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Lander Cannaerts - BA Psychologie
Hallo, ik ben Lander Cannaerts. Sinds vorig jaar
studentenvertegenwoordiger aan onze faculteit. Ik
ben een 3de bachelor student biologische &
levenslooppsychologie.
Als studentenvertegenwoordiger vind ik het enorm
belangrijk dat alle studenten met elke klacht
gehoord kunnen worden. Daarom zijn we dit jaar al
van start gegaan met het ‘yesteam’ mail account
(yesteampe@gmail.com). Hiermee willen we als
groep studentenvertegenwoordigers samen werken
aan de oplossing voor jullie problemen. Dus als je
vragen hebt, mag je zeker sturen!
Aan de faculteit zal ik als vertegenwoordiger dit jaar
zetelen in het facultair bestuur, de faculteitsraad en
de opleidingsraad. Ik zit ook op kot, maar niet op de plaats waar je verwacht. Ik zit
namelijk op kot in Leuven. Hiernaast ben ik ook actief als lesgever in een hondenschool.

Alex De Pape – MA Agogische wetenschappen
Lieve medestudent
Mijn naam is Alex de Pape, in de zeescouts
ook wel warmhartige Goudvink genoemd.
Na een bachelor in het basisonderwijs heb
ik net als sommigen onder jullie alsnog de
sprong naar een academische opleiding
gewaagd. Zo liet ik vorige jaar voor het
eerst mijn geboortestad Brugge achter mij.
Met een schakeljaar ondertussen reeds
achter de rug (wat een jaar!), ben ik dit
academiejaar begonnen aan mijn master
onderwijsagogiek. Daarnaast werk ik
enkele uurtjes in het onderwijs en kan je mij terug vinden in het verenigingsleven.
Als medestudent agogiek zal ik jullie dit jaar vertegenwoordigen in de opleidings- en
faculteitsraad. Daarbij is mijn voornaamste doel om jullie stem te laten horen. Ligt er iets
op jouw maag of heb je bedenkingen of ideeën over de opleiding, spreek mij gerust aan
en laat van je horen!

Mik Deroost - BA Psychologie
Hallo, ik ben Mik Deroost, als moedertalen spreek ik
Nederlands en Duits. Als studentenvertegenwoordiger
hoop ik dat ik naast al mijn andere
verantwoordelijkheden vooral een bijdrage kan leveren
aan de communicatie tussen leerlingen en docenten,
zodat geen student door een docent oneerlijk
behandeld word, simpelweg vanwege slechte
communicatie, en dat geen docent onnodig
gefrustreerd word door zijn studenten omwille van
dezelfde reden. Drie dingen die ik ieder student als
advies wil meegeven zijn: durf luid en duidelijk te
zeggen wat je denkt en voelt, dan merk je zelf hoe
zeker je van je stuk bent, behandel een ander zoals jij
behandeld wilt worden, dan moet je minder twijfelen of
wat je doet eerlijk is, en wees eerlijk in alles wat je
doet, jouw mening telt, vergeet gewoon niet duidelijk
te maken dat het jouw mening is. Ik wens jullie veel
succes.

Liesl De Pauw – BA Psychologie

Mijn naam is Liesl en ik studeer psychologie. Ik ben 21
jaar en zit ondertussen voor mijn tweede jaar in de
studentenraad. Binnen de faculteit PE zit ik in de
opleidingsraad van psychologie. Zit je met vragen? Stuur
me gerust een berichtje!

Emel Kiliç – MA Psychologie
Mijn naam is Emel, en ik studeer Klinische levensloop
psychologie aan de VUB. Ik ben bezig met een onderzoek over
het integratieproces en migratie. Ik ben geboren en
opgegroeid in Istanbul, Bakirköy en ben afgestudeerd aan de
Marmara Universiteit , faculteit voor onderwijs in Istanbul, en
daarna heb ik twee jaar taalopleiding gevolgd in het Nederlands.
Vervolgens ben ik ook afgestudeerd in de richting Culturele
agogiek aan de VUB. Vroeger was ik vijf jaar lid van de
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VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) als een vertegenwoordiger van Vereniging voor de
kansarme groepen.
Ik vind de participatie van de studenten aan de universiteit zeer belangrijk om aan “onze
universiteit” een gevoel te creëren. Wij zijn dit jaar met 18 studenten in de
studentenraad om elkaar te steunen.
Ik heb tot slot een enorme interesse voor literatuur en als ik tijd heb, dan zwem of fiets
ik graag.

Rob Dralants - BA Agogische wetenschappen
Hallo, ik ben Rob Dralants, student aan de Vrije
Universiteit Brussel en agoog in spe. Als student vind ik het
belangrijk dat onze mening gehoord wordt. Studenten
hebben nood aan een aangename campus, duidelijke
communicatie en laagdrempelige docenten en assistenten
waar ze terecht kunnen met hun vragen. Als
studentenvertegenwoordiger probeer ik de belangen van
medestudenten voorop te stellen en deze in de
opleidingsraad te verdedigen.

Rebekka Islam – BA Psychologie
Hallo! Mijn naam is Rebekka Islam en zit in mijn
eerste jaar Psychologie. Dit jaar neem ik deel aan de
opleidingsraad aan onze faculteit. Ik vind het
ontzettend belangrijk dat de ideeën van de studenten
gerealiseerd kunnen worden en dat zij een kans
hebben om na te denken over bepaalde beslissingen
die in onze universiteit genomen worden. Als
studentenvertegenwoordigers zullen wij ons best
doen om van dit academiejaar een aangenaam jaar te
maken voor alle studenten!

Lee Casasus Garcia - BA Agogische wetenschappen
Ik ben Lee Casasus Garcia en ik studeer Agogische wetenschappen. Ik zit in mijn tweede
jaar en voel me perfect op mijn plaats in deze richting. Ik ben een zeer gedreven, sociaal
en zelfzeker persoon die graag anderen helpt. Ik heb sinds het begin van mijn
studeercarrière aan de VUB door dat studenten, en zeker medestudenten agogiek, meer
vertegenwoordiging verdienen. Vaak worden individuele stemmen niet gehoord en ik wil
alle studenten een kans geven. Er zijn genoeg probleempjes of noden die aangepakt
kunnen worden binnen onze faculteit. We gaan als studentenvertegenwoordigers ons best
doen om iedereen vooruit te helpen!
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Suzan de Hoog – MA Psychologie
Ik ben Suzan. Ik ben lid van de studentenraad van de
VUB en zit ook in de opleidingsraad van psychologie
en de faculteitsraad van de faculteit PE. Ik zit in de
opleidings- en faculteitsraad sinds vorig jaar. In die
tijd heb ik vooral veel geleerd over welke beslissingen
in welke raden genomen worden en hoe die genomen
worden. Het is enorm boeiend om daarin te zitten als
student, omdat ik het gevoel heb echt te kunnen
bijdragen aan de verbetering van onze opleiding.
Aarzel dus zeker niet om een van ons te contacteren,
als je met iets zit!

Margaux Pyls – MA Onderwijskunde
Ik ben Margaux Pyls, tweedejaars masterstudente
“Onderwijskunde”.
In het voorjaar van 2020 heb ik samen met een aantal
masterstudenten “Educational Sciences” (MES) een
informele studentenraad opgericht. Het doel hiervan is
om te streven naar sociale cohesie en om innovatieve
ideeën te realiseren die onze opleiding kunnen
versterken. We bestaan uit een geëngageerd team van
zowel eerste- als tweedejaars studenten
Onderwijskunde en Educational Sciences. De MESstudentenraad behartigt de belangen van alle MES
studenten en organiseert evenementen die een
meerwaarde bieden aan onze studieloopbaan (e.g.
internship café). Deze zomer hebben we een MESstartersbrochure gemaakt met alle nodige informatie en
tips voor nieuwe masterstudenten om hun op weg te
helpen.
In het kader van mijn studies loop ik momenteel stage
bij Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Binnen dit agentschap werk ik voor
Kruit, het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie.
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Aron Branckaert – BA Psychologie
Ik zit in mijn Eerste Bachelor Psychologie en
ben lid van de Opleidingsraad. Ik ben
studentenvertegenwoordiger, omdat ik veel
belang hecht aan het welbevinden en de
betrokkenheid van íédere student. Ik zal jullie
een luisterend oor bieden en jouw problemen
in acht nemen. Want hoe klein je ook bent,
studenten kunnen wel degelijk het verschil
maken. Daarom wil ik deze uitdaging met een
groot genoegen aangaan.

Charlotte De Lestré – BA Psychologie
Hallo iedereen,
Mijn naam is Charlotte De Lestré. Ik ben net begonnen
aan mijn eerste bachelor jaar Psychologie. Ik ben geboren
en getogen in Brussel, VUB was voor mij dus een evidente
keuze. In mijn vrije tijd hou ik ervan om series te kijken,
te breien en te koken. Ik zetel dit jaar in de opleidingsraad
en ik kijk er ook heel erg naar uit! Al is het jaar een beetje
anders, hoop ik dat wij als studentenvertegenwoordiger
die zo aangenaam mogelijk maken.

Hannah Willems - BA Agogische wetenschappen
Hallo! Ik ben Hannah Willems en ik zit in mijn
tweede bachelor agogische wetenschappen.
Ik zit in de opleidingsraad omdat ik graag de
richting agogische wetenschappen mee wil helpen
verbeteren. De stem van studenten is voor mij
heel belangrijk. Ik luister dus graag naar de
noden en vragen die jullie hebben en reik deze
graag aan in de opleidingsraad. Zit je met
vragen? Stuur ons gerust een mailtje!
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Dominique Surinx – BA Psychologie
Als studentenvertegenwoordiger zal ik altijd de stem van
de student proberen te representeren. Soms kan ik best
wel gedreven overkomen, feedback zal ik dan ook altijd
omarmen. Mijn raad aan anderen? Probeer altijd te leren
uit levensgebeurtenissen. Zowel de positieve als
negatieve ervaringen bevatten vaak nuttige lessen en
kwaliteiten die je rijker maken. Het volgen van dat pad
heeft mij dan ook gebracht waar ik vandaag de dag sta.
Desondanks dat er geen ouders in mijn leven aanwezig
zijn, zal ik blijven volhouden dat ik het zal maken - voor
mijn omgeving, mezelf en de mensen die mij
ondersteunen. Momenteel zit ik dan ook in mijn
3e bachelor jaar psychologie en dat zal niet meteen
stoppen, dat heb ik altijd beloofd aan mijzelf.

Jasmien Van de Velde – Schakelprogramma en MA Psychologie
Ik ben Jasmien, masterstudent Arbeids- en
Organisatiepsychologie. Ik ben al enkele jaren actief
als vrijwilliger in verschillende jeugdorganisaties en
voordien als studentenvertegenwoordiger aan de
Thomas More hogeschool. Ik heb ervoor gekozen om
dit jaar jullie studentenvertegenwoordiger te zijn,
omdat ik het belangrijk vind dat de stem van de
studenten gehoord wordt op alle niveaus binnen de
faculteit en daarbuiten. Maak je hoorbaar door mij of
één van mijn medevrijwilligers te contacteren met je
vragen, opmerkingen, suggesties of tips. Samen
klinken we luider! #LetsGetLoud #StudentsForStudents
#ParticipatipationIsJustTheBeginningNotTheEnd

Katrien Quirijnen –
Voorbereidingsprogramma Psychologie,
werkstudent
Vorig jaar begon ik aan de uitdaging om werken en
studeren te combineren. En dit beviel me! Ik zit nu in
mijn tweede jaar van het voorbereidingsprogramma
Arbeids- en Organisatiepsychologie. Sinds februari
2019 zetel ik ook in de opleidingsraad Psychologie,
waar ik jullie vragen en suggesties doorgeef en samen
met de andere leden nadenk hoe de opleiding
psychologie kan worden verbeterd. Zo agendeerde ik
samen met de andere studentenvertegenwoordigers
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jullie bezorgdheden in verband met de impact van Covid op de opleiding en de examens.
Het eerste semester van dit jaar focus ik me even volledig op werk en studie, maar vanaf
het tweede semester neem ik mijn rol in de opleidingsraad terug op. Loopt er iets in je
opleiding niet zoals gehoopt en weet je niet direct waar je ermee terecht kan? Heb je
verbeterideeën? Zijn er zaken die je zeker wil behouden? Spreek me dan vanaf februari
zeker aan! Tot dan kan je terecht bij mijn mede-studentenvertegenwoordigers.

Nele Verdonck – Voorbereidingsprogramma
Psychologie, werkstudent

Hallo, ik ben Nele, werkstudent voorbereidingsprogramma psychologie, levensloop. Net als vele andere werkstudenten combineer ik de studies met een gezin en andere verantwoordelijkheden. Als lid van de opleidingsraad probeer dan ik dan ook wat
meer de stem van de werkstudent te vertegenwoordigen. Ik
vind het belangrijk dat studenten inzicht krijgen in de belangen
die in de opleidingsraad soms meespelen bij beslissingen en
omgekeerd dat de stemmen van de studenten worden gehoord.
Ik ben ervan overtuigd dat dit leidt tot een betere wederzijdse
verstandhouding, begrip en communicatie.

Viki Van Rompaye - BA en MA Agogische wetenschappen
Kato Matthys - BA Agogische wetenschappen
Arslan Kaan – BA Psychologie
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