
Uw studieadviseur in het LVSA-bestuur?

Overweegt uw medewerker om plaats te nemen in het LVSA-bestuur? In dit document leest u
wat de LVSA doet, wat het LVSA-bestuur doet en wat dit oplevert voor uw universiteit.

Wat doet de LVSA?
De Landelijke vereniging van Studieadviseurs (LVSA) is een beroepsvereniging voor en
behartigt de belangen van Nederlandse universitaire studieadviseurs. De LVSA is opgericht in
1984 en heeft ongeveer 650 leden. De LVSA organiseert cursussen, studiedagen, conferenties
en webinars voor de leden.

Wat doet het bestuur?
Het bestuur van de LVSA houdt zich bezig met de volgende taken:

-          Informatievoorziening naar de leden omtrent ontwikkelingen op het gebied van
studieadvisering en studieloopbaanbegeleiding;

-          Stimuleren van professionalisering leden door het aanbieden van cursussen en
studiedagen;

-          Bevorderen van kennis- en informatiedeling via diverse platforms (Linkedin, Blogs,
website);

-          De belangen behartigen van de leden in het universitaire (nationale en internationale)
netwerk.

Op deze pagina leest u meer over welke missie en visie het bestuur nastreeft.

Wat doet uw studieadviseur in het bestuur?
Een bestuurslid komt zo’n zes keer per jaar met het bestuur samen in Utrecht. Daarnaast heeft
een bestuurslid zitting in een van de werkgroepen of tijdelijke teams voor projecten en
evenementen van de LVSA. De vergadering vindt plaats van 10.00-14.00u en kost ongeveer
een uur in de week aan voorbereidingen en uitwerking. Soms bezoek een bestuurslid met een
collega LVSA-lid een samenwerkingspartner (o.a. VSNU, LOS-HBO, ISO, LSVB, GiBET, UKAT,
NACADA) om elkaar te informeren en het netwerk te versterken.

Vanuit elke universiteit neemt één studieadviseur zitting in het bestuur. Zo mogelijk heeft deze
studieadviseur ook een achterwacht, om de continuïteit te waarborgen en taken te kunnen
verdelen.

http://lvsa.nl/vragen/cursussen/
http://lvsa.nl/cursussen/studiedag/
http://lvsa.nl/over-ons/


Wat levert dit op voor uw universiteit?
Doordat studieadviseurs verenigt zijn in de LVSA, levert dit voor elke universiteit deze voordelen
op:

● de studieadviseurs professionaliseren zich via cursussen, webinars en studiedagen,
waardoor ze hun werk steeds beter en effectiever kunnen doen;

● door contact met studieadviseurs in het hele land kunnen goede ideeën en best
practices gedeeld worden. Ook de studieadviseurs van uw universiteit of afdeling
hoeven daardoor niet elk wiel zelf uit te vinden;

● door deel te nemen aan activiteiten van de LVSA, neemt een studieadviseur afstand van
het werk en krijgt daardoor de mogelijkheid om over zijn/haar werk na te denken. Deze
manier van afstand nemen, trainen en sparren met collega’s geeft studieadviseurs een
enorme impuls in het verbeteren van hun werk. Dit heeft een positieve invloed op de
werkbeleving van uw studieadviseur, waardoor deze studieadviseur vitaler in zijn/haar
beroep staat;

● uw studieadviseur doet veel contacten op met organisaties in Nederland en in het
buitenland. Deze contacten zal uw studieadviseur ook gebruiken binnen uw universiteit,
waar uw universiteit of afdeling van zal profiteren.

Door deze activiteiten en mogelijkheden, helpt uw studieadviseur om de studentenbegeleiding
op uw faculteit en universiteit effectiever en efficiënter in te richten, zodat elke student zo goed
mogelijk geholpen wordt.

Wat heeft een bestuurslid nodig vanuit de universiteit?
Om het werk als bestuurslid goed en effectief te kunnen verrichten, is het nodig dat de
studieadviseur het volgende krijgt vanuit de eigen universiteit:

● tijd: om deel te nemen aan vergaderingen en werkgroepen, en tijd om deze voor te
bereiden en uit te werken. Als richtlijn hiervoor kan ongeveer 4 tot 8 uur per maand
gerekend worden voor een bestuurslid, afhankelijk van deelname in een werkgroep.
Voor een achterwacht is dit maximaal 4 uur maand;

● reiskostenvergoeding: de fysieke vergaderingen vinden plaats in Utrecht. Bestuursleden
krijgen de reiskosten doorgaans verzoek vanuit hun universiteit;

● input: het bestuurslid van uw universiteit verzamelt regelmatig input van de gehele groep
studieadviseurs van uw universiteit.;

● steun: hoe beter het werk van het bestuurslid wordt gesteund door collega’s, team
studieadviseurs en de leidinggevende, hoe effectiever het bestuurslid kan zijn in het
bestuur.

Heeft u vragen over het LVSA-bestuur? Neem gerust contact met ons op via bestuur@lvsa.nl


