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Vlaams Geneeskundig 
Studenten Overleg 

 

Profielomschrijvingen VGSO 

 

1. Organisatorische profielen 
 

Voorzitter 

 

Omschrijving: De voorzitter staat aan het hoofd van de organisatie. Hij/zij zorgt er voor dat het VGSO 

draaiende blijft. Hij/zij verzekert de werking van het VGSO in zijn geheel, stuurt het bestuur aan, 

vertegenwoordigt het VGSO naar buiten uit en denkt aan de werking op langere termijn. De voorzitter 

zorgt voor profilering van het VGSO bij de beleidsmakers en achterliggende structuren. De voorzitter 

waakt over de transparantie van het VGSO naar de achterban toe. 

 

Vergaderingen: 

- Algemene vergadering       4x/jaar 

- VGSO Kick off        1x/jaar 

- Kabinet volksgezondheid      2 à 3 x/jaar 

- Ad hoc vergaderingen       tot 10/jaar 

- VGSO congres        1 zaterdag/jaar 

 

Wat wordt er van jou verwacht? 

 Een jaar fulltime vrijwilligerswerk 

 Loyaliteit naar het VGSO toe 

 Groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Voldoende communicatie skills, tact en zin voor compromis 

 Bereid om lobbywerk te verrichten 

 Goede relaties onderhouden met verschillende actoren op vlak van gezondheidszorgbeleid en 

geneeskundig onderwijs 

 Nauw overleg met het bestuur 

 Snel bereikbaar via mail en telefoon 

 Waarborgen van een transparante werking naar de achterban toe 

 

Aantal plaatsen: 1 

 

Verkiezing: Je wordt verkozen door de Algemene vergadering. Daar stemmen vertegenwoordigers van 

de verschillende universiteiten na 3 rondes:  

1. Je stelt jezelf voor 

2. Je beantwoord een aantal vragen 

3. Deliberatieronde 
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Extra info: voorzitter@vgso.be  

Wat krijg je ervan terug? 

  Een jonge en dankbare omgeving 

 De kans om te leren vergaderen en samenwerken 

 De kans om veel interessante mensen te leren kennen 

 De kans om het (gezondheidszorg)beleid mee te vormen 

 Een mooie aanvulling op je CV 

 

‘Wat als ik nog geen ervaring heb met het VGSO?’ Als voorzitter is het belangrijk om de organisatie 

en geschiedenis ervan te kennen. Het VGSO is op zoek naar studenten die zich willen inzetten voor de 

organisatie en peilen naast je basiskennis over de ingenomen standpunten voornamelijk naar je 

interesse en enthousiasme om deze functie op te nemen. 
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Vice-voorzitter 

 

Omschrijving: De vice-voorzitter staat mee aan het hoofd van het VGSO en ondersteunt de voorzitter 

waar nodig. Hij/zij zorgt voor de interne werking en denkt aan de werking op lange termijn. Tevens is 

de vice-voorzitter mee verantwoordelijk voor de externe communicatie indien belet van de voorzitter. 

De vice-voorzitter waakt mee over de transparantie naar de achterban van het VGSO toe. 

 

Vergaderingen: 

- Algemene vergadering       4x/jaar 

- VGSO Kick off        1x/jaar 

- Kabinet volksgezondheid      2 à 3 x/jaar 

- Ad hoc vergaderingen       tot 10/jaar 

- VGSO-congres        1 zaterdag/jaar 

 

Wat wordt er van jou verwacht? 

 Een jaar fulltime vrijwilligerswerk 

 Loyaliteit naar het VGSO toe 

 Groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Voldoende communicatie skills, tact en zin voor compromis 

 Bereid om lobbywerk te verrichten 

 Goede relaties onderhouden met verschillende actoren op vlak van gezondheidszorgbeleid en 

geneeskundig onderwijs 

 Snel bereikbaar via mail en telefoon 

 Waarborgen van een transparante werking naar de achterban toe 

 

Aantal plaatsen: 1 

 

Verkiezing: Je wordt verkozen door de Algemene vergadering. Daar stemmen vertegenwoordigers van 

de verschillende universiteiten na 3 rondes:  

1. Je stelt jezelf voor 

2. Je beantwoord een aantal vragen 

3. Deliberatieronde 

 

Extra info: voorzitter@vgso.be  

 

Wat krijg je ervan terug? 

  Een jonge en dankbare omgeving 

 De kans om te leren vergaderen en samenwerken 

 De kans om veel interessante mensen te leren kennen 

 De kans om het (gezondheidszorg)beleid mee te vormen 

 Een mooie aanvulling op je CV 

 

‘Wat als ik nog geen ervaring heb met het VGSO?’ Dit hoeft niet meteen een obstakel te vormen. Het 

VGSO is op zoek naar studenten die al een behoorlijke basiskennis in verband met geneeskundige 
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studentenvertegenwoordiging. De algemene vergadering peilt voornamelijk naar je interesse en 

enthousiasme om deze functie op te nemen. 

 

 

Beheerder 

 

Omschrijving: De beheerder is verantwoordelijk voor de financiën van het VGSO. Hij/zij zorgt voor een 

boekhouding, zorgt voor transparante financiële overzichten, maakt een begroting op waar relevant 

en stelt alle nodige daden die de financiële werking van het VGSO verbeteren. De beheerder maakt 

deel uit van het dagelijks bestuur en beslist zo mee inhoudelijk bij hoogdringendheid. 

 

Vergaderingen: 

- Algemene vergadering       4x/jaar 

- VGSO Kick off        1x/jaar 

- Ad hoc vergaderingen       tot 10/jaar 

- VGSO-congres        1 zaterdag/jaar 

 

Wat wordt er van jou verwacht? 

 Een jaar lang vrijwilligerswerk 

 Loyaliteit naar het VGSO toe 

 Een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Vlotte bereikbaarheid via mail 

 

Aantal plaatsen: 1 

 

Wat krijg je ervan terug? 

 Een jonge en dankbare omgeving 

 De kans om te leren vergaderen en samenwerken 

 De kans om veel interessante mensen te leren kennen 

 De kans om het (gezondheidszorg)beleid mee te vormen 

 Een mooie aanvulling op je CV 

 

Verkiezing: Je wordt verkozen door de Algemene vergadering. Daar stemmen vertegenwoordigers van 

de verschillende universiteiten na 3 rondes:  

1. Je stelt jezelf voor 

2. Je beantwoord een aantal vragen 

3. Deliberatieronde 

 

Extra info: beheerder@vgso.be  
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Secretaris 

 

Omschrijving: De secretaris is verantwoordelijke voor het maken van een verslag op elke VGSO-

vergadering. Tevens regelt de secretaris het onderhoud van de website en de pagina’s op sociale 

media.  

 

Vergaderingen: 

- Algemene vergadering       4x/jaar 

- VGSO Kick off        1x/jaar 

- Ad hoc vergaderingen       tot 10/jaar 

- VGSO-congres        1 zaterdag/jaar 

 

Wat wordt er van jou verwacht? 

 Een jaar lang vrijwilligerswerk 

 Loyaliteit naar het VGSO toe 

 Een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Vlotte bereikbaarheid via mail 

 

Aantal plaatsen: 1 

 

Wat krijg je er van terug? 

 Een jonge en dankbare omgeving 

 De kans om te leren vergaderen en samenwerken 

 De kans om veel interessante mensen te leren kennen 

 De kans om het (gezondheidszorg)beleid mee te vormen 

 Een mooie aanvulling op je CV 

 

Verkiezing: 

Je wordt verkozen door de Algemene vergadering. Daar stemmen vertegenwoordigers van de 

verschillende universiteiten na 3 rondes:  

1. Je stelt jezelf voor 

2. Je beantwoord een aantal vragen 

3. Deliberatieronde 

 

Extra info: secretaris@vgso.be   
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Bestuurslid BeMSA/External affairs 

 

Omschrijving: 

Vergaderingen: 

- Algemene vergadering       4x/jaar 

- VGSO Kick off        1x/jaar 

- Ad hoc vergaderingen       tot 10/jaar 

- VGSO-congres        1 zaterdag/jaar 

- Vergaderingen BeMSA        

 

Wat wordt er van jou verwacht? 

 Een jaar lang vrijwilligerswerk 

 Loyaliteit naar het VGSO toe 

 Een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Vlotte bereikbaarheid via mail 

 

Aantal plaatsen: 1 

 

Wat krijg je er van terug? 

 Een jonge en dankbare omgeving 

 De kans om te leren vergaderen en samenwerken 

 De kans om veel interessante mensen te leren kennen 

 De kans om het (gezondheidszorg)beleid mee te vormen 

 Een mooie aanvulling op je CV 

 De kans om in een internationale context contact te maken met andere 

studentenvertegenwoordigers 

 

Verkiezing: 

Je wordt verkozen door de Algemene vergadering. Daar stemmen vertegenwoordigers van de 

verschillende universiteiten na 3 rondes:  

1. Je stelt jezelf voor 

2. Je beantwoord een aantal vragen 

3. Deliberatieronde 

 

Extra info: bestuur@vgso.be 
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2. Inhoudelijke profielen 
 

Mandaat begeleidingscommissie toelatingsproef 

 

Omschrijving: Je vertegenwoordigt het VGSO binnen de begeleidingscommissie van de toelatingsproef 

geneeskunde. Je maakt een (persoonlijk) verslag van deze vergaderingen en koppelt de inhoud steeds 

terug naar het bestuur en de Algemene vergadering. Deze functie is combineerbaar met elke andere 

functie binnen het VGSO. 

 

Vergaderingen:  

- Begeleidingscommissie toelatingsproef    +- 6x/jaar 

- VGSO Kick-off       1x/jaar 

- Algemene vergadering      4x/jaar 

 

Aantal plaatsen: 2 (geneeskunde); 1 (Tandheelkunde) 

 

Verkiezing: Je wordt verkozen door de Algemene vergadering. Daar stemmen vertegenwoordigers van 

de verschillende universiteiten na 3 rondes:  

1. Je stelt jezelf voor 

2. Je beantwoord een aantal vragen 

3. Deliberatieronde 

 

Extra info: voorzitter@vgso.be 
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3. Delegatieleiders 
 

Delegatieleider 

 

Omschrijving: Je staat aan het hoofd van een delegatie binnen de algemene vergadering van het VGSO. 

Concreet wil dit zeggen dat je abstractie maakt van de ideeën die leven binnen je fractie en deze 

vertaalt in standpunten vanuit je fractie op de AV. Je hebt een goede voeling bij de studenten binnen 

je faculteit over de verschillende jaren heen. Als er gestemd wordt binnen het VGSO ben jij de persoon 

die de stem van je faculteit uitbrengt. Je koppelt de beslissingen binnen het VGSO ook terug naar je 

eigen achterban en bent verantwoordelijk voor het uitdragen van de standpunten van het VGSO 

binnen jouw faculteit. 

 

Vergaderingen:  

 

- VGSO Kick-off        1x/jaar 

- Algemene vergadering       4x/jaar 

- Vergadering met studentenvertegenwoordigers v.d. faculteit  min. 5x/jaar 

- VGSO Congres        1 zaterdag/jaar 

 

Aantal plaatsen: 5 (1 per faculteit: Antwerpen, Brussel, Hasselt, Leuven, Gent) 

 

Verkiezing: 

Je wordt voorgedragen door de leden van je eigen fractie via een rechtstreekse verkiezing op je 

faculteit of getrapt door de studentenvertegenwoordigers van je faculteit. Op de eerste 

 

Meer informatie: bestuur@vgso.be  
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4. Delegatieleden  
 

Delegatielid 

 

Omschrijving: Je vertegenwoordigt de stem van de studenten op de verschillende VGSO-

vergaderingen. Je hebt voeling met je jaargenoten, studiegenoten en bent bereid mee na te denken 

over problemen, ideeën die leven binnen het VGSO. Je bent bereid dossiers voor te bereiden en staat 

open voor discussie met de andere leden en bestuursleden. 

 

Vergaderingen:  

- VGSO Kick-off       1x/jaar 

- Algemene vergaderingen      4x/jaar 

o Aanwezigheid niet altijd vereist 

 

Meer informatie: wend je tot de plaatselijke studentenvertegenwoordigers aan de faculteit 

geneeskudne  

 


