
nUTTIge aDreSSen



nuttiGe adressen

Heel wat organisaties werken rond kinderparticipatie. We sommen ze hier niet allemaal op. 
Dit zijn alleen de eerste aanspreekpunten voor leerlingenparticipatie en organisaties die 
betrokken waren bij ‘Oprechte Deelneming’. Neem ook een kijkje op de websites verderop. 

Forum leerlingenparticipatie
Het Forum Leerlingenparticipatie organiseert bijeenkomsten voor scholen (directies, 
leerkrachten, leerlingen) om kennis te maken met methodieken rond leerlingenpartici-
patie, en om ervaringen en expertise uit te wisselen met collega’s van andere scholen. 
Dat gebeurt drie keer per jaar in de vijf Vlaamse provincies, apart voor basis- en secun-
dair onderwijs. Het Forum werkt netoverstijgend.
Het Forum bereik je via Provinciaal Onderwijs Vlaanderen dat instaat voor de coördinatie.
Wil je weten waar en wanneer je in jouw buurt terechtkunt voor zo’n Forum? Stuur dan 
een mailtje naar: info.forumleerlingenparticipatie@g-o.be. 
De leden van het Forum gaven advies bij de derde druk van ‘Oprechte Deelneming’.

Provinciaal onderwijs vlaanderen (Pov)
Boudewijnlaan 20/21, 1000 Brussel
Tel: 02 514 19 00
E-mail: provinciaal.onderwijs@pov.be 
Website: www.pov.be

go! onderwijs van de vlaamse gemeenschap
Pedagogische Begeleidingsdienst
Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
Tel: 02 790 96 10 
E-mail: lut.stroobants@g-o.be 
Website: www.g-o.be/pbd 

vlaams Secretariaat voor het Katholiek onderwijs (vSK/o)
Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO)
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel: 02 507 07 07
E-mail: pbdko@vsko.be
Website: www.vsko.be

onderwijssecretariaat voor Steden en gemeenten 
van de vlaamse gemeenschap (ovSg)

Pedagogische Begeleidingsdienst
Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel
Tel: 02 506 41 50
E-mail: info@ovsg.be
Website: www.ovsg.be

Federatie van onafhankelijke Pluralistische 
emancipatorische methodescholen (FoPem)

Kartuizerlaan 20, 9000 Gent
Tel: 09 233 94 90
E-mail: fopem@skynet.be
Website: htttp://users.skynet.be/fopem



Freinetbeweging vlaanderen
E-mail: info@freinetbewegingvlaanderen.be
Website: www.freinetbewegingvlaanderen.be

Doedèskadèn vzw
Bij Doedèskadèn kun je terecht voor pedagogische studiedagen, vormingen en onder-
steuning op maat om inspraak en participatie op je school mee vorm te geven.
Tel: 0485 74 00 06
E-mail: info@doedeskaden.be 
Website: www.doedeskaden.be 
Voor Doedèskadèn is Jan Van Dijck medeauteur van ‘Oprechte Deelneming’.

Kinderrechtencommissariaat
Het Kinderrechtencommissariaat ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechten-
verdrag op de verschillende Vlaamse beleidsniveaus, doet onderzoek naar de leef-
omstandigheden van kinderen en jongeren en treedt op als vertolker van de rechten, 
belangen en noden van het kind. Het Kinderrechtencommissariaat is opgericht en gefi-
nancierd door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie.

De Kinderrechtencommissaris rapporteert en adviseert rechtstreeks aan het Vlaams 
Parlement over de problemen van kinderen en jongeren. Op grond van die rapporten en 
adviezen stimuleert het commissariaat het Vlaams Parlement om op de verschillende 
beleidsdomeinen een kindvriendelijk beleid te voeren. 

Deze werkmap kan je (gratis) bestellen bij het Kinderrechtencommissariaat. Het Kinder-
rechtencommissariaat begeleidt geen scholen rond participatie of andere thema’s.

Jij en je leerlingen kunnen er wel terecht met (info-)vragen, klachten over mogelijke 
schendingen van rechten van kinderen en voor beleidssuggesties over kinderrechten.

Je kunt er voor je leerlingen (gratis) materiaal bestellen rond kinderrechten (K30, in-
kleurposter kinderrechten, voorstellingsfolder Kinderrechtencommissariaat). Ook de  
Megafoonbrochure ‘Actietips voor leerlingen met ideeën’ kun je er voor je leerlingen 
(gratis) bestellen.

Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Tel.: 02-552 98 00
Fax: 02-552 98 01
E-mail: kinderrechten@vlaamsparlement.be
Website: www.kinderrechten.be

Voor het Kinderrechtencommissariaat is Hilde Cnudde medeauteur van ‘Oprechte Deel-
neming’.

vlaamse Scholierenkoepel (vSK)
De Vlaamse Scholierenkoepel vzw is de koepel van leerlingenraden en de officieel er-
kende spreekbuis van scholieren in het secundair onderwijs. VSK geeft in secundaire 
scholen vormingen en trajectbegeleidingen over leerlingenparticipatie en leerlingenra-
den. Jaarlijks organiseert VSK actiedagen en inspraakdagen. 
Informatie over het aanbod van VSK vind je via de website www.vsknet.be. Of je kan 
contact opnemen via info@vsknet.be of tel 02 215 32 29.



Surf ook eens naar deze websites 

Wil je meer lezen over wat er zoal beweegt rond en bestaat over participatie? Neem dan een 
kijkje op:
> www.doedeskaden.be (Doedèskadèn, informatie over participatie en het aanbod naar scho-

len en andere organisaties rond participatief werken)
> www.kinderrechten.be (Kinderrechtencommissariaat, ‘je bent ouder dan 18-site’, o.a. 

downloaden van werkmap ‘Oprechte deelneming’ )
> www.wijsneus.org (Filosoferen met kinderen, vragen en suggesties over filosoferen met 

kinderen in de klas)
> www.leefsleutels.be (Leefsleutels, vormingen, begeleidingen en publicaties over o.a. soci-

ale vaardigheden en kringgesprekken)
> www.cps.nl (CPS Onderwijsontwikkeling en advies over coöperatief leren)
> www.vsknet.be (Vlaamse Scholierenkoepel over leerlingenraden secundair onderwijs)
> www.whatdoyouthink.be (What do you think?-project van Unicef België over participatie 

van kinderen bij het rapporteringsproces rond het Kinderrechtenverdrag)
> www.dekrachtvanjestem.be (De kracht van je stem, over opvoeden tot democratie met o.a. 

lesmateriaal)
> www.globelink.be (Globelink, o.a. over het Scholierenparlement)
> www.yetiworld.be (Yeti, tijdschrift voor en door kinderen met o.a. informatie over participatie)
> www.klasse.be (Klasse, tijdschrift voor leerkrachten met o.a. tips over participatie)
> www.kleurbekennen.be (Informatie over participatief opvoeden tot wereldburger)
> www.steunpuntgok.be (Informatie over gelijke onderwijskansen, leerlingenparticipatie en 

ouderparticipatie)
> www.milieuzorgopschool.be (Informatie en ondersteuning om op school participatief te 

werken rond milieu (MOS))
> www.vives-vzw.org (Vivès, Informatie over kinderrechten en kinderparticipatie, ondersteu-

nend aanbod rond participatie op aanvraag mogelijk)
> www.k-s.be (Onderzoekscentrum Kind en Samenleving, focus op participatie van kinderen in 

ruimtelijke projecten, o.a. aanbod voor de inrichting van kindvriendelijke schoolspeelplaatsen)
> www.spelinfo.be (Centrum Informatieve spelen gaf mee vorm aan het schoolparticipatie-

project waarover het gaat in ‘Oprechte Deelneming, spelbegeleidingen o.a. rond participatie)
> www.inpetto-jeugddienst.be (In Petto, maakt de verbinding tussen participatie, informatie en 

preventie. Informatie en ondersteuning bij jeugdadviseurs, peerbevraging en verbetergroepen.)
> www.cego.be (Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, boeken en leermiddelen over wel-

bevinden, betrokkenheid, ervaringsgerichtheid,…)

Participatie van kinderen is een aspect van een veel breder kinderrechtenverhaal. Voor meer 
informatiemateriaal of vormingspakketten over kinderrechten kun je terecht op:
> www.kinderrechten.be (Kinderrechtencommissariaat, informatie, vragen en klachten over 

kinderrechten)
> www.kinderrechteneducatie.be (Kinderrechteneducatie, educatief materiaal rond kinder-

rechten)
> www.kinderrechtswinkel.be (Kinderrechtswinkel, informatie en educatieve pakketten en 

koffers rond kinderrechten)
> www.unicef.be (Unicef België, projecten en informatief materiaal rond kinderrechten in en 

buiten België)
> www.vormen.org (Vormen, over mensenrechten- en kinderrechteneducatie)
> www.kinderrechtencoalitie.be (De kinderrechtencoalitie, een groepering van niet-gouver-

nementele organisaties, actief rond kinderrechten, informatie over kinderrechtenthema’s)
> www.jeugdenvrede.be (Jeugd en Vrede, educatief materiaal rond kinderrechten) 
> www.kinderrechtendorp.be (Informatie over kinderrechten en actoren actief rond kinder-

rechten)
> www.vives-vzw.org (Vivès, Informatie over kinderrechten en kinderparticipatie, educatief 

aanbod rond kinderrechten)
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met de steun van de
Vlaamse Overheid

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.’

Jeroen, vijfde klas Oprechte  
deelneming
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