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Hoe zit het bij jou op school met leerlingenparticipatie? 
Deze werkmap bundelt inspirerende ervaringen van basisscholen rond leerlingenparticipatie. Leerlingen be-
trekken bij het hele klas- en schoolgebeuren is het uitgangspunt. Omdat participatie een recht is. En omdat 
de neveneffecten van participatie mooi meegenomen zijn: meer betrokkenheid van iedereen zorgt ervoor dat 
iedereen gemotiveerder naar school komt. Je school wordt er warmer, fijner, leefbaarder van.

Leerkrachten, directie en leerlingen staan elke dag opnieuw voor de boeiende uitdaging om participatief 
met elkaar om te gaan. Deze werkmap geeft je handige tips en leuke suggesties over hoe je dat het best 
aanpakt. 

Oprechte deelneming

Bestaat de school nog waar leerlingen eigenlijk niet meetellen? ‘Oprechte deelneming’ is een uitnodiging om 
dat soort school samen te begraven.

Voor jouw school is deze werk- en inspiratiemap een pleidooi voor oprechte deelneming: geen nep- maar 
oprechte participatie. Participatie heeft pas zin als leerlingen en leerkrachten samen voelen dat ze op school 
iets kunnen veranderen, dat de school hun ideeën – en dus hun persoon – oprecht serieus neemt. 

Veel plezier samen!

‘De school is van iedereen. Groot én klein moet kunnen meedoen op school: zijn mening zeggen en mee 
kiezen wat er op school gebeurt. Als we meepraten, kunnen we de school toffer maken. En de school 
kan altijd toffer. Altijd.’
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EErst dit

Oprecht deelnemen 
Oprechte participatie

Deze werkmap is het resultaat van een jarenlang ‘participatieproces’. 

Het is onbegonnen werk om iedereen te vermelden die eraan meewerkte, erover meedacht, mee-
praatte, meebesliste. We hadden klankborden, verbetergroepen, vergaderingen. En net als parti-
cipatie op school is de derde bijgewerkte druk van deze map het resultaat van een groeiproces.

Dat proces startte in 2002 in dertig Vlaamse basisscholen uit de verschillende onderwijsnet-
ten. Hun betrokkenheid bij en hun oprechte deelname aan het schoolparticipatieproject van het 
Kinderrechtencommissariaat was hartverwarmend. We bedanken alle kinderen, leerkrachten, di-
recties, ouders en andere betrokkenen voor hun inzet. Jullie ideeën, suggesties en kritische noten 
vanuit je dagelijkse klas- en schoolpraktijk waren een belangrijke inspiratiebron.

Vandaag is de map een begrip geworden en vonden de methodieken hun weg niet alleen naar 
heel wat basisscholen, maar ook naar secundaire scholen en naar mensen en organisaties die in 
scholen actief  en participatief willen zijn.

Participatie staat nooit stil. Elke dag zijn er nieuwe ervaringen. Meer dan ooit proberen scholen 
leerlingen, leerkrachten en ouders intens te betrekken bij wat er op school gebeurt. Leerkrachten 
betrekken hun leerlingen bij verschillende leerinhouden. Leerlingen werken en denken mee rond 
thema’s als milieu, burgerschap of mobiliteit en brengen zelf nieuwe onderwerpen aan. Allemaal 
delen ze hun nieuwe ervaringen graag met jou.

Participatie gaat over veel meer dan structuren zoals leerlingenraden. Daarom schrijft deze map 
geen participatie ‘volgens het boekje’. Ze wil vooral inspireren en handvatten aanreiken. Je kunt 
er op verschillende momenten uit putten. Voor kleine of grote toepassingen. Om een structuur 
op te zetten of om in de klas een kleine ingreep te doen. Elke school weegt best af hoe ze het 
aangereikte materiaal aanwendt om het eigen pedagogische project en de doelstellingen uit de 
leerplannen te realiseren.

Wissel je je eigen ervaringen graag uit met die van andere scholen? Of wil je graag toelichting 
bij bepaalde methodieken? Daarvoor is er het netoverschrijdende project Forum Leerlingenpar-
ticipatie, een begeleidingsproject waarbij de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, het 
Katholieke Onderwijs (PBDKO), OVSG en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen samenwerken om de 
leerlingenparticipatie op school te bevorderen en te ondersteunen. Elk schooljaar verzorgt het 
Forum verschillende sessies over leerlingenparticipatie. Voor verdere begeleiding kun je terecht 
bij je neteigen begeleidingsdienst. Voor specifieke vorming en ondersteuning op maat kun je ook 
terecht bij de vzw Doedèskadèn.

We hopen dat de map voor jou een werkinstrument wordt. Signaleer ons gerust je commentaar, 
je nuttige tips en je eigen praktijkervaringen. Dan blijft de map groeien en inspelen op creatieve 
processen, ook bij jou op school.

Veel succes ermee. 

En veel participatieplezier,

Kinderrechtencommissariaat Doedèskadèn vzw    VSK 
Ankie Vandekerckhove Caroline Van den Bossche Jeff Bortels 
Kinderrechtencommissaris Voorzitter Voorzitter

De pedagogische begeleidingsdiensten van:
 
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Katholiek Onderwijs   
Lut Stroobants Gaby Tersago
Adviseur- coördinator  Directeur van de
Pedagogische begeleidingsdienst   Pedagogische Begeleidingsdienst (PBDKO)

Onderwijssecretariaat voor Steden en  Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)
Gemeenten van de Vlaams Gemeenschap (OVSG) Patrick Weyn 
Bob Loisen Directeur POV
Directeur Pedagogisch beleid 
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samEn school makEn

Samen maken we de school. Dat is het uitgangspunt van participatie en van deze werkmap. 
En ‘samen’, dat wil zeggen: met leerlingen, leerkrachten, directie, ander personeel, ouders en 
inrichtende macht.

Vind je dat we nu open deuren intrappen? Klinkt het alleen maar vanzelfsprekend? Is 
het bij jou op school al lang niet meer zo dat directie en leerkrachten het karakter van 
de hele school bepalen? Zijn het bij jou op school al lang de kinderen die de school elk 
jaar weer nieuw leven inblazen?

Of kun je je voorstellen dat de leerlingen een groter aandeel krijgen in de organisatie 
van wat er op je school gebeurt? Dat ze meer de sfeer op school bepalen?

Deze werkmap laat je zien waar je nu al participatief bezig bent. Want zeker op klas-
niveau is het basisonderwijs dé voorloper in leerlingenparticipatie. Maar de map biedt 
meer: een uitdaging en handvatten om verder te gaan. Om druppelsgewijs samen school 
te maken. Om samen te leren van elkaar en met elkaar rekening te houden.

Het wordt een breed wandelparcours met algemene informatie over leerlingenparticipa-
tie. Maar ook en vooral met praktijkgerichte informatie en bruikbare aanknopingspun-
ten om in je klas of school aan de slag te gaan. Natuurlijk kun je leerlingenparticipatie 
op verschillende manieren uitwerken. Participatie kan zich afspelen op verschillende 
niveaus en terreinen, het neemt heel verschillende vormen aan. De inspirerende anek-
dotes en methodieken laten je zien dat er veel meer dan één parcours of procedure mo-
gelijk is. De map schrijft geen participatie ‘volgens het boekje’ voor, maar inspireert.

Gebundelde ervaringsbronnen

De map is gebaseerd op de ervaringen van verschillende scholen die meewerkten aan 
het schoolparticipatieproject van het Kinderrechtencommissariaat of aan de begelei-
dingen van het ondertussen opgeheven Steunpunt Leerlingenparticipatie. Leerlingen, 
leerkrachten en directie van deze scholen komen in de map rechtstreeks – geciteerd 
– én onrechtstreeks aan bod (zij het onder fictieve namen). 

Hoe deze map opgebouwd is?

Je werkmap bestaat uit twee delen: een praktijkgerichte informatiebrochure en een 
tiental methodiekfiches en bijhorende tekeningen. 

De informatiebrochure neemt je mee doorheen vier hoofdstukken. 

Het eerste hoofdstuk geeft aan waar leerlingenparticipatie over gaat en staat stil bij de 
vraag ‘waar dat nu eigenlijk goed voor is’.

Hoofdstuk 2 vertrekt van belangrijke vragen die je je als leerkracht kunt stellen vóór je 
start met een participatie-initiatief of tijdens het participatieproces zelf. 

Hoofdstuk 3 omschrijft mogelijke stappen die je samen met de leerlingen kunt door-
lopen in een participatie-initiatief op klas- of schoolniveau. Bij de stappen lichten we 
verschillende methodieken toe die leerkrachten in de praktijk gebruiken. 

Ten slotte rondt hoofdstuk 4 af met concrete overlegvormen.

De methodiekfiches laten je concreet zien hoe je bepaalde methodieken participatief 
gebruikt.



Een werkinstrument

We hopen dat de map voor jou een werkinstrument wordt. 

Enerzijds om je eigen ‘ontwerp’ van vormen van participatie op maat van jouw klas of 
school uit te distilleren. Het ontwerp dat het best aansluit bij jouw klas, jouw leerlin-
gen, jouw collega’s, je huidige schoolklimaat.

Anderzijds om er op verschillende momenten opnieuw in op zoek te gaan naar prak-
tijkgerichte handvatten.

Misschien legde je in participatief werken al een langer ervaringsparcours af? Vind je 
het werkmateriaal te praktisch en te veel gesneden koek? We maakten een evenwichts-
oefening tussen de behoeften van leerkrachten met veel en weinig ervaring: niemand 
onderschatten en voor iedereen genoeg handvatten aanbieden.

Deze werkmap is een groeiproces, en natuurlijk moet ze nog verder groeien. Ervaringen 
veranderen voortdurend, we leren continu bij. Signaleer dus gerust je commentaren, je 
nuttige tips en je praktijkervaringen aan het Kinderrechtencommissariaat. We houden 
er graag rekening mee.

Net als de map moet ook participatie groeien: elke school geeft op haar eigen ritme 
vorm aan participatie. Dat vraagt tijd. Tijd die achteraf zeker rendeert. Tijd waardoor 
je wellicht heel wat taken op termijn niet meer alleen hoeft te doen.

Alvast veel participatieplezier.



Hoe zag het schoolparticipatieproject eruit?

In het schooljaar 2001-2002 zette het Kinderrechtencommissariaat een schoolparticipatie-
project op in Vlaamse basisscholen. ruim 270 scholen waren kandidaat. Het thema lééft 
dus duidelijk in het basisonderwijs. uiteindelijk selecteerden we voor ons pilootproject een 
groep van dertig scholen.

Het schoolparticipatieproject was een experiment in de reële klas- en schoolpraktijk. We 
experimenteerden met een planmatige aanpak om inspraak van leerlingen te realiseren.

Met een stappenplan werkten leerlingen, leerkrachten en directie samen aan hun afspraken-
lijst of ‘schoolcharter’. Die afsprakenlijst stelden we op met de inbreng van leerlingen uit alle 
leerjaren. Vooral leerlingen en leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar werkten actief 
mee. Zij kregen de opdracht om de afsprakenlijst op te stellen, en om rekening te houden 
met de leerlingen van de eerste en de tweede graad.

Met speelse methodieken werkten ze in drie sessies het stappenplan af. Daardoor leerden ze 
niet alleen ideeën te verzamelen om het leven en leren op school en in de klas te verbeteren. 
Ze toetsten die ideeën ook op hun wenselijkheid, en overlegden met elkaar en met hun leer-
kracht over de haalbaarheid ervan. Ze hielden stemrondes en beslisten samen welke ideeën 
uitvoerbaar waren. 

De directie1 had de belangrijke taak om de ‘ontwerp-afsprakenlijst’ aan een kritische analyse 
te onderwerpen. Ze moest de haalbaarheid en de wenselijkheid voor de hele school toetsen 
en eventuele veranderingen voorstellen en motiveren. Het uiteindelijke resultaat was een 
schoolcharter in elke school met zes afspraken die de scholen binnen twee schooljaren gin-
gen realiseren. Samen met leerlingen, leerkrachten en directie.

En het schoolparticipatieproject wierp zijn vruchten af. Dat blijkt vooral uit het onderzoek 
bij de leerlingen zelf. Vóór en na het project vulden de leerlingen een vragenlijst in over 
hun graad van participatie. Achteraf voelden ze zich tevredener en meer betrokken bij hun 
school. De school kreeg een andere betekenis. Ze ervaarden wat allemaal kan op school. Ze 
keken anders en misschien ook wat kritischer naar hun school.

Tijdens en na afloop evalueerden alle betrokkenen kritisch het schoolparticipatieproject. Dat 
leverde een rijke schat op aan informatie, ervaringen, knelpunten en uitdagingen. Het is die 
informatie die we zo toegankelijk mogelijk in deze werkmap verwerken.

1 Als we spreken over de ‘directeur’, kan dat zowel over een vrouw als over een man gaan. In de leestekst verwijzen 

we naar ‘de directeur’ altijd met mannelijke verwijswoorden, naar ‘de directie’ met vrouwelijke. We doen dat alleen 

maar omdat verwijzingen als hij/zij of hem/haar een vlotte lectuur niet echt bevorderen.

a Ik mag meedenken hoe mijn school kan veranderen in een 
ideale school

b Ik weet niet wat er allemaal in mijn school en in de andere 
klassen gebeurt

c Ik kan in mijn school aan activiteiten meedoen die ik leuk 
vind

d Ik durf de directeur te vertellen wat ik niet goed vind in onze 
school

e Ik kan bij de directeur terecht met een idee om op onze 
school dingen te veranderen

f Ik vind dat onze directeur zich om de leerlingen bekommert
g De directeur houdt rekening met de voorstellen van de 

leerlingen
h Ik heb het gevoel dat de juf/meester altijd gelijk moet heb-

ben
i Mijn juf/meester vraagt nooit mijn mening
j Onze juf/meester maakt tijd om eens tof te praten over 

onze klas
k Ik durf onze juf/meester mijn mening te geven over de 

regels in onze klas
l Onze juf/meester houdt ons goed op de hoogte over alles 

wat er in de school gebeurt en verandert
m Onze juf/meester laat ons nooit meebeslissen over oplos-

singen voor problemen in de klas




