleden zullen erop gewezen worden het charter strikt na te volgen, dit 
onze toezicht van de praeses en vice-praeses. Het charter zal door elk lid van het 
praesidium ook ondertekend dienen te worden aan het begin van het academiejaar. 
Praesidiumleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen georganiseerde activiteiten (bv 
de feesten voor de feestgerelateerde activiteiten), maar alles gebeurt met goedkeuring 
en onder begeleiding van de praeses en vice-praeses. 

 

• Het bestaan van het charter zal ook bekend gemaakt worden in het begin van het 
academiejaar aan de studenten logopedische en audiologische wetenschappen. Dit 
liefst op de introductiedag en op de eerste aankondiging voor de aula.  

 

• Niet alleen het charter, maar ook deze beleidsnota zal terug te vinden zijn op onze 
website zodat deze doorheen het jaar steeds te raadplegen is. 

 



SLOT: 

Zelfs in de 21e eeuw zijn vrijheid en tolerantie nog steeds geen gegeven. Daarom moeten wij 

ons steeds blijven afvragen of wat we doen bijdraagt aan het in standhouden van vrijheid en 

het stimuleren van gedrag dat wederzijds respect en gelijkwaardigheid vertegenwoordigt. 

Want wij maken samen met de andere studenten de Universiteit Gent. Samen met jullie willen 

wij blijven sleutelen aan het herdefiniëren van de normstelling. Want voor ons telt elke 

student, en veranderen? Dat doen we samen. 

Ut vivat, crescat et floreat! 
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