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PRAKTISCH
In deze brochure vind je een brede waaier aan vormingen en infosessies 
die jou als studentenvertegenwoordiger of lid van een studenten- 
vereniging kunnen helpen in de dagelijkse werking van je organisatie, bij 
het organiseren van evenementen of in de communicatie of overleg met 
externen.

De sessies duren doorgaans twee uur; sommige workshops, zoals de 
EHBO- of reanimatietraining, vragen wat meer oefening en duren bij-
gevolg iets langer. Houdt er dus rekening mee dat je minstens twee uur in 
je agenda moet vrijmaken. De vormingen worden steeds georganiseerd in 
lokalen van de KU Leuven of in de vergaderzalen van LOKO. De sprekers 
worden gekozen uit een vaste poule van experten van buitenaf en van 
eigen medewerkers die zelf ook dagelijks met deze thema’s bezig zijn. 

Heb je een thema gevonden waar je graag iets over zou bijleren? 
Raadpleeg dan zeker onze vormingskalender: wie weet wordt de sessie 
waarin je geïnteresseerd bent binnenkort georganiseerd! Je kan deze 
kalender terugvinden op de kennisdatabank van LOKO. Als dat niet het 
geval zou zijn, kan je steeds een vorming aanvragen via dit formulier of 
door een mail te sturen naar vorming@loko.be. 

Aarzel ook niet om, vanuit je eigen noden, een andere sessie voor te 
stellen. We gaan graag voor je op zoek naar de juiste spreker en doen ons 
best om een waardevolle vorming te organiseren rond het probleem waar 
jou vereniging mee worstelt. 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over een bepaald 
thema? Neem dan contact op met onze vormingsmedewerker  
via vorming@loko.be. 

https://kennisdatabank.loko.be/index.php/Main_Page
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6I3jah0_d-1JJ9JtICuSxOa_6Cocb5lolt5jAMIlt7A6yWw/viewform
mailto:vorming@loko.be
mailto:vorming@loko.be
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SOFT SKILLS
De basics

Vrijwilligersbeleid 

In Leuven bestaan er een studentenvereniging voor 
zowat elke opleiding, hobby, land of interesseveld 
dat je kan bedenken. Wat die verenigingen in al hun 
verscheidenheid gemeenschappelijk hebben, is dat ze 
blijven draaien door de dagelijkse inzet van een he-
leboel vrijwilligers. Het is dan ook essentieel dat je als 
voorzitter, (vice)praeses of ander lid van het bestuur 
van je organisatie weet hoe je deze vrijwilligers het 
beste aanstuurt. Hoe geef je hen de kans om hun 
talenten te ontwikkelen, hoe creëer je een klimaat 
waarin iedereen optimaal kan (samen)werken en hoe 
zorg je ervoor dat de sfeer na een moeilijke periode 
terug wordt hersteld? Leer het tijdens deze vorming!

Time management in het 
digitale tijdperk

Naar de les gaan, studeren voor examens, een stapje 
in de wereld zetten en tussendoor nog tijd maken voor 
je hobby’s en je lief… Het is niet altijd eenvoudig om 
je tijd goed te verdelen en door de bomen het bos te 
blijven zien. In dit digitale tijdperk zijn er echter een 
heleboel handige toepassingen die je hierbij kunnen 
helpen. Deze vorming leert je welke principes in time 
management er zijn en op welke manier je ze kan in-
zetten. Eenvoudige tips voor maximale productiviteit! 

Positief klimaat en feedback 

Of je nu een weekendjob uitoefent, lid bent van een 
jeugdbeweging of studentenvereniging of gewoon 
op kot zit met een heleboel andere mensen: con-
structieve feedback geven is een vaardigheid die je 
overal kan gebruiken. Leer tijdens deze vorming hoe 
je ervoor zorgt dat je feedback niet als een vorm van 
kritiek wordt ervaren, en hoe je zelf best omgaat met 
het ontvangen ervan.  
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Mentaal welbevinden bij studenten 

Onderzoek heeft aangetoond dat heel wat studenten 
kampen met eenzaamheid of zich ongelukkig voelen. 
Jammer genoeg is dat niet altijd merkbaar: zelfs 
mensen die niet alleen zijn, kunnen zich eenzaam 
voelen en de grappigste persoon in je vriendengroep, 
kan toch niet goed in zijn vel zitten. Hier krijg je 
enkele handvaten aangereikt die je kunnen helpen bij 
het decteren van en omgaan met medestudenten die 
het moeilijk hebben. Hoe ga je best een gesprek aan 
over hun emotionele problemen? Hoe en naar welke 
zorginstanties verwijs je hen best door? Mindmates 
legt het je graag uit tijdens deze korte workshop. Als 
je je verder in dit thema wil verdiepen, raden we je de 
uitgebreide gatekeepertraining aan die ook door de 
dienst Studentenvoorzieningen wordt georganiseerd.

Omgaan met conflict

In iedere organisatie duikt er vroeg of laat wel eens 
een conflict op. Je bent het niet eens met iemands 
ideeën of aanpak en wanneer je dit probeert aan te 
kaarten, ontstaat er een discussie. Als zulke discussies 
aanslepen en in confrontaties ontaarden, valt op 
hoeveel moeilijker het is om conflicten op te lossen 
dan om ze te voorkomen. Deze vorming biedt enkele 
handvaten die je helpen om conflicten binnen je ver-
eniging te vermijden en die je leren hoe je ermee kan 
omgaan. 
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PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN
De basics

EHBO 

EHBO-vormingen zijn niet enkel interessant voor 
leden van verenigingen die geregeld evenementen 
organiseren; iedere student heeft er baat bij deze 
cursus één keer per jaar te volgen en zijn/haar kennis 
over EHBO op te frissen. Deze sessie is dan ook een 
vaste waarde in het LOKO-aanbod. Er gaat speciale 
aandacht uit naar problemen die kunnen opduiken 
tijdens TD’s of sportactiviteiten, maar deze info is ook 
voor individuele studenten waardevol. Je leert onder 
andere hoe je allerhande verbanden aanlegt, hoe je 
bepaalde wonden moet verzorgen, welke stappen 
je moet doorlopen als iemand gewond of buiten 
bewustzijn is en hoe je deze persoon het beste ver-
plaatst.

Sociale media voor 
studentenverenigingen

Verzorg jij de communicatie van je vereniging en wil je 
graag enkele handige tips en tricks die je kunnen helpen 
bij het vergroten van je bereik? Ben je een creatieve 
geest, maar heb je weinig kaas gegeten van de algo-
ritmen die er achter sociale media-kanalen schuilgaan 
of van het opstellen van een social media-plan? Leer 
hier de do’s en don’ts per kanaal (Facebook, Instagram, 
Twitter…) en kom te weten waar je bij het maken van 
content rekening mee moet houden.

GDPR 

Twee jaar geleden veranderde de wetgeving rond 
databescherming en privacy. Ben je nog steeds niet 
helemaal op de hoogte van wat er sindsdien anders 
moet? Twijfel je over wat wel en niet mag en wil je 
zeker zijn dat alles in orde is voor jouw organisatie? 
Dan is deze infosessie zeker iets voor jou! 
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Reanimatie en defibrillatie 

Wie zich graag nog wat meer in het thema eerste hulp 
verdiept, kan naast de EHBO-vorming ook deelnemen 
aan een workshop reanimatie en defibrillatie. In een 
ideale situatie zijn er in iedere vereniging enkele leden 
die weten hoe ze moeten reanimeren. Ga dus zeker 
eens na of dat voor jullie organisatie het geval is, zodat 
je er zeker van bent dat in noodsituaties steeds de 
juiste hulp kan worden geboden.

Persrelaties en crisiscommunicatie

Hoe ga je met media om? Welke rechten heb je (niet)? 
Voor welke valkuilen pas je best op als je met de pers 
communiceert? Studentenactiviteiten en beslissingen 
van hoger onderwijsinstellingen halen zo nu en dan de 
media en op zulke momenten wordt ook de mening 
van studentenvertegenwoordigers gevraagd. In deze 
vorming leer je welke houding je best aanneemt, 
wanneer je je standpunt voor de pers uit de doeken 
doet. 

Vergadertechnieken voor gevorderden 

Voor een vruchtbare vergadering is niet enkel de ver-
gadervoorzitter verantwoordelijk; iedereen kan hier 
zijn steentje aan bijdragen. In deze sessie ontdek je 
onder meer hoe je vergaderingen zo goed mogelijk 
organiseert, hoe je het best een brainstorm in elkaar 
steekt en hoe je met zo weinig mogelijk energie zo 
efficiënt mogelijk tot beslissingen komt. Deze tips kan 
je inzetten tijdens interne vergaderingen, maar ook 
wanneer je in overleg treedt met extnere partners, 
zoals je faculteit.
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VOOR STUDENTENVERENIGINGEN
De basics

Regelgeving doop en evenementen 

Als studentenvereniging organiseer je tijdens je 
werkingsjaar wellicht een doop en een heleboel (fak)
feestjes, TD’s, cantussen, eetverkopen… 

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de 
regels rond dergelijke events en dat je weet dat je ze 
tijdig moet doorgeven via de activiteitenkalender. Je 
wilt natuurlijk geen weken werk steken in een eve-
nement dat op het laatste moment niet kan doorgaan, 
omdat je het niet (op de juiste manier) hebt gemeld! 
Tijdens deze infosessie geeft de studenteninspecteur 
je de belangrijkste regels mee, die je steeds in je ach-
terhoofd moet houden om er een spetterend jaar van 
te maken.

LOKO-subsidies 

In deze sessie kom je te weten welke voordelen de 
erkenning van je organisatie bij LOKO met zich mee-
brengt en hoe je zo’n erkenning kan verkrijgen. Één 
van de voordelen die hieraan vasthangen, is dat je 
vereniging kan genieten van verschillende subsidies. 
We geven je graag een overzicht mee en staan stil bij 
de verschillen tussen werkingssubsidies, projectsub-
sidies en vzw-subsidies. 
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Studentenvertegenwoordiging 
aan de KU Leuven

Hoe steekt je faculteit nu eigenlijk precies in elkaar? 
Met welke raden, besturen en commissies moet je 
rekening houden als je aan vertegenwoordiging wilt 
doen binnen je onderwijsinstelling? Klop je met je 
vraag of probleem best aan bij LOKO, of moet je bij 
Stura zijn? Onze collega’s van de Studentenraad KU 
Leuven leggen het je graag uit in deze infosessie en 
geven meteen ook een aantal handige tips mee. 

Inleiding tot de LOKO-AV 

Ben je nieuw binnen je praesidium en wil je weten op 
welke manier jij een verschil kan maken voor je me-
destudenten? Duik samen met ons in de geschiedenis 
van studentenvertegenwoordiging en leer via welk 
getrapt systeem studenten vandaag hun stem laten 
horen. We duiken in de structuur van LOKO en ontra-
felen rond welke pijlers en thema’s er wordt gewerkt. 
Welkom!
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Voor wie meer wil

Bedrijvenrelaties en sponsoring

Aangezien we bij LOKO jaarlijks een heleboel grote 
events organiseren, is het belang van goede bedrij-
venrelaties voor ons niet te onderschatten. Misschien 
heeft jouw organisatie ook wel baat bij enige vorm 
van sponsoring? Onze ervaring met de zoektocht naar 
de juiste sponsors en het onderhouden van goede 
relaties met die sponsors wordt hier gebundeld in een 
sessie waarin je leert welke type sponsors er zijn, hoe 
je best contacten legt en hoe je een sponsordossier en 
-contract opstelt. 

Hoe een succesvolle jobbeurs 
organiseren? 

Misschien ben je lid van een kleine kring die zich nog 
maar recentelijk is gaan interesseren in de organisatie 
van een jobbeurs. Of misschien ben je lid van een 
vereniging die hier al verschillende jaren ervaring mee 
heeft, maar wil je je kennis over de do’s en don’ts op-
frissen en (wie weet?) enkele vernieuwende inzichten 
opdoen. Deze sessie is vooral bedoeld als discussie-
moment waarbij kringen met meer ervaring hun best 
practices delen met minder ervaren vereningingen, en 
die laatsten met een frisse blik naar de organisatie van 
bestaande jobbeurzen kunnen kijken en eventueel 
suggesties voor verbetering kunnen doen.
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Belastingen en juridische  
omkadering voor vzw’s 

Zetel je in het bestuur van je vereniging, of ben je 
gewoon geïnteresseerd in de structuur en verplich-
tingen van vzw’s? Tijdens deze sessie leer je alles 
wat je moet weten over het juridisch, administratief 
en boekhoudkundig kader van een vereniging. 
Schrijf je zeker in of vraag deze vorming aan als 
je meer wilt bijleren over onder andere de ver-
schillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw,  
bestuurdersaansprakelijkheid, begrotingsbeleid en 
boekhoudkundige verplichtingen.

Rondleiding Health House 

Wie tijdens het uitgaan al ooit een boete kreeg 
o.w.v. nachtlawaai of openbare dronkenschap, heeft 
misschien al met Health House kennisgemaakt. Zij 
ontvangen studenten die een kort traject willen 
volgen dat hen leert wat alcohol met je lichaam en de 
samenleving doet. Gelukkig zijn ook mensen die geen 
overtreding hebben begaan er meer dan welkom om 
het traject te volgen. In een heleboel verschillende 
ruimtes leer je er op een interactieve manier wat de 
impact van alcohol is op jezelf en je omgeving. Je 
wordt er voortdurend verrast met technologische 
snufjes en interessante feiten. Studentenverenigingen 
en fakbars kunnen er bovendien een training rond 
verantwoord schenken te volgen. 
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