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Dankwoord 

Alles begon toen de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) besloot een project rond 

leerlingenparticipatie in te dienen voor het vak ‘Interdisciplinair Project’ (IP) binnen de studie 

Opleidings- en onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. We vonden het 

allen meteen een boeiend onderwerp en het project belandde bijgevolg bovenaan onze 

keuzelijst. 

 

Intussen mogen we met trots het tussentijdse verslag van ons onderzoek voorleggen. 

Hoewel we pas halfweg onze bestemming zijn, kunnen we zeggen dat we toch al een hele 

weg hebben afgelegd. Zoals bij elke reis waren er wel enkele obstakels onderweg. We zijn er 

als team echter in geslaagd om deze, met de nodige flexibiliteit, vlot aan te pakken. De open 

communicatie en vlotte samenwerking zijn enkele van onze sterktes als projectgroep. 

 

Ook sterke teams hebben soms wat sturing nodig. Daarom willen we als eerste Lieselot 

Deckers van VSK bedanken voor de vele feedback en antwoorden op onze vragen. 

Daarnaast willen we ook onze projectbegeleider Kristin Vanlommel bedanken voor de 

ondersteuning en goede raad. 

 

 

 

We zijn benieuwd naar het vervolg en de verdere resultaten van ons onderzoek! 

  

Veel leesplezier! 

  

 

 

Laura Demeuter, Lisa De Schrijver, 

Laura Doens, Tanja Franck, 

Colien Proost, Carmen Van Acker, 

Els Van Mencxel 
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Voorwoord 

Een Interdisciplinair Project, ook wel IP genoemd in de opleiding Opleidings- en 

Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, vormt gedurende één 

academiejaar een reële uitdaging die wordt aangebracht door een externe organisatie. In dit 

ontwikkelingsproject slaan we als onderwijswetenschappers in spe de handen in elkaar voor 

de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Meer concreet voeren we onderzoek naar 

leerlingenparticipatie in de lagere scholen van het Vlaamse onderwijs, waarvan in 

onderstaand projectverslag een overzicht wordt gegeven. 

 

Beginnen doen we met een sectie probleemstelling waarin de onderzoeksvragen binnen een 

breder wetenschappelijk en maatschappelijk kader worden gesitueerd. Om een goede 

theoretische basis te ontwikkelen omtrent het begrip leerlingenparticipatie, werd een 

literatuurstudie uitgevoerd. Hierop konden we terugvallen voor het ontwerp van de enquête, 

die een dubbele doelstelling had. Via deze weg konden we respondenten verzamelen voor 

de semi-gestructureerde interviews die later in het onderzoek werden uitgevoerd. Ten 

tweede kon via het surveyonderzoek een kwantitatief beeld worden gevormd van 

leerlingenparticipatie in de deelnemende lagere scholen. Het vormen van de 

onderzoeksample, het opstellen van de interviews en de analysevorm(en) van de 

verzamelde data worden beschreven in de methodologie. Via vooropgestelde criteria 

kwamen we tot 14 scholen die ons diepgaande informatie konden bieden in functie van het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen. De resultaten bestaan uit een kwantitatief en 

kwalitatief gedeelte. Er werd gekozen om met de kwantitatieve gegevens, verzameld via de 

survey, een kort overzicht te geven omtrent de gang van zaken betreffende 

leerlingenparticipatie in het Vlaamse lager onderwijs anno 2019. Het kwalitatief luik bevat de 

analyseresultaten van de interviews. Afsluiten doen we met een conclusie en discussie, 

waarin de resultaten worden samengevat en met een kritische bril op het onderzoek wordt 

teruggeblikt. 
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Probleemstelling 

 

Hoewel participatie van leerlingen geen nieuw begrip is, wint het wereldwijd aan 

belangstelling. De fundering van participatie kunnen we terugvinden in de Universele 

verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag van de Rechten van het Kind. Sinds 

2004 bestaat er het participatiedecreet aangaande participatie op school, recentelijk in 2014 

zijn er nog enkele wijzigingen aan toegevoegd. 

 

Het concept leerlingenparticipatie wordt gedefinieerd en beschreven door een wijd spectrum 

van termen en activiteiten die zich richten op de betrokkenheid en inspraak van leerlingen op 

school (Fleming, 2015). In de internationale literatuur vinden we verschillende termen terug 

die vaak door elkaar worden gebruikt: student voice, participation of students en empowering 

students zijn er slechts enkelen van. Participatie is niet alleen een recht, maar heeft tal van 

voordelen. Op deze manier worden leerlingen gevormd tot democratische burgers, die actief 

nadenken over beleid en betrokken worden bij besluitvorming die ook hen aanbelangt. Een 

actueel voorbeeld van participatie van jongeren zijn de klimaatmarsen door ‘Youth for 

Climate’. Zo willen jongeren ook hun stem laten horen en willen ze mee nadenken over 

maatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan. 

 

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) zet zich al jaren in voor participatie van leerlingen in het 

secundair onderwijs. VSK zorgt al bijna 20 jaar voor de ondersteuning en activering van 

leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vrijwillige 

scholieren nemen zelf de organisatie in handen, versterkt door een professioneel team. VSK 

ondersteunt leerlingenraden en scholieren in hun acties. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de 

stem van alle scholieren weerklinkt, door hen te vertegenwoordigen in het Vlaamse 

onderwijsbeleid. 

 

Steeds vaker krijgt VSK ook vragen rond leerlingenparticipatie vanuit het lager onderwijs. 

Want hoewel lagere scholen aangeven leerlingenparticipatie belangrijk te vinden, ontbreekt 

het in vele scholen aan een degelijke structuur en aan voldoende vaardigheden en kennis 

om tot goede leerlingenparticipatie te komen. Lagere scholen voelen zich vaak wat onwennig 

op gebied van leerlingenparticipatie en weten niet goed op welke manier ze dat het best in 

hun school aanpakken. VSK wil hier een antwoord op kunnen bieden. 

 

Aangezien VSK momenteel enkel werkzaam is binnen het secundair onderwijs, stellen ze 

zich de vraag hoe leerlingenparticipatie vorm kan krijgen bij kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Daarnaast willen ze bekijken hoe ze aan de noden van deze nieuwe doelgroep tegemoet 

kunnen komen. Vanuit deze vragen is het voorstel voor dit Interdisciplinair Project ontstaan. 

De focus van VSK ligt hierbij eerder op het ondersteunen van leerlingenparticipatie op 

schoolniveau, zoals het uitbouwen van een leerlingenraad.  

 

Met de resultaten van het onderzoek kan VSK gerichte acties uitwerken om lagere scholen 

en hun leerlingen te begeleiden in het uitbouwen van een sterke cultuur van 

leerlingenparticipatie op schoolniveau. 
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Concreet tracht het onderzoeksteam een antwoord te formuleren op de vragen: 

 

● Wat wordt er verstaan onder goede leerlingenparticipatie in het lager onderwijs met 

een focus op schoolniveau? 

 

● Welke ondersteuningsnoden zijn er in lagere scholen om tot goede 

leerlingenparticipatie op schoolniveau te kunnen komen? 

 

Om tot concrete actie te kunnen overgaan, zijn de onderzoekers vertrokken vanuit een 

aantal belangrijke doelstellingen die VSK vooropstelt. 
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Doelstellingen 

Projecten worden georganiseerd om resultaat op te leveren en om een doel van de 

opdrachtgever te bereiken (Grit, 2015). Dit is met dit project voor onze opdrachtgever VSK 

dan ook niet anders. 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen van onze opdrachtgever, hebben de 

onderzoekers het projectvoorstel als basis genomen. Hierin wordt de probleemstelling door 

VSK als volgt verwoordt: ‘Hoe kan je een participatief project opzetten met kinderen tussen 

zes en twaalf jaar? Welke rol spelen leraren? Wat kan je vragen aan leerlingen en wat niet? 

Welke begeleidingen hebben scholen nodig? Wat werkt in de praktijk en wat zegt de theorie? 

Op welke manier kan VSK tegemoetkomen aan de noden van deze nieuwe doelgroep? ’ 

 

Deze verwachtingen hebben we omgezet in twee belangrijke hoofddoelstellingen, namelijk 

‘Welke kwaliteiten in verband met leerlingenparticipatie zijn reeds aanwezig in Vlaamse 

lagere scholen?’ en ‘Waar liggen de noden rond leerlingenparticipatie op schoolniveau?’. 

 

Naast de probleemstelling vinden we in het voorstel ook nog enkele projectdoelstellingen. Zij 

vormen de basis van ons project. De onderzoekers willen met dit project VSK een rapport 

bieden met wetenschappelijk onderbouwde kaders over goede en minder goede 

leerlingenparticipatie met kinderen tussen 6 en 12 jaar. Daarnaast willen zij VSK een advies 

geven over de noden omtrent leerlingenparticipatie in het Vlaamse lager onderwijs. 

 

Om een duidelijk antwoord te kunnen bieden, hebben de onderzoekers de doelstellingen 

afgebakend. Concreet betekent dit dat het projectteam naast een uitgebreide literatuurstudie, 

een enquête afneemt bij verschillende Vlaamse lagere scholen waaronder ook 

methodescholen, verdeeld over de drie verschillende koepels om kwaliteiten en noden in 

kaart te kunnen brengen. In veertien scholen zullen interviews worden afgenomen om rijkere 

informatie te bekomen en ook leerlingen zullen worden bevraagd in drie verschillende 

focusgroepen, zodat ook zij hun stem kunnen laten horen. Tenslotte gaat het over hen. 

Resultaten zullen uitgebreid besproken worden en een advies aan VSK zal worden 

geformuleerd. 

 

Om deze doelstellingen te bereiken, heeft het projectteam een gedetailleerd plan van aanpak 

opgesteld. Dit plan werd besproken, bijgestuurd en goedgekeurd door onze opdrachtgever. 

Een dergelijk plan van aanpak of projectplan maakt voor alle stakeholders meteen duidelijk 

wat er gaat gebeuren (Grit, 2005). 
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Theoretisch kader 

Om de vraag van VSK te kunnen beantwoorden, wil het onderzoeksteam voldoende inzicht 

verwerven in goede leerlingenparticipatie. Hiervoor bekijken we eerst de concepten 

participatie en leerlingenparticipatie, het belang ervan, de zaken waarop leerlingen inspraak 

hebben en de verschillende vormen van leerlingenparticipatie. Verder beschrijven we ook 

een aantal theoretische modellen in verband met leerlingenparticipatie. Ten slotte maken we 

een vertaalslag naar de praktijk en bespreken we de huidige Vlaamse situatie, mogelijke 

valkuilen en een aantal good practices die in de literatuur beschreven worden. 

Leerlingenparticipatie 

Wat is participatie? 

Participatie betekent ‘actieve, zelfgekozen deelname en is afgeleid uit het Latijn. De definitie 

van participatie is zeer ruim: het deelnemen aan of inspraak hebben in een sociaal of 

cultureel gebeuren. In scholen vinden we participatie op meerdere niveaus, namelijk 

leerkrachten- ouder- en leerlingenparticipatie. In dit onderzoek spitsen we ons toe op 

leerlingenparticipatie in lagere scholen. 

Wat is leerlingenparticipatie? 

Participatie in het onderwijs is geen nieuw verschijnsel. Het is reeds vanuit meerdere 

perspectieven belicht (Mager & Nowak, 2012). Uit de Verenigde Staten kennen we het 

concept ‘student voices’. Dit begrip om studenten het recht op 'een stem' te geven ontstond 

in de 'studentenbeweging' in de jaren zestig en zeventig en werd recentelijk verder 

ontwikkeld op scholen. (Rudduck, geciteerd in Mager & Nowak, 2012)). Het staat voor de 

betrokkenheid van leerlingen bij het leren en bij het schoolbeleid. 

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind in 1989 ondersteunde 

dit concept en bevorderde het recht om jongeren te betrekken bij beslissingen die hun leven 

beïnvloeden. Er zijn veel manieren waarop jongeren actief kunnen deelnemen aan de 

schoolbeslissingen die hun leven en het leven van hun leeftijdgenoten bepalen (Mitra, 

geciteerd in Mager & Nowak, 2012). 

 

In de literatuur vinden we verschillende definities terug.  

Hart (1992) omschrijft participatie als actief betrokken zijn binnen het publieke domein, als 

een proces van gedeelde besluitvorming over zaken die betrekking hebben op het eigen 

leven en dat van de deelnemers binnen een gemeenschap.  

Volgens Kellet (2005) zijn leerlingen experts van hun eigen leven en gaat 

leerlingenparticipatie over het geven van een actieve stem aan leerlingen bij het vormgeven 

van hun leefwereld. 

Leerlingenparticipatie wordt door Flutter (2007) gedefinieerd als een term die strategieën 

bevat die leerlingen opportuniteiten bieden zich actief in te zetten in beslissingen maken 

binnen de school. Ook de definitie van De Winter (1995) sluit hierbij aan: 

leerlingenparticipatie is een mogelijkheid tot actieve betrokkenheid van leerlingen bij 

besluitvorming ten aanzien van hun eigen leefomgeving op school.  
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Mager en Nowak (2011) omschrijven leerlingenparticipatie als betrokkenheid bij collectieve 

besluitvormingsprocessen op school- of klasniveau. Deze definitie suggereert dat leerlingen 

invloed hebben op beslissingen die worden genomen. 

 

In deze definities komen een aantal gemeenschappelijke zaken voor: het gaat voornamelijk 

over het feit dat leerlingen betrokken worden bij het nemen van beslissingen over hun eigen 

leefomgeving.  

Voor VSK is leerlingenparticipatie nog iets breder: niet alleen het meebeslissen, maar ook 

het meedenken en meedoen is zeer belangrijk. Voor dit IP-project zullen wij verder deze 

definitie hanteren. 

Waarom is leerlingenparticipatie belangrijk? 

Wettelijk kader 

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, het verdrag van de Rechten van het Kind 

(Convention on the Rights of the Child, 1989) geeft leerlingenparticipatie een wettelijk kader. 

Op 20 november 1989 werden een aantal afspraken rond kinderrechten bindend gemaakt 

door het ‘Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind’. Deze rechten werden 

juridisch vastgelegd en afdwingbaar. België bekrachtigde dit verdrag in 1992. Ondertussen is 

dit het meest universeel geratificeerde mensenrechtenverdrag. In artikel 12 van dit verdrag 

wordt gesteld dat ieder kind het recht heeft om zijn of haar mening te uiten en dat hij of zij 

hiertoe de gelegenheid moet krijgen. Bovendien moet met deze mening rekening gehouden 

worden. Een aanvulling vinden we in artikel 13 van het Verdrag van de Rechten van het 

Kind: elk kind heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit houdt in dat kinderen het recht 

hebben informatie te verkrijgen of bekend te maken, op voorwaarde dat dit de rechten van 

anderen niet schendt. 

 

Sinds 2004 bestaat in Vlaanderen ook het ‘Decreet betreffende participatie op school’ 

(2004). In artikel 42 wordt bepaald dat in elke secundaire school een leerlingenraad 

opgericht moet worden, behalve wanneer het schoolreglement de betrokkenheid van de 

leerlingen bij het schoolbeleid op andere manieren verzekert of als minder dan tien procent 

van de leerlingen hierom vraagt.  

In het basisonderwijs is het oprichten van een leerlingenraad niet verplicht, behalve als 

minstens tien procent van de 11 tot 13-jarigen hierom vraagt. 

In artikel 10 van bovenstaand decreet wordt ook vermeld dat leerlingen uit het secundair 

onderwijs ook deelnemen aan de schoolraad. Voor het basisonderwijs geldt dit niet. 

 

VSK zet zich in om de scholen te helpen met het uitvoeren van deze decreten. Het is een 

organisatie voor en door scholieren in het middelbaar onderwijs. Hun doel is het versterken 

van leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en Brussel. Ook verspreiden ze de 

mening van leerlingen over alles wat met school te maken heeft.  
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Positieve effecten van leerlingenparticipatie voor leerlingen 

In de literatuur worden heel wat voordelen van leerlingenparticipatie aangehaald. Deze 

worden vaak opgesplitst in ‘huidige’ en ‘toekomstige’ effecten (De Groof & Elchardus, 2003). 

 

De Groof en Elchardus (2003) stellen dat participatie slechts onrechtstreeks een positieve 

invloed heeft, namelijk via actieve leerlingenparticipatie en gepercipieerde inspraak. Hierin 

speelt vooral tevredenheid van de inspraak een belangrijke rol. Als leerlingen tevreden zijn 

over de inspraak die ze krijgen, zal hun schoolbeleving positief beïnvloed worden. Ze voelen 

zich goed op school en zijn betrokken. Een goede schoolbeleving heeft dan weer een 

positieve invloed op de leermotivatie en het (sociaal) gedrag van leerlingen. Bovendien 

vertonen leerlingen, die tevreden zijn met hun inspraak in regelgeving, minder 

probleemgedrag. Bovenstaande voordelen zijn voorbeelden van huidige effecten: ze hebben 

op korte termijn een impact op de leerlingen. 

 

Door te participeren, leren kinderen verschillende vaardigheden en competenties, waaronder 

debatteren, communiceren, onderhandelen, prioriteiten stellen en relevante beslissingen 

nemen. Verder leren ze naar elkaar te luisteren, een mening te vormen en deze te uiten. De 

beste manier om deze vaardigheden te ontwikkelen, is begeleide participatie (Persyn, 2008). 

Daarnaast stimuleert participatie de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen 

bij kinderen (May, 2004). Deze vaardigheden en competenties vallen zowel onder huidige als 

toekomstige effecten, omdat kinderen ze nu en in de toekomst nodig (zullen) hebben. 

Kinderen zijn immers de volgende generatie die aan de maatschappij zal bijdragen, als 

leiders, werknemers, ouders… (Baroutsis, McGregor, & Mills, 2016). 

 

Als het over het ontwerpen van hun leeromgeving gaat, worden leerlingen vaak niet 

betrokken. Dit heeft als gevolg dat de school weinig rekening houdt met hun perceptie, terwijl 

dit nochtans een directe invloedsfactor is op leergedrag en dus het leerproces. Hierdoor 

daalt de effectiviteit van de leeromgeving (Könings, 2007). Leerlingen zouden nochtans 

graag meer autonomie krijgen om zelf keuzes te maken rond hun leeromgeving (De Groof, 

2003). Uit onderzoek van Sol (2008) blijkt echter dat directies vinden dat 

leerlingenparticipatie een positieve invloed heeft op de leeromgeving in de school. Het maakt 

leerlingen ook bewust van de keuzes die ze kunnen/mogen maken. Ze leren beslissingen te 

nemen en medeverantwoordelijkheid te dragen. Een rechtstreeks effect zijn verbeteringen 

van die leeromgeving door suggesties van leerlingen. Onrechtstreeks stijgt ook het ‘leren 

leren’ bij leerlingen.  

  

Wanneer leerlingenparticipatie op een goede manier wordt uitgevoerd, hebben leerlingen 

ook effectief het gevoel dat er echt naar hen wordt geluisterd. Eens ze dit beseffen, gaan ze 

ook echt zeggen wat ze willen. Actief participerende leerlingen ervaren vaak een 

toegenomen gevoel van autonomie. Dit zorgt op zijn beurt weer voor meer motivatie om 

verder te doen met die participatie (Sol, 2008). Algemeen vinden studenten het aangenaam 

als het schoolteam, en dan vooral de directeur, oprechte vragen stelt over het 

schoolgebeuren. Een voorwaarde is wel dat ze het gevoel moeten hebben ook effectief 

gesteund te worden in wat ze zeggen (Damiani, 2014). 
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Genderspecifiek blijkt dat jongens zich eerder aangetrokken voelen tot inspraak in sport- en 

ontspannende activiteiten op school, terwijl voor meisjes het culturele en sociale aspect meer 

van belang is. Het enthousiasme voor leerlingenparticipatie kent doorheen de 

schoolloopbaan piek- en dalmomenten. Een andere vaststelling is dat leerlingen die lid zijn 

van een vereniging en/of deelnemen aan extra curriculaire activiteiten zich ook sneller en 

actiever inzetten voor die participatie. Zo gaan leerlingen die een sport beoefenen sneller 

participeren in de schoolse sportactiviteiten (De Groof, S. & Siongers, J, 2000; De Groof, S. 

& Elchardus, M., 2003; Smits, W., 2003 ). 

 

Een toekomstig effect van participatie dat vaak onder de aandacht wordt gebracht, is 

burgerschapszin. Volgens Berlet (2009) is participatie verbonden met burgerschapsvorming, 

omdat scholen die participatie hoog in het vaandel dragen, zelf volgens de principes van een 

democratie functioneren. Door te participeren leren de leerlingen op een actieve manier wat 

burgerschap inhoudt en zullen ze zich later ook gemakkelijker als goede burgers gedragen. 

Nthontho (2017) voegt hieraan toe dat participatie al op jonge leeftijd zorgt voor een 

versterking van hun engagement naar en begrip over mensenrechten en democratie. 

Cosgrove & Gilleece (2012) stellen: ‘Actief burgerschap draait om onderliggende waarden 

die bepalend zijn voor gedrag van een persoon als lid van de maatschappij’. 

Burgerschapscompetenties zijn niet zomaar aanwezig, kinderen en jongeren moeten de 

gelegenheid krijgen deze te ontwikkelen. Het is belangrijk hen democratisch burgerschap 

aan te leren en positieve ervaringen op te laten doen met burgerschapsvraagstukken.  Dit 

kan door hen een set van competenties te bieden waardoor zij in de samenleving kunnen 

participeren (Nieuwelink et al., 2016). 

Leerlingen moeten leren participeren om hun leven mee vorm te geven en de schoolcontext 

biedt hiertoe ideale oefenkansen.  Hier kunnen zij volgende vaardigheden leren: 

conflicthantering, overtuigen, beslissingen nemen, eigen mening durven uiten, respect tonen 

voor de mening van anderen, enz.  Hierbij is het belang van ondersteuning door en een 

goede band met de leerkrachten niet te onderschatten (Devine, 2002).   

Een hoge graad van participatie in de lagere school, zou dus een opstap kunnen zijn naar 

burgerschapseducatie. 

Positieve effecten van leerlingenparticipatie op de school 

Niet enkel de leerlingen, maar ook de school zelf ervaart voordelen van 

leerlingenparticipatie. Het is een manier om de kwaliteit en efficiëntie van scholen te 

verbeteren. Een school functioneert immers beter als iedereen bij het beleid betrokken wordt. 

Alle stakeholders hebben geholpen bij het vormen van het beleid, waardoor er minder 

weerstand is en de regels beter worden nageleefd (GO! Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap, 2014). Ook Wood (2011) benadrukt het belang van samenwerking binnen de 

school. Niet enkel directie en leerkrachten zouden betrokken moeten worden bij beslissingen 

in de school, maar ook andere stakeholders, zoals ouders, externe partners en leerlingen. Bij 

deze laatste groep kan dat door middel van participatie. 

Uit onderzoek blijkt dat de motivatie en inzet tot het leveren van prestaties samenhangt met 

de inspraakmogelijkheden die de school aanreikt bij de vormgeving van het onderwijs (Van 

der Linden, 1990; Epstein, 2001; Smit, Driessen, Vrieze & Van Kuijk, 2005). Ook de 

pedagogische kwaliteit van een school kan beïnvloed worden door leerlingenparticipatie: het 

luisteren naar en reageren op wat leerlingen zeggen over hun leerervaringen kan 

leerkrachten helpen hun eigen lespraktijk aan te passen en te verbeteren (Flutter, 2007). 
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Waarop hebben leerlingen inspraak?  

In deze paragraaf zoomen we in op de verschillende zaken waarin leerlingen inspraak 

hebben. Men kan hierbij een onderscheid maken tussen de domeinen van de leefwereld, de 

leerwereld en de regelgeving van de school (De Groof, S. & Elchardus, M. 2003).  

 

Onder de leefwereld van de school kunnen we volgens De Groof verstaan: inspraak in 

schoolreizen en -uitstappen, de schoolfeesten en –activiteiten, de sport- en themadagen, de 

inrichting en versiering van de school, de schoolvoorzieningen (wc’s, banken, 

leerlingenkastjes...), de aankoop van materiaal (zoals bv. drankautomaten), en de 

bespreking van schoolproblemen (zoals pesten, druggebruik...). 

Er wordt aangegeven dat de leerwereld van de school dan weer rechtstreeks te maken heeft 

met de leerkrachten. Dit heeft voornamelijk te maken met inspraak op zaken zoals huiswerk, 

planning van examens en dergelijke. 

Als laatste hebben we de regelgeving in de school: hier kunnen we voornamelijk het 

schoolreglement onder verstaan. In dit onderdeel zouden leerlingen inspraak krijgen op hoe 

ze zich moeten gedragen binnen de school. Dit laatste handelt over de regels, maar niet over 

de straffen die hieraan gekoppeld zijn. 

 

Vormen van leerlingenparticipatie 

Binnen de drie domeinen die hierboven besproken werden, kunnen we drie vormen van 

leerlingenparticipatie onderscheiden. We hebben formele en informele leerlingenparticipatie 

alsook een semi-formele participatie waarin de eerste twee vormen samenkomen.  

 

Bij formele leerlingenparticipatie kunnen we stellen dat dit gaat over vormen die expliciet 

georganiseerd worden. Deze activiteiten zijn vrij zichtbaar aanwezig in het schoolgebeuren. 

Het meest bekende voorbeeld hiervan is een leerlingenraad, maar ook werkgroepen, 

verbetergroepen en schoolraden vallen hieronder. 

Terwijl de formele participatie relatief makkelijk ‘meetbaar’ is, valt een informeel 

leerlingbetrokken klimaat moeilijker te beschrijven (De Groof, 2001). Onder informele 

participatie verstaan we geen officiële inspraakmomenten.  Leerlingen kunnen dus steeds bij 

directie en leerkrachten terecht met voorstellen, vragen, of om problemen te signaleren 

(Laeremans, 2005). Enkele kenmerken zijn: naar meningen luisteren, verdraagzaamheid en 

een open geest. 

Semi-formele leerlingenparticipatie heeft niet als doel participatie te bevorderen, maar is wel 

onrechtstreeks bevorderend voor leerlingenparticipatie. Middagsport is hiervan een goed 

voorbeeld: leerlingen krijgen de mogelijkheid te participeren en hun mening te uiten over de 

activiteit. Het hoofddoel van deze activiteit is echter dat leerlingen meer sporten op school en 

niet dat er meer aan participatie wordt gedaan. De actieve inbreng van leerlingen hoeft zich 

niet te beperken tot deelname, maar kan in een aantal gevallen ook uitgebreid worden tot 

medewerking bij de organisatie (Laeremans, 2005).   

 

Nu we een goed begrip hebben over wat leerlingenparticipatie inhoudt, bespreken we in het 

volgende deel enkele theoretische modellen in verband met leerlingenparticipatie.  
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Modellen van leerlingenparticipatie 

Verscheidene auteurs hebben doorheen de tijd het concept leerlingenparticipatie proberen te 

vatten in een theoretisch model, elk met hun eigen insteek. Deze modellen kunnen gebruikt 

worden om naar leerlingenparticipatie in de praktijk te kijken, als een soort analysekader. In 

wat volgt bespreken we het model van leerlingenparticipatie van Wissema, Bouts en Rutgers 

(1996), het laddermodel van Hart (1992) en een aanvulling op het laddermodel door Shier 

(2001). 

Wissema, Bouts en Rutgers 

Om tot goede leerlingenparticipatie te komen, moeten er een aantal voorwaarden worden 

vervuld. Wissema, Bouts en Rutgers (1996) geven het optimaal functioneren van 

leerlingenparticipatie weer aan de hand van vier sleutelbegrippen: participatiestructuur, 

participatievaardigheid, participatiecultuur en participatiebereidheid. 

Het hebben van duidelijke afspraken, procedures en verantwoordelijkheden 

(participatiestructuur) blijkt niet voldoende voor een optimale werking van 

leerlingenparticipatie in een school. Daarnaast moet er ook een betrokkenheid zijn van de 

verschillende actoren (leerkrachten, leerlingen, directie, medewerkers, ...) in het kader van 

participatie, waardoor een echte participatiecultuur kan ontstaan. Als laatste is het ook 

belangrijk dat de betrokkenen voldoende vaardigheden bezitten om met elkaar om te gaan in 

dergelijke cultuur. Deze vier elementen beïnvloeden elkaar. Scholen die de 

leerlingenparticipatie dus willen verbeteren, richten zich best op het optimaliseren van alle 

vier de elementen. 

 

Figuur 1. Optimaal functioneren van leerlingenparticipatie (Wissema, Bouts & Rutgers, 1996) 

 

Wissema et al. (1996) geven een aantal richtlijnen en voorwaarden om deze vier elementen 

te ontwikkelen of optimaliseren. 

Om de participatiebereidheid te vergroten, dienen scholen een positief sociaal klimaat te 

scheppen waarin leerlingen voldoende eigen verantwoordelijkheid en onderhandelingsruimte 

krijgen. Scholen dienen een motiverend leerklimaat te creëren, waarbij het aanbod aansluit 
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bij de behoeften, capaciteiten en motivatie van leerlingen, en waarin voor hen zelf voldoende 

sturingsmogelijkheden zitten. Het aanbod zal uiteraard wel moeten voldoen aan de door de 

inspectie geformuleerde kerndoelen met betrekking tot de verschillende leergebieden. 

Vervolgens is het gewenst de ontwikkeling te stimuleren van de school als onderdeel van 

een sluitende pedagogische keten en de daarmee gepaard gaande samenwerking van 

ouders, basisscholen, welzijnsinstellingen en ‘afnemers’ van de leerlingen binnen de 

pedagogische infrastructuur met aandacht voor randvoorwaarden en (extra) budgetten. 

Scholen zouden moeten zoeken naar eigentijdse vormen van onderwijs en ‘nieuwe’ vormen 

van omgang met leerlingen, ouders en de lokale gemeenschap. Hierdoor wordt een 

participatiestructuur ontwikkeld. 

De professionele organisatie dient een duidelijke, expliciete en gedeelde visie op 

leerlingenparticipatie te ontwikkelen, zodat er een echte participatiecultuur ontstaat. 

Ten slotte kunnen ook de participatievaardigheden verbeterd worden. Het is hierbij van 

belang dat leerlingen enerzijds de ruimte gegeven wordt om dit te doen, maar anderzijds ook 

dat er grenzen aan gesteld worden, afhankelijk van hun sociale, cognitieve en emotionele 

ontwikkeling. De onderlinge verschillen tussen meningen van directie, leerkrachten en 

leerlingen zijn soms groot. Men luistert dus best naar verschillende actoren, schoolhoofden 

en leerkrachten, actieve en niet-actieve leerlingen (De Groof, Elchardus & Stevens, 2001). In 

scholen zonder leerlingenraad of scholen met een weinig ondersteunde leerlingenraad, 

percipiëren leerlingen minder inspraak in de leefomgeving. Op basis van die vaststelling pleit 

De Groof et al. (2001) voor het oprichten van een leerlingenraad en voor het daadwerkelijk 

ondersteunen van de werking daarvan. Deze ondersteuning houdt in dat men de 

leerlingenraad niet louter als een adviesgevend orgaan beschouwt, maar dat men pogingen 

onderneemt om een afgebakende beslissingsbevoegdheid toe te kennen. 

 

Deze vier voorwaarden vormen een belangrijk aspect van kwaliteitsvolle 

leerlingenparticipatie. Daarom zullen we deze sleutelbegrippen doorheen het verdere project 

hanteren om een antwoord te bieden op de onderzoeksvragen. Daarnaast zullen we ook 

gebruik maken van het laddermodel van Hart, dat in de volgende paragraaf beschreven 

wordt. 

 

Hart 

De mate van zeggenschap tussen volwassenen en kinderen kan verschillen. Hart (1992) gaf 

verschillende configuraties weer in een ladder voor jongerenparticipatie. Deze 

laddermetafoor is ontleend aan een artikel over burgerparticipatie van Arnstein (1969). Het 

laddermodel werd voor het eerst gepubliceerd in de Childhood City-nieuwsbrief (1980) maar 

pas toen het in ‘92 werd uitgebracht in een boekje voor Unicef trok het de aandacht van 

voorstanders van kinderrechten en anderen die met jongeren werkten. Het werd in 

verschillende talen vertaald. Aanvankelijk werd het ontworpen als een evaluatief instrument. 

Een positieve eigenschap van het model is de bruikbaarheid om professionele groepen en 

instellingen te helpen nadenken hoe ze met kinderen en jongeren werken. De eenvoud en 

duidelijkheid van de ladder stelt hen in staat om systematisch naar hun manier van werken te 

kijken (Hart, 2008).  
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Volgens Hart moet de ladder worden gezien als een competentieschaal. Kinderen moeten 

het gevoel hebben dat ze de competentie en het vertrouwen hebben om met anderen om te 

gaan op een manier die op een van de treden van de ladder wordt aangegeven, maar ze 

moeten niet het gevoel hebben dat ze altijd moeten proberen om op deze manier te 

presteren. Verder stelt Hart dat de participatieladder als doel heeft om het potentieel van 

kinderen als burgers ten volle te erkennen en dat kinderen daarom op hun hoogst mogelijke 

niveau moeten kunnen deelnemen. Volgens hem is er nog veel werk aan de winkel om op 

een participatieve manier creatief met kinderen om te gaan zodat ze maximaal zelfbepalend 

zijn (Hart et al, 2001). 

 

 
Figuur 2. de participatieladder van Hart (Hart et al, 2001) 

 

De stappen op de ladder representeren een stijgende invloed van kinderen, maar ook 

verschillende vormen van samenwerking tussen kinderen en volwassenen. Om na te denken 

over het doel van participatie kan de ladder van participatie zinvol zijn, het kan echter geen 

meetlat zijn voor de kwaliteit van de participatie. Het vermogen van een kind om te 

participeren varieert sterk met de ontwikkeling. 

Hart onderscheidt acht verschillende niveaus van participatie. Hoe hoger op de ladder, hoe 

meer invloed kinderen krijgen (Baris Akbay, 2010). 

 

De eerste drie treden van de ladder zijn vormen van schijnparticipatie. Hier is geen sprake 

van samenwerking: kinderen en jongeren worden wel betrokken, maar hebben geen 

inspraak. Vanaf trede vier strekt de ladder zich uit over vijf graden van participatie. Hoe 
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hoger op de ladder, hoe groter de mate van initiatief en keuzevrijheid. Er is dus sprake van 

actieve participatie. 

 

‘Manipulatie’ is de laagste trede van de ladder. Kinderen worden ingezet voor een project 

van volwassenen zonder te weten waarvoor het project staat. Een voorbeeld van manipulatie 

is wanneer de mening van kinderen wordt gevraagd, maar ze helemaal geen feedback 

krijgen.  

‘Decoratie’, de tweede trede op de ladder, verwijst naar gelegenheden waar kinderen mogen 

deelnemen en optreden. Ze worden ingezet om activiteiten van volwassenen te verfraaien. 

‘Tokenism’ of vrij vertaald ‘symboliek’ wijst erop dat kinderen de mogelijkheid hebben om hun 

stem te laten horen, er wordt naar hen geluisterd. In werkelijkheid hebben ze echter geen 

invloed, waardoor er geen zekerheid is dat er effectief iets met hun inbreng wordt gedaan. 

Bij de vierde trede op de ladder worden kinderen geïnformeerd. Volwassenen voeren het 

project uit maar kinderen worden op een ad-hoc basis betrokken. 

Trede vijf geeft aan dat kinderen actief mee mogen denken. De uiteindelijke beslissing wordt 

wel door volwassenen genomen.  

Bij trede zes komt het initiatief van volwassenen, maar mogen de kinderen actief 

meebeslissen. 

Bij de voorlaatste trede nemen kinderen het initiatief en treden volwassenen op als 

begeleider. 

Tot slot nemen bij trede acht kinderen en volwassenen samen initiatief en beslissen ze 

gezamenlijk . 

 

Shier 

Naast de twee bovenstaande modellen bestaat er nog een ander participatiemodel, namelijk 

het model van Shier (2001). Dit model is gebaseerd op de vijf hoogste treden van Harts 

ladder (1992). Het is niet bedoeld als vervanging voor de ladder van participatie, maar kan 

een extra hulpmiddel zijn voor de verschillende actoren. Het kan helpen om aspecten van 

het participatieproces te verkennen. In tegenstelling tot het model van Hart worden 

verschillende niveaus van deelnemen geïdentificeerd door de interactie tussen volwassen en 

kinderen.  

  

Leerlingenparticipatie kent volgens Shier (2001) verschillende niveaus. Op elk niveau 

kunnen individuen en organisaties een verschillende mate van betrokkenheid hebben bij het 

proces van empowerment. Dit wordt verduidelijkt door op elk niveau drie fasen van 

betrokkenheid te identificeren: openingen, kansen en verplichtingen. Per niveau wordt in het 

schema weergegeven waartoe de volwassenen bereid moeten zijn, welke kansen je kan 

creëren en hoe dit structureel ingebed moet zijn in de organisatie.  Het team kan aan de 

hand hiervan bepalen op welk niveau de pedagogisch medewerkers bezig willen zijn en welk 

niveau ze willen bereiken.  
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Figuur 3.  Pathways to Participation (Shier, 2001) 

  

Niveau één staat voor het luisteren naar kinderen. Hierbij zijn pedagogisch medewerkers 

attent op meningen van kinderen. Participatie is van belang voor kinderen. Het levert een 

belangrijke bijdrage aan de sociale competenties van kinderen op de volgende terreinen: 

eigen mening vormen, democratisch functioneren, zelfstandigheid en vertrouwen, het 

vormen van groepsvorming in de leefgemeenschap. Van de volwassenen in de organisatie 

vergt dit voldoende luistervaardigheid. 

Op niveau twee worden kinderen aangemoedigd om hun mening te geven. Pedagogisch 

medewerkers helpen kinderen om hun mening te uiten. Kinderen die mogen meedenken en 

meebeslissen, leren nadenken over wat zij willen. Zij leren om een eigen mening te hebben 

en deze te verwoorden. Ze leren argumenten voor hun mening geven en leren ook dat 

andere mensen een mening kunnen hebben. Het is hierbij nodig dat volwassenen over 

voldoende communicatieve vaardigheden beschikken. 

Niveau drie vraagt dat er rekening gehouden wordt met meningen van kinderen. De 

meningen van kinderen worden serieus meegewogen in beslissingen. Volgens artikel 12 van 

het Verdrag van de Rechten van het Kind (1989) heeft ieder kind het recht zijn mening te 

geven over zaken die hem/haar aangaan. Die mening moet serieus genomen worden. Via 
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participatie leren kinderen al op jonge leeftijd om initiatieven te nemen, hun mening kenbaar 

te maken, te luisteren naar anderen, te overleggen, te onderhandelen en compromissen te 

zoeken. Ze ervaren op deze manier de essentie van burgerzin en democratisch functioneren. 

Ze leren wat tolerantie voor andersdenkenden is en ze leren zich verplaatsen in andere 

kinderen of in de volwassenen. 

Op niveau vier worden kinderen betrokken in de besluitvorming. Pedagogisch medewerkers 

geven macht uit handen bij beslissingen. Voor het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid is 

participatie een belangrijke ervaring. Als een kind ervaart dat hij invloed heeft op anderen, 

dat zijn mening ertoe doet en dat er naar hem geluisterd wordt dan wordt hij ondersteund in 

zijn identiteit en krijgt hij een positief zelfbeeld. 

Niveau vijf staat voor het samen beslissen en uitvoeren van bepaalde zaken. Dit is het enige 

niveau waarbij de verantwoordelijkheid niet enkel bij de pedagogisch medewerkers ligt. De 

groep wordt hechter als kinderen samenwerken aan hun eigen leefomgeving. De 

betrokkenheid vergroot als kinderen hun eigen leven mogen vormgeven. 

 

In dit tweede deel hebben we drie modellen voor leerlingenparticipatie besproken, die samen 

het theoretisch kader van dit onderzoek zullen vormen. Enerzijds beschreven we het model 

van Wissema et al. (1996), dat de voorwaarden voor het optimaal functioneren van 

leerlingenparticipatie weergeeft en anderzijds de modellen van Hart (1992) en Shier (2001), 

die het niveau van leerlingenparticipatie aangeven. 

In het volgende en laatste deel van deze literatuurstudie gaan we na hoe we deze 

theoretische inzichten kunnen omzetten naar de praktijk. 

 

Vertaalslag naar de praktijk 

In dit deel bespreken we de huidige Vlaamse situatie in verband met leerlingenparticipatie, 

de mogelijke valkuilen ervan en een aantal good practices die in de literatuur beschreven 

worden. 

Huidige situatie in Vlaamse secundaire scholen 

Actueel materiaal over de toepassing van leerlingenparticipatie in het Vlaamse lager 

onderwijs is aan de schaarse kant. Aangezien er meer bronnenmateriaal bestaat voor het 

Vlaamse secundaire onderwijs, richt het volgende stukje zich hierop om de situatie te 

schetsen. Toch moeten we ook hier een kritische kanttekening maken: ook over 

leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs is er weinig recente onderzoeksliteratuur. 

Het zou dus kunnen dat de situatie in de Vlaamse secundaire scholen ondertussen 

veranderd is, maar hierover hebben we geen gegevens. 

 

In Vlaanderen ligt de participatiegraad in secundaire scholen redelijk hoog. Vooral 

leerlingenraden en leerlingenprikborden worden gezien als een duidelijke uiting ervan (De 

Groof, 2001; Sol, 2008). Voor de leerlingenraden komt dit door het decreet van 2004 

betreffende participatie op school van de Vlaamse overheid: ‘als een derde van de leerlingen 

erom vraagt, moet de school een leerlingenraad oprichten.’ Ongeveer de helft van de 

Vlaamse secundaire scholen heeft een (recente) leerlingenraad. De grootste reden om er 

geen te hebben, is volgens scholen desinteresse van de leerlingen (De Groof, 2001).  
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Binnen die leerlingenraden blijken leerlingen vaker meer inspraak te hebben in niet-onderwijs 

gerelateerde zaken zoals bijvoorbeeld de sportactiviteiten tijdens de middag (Flutter, 2004). 

Deze onderwerpen bevorderen algemeen het gevoel van verbondenheid tussen de 

studenten onderling, de docenten en de directie. De effecten hiervan zijn dan ook sneller en 

duidelijker zichtbaar (Sol, 2008).  

  

In het secundair onderwijs laat slechts 65 procent van de scholen echt alle leerlingen toe in 

de leerlingenraad. Een voorbeeld hiervan is de uitsluiting van leerlingen uit de eerste graad. 

Dit zorgt voor beperkte kansen om ook die jongere leerlingen te engageren. Zij zijn zich dan 

ook veel minder bewust van het bestaan en de werking van die leerlingenraden (De Groof, 

2001). Zo hebben de leerlingenraden op middenscholen bijvoorbeeld vaker minder 

beslissingsvermogen. Zij zijn eerder adviserend. Dit blijkt ook het geval voor veel BSO- en 

TSO-scholen. Algemeen krijgt slechts de helft van de Vlaamse leerlingenraden effectief 

beslissingsvermogen (De Groof, 2001). 

 

Valkuilen 

Bij het uitvoeren van leerlingenparticipatie moet men letten op een aantal valkuilen, die in de 

literatuur beschreven worden. Leerlingenparticipatie loopt immers in de praktijk niet altijd 

even goed (Wood, 2011). Als men deze valkuilen niet serieus neemt, worden de positieve 

effecten (die in het vorige hoofdstuk besproken werden), teniet gedaan. 

 

Participatie wordt vaak vanuit een top-down-denken ingevoerd: er wordt enkel gekeken naar 

onderzoek uitgevoerd door volwassenen (Flutter, 2007; May, 2005). Sol en Stokking (2008) 

wijzen op het feit dat de opvattingen van leerkrachten zeer belangrijk zijn in het slagen van 

leerlingenparticipatie. Sommige leerkrachten voelen zich bedreigd, anderen nemen enkel 

voorstellen van leerlingen aan als ze binnen hun eigen visie passen. Dit kan ook bekeken 

worden vanuit een lens van macht (Fleming, 2015; Wood, 2011): Geven leerkrachten niet 

een deel van hun macht uit handen, door leerlingen inspraak te geven? Ondermijnt 

leerlingenparticipatie hun autoriteit niet (McIntyre, Pedder, & Rudduck, 2005)? Om deze 

valkuil te vermijden is het belangrijk dat leerkrachten en directies inzien en aanvaarden dat 

leerlingen op een andere manier naar de school kijken (Sol & Stokking, 2008). 

Anderzijds kan het zijn dat sommige leerkrachten dan weer te veel verwachten van 

leerlingenparticipatie. Indien ideeën van leerlingen minder uitvoerbaar blijken of negatief 

uitdraaien, ervaren deze leerkrachten eerder teleurstelling(McIntyre, Pedder, & Rudduck, 

2005).  

 

Een tweede valkuil van leerlingenparticipatie ligt bij de leerlingen zelf: sommigen willen niet 

participeren omdat ze denken dat hun mening er niet toe doet of omdat er toch geen gehoor 

wordt gegeven aan hun voorstellen (Wood, 2011). Dit kan verholpen worden door leerlingen 

daadwerkelijk serieus te nemen en hen inspraak te geven in zowel praktische als didactisch-

pedagogische aangelegenheden. 

Omdat sommige leerlingen niet (willen) participeren en omdat ook leerlingen verschillende 

meningen hebben, kan het voorkomen dat niet alle stemmen gehoord worden (Sol & 

Stokking, 2008). Toch is het belangrijk om de mening van alle leerlingen te kennen, zeker 

van degenen die meer moeite hebben om zich te uiten. 
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Ten slotte kunnen we ons ook de vraag stellen of leerlingen die niet betrokken zijn ook 

voordeel halen uit de participatie van anderen (Flutter, 2007). Zijn ook zij meer gemotiveerd 

om te leren? Hebben ook zij een betere schoolbeleving? Sol en Stokking (2008) concluderen 

uit hun onderzoek dat niet-participerende leerlingen enkel positieve effecten ervaren als 

participatie rechtstreeks invloed heeft op beslissingen omtrent het klasgebeuren. 

Voorwaarde hierbij is dat de genomen beslissingen ook daadwerkelijk leiden tot 

verbeteringen in de klas. 

 

Leerlingenparticipatie in de praktijk 

Ook in de literatuur zijn er voorbeelden te vinden van leerlingenparticipatie in de praktijk. 

Smit, Vrieze en Van Kuijk (2005) spreken van ‘good practices’, waarbij de participatievormen 

aan enkele kenmerken moeten voldoen om onder deze noemer geplaatst te kunnen worden 

(tabel 1). 

 

Vormen van leerlingenparticipatie waar… Kenmerkend hiervoor is… 

  
de kwaliteit van (niet-
)geïnstitutionaliseerde vormen van 
leerlingenparticipatie (redelijk) optimaal is 

Een goede constructieve samenwerking 
tussen directie, leerlingen en leraren 
  
Aandacht voor de school als een lerende 
professionele organisatie 

  
de kwaliteit van het schoolklimaat wordt 
bewaakt 

  
Aandacht voor het sociale klimaat 
(= de omgang tussen leraren en leerlingen en 
tussen leerlingen onderling) 
  
Aandacht voor het leerklimaat 
(= begeleiding, werkvormen) 
  
Aandacht voor school organisatorische 
aspecten (= rooster en schoolreglement) 

Tabel 1. Kenmerken van good practices (Smit, Vrieze en Van Kuijk, 2005) 

 

Een recenter Engels onderzoek uitgevoerd door Estyn (2016) concludeert op basis van zijn 

resultaten vier karakteristieken van scholen met een sterke leerlingenparticipatie: 

 

Als eerste is leerlingenparticipatie een geïntegreerd geheel binnen de visie en de missie van 

de school met kernwoorden als openheid, eerlijkheid, respect en gelijkheid. 

Daarnaast kent de school een participatiestructuur met een duidelijke rolverdeling. De 

opvattingen van de leerlingen omtrent schoolverbetering worden serieus genomen en het 

schoolpersoneel handelt hiernaar. 

De scholen bieden ook een palet aan mogelijkheden zodat de leerlingen de nodige 

vaardigheden kunnen ontwikkelen. Dit zowel binnen als buiten de school. 



22 

Als laatste is er een continue bijscholing gericht op de ontwikkeling van begrip, vaardigheden 

en kennis omtrent het horen van de stem van de leerling. 

 

Samenvattend lijkt de durf voor verandering belangrijk te zijn, zowel op vlak van visie als op 

vlak van organisatie en cultuur. Succesfactoren blijken hierbij de ‘bescheidenheid’ om klein 

te beginnen, een stapsgewijze ontwikkeling, teamgerichte organisatie waarin wordt 

geïnvesteerd in bijscholing van participatievaardigheden, continue begeleiding, enz. Kortom 

een betrokken en gemotiveerde directie, leraren en leerlingengroep. 

 

Good practices uit de literatuur 

Het eerste voorbeeld werd teruggevonden in het boek ‘Participerend Onderwijs 2 - 

Leerlingenparticipatie (Bakkers, De Potter, Maris, & Van Gucht, 2015). In de tekst wordt 

geen context over de school gegeven. Het gaat om een eerder beperkte vorm van 

participatie, in tegenstelling tot de twee hierop volgende voorbeelden. 

De vrije schoolmicro 

De school organiseert op vaste momenten, veelal voor een vakantie de ‘vrije schoolmicro’. 

De turnzaal doet op deze momenten dienst als een grote vergaderzaal waar verschillende 

leerlingen door de micro hun zegje kunnen doen. De leerjaren één, twee en drie hebben een 

ander moment dan de leerjaren vier, vijf en zes. Het principe is hetzelfde. De directie voorziet 

een korte intro waarin de verwezenlijkingen van het vorige vrije schoolmicro-moment worden 

opgesomd. De leerlingen krijgen de kans opmerkingen, wensen en voorstellen kenbaar te 

maken. Door het applaus en gejoel van de andere leerlingen kunnen de directie en 

leerkrachten de reikwijdte van de wens of dergelijke inschatten. Om de spreekdurf te 

vergroten worden deze vrije micromomenten voorbereid in de klas. Niet om reeds een 

consensus te bereiken maar wel om de leerling zijn zegje duidelijk geformuleerd te krijgen en 

hem of haar aan te moedigen ook voor een grote groep het woord te nemen. Wanneer een 

kind dan aan het woord is, luistert de directie aandachtig en stelt af en toe enkele (informele) 

bijvragen. Dit gebeurt allemaal zonder een waardeoordeel uit te spreken, wat een belangrijke 

op voorhand afgesproken regel is. Als afronding komt de directrice opnieuw aan het woord, 

om de punten die verder zullen worden behandeld te herhalen. Nadien in de klas wordt hier 

nog verder op gereflecteerd.  

Circle group meetings 

Een schoolbrede aanpak, een casestudy uit het onderzoek van Johnson (2004) toont een 

praktijkvoorbeeld van een schoolbrede aanpak omtrent leerlingenparticipatie in de Wroxham 

Gardens School in het Verenigd Koninkrijk. Alison Peacock werd er het nieuwe schoolhoofd 

en de taak om veranderingen door te voeren, omwille van slechte inspectieresultaten, kwam 

op haar schouders terecht. 

 

Na twee schooljaren had Alison een formele participatiestructuur ingevoerd, meer specifiek 

in de vorm van circle group meetings. Het verschil met een raad was dat alle leerlingen 

betrokken waren en iedereen deelnam aan wekelijkse bijeenkomsten. De groepen waren 

heterogeen verdeeld met leerlingen van alle leeftijden, waarin telkens iemand aanwezig was 

die de meeting begeleidde. Na een tijdje waren het de leerlingen van groep 6 die deze taak 
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op zich namen en was bij elke groep een leerkracht als participant aanwezig. Alison wilde 

alle leerlingen aanmoedigen om actief te participeren door de nadruk te leggen op het 

opnemen van alle gegeven bijdragen zonder te stemmen of schrappen en het onmiddellijke 

uitvoering van de ideeën om aan te tonen dat er geluisterd werd. 

 

Doordat deze participatievorm zich nog in de startblokken bevond en door de nog 

onervarenheid van de leerlingen met participatie, waren de discussieonderwerpen eerder 

beperkt. Denk aan aanpassingen op de speelplaats of het opzetten van een schoolwinkeltje. 

De directrice was wel ambitieus en wilde hierin evolueren door aspecten van het lesgeven en 

leren te betrekken in deze groepsdiscussies.  

 

De positieve gevolgen voor de school waren enorm. De school werd opnieuw aantrekkelijk, 

met enthousiaste en betrokken leerlingen en leerkrachten. Daarenboven werden ouders en 

leerlingen aangemoedigd om samen na te denken over nieuwe mogelijkheden binnen de 

school.  

 

Ondanks de vele voordelen waren er ook wat valkuilen. De basis voor verandering kwam 

voort uit een negatieve inspectie. Ze moest aan externe, opgelegde verwachtingen voldoen. 

Ondanks haar positieve ingesteldheid om dit te zien als een kans om creatief te zijn, botste 

Allison op terughoudende collega’s, ouders en leerlingen, die niet stonden te springen voor 

verandering. Een volgende hindernis waren een aantal werknemers die moeilijkheden 

hadden met de vernieuwde aanpak. Sommigen konden dit helemaal niet accepteren en 

namen ontslag. Ten tweede ontstond er bezorgdheid bij de ouders dat het leren van hun 

kinderen verstoord werd als gevolg van veranderingen in de school en de klas, alsook door 

aanpassingen bij de leerkrachten. Als laatste waren er leerlingen die het moeilijk hadden om 

deze actieve rol op zich te nemen. Deze leerlingen trokken zich eerder terug tijdens de 

kringgesprekken en reageerden eerder routinematig wanneer dat van hen verwacht werd.  

 

Dit gaf de directrice de kans met een duidelijke langetermijnvisie van de school in te spelen 

op deze bezorgdheden. Om de gehele school in de richting van haar zienswijze te sturen, 

werden reeds enkele strategische stappen ondernomen. Zo ging ze bijvoorbeeld andere 

directieleden benoemen met eenzelfde inzet voor leerlingenparticipatie, coöperatieve 

werkvormen inzetten en participatievormen ontwikkelen die leerlingen een stem geeft op 

school. Om de duurzaamheid van leerlingenparticipatie te bewaken werd rekening gehouden 

met beïnvloedende factoren. Dit zijn onder meer de middelen (zowel financieel als 

menselijk), de ontwikkeling van vaardigheden (voor zowel personeel als leerlingen) en de 

reikwijdte voor leerlingenparticipatie.   

Pupil participation group 

Een tweede case study is afkomstig uit onderzoek van Estyn (2016). Hafod Primary School 

is een lagere school vlakbij het centrum van Swansea in Wales. De school kent een sterke 

inclusieve en zorgzame mentaliteit waar iedereen wordt gewaardeerd. Door een helder 

beleid krijgt iedereen inspraak in het leven en werken op school.   

 

De school heeft een aanbod van verschillende pupil voice groups met zijn eigen taken 

waarvoor de leerlingen zich kunnen opgeven. Zo heb je de ‘caring crew’, de ‘health and 
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safety squad’, de ‘rights respecting group’ en de ‘pupil participation group’. Onderstaande 

tekst gaat voornamelijk over de laatste groep.  

Ondanks de werking met afgevaardigden krijgen alle leerlingen regelmatig de kans hun 

meningen, ideeën, klachten … te uiten. Op donderdag komen de vertegenwoordigers van de 

themagroepen naar school met een suggestiebus, die ze meenemen naar de vergaderingen 

op vrijdagvoormiddag. In de namiddag, op de algemene vergadering krijgen alle leerlingen 

een samenvatting van wat gezegd, beslist en bediscussieerd is. Door de directe 

betrokkenheid van leerlingen uit jaar 6 bepalen zij effectief mee de strategische richting van 

de school en hebben alle andere leerlingen het vertrouwen dat er naar hun mening 

geluisterd wordt.  

Een concreet voorbeeld van een taak van de participatiegroep is het observeren van lessen 

en het interviewen van leerlingen over de lessen. Nadien bespreken ze de sterktes en 

zwaktes met het directiepersoneel om aan het eind de resultaten te delen met de leerlingen 

en het schoolbestuur. Op die manier is er bijvoorbeeld aan het licht gekomen dat leerlingen 

meer mogelijkheden willen omtrent onafhankelijk werken.  

 

Ook in deze casestudy heeft het participatiebeleid een positieve invloed op de algemene 

werking van de school. Er worden sterk gemotiveerde leerlingen gecreëerd die de 

verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen (leer)gedrag. Ook ontwikkelen ze een groter 

gevoel van betrokkenheid bij de school waardoor schoolverzuim gedaald is.  
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Methodologie 

Aangezien dit onderzoek de betekenisgeving en motivatie van de respondenten omtrent 

leerlingenparticipatie in de diepte wil onderzoeken en dit in een specifieke context van 

scholen, is kwalitatief onderzoek noodzakelijk. In het huidige deel beschrijven we de opbouw 

en uitwerking van ons onderzoek. Als eerste komt de enquête aan bod. Een tweede 

onderdeel beschrijft de keuze van de respondenten en vervolgens gaan we dieper in op de 

dataverzameling via de semi-gestructureerde interviews. 

Enquête 

De enquête was een eerste toegepaste methode binnen ons onderzoek. We streefden 

hiermee een duale doelstelling na. Enerzijds wilden we via deze weg op zoek gaan naar 

scholen die interesse hadden om mee te werken aan ons onderzoek. Daarbij hadden we ook 

tot doel informatie te verzamelen om geschikte scholen te kunnen selecteren naar de door 

ons vooropgestelde criteria. Anderzijds beoogden we ook een kwantitatief beeld van 

leerlingenparticipatie in het lager onderwijs te schetsen.  

Om deze doelstellingen te bereiken, stelden we een vragenlijst op via Google Forms. 

Inleidend werd de opzet van de enquête kort toegelicht. De vragenlijst omvatte twee luiken. 

Een eerste luik bevatte een aantal inhoudelijke vragen rond leerlingenparticipatie. Voor elke 

vraag werd bepaald of dit een verplichte vraag zou worden en of we meerdere 

antwoordmogelijkheden zouden toestaan. Dit eerste luik werd afgesloten met de vraag of de 

school geïnteresseerd was om mee te werken aan ons onderzoek. Indien de school zijn 

interesse aangaf, werd men doorverwezen naar een tweede luik. De respondent werd dan 

verzocht de eigen gegevens en die van de school te noteren. Bijlage A geeft een overzicht 

van de vragen uit de enquête.  

 

De link van de enquête werd uitgestuurd in een begeleidende mail (zie bijlage B) naar alle 

scholen lager onderwijs. Via de koepel van het Katholiek Onderwijs verkregen we een lijst 

van alle scholen en onderwijsinstanties in Vlaanderen. Alle hogescholen, universiteiten, 

secundaire scholen en kleuterscholen werden verwijderd. Daarnaast kozen we er ook voor 

om lagere scholen binnen het buitengewoon onderwijs niet mee te nemen in ons onderzoek, 

omdat leerlingenparticipatie daar nog om een andere aanpak vraagt per doelgroep. Na het 

elimineren van de scholen die niet tot onze doelgroep behoren, stuurden we de 

overgebleven scholen de link van de enquête en de begeleidende mail. 

 

Zowel de begeleidende mail als introductie van de enquête bevatten ook een ethisch aspect. 

We verzekerden de scholen dat we alle informatie die ze via de enquête met ons deelden, 

met de nodige anonimiteit zouden verwerken. Daarnaast voegden we ook een motiverend 

element toe. Uit één van de deelnemende scholen zou een workshop rond 

leerlingenparticipatie verloot worden. Deze beide toevoegingen hadden als doel om de 

scholen te stimuleren om mee te werken met het onderzoek.  

 

Bij het afsluiten van de enquête hadden 132 scholen de vragen vervolledigd. Iets meer dan 

de helft van de scholen (51.9%) gaf aan mee te willen werken aan het onderzoek. 
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Keuze van de respondenten 

Om een kwalitatieve steekproeftrekking te waarborgen die voldoet aan de voorwaarden 

opgelegd door de opdrachtgever, werd gekozen voor purposive sampling. De respondenten 

werden bewust geselecteerd op basis van bepaalde eigenschappen. 

 
Voor dit onderzoek werd geopteerd voor veertien responderende scholen om mee samen te 

werken. Het selecteren van scholen gebeurde aan de hand van verschillende selectiecriteria 

en werd toegepast op de 70 scholen die aangaven te willen meewerken aan het onderzoek. 

Door het toepassen van het selectiecriterium ‘het hele schoolteam draagt de visie’, slonk de 

selectiegroep naar 44. Bij het toevoegen van het criterium ‘leerlingenparticipatie in de 

schoolvisie’ kwam het aantal op 29.  

 

Deze groep van 29 scholen werd vervolgens in twee verdeeld op basis van het al dan niet 

hoog scoren op de participatieladder van Hart. Uit beide groepen werden uiteindelijk zeven 

scholen geselecteerd. Dit aan de hand van de volgende drie criteria: 

- Voldoende vertegenwoordiging van alle Vlaamse provincies 

- Voldoende vertegenwoordiging van alle koepels 

- Voldoende vertegenwoordiging van traditionele scholen ten opzichte van 

methodescholen  

Dataverzameling  

Nascholing ‘leerlingenparticipatie’ 

Twee onderzoekers zullen op dinsdag 12 februari een nascholing over leerlingenparticipatie 

onder begeleiding van expert J. van Dijck volgen om zich beter te verdiepen in het 

onderwerp.  

Semi-gestructureerde interviews 

Om de onderzoeksvragen meer diepgaand te kunnen beantwoorden zullen er semi-

gestructureerde interviews worden afgenomen bij veertien betrokken schoolleden. 

Momenteel is nog onbekend welke specifieke leden dit zullen worden. Dit kunnen zowel 

directieleden, leerkrachten als zorgcoördinatoren zijn. Een belangrijke voorwaarde voor 

selectie is het effectief betrokken zijn bij ‘leerlingenparticipatie op school’.  

 

De interviews van ongeveer een uur zijn niet gepersonaliseerd per respondent. Hiervoor 

werd een interviewleidraad ontwikkeld waarin gepeild wordt naar de onderzoeksvragen (zie 

bijlage C). Deze leidraad zorgt ervoor dat de data voldoende betrouwbaar verzameld kunnen 

worden overheen verschillende onderzoekers. Het semi-gestructureerd interview met 

leidraad zorgt ervoor dat het onderzoek op een uniforme wijze wordt afgenomen maar dat er 

een mogelijkheid is tot afwijkende verdieping van de vragen indien dit nodig blijkt. Dit soort 

interviews zorgt dus ook voor de nodige flexibiliteit bij de dataverzameling. De 

interviewvragen werden opgesteld op basis van het theoretisch kader. De leidraad werd, na 

het afnemen van een pilootinterview in de tweede week van januari, nog aangepast. 
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Expert 

Naast de veertien interviews met scholen, zal er ook een semi-gestructureerd interview 

plaatsvinden met expert J. Van Dijck. Hiervoor is een respondentspecifiek interview van 

ongeveer een uur opgesteld waarin gepeild wordt naar de onderzoeksvragen (zie bijlage D). 

Ook bij deze leidraad zijn de vragen opgesteld op basis van het theoretisch kader. Voor dit 

interview werd geen pilootinterview afgenomen. 

Focusgroep 

De keuze voor de focusgroepen is momenteel nog onbepaald en hangt af van de 

geselecteerde scholen. De groepsgrootte werd tot op heden vastgelegd op twaalf leerlingen 

waarbij de leeftijden gemengd zijn. De geselecteerde scholen beslissen zelf welke leerlingen 

hieraan deelnemen. Het ideale scenario bevat twee leerlingen per leerjaar. Hierdoor kunnen 

de oudere leerlingen de jongere ondersteunen. De focusgroep zal niet langer dan een uur 

duren. Voor de uitvoering van de focusgroepen werd een leidraad opgesteld (zie bijlage E) 

en peilt voornamelijk naar volgende drie zaken: 

1. Hoe ervaren de leerlingen hun leerlingenraad? 

2. Hoe voelen leerlingen zich bij bepaalde stellingen over leerlingenparticipatie? 

3. Hoe ervaren de leerlingen het al dan niet ‘meebeslissen op school’? 
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Voorlopige resultaten 

Kwantitatief luik - enquête 

Leerlingenparticipatie in de visie van scholen 

De enquête gaf op een relatief snelle wijze algemene informatie omtrent 

leerlingenparticipatie in het Vlaamse lager onderwijs. Resultaten tonen aan dat een 

meerderheid van de respondenten in de school bezig is met enige vorm van participatie. Bij 

63.6% hiervan staat dit ook expliciet vermeld in de visie van de school (Figuur 4).  

 
Figuur 4. Leerlingenparticipatie in de visie van de school 

Draagvlak van leerlingenparticipatie 

De reacties geven weer dat de participatie van leerlingen bij 68,2% van de scholen gedragen 

wordt door het gehele schoolteam. 22% van de scholen geven aan dat, naast het 

directieteam, niet alle leerkrachten van het schoolteam betrokken zijn bij het 

participatiegebeuren. Het aantal scholen waarbij zich slechts een klein draagvlak vertoonde, 

bleef relatief laag (Figuur 5).  

 
Figuur 5. Draagvlak van leerlingenparticipatie op school. 
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Participatievormen  

Antwoorden met betrekking tot de participatievormen (Figuur 6) tonen dat een overgrote 

meerderheid van de scholen, 81,1%, gebruik maakt van of bekend is met een leerlingenraad 

op school. De leerlingenenquête, ideeënbus en activiteiten tijdens de middagpauze volgen 

met respectievelijk 49,2%, 45,5% en 42,4%. De vormen van participatie die uit de survey 

minder blijken te worden toegepast door de deelnemende lagere scholen zijn de 

leerlingencommissie (9,1%), leerlingen in de schoolraad (9,8%) en verbetergroepen van 

leerlingen en het schoolteam (9,1%). 

 
Figuur 6. Vormen van leerlingenparticipatie op school. 

 

Naast deze bekende vormen van leerlingenparticipatie, werd via een open vraag de ruimte 

gegeven aan de scholen om ook andere geïnstalleerde vormen van leerlingenparticipatie 

aan te geven. Tabel 2 geeft hiervan een overzicht.  

 

Participatievorm Beschrijving 

Leerlingenparlement Leerlingen mogen zelf ideeën aanbrengen voor een betere 

schoolwerking. Zij komen met een bepaalde regelmaat samen om 

ideeën, problemen, activiteiten, acties... te bespreken 

Gemeenteraad Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen werden 

programmapunten besproken in een vergadering waarna deze op 

schoolniveau opgenomen worden door werkgroepen. 
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Leerlingcontact De leerlingen krijgen bij een rapport hun resultaten te horen voordat 

hun ouders ze te zien krijgen en hebben mede inspraak hoe de 

leerkracht het naar de ouders overbrengt. 

Klasdoorbrekende 

kleurgroepen 

Kleurgroepen onder leiding van kapiteins die de verantwoordelijkheid 

dragen over hun kleur. Deze kapiteins krijgen hier training voor. 

Vrij leerlingcontact De leerlingen kunnen op eigen initiatief een gesprek aanvragen 

indien er problemen zijn. 

Klasdoorbrekende 

projecten 

  

Projecten gedragen en uitgevoerd door leerlingen overheen de 

verschillende klassen 

Leerlingen in de 

ouderkring 

Leerlingen gaan mee met de ouderkring aan de slag rond een 

bepaald thema. 

Leerlingen in 

pedagogische raad 

Leerlingen sluiten aan in de pedagogische raad. 

'Groene envelop' Hierin worden ideeën samengebracht die tijdens het klasparlement 

besproken worden. De conclusie of het besluit hieruit wordt dan naar 

de kinderraad (op schoolniveau) gebracht, waarna het naar de 

personeelsvergadering komt. 

Leerlingen voeren in 

samenspraak 

schooltaken uit. 

Leerlingen helpen in samenspraak zorg dragen voor de kippen, 

afvalvrije speelplaats,… 

Open deur cultuur “Leerlingen stappen altijd mijn bureau binnen om dingen te 

bespreken. Wij hebben een algemene open cultuur.” 

APB = Altijd Paraat 

Brigade 

De APB'ers zijn klimaatverbeteraars en initiatiefnemers. Ze mogen 

alle kinderen helpen die even oud of jonger zijn dan zij zelf. APB’ers 

krijgen uitleg door gebruik te maken van verschillende 

technieken/werkvormen zoals: rollenspel, overleg (per twee), 

feedback geven, oplossingen zoeken met APB'ers voor 

(terugkerende) problemen, reflecteren over hun optreden en 

eventueel bijsturen, bewustmaking van de vernietigende impact van 

pesten op iemands leven, ... . Tweemaal per schooljaar worden er 

democratische verkiezingen gehouden. Er werd vanaf het begin 

medewerking gevraagd van alle leerkrachten.  

Andere Fotomuur zelf aanvullen, gezellige refterdagen,… 

Tabel 2. Aanvullende participatievormen uit de enquête 
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Participatieniveau volgens Hart (2001) 

Op vlak van het niveau van leerlingenparticipatie (Figuur 7) laten de resultaten van de 

enquête zien dat 42,4% van de scholen het hoogste niveau van leerlingenparticipatie, 

volgens de participatieladder van Hart (Hart et al, 2001), hanteert. In deze scholen bestaan 

participatievormen waarbij leerlingen initiatief kunnen nemen en de beslissingen door de 

leerlingen en school samen worden genomen. Verder kunnen we besluiten dat de 

participatieniveaus trede 4, trede 5 en trede 6 telkens door ongeveer een vierde van de 

scholen wordt toegepast. Slechts een klein aandeel van de scholen kan zich in geen enkel 

participatieniveau terugvinden. 

 

We moeten hier echter de kanttekening maken dat het mogelijk is dat niet voor elke 

werkvorm binnen eenzelfde school hetzelfde participatieniveau zal gelden. In de praktijk 

achten we het, met de aanwezige tijd en middelen, niet altijd realiseerbaar om de leerlingen 

steeds te betrekken in de beslissingen. We kozen er daarom, zoals eerder aangehaald in het 

methodologisch luik, voor om bij deze vraag meerdere antwoordmogelijkheden toe te staan. 

Scholen konden bijgevolg meerdere participatieniveaus selecteren en zijn daar ook duidelijk 

op ingegaan.  

 
Figuur 7. Niveau van leerlingenparticipatie op school. 

 

 

Algemeen kunnen we besluiten dat leerlingenparticipatie geen onbekend begrip is voor het 

lager onderwijs in Vlaanderen. Meer dan de helft van de respondenten kent een participatief 

beleid op school, dat expliciet aanwezig is in de visietekst en daarenboven gedragen wordt 

door het gehele schoolteam. Naast de gekende participatievormen, waarvan de 

leerlingenraad met 80% de meest gehanteerde vorm is, worden een aantal andere manieren 

toegevoegd bij de open vraag (cf. Tabel 2). Als laatste werd in de enquête naar het 

participatieniveau van de school gepeild. Los van de kanttekening die eerder gemaakt werd, 

kan worden besloten dat iets minder dan de helft van de deelnemende scholen zich op de 

hoogste trede van de participatieladder plaatst (Hart et al., 2001). Er is met andere woorden 

een groot draagvlak om tot uitgebreide leerlingenparticipatie te komen in het Vlaamse lager 

onderwijs.  
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Kwalitatief luik - semi-gestructureerde interviews 

 

To be continued... 
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Voorlopige conclusies en discussie 

 

Verder onderzoek kan zich toespitsen op leerlingenparticipatie op klasniveau.  

 

To be continued...  
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Bijlagen 

Bijlage A: vragen verkennende enquête 

 

Vraag Soort vraag Verplicht 

LUIK 1: Enquête leerlingenparticipatie 

Welke van de 
onderstaande vormen van 
leerlingenparticipatie op 
SCHOOLNIVEAU past uw 
school toe? 

Meerkeuzevraag met meerdere 
antwoordmogelijkheden: 

❏ Leerlingenraad of medezeggenschapsraad die 
meedenkt en -spreekt over het schoolbeleid 

❏ Leerlingenenquête om op schoolniveau de 
leerlingen te bevragen rond een bepaald topic 

❏ Panel of klankbordgroep van leerlingen waar het 
schoolteam een bepaald idee kan aftoetsen 

❏ Leerlingenvereniging die zich bezighoudt met een 
specifieke activiteit op school, zoals sport 

❏ Leerlingmentoren, zoals meter- en peterschap 
❏ Leerlingenteams die meewerken aan 

schoolactiviteiten 
❏ Commissie van leerlingen die voorstellen uitwerkt 

rond een bepaald thema 
❏ Leerlingen in de schoolraad 
❏ Verbetergroep van leerlingen en schoolteam om 

gezamenlijk een oplossing te zoeken voor een reëel 
probleem 

❏ Ideeënbus waarmee nieuwe ideeën worden 
verzameld over een bepaald topic 

❏ Schoolkrant 
❏ Activiteiten tijdens de middagpauze die door 

leerlingen mee worden opgezet 

Ja 

Indien uw school nog 
andere vormen van 
leerlingenparticipatie op 
SCHOOLNIVEAU hanteert, 
kan u deze hier noteren. 

Open vraag met vrije invulling Nee 



39 

Welke uitspraak past het 
best bij uw school? 

Meerkeuzevraag met meerdere 
antwoordmogelijkheden: 

❏ De school voert de projecten uit. De leerlingen 
mogen de school helpen. 

❏ De school voert de projecten uit. De leerlingen 
worden geconsulteerd, maar nemen geen 
beslissingen. 

❏ De school neemt het initiatief en de leerlingen 
beslissen mee. 

❏ De leerlingen nemen initiatief en nemen ook zelf 
beslissingen. De leerlingen nemen hier de leiding 
en de school heeft eerder een begeleidende rol. 

❏ De leerlingen nemen initiatieven en de beslissingen 
worden door de leerlingen en school samen 
genomen. 

❏ Geen van de bovenstaande stellingen 

Ja 

Staat leerlingenparticipatie 
expliciet in de visie van de 
school? 

Meerkeuzevraag met een enkele keuzemogelijkheid: 
❏ Ja 
❏ Nee 

Ja 

Door wie wordt deze visie 
gedragen? 

Meerkeuzevraag met een enkele keuzemogelijkheid: 

❏ Het hele schoolteam 
❏ De directie en een groot deel van de leerkrachten 
❏ De directie en enkele leerkrachten 
❏ Een groot deel van de leerkrachten 
❏ Slechts enkele leerkrachten 
❏ Alleen de directie 
❏ Niemand 

Ja 

Is uw school 
geïnteresseerd om mee te 
werken aan ons onderzoek 
door het geven van een of 
meerdere interviews? 

Meerkeuze met enkele keuzemogelijkheid en 
voorwaardelijke opmaak: 

❏ Ja:  doorverwijzing naar luik 2 
❏ Nee: einde vragenlijst 

 Ja 

LUIK 2: Contactgegevens 

Naam school + gemeente Open vraag met vrije invulling Ja 

Uw naam + functie binnen 
de school 

Open vraag met vrije invulling Ja 

Contactgegevens: telefoon, 
GSM, mail 

Open vraag met vrije invulling Ja 
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Bijlage B: begeleidende brief bij de enquête 

 

Hallo daar!  

 

Voor het vak ‘Interdisciplinair Project’ binnen onze studie Opleidings- en 

Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, voeren we een onderzoek uit rond 

leerlingenparticipatie en op welke manieren lagere scholen leerlingenparticipatie 

vormgeven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Scholierenkoepel. 

 

Om enerzijds meer informatie te verzamelen over de vormen van leerlingenparticipatie die 

reeds worden toegepast en anderzijds op zoek te gaan naar scholen die geïnteresseerd zijn 

om mee te werken aan ons onderzoek, sturen wij deze vragenlijst ook naar u!  

Interesse? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen. De enquête neemt slechts 5 

minuten van uw tijd in beslag.  

Eind januari zullen wij enkele scholen contacteren om interviews af te nemen. 

 

Alle informatie en gegevens die u via deze vragenlijst doorgeeft, worden vertrouwelijk 

behandeld. 

 

Scholen die deelnemen aan ons onderzoek, maken kans op een workshop rond 

leerlingenparticipatie, ontwikkeld op basis van onze onderzoeksresultaten! 

 

Om toegang te krijgen tot de vragenlijst – Klik hier.  

 

Bedankt voor uw deelname! 

 

Laura Demeuter, Lisa De Schrijver, Laura 
Doens, Tanja Franck, Colien Proost, Carmen 
Van Acker en Els Van Mencxel onder 
begeleiding van  
Prof. Kristin Vanlommel 

 

 
 
 

 

 

 

https://goo.gl/forms/hyYcDuJscR8svnZ93
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Bijlage C: interviewleidraad school 

 

Kenmerken : 

Semi-gestructureerd interview 

Richttijd: 60 minuten 

Respondenten: Directielid of leerkracht lagere school 

Onderwerp: Leerlingenparticipatie in het lager onderwijs 

 

Fase Vragen Richttijd 

Achtergrond- 

vragen 

Naam 

Geslacht 

Leeftijd 

Werkplek 

Ervaring: 

Vooraf 

Introductie 
Welkom ……., bedankt dat u de tijd wil nemen om mee te 

werken aan dit interview. 

Zoals u weet, voeren we in opdracht van de Vlaamse 

Scholierenkoepel onderzoek naar de leerlingenparticipatie 

in het lager onderwijs, namelijk naar de verschillende 

vormen en ondersteuningsnoden die bestaan in het lager 

onderwijs. Aangezien u hier al ervaring mee heeft, zijn we 

zeer geïnteresseerd over uw opvattingen hierover. 

Het interview duurt maximaal 60 minuten. 

Gaat u ermee akkoord dat dit gesprek wordt opgenomen? 

Dit zorgt er voor dat we al uw ervaringen goed kunnen 

verwerken. We willen ook nog benadrukken dat er geen 

juiste of foute antwoorden bestaan. Alle informatie wordt 

ook vertrouwelijk behandeld. 

Heeft u nog vragen voor we van start gaan? 

2 min. 

Openingsvragen 

School/persoon 

voorstellen 

Kan u kort vertellen wie u bent en wat uw functie is binnen 

uw school? 

3 min. 
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Inleidende 

vragen 

Voor we van start gaan, is het belangrijk te vermelden dat 

alle vragen zich op schoolniveau bevinden. Het gaat in dit 

interview dus niet om individuele leerkrachten die 

leerlingenparticipatie binnen de klasmuren vormgeven, wel 

om de brede werking  van leerlingenparticipatie op het 

niveau van de school. 

 

Wat betekent leerlingenparticipatie voor u? 

 

Als er bv enkel sprake is van een leerlingenraad ook 

duidelijk maken aan de respondent dat 

leerlingenparticipatie veel breder gaat. Alle zaken waarbij 

leerlingen mee doen, mee denken of mee beslissen 

rekenen we onder leerlingenparticipatie. 

3 min. 

Overgangsvragen 

 

Welke aspecten zorgen volgens u voor goede 

leerlingenparticipatie? 

3 min. 
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Kernvragen en 

bijkomende 

vragen  

 

 

Structuur 

Welke van volgende stellingen past het best bij uw school? 
Waarom? 

Er worden kaartjes voorzien met de stellingen, zodat de 
respondenten deze nog eens kunnen nalezen.  

1. We zijn bij het uitbouwen van leerlingenparticipatie 
vertrokken vanuit het ontwikkelen van een visie en daarna 
vormen gaan zoeken om de visie te verwezenlijken. 

2. We zijn bij het uitbouwen van onze visie rond 
leerlingenparticipatie vertrokken vanuit uitgewerkte 
situaties en vormen, waaruit de visie is ontstaan. 

Hoe staat leerlingparticipatie in de visie van de school? 
(Opmerking: bij sommige scholen wordt dit niet expliciet 
vermeld in de visie, maar eerder in de missie of het 
schoolreglement.) 

In welke mate is deze visie gekend door  
a) leerlingen?  
b) ouders? 
Welke stappen kan de school ondernemen om in de 
bekendheid van de visie bij leerlingen en ouders te 
groeien? 

Is de school ondersteund in de ontwikkeling van een visie 
rond leerlingenparticipatie? Bijvoorbeeld: bijscholingen, 
boeken, pedagogische begeleiding, … . 

Welke moeilijkheden hebben jullie ondervonden bij het 
uitwerken van een visie rond leerlingenparticipatie? 
 
Voor elke aangehaalde moeilijkheid stellen we één van de 
volgende vragen: 

Welke oplossing hebben jullie hiervoor gevonden? 
Hoe zijn jullie hiermee omgegaan? 

 

Kan u een concreet voorbeeld geven van 
leerlingenparticipatie? 

Welke werkvorm gebruiken jullie daarbij? 
- Wat zijn de voordelen van deze werkvorm? 
- Wat zijn de nadelen van deze werkvorm? 
- Werkt deze werkvorm voor alle leerlingen? 
- Welke verwezenlijkingen werden hiermee zoal bereikt? 
- Welke hulpmiddelen zou uw school kunnen gebruiken 

45 min. 
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om deze werkvorm beter te kunnen uitwerken? 

Op welk niveau van leerlingenparticipatie bevindt dit 
voorbeeld zich? Eventueel zelf afleiden uit de beschrijving 
en terugkoppelen. 
Mogelijkheden: 
- De school voert de projecten uit. De leerlingen mogen de 
school helpen. 
- De school voert de projecten uit. De leerlingen worden 
geconsulteerd, maar nemen geen beslissingen. 
- De school neemt het initiatief en de leerlingen beslissen 
mee. 
- De leerlingen nemen initiatief en nemen ook zelf 
beslissingen. De leerlingen nemen hier de leiding en de 
school heeft eerder een begeleidende rol. 
- De leerlingen nemen initiatieven en de beslissingen 
worden door de leerlingen en school samen genomen. 

Dit kan met meerdere voorbeelden herhaald worden. Als 
de respondent moeite heeft met het verzinnen van 
voorbeelden of werkvormen, kan er een lijst (achteraan 
deze bijlage) met werkvormen getoond worden. 

Welke vormen van leerlingenparticipatie die u net heeft 
opgesomd maken een vast onderdeel uit van de werking 
binnen uw school? 

Cultuur/bereidheid 

Volgende vraag is afhankelijk van school tot school. We 
bekijken welk draagvlak de school aangaf in de enquête. 

U gaf in de enquête aan dat binnen uw school 
leerlingenparticipatie uitgedragen wordt door …(draagvlak 
specifiëren). Hoe zijn jullie tot dit draagvlak gekomen? 

Wat hebben jullie nog nodig om een groter draagvlak te 
creëren? 

Welke factoren maken het voor het schoolteam moeilijker 
om leerlingenparticipatie te integreren in de werking?  
a. Directie 
b. Leerkrachten 

Hebben bepaalde mensen verantwoordelijkheden 
gekregen om leerlingenparticipatie uit te werken binnen uw 
school?  
Zo ja:  
Welke verantwoordelijkheden?  

Wat is de laatste 3-4 jaar op uw school veranderd door 
middel van het toepassen van vormen van 
leerlingenparticipatie? 
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Welke initiatieven zou men volgens u kunnen ondernemen 
om leerlingenparticipatie nog meer te versterken binnen 
uw school? 

Vaardigheid 

Leerlingen 

Wat kunnen leerlingen uit het lager onderwijs volgens u 
doen in verband met leerlingenparticipatie? Welke 
concrete vaardigheden bezitten zij al? (Eventueel per 
leeftijd vragen; zie volgende vraag)  

Welke verschillen ziet u tussen leerlingen? Ziet u verschil in 
vormen van participatie, in graden of nog andere? 

Welke stappen zijn er ondernomen om leerlingen te 
stimuleren tot leerlingparticipatie? 

Welke ondersteuning zou uw school willen om leerlingen 
tot participatie te brengen? 

Leerkrachten 

Kan u een leerkracht voor ogen houden die veel bezig is 
met leerlingenparticipatie en dit goed doet? Wat maakt dat 
deze leerkracht dit goed kan? Welke vaardigheden heeft 
hij/zij? 

Hoe komt hij/zij aan die vaardigheden?  
Hebben ze vb. training gevolgd? Zo ja, welke training? 

Kan u ook een leerkracht voor ogen houden die nog zou 
kunnen groeien in verband met leerlingenparticipatie? In 
welke vaardigheden zou hij/zij dan moeten groeien? 

Welke stappen kunnen ondernomen worden om 
leerkrachten te ondersteunen om tot leerlingparticipatie te 
komen? 

Hoe worden nieuwe leerkrachten hierin meegenomen? 

Welke hulpmiddelen heeft uw school nodig om de 
vaardigheden van leerkrachten rond het implementeren 
leerlingenparticipatie te vergroten? 

   

Slotvragen Wat zou u graag nog leren of weten als het gaat over 

leerlingenparticipatie op uw school?  

 

Welke adviezen geeft u aan scholen die met 

3 min. 
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leerlingenparticipatie aan de slag willen gaan? 

 

Ik ben aan het eind van het interview gekomen. Wenst u 

nog iets extra toe te voegen dat nog niet aan bod kwam? 

   

Afronding Ik wil u hartelijk bedanken om tijd te nemen voor dit 

interview en voor de zinvolle informatie die u ons hebt 

gegeven. Heeft u nog andere vragen? 

 

1 min 
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Werkvormen bij leerlingenparticipatie 

- leerlingenraad, leerlingenparlement of medezeggenschapsraad die meedenkt over 

het schoolbeleid 

- leerlingenenquête om leerlingen te bevragen over een bepaald topic 

- panel of klankbordgroep waar een idee kan afgetoetst worden 

- leerlingenvereniging (bv voor sport) 

- leerlingmentoren (bv meter- en peterschap) 

- leerlingenteams die meewerken aan schoolactiviteiten 

- commissie van leerlingen om voorstellen rond een bepaald thema uit te werken 

- leerlingen in de schoolraad 

- leerlingen in de pedagogische raad 

- leerlingen in de klassenraad 

- leerlingen in het oudercomité 

- verbetergroep waarin leerlingen en schoolteam gezamenlijk een oplossing zoeken 

voor een probleem 

- ideeënbus  

- schoolkrant 

- activiteiten tijdens de middagpauze die door de leerlingen mee worden opgezet 

- activiteiten op het schoolfeest mee uitwerken 

- klasdoorbrekende projecten die gedragen en uitgevoerd worden door de leerlingen 

- leerlingcontact bij rapporten 

- leerlingen dragen de verantwoordelijkheid voor een bepaalde activiteit (bv het 

zorgen voor kippen, papiertjes op de speelplaats, …) 
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Bijlage D: interviewleidraad expert 

 

Kenmerken: 

Semi-gestructureerd interview 

Richttijd: 60 minuten 

Respondenten: expert op vlak van leerlingenparticipatie 

Onderwerp: Leerlingenparticipatie in het lager onderwijs 

 

Fase Vragen Richttijd 

Achtergrondvragen Naam 

Geslacht 

Leeftijd 

Werkplek 

Ervaring: 

Vooraf 

Introductie Welkom ……., bedankt dat u de tijd wil nemen om 

mee te werken aan dit interview. 

Zoals u weet, voeren we in opdracht van de 

Vlaamse Scholierenkoepel onderzoek naar de 

leerlingenparticipatie in het lager onderwijs, 

namelijk naar de verschillende vormen en 

ondersteuningsnoden die bestaan in het lager 

onderwijs. Aangezien u hier veel ervaring mee 

heeft, zijn we zeer geïnteresseerd over uw 

opvattingen hierover. 

Het interview duurt maximaal 60 minuten. 

Gaat u ermee akkoord dat dit gesprek wordt 

opgenomen? Dit zorgt er voor dat we al uw 

ervaringen goed kunnen verwerken. We willen 

ook nog benadrukken dat er geen juiste of foute 

antwoorden bestaan. Alle informatie wordt ook 

vertrouwelijk behandeld.  

Heeft u nog vragen voor we van start gaan? 

 

 

 

2 min. 



49 

Openingsvragen 

School/persoon 

voorstellen 

Kan u kort vertellen wie u bent en wat u in uw 

functie te maken heeft met leerlingenparticipatie? 

3 min. 

Inleidende vragen Wat betekent leerlingenparticipatie voor u? 

 

3 min. 

Overgangsvragen 

 

Welke aspecten zorgen volgens u voor goede 

leerlingenparticipatie? 

3 min. 

Kernvragen en 

bijkomende vragen  

 

 

Structuur 

Voor de VSK is het belangrijk dat 
leerlingenparticipatie in de visie van de 
(basis)school is opgenomen?  Hoe staat u hier 
tegenover? 

Hebt u er een zicht op of dit bij veel lagere scholen 
het geval is? 

Hebt u er een zicht op of de mensen die uw 
bijscholingen volgen komen vanuit persoonlijke 
interesse of vanuit schoolvisie? 

Als er een schoolvisie is: Welke van volgende 
stellingen denkt u dat het meest voorkomt? 

Er worden kaartjes voorzien met de stellingen, 
zodat de respondenten deze nog eens kunnen 
nalezen.  

1. We zijn bij het uitbouwen van 
leerlingenparticipatie vertrokken vanuit het 
ontwikkelen van visie en daarna vormen gaan 
zoeken om de visie te verwezenlijken 

2. We zijn bij het uitbouwen van onze visie 
vertrokken vanuit uitgewerkte situaties en 
vormen, waaruit de visie is ontstaan 

Ondersteunt u lagere scholen in de ontwikkeling 
van een visie?   Zo ja, hoe? 

Welke moeilijkheden ondervinden scholen bij het 
uitwerken van een visie? 
 
Welke oplossingen stelt u voor? 
Hoe kunnen scholen hiermee omgaan? 

 

45 min. 
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In onze enquête zijn wij vertrokken vanuit het 
model ‘participatieladder van Hart’ en in onze 
interviews bevragen we de niveaus (uitleggen).  

Gebruikt u deze ook in het ondersteunen van 
scholen of individuele leerkrachten?  
zo nee: Ander model?  Hoe werkt dat? 
zo ja: Hoe?   

Cultuur/bereidheid 

Vanuit de literatuur weten we dat het belangrijk is 
om via de schoolcultuur een draagvlak te creëren, 
om de bereidheid tot leerlingenparticipatie binnen 
het schoolteam te vergroten. 

Wat hebben scholen, naar uw gevoel/ervaring, 
nodig om een groter draagvlak te creëren? 

Welke factoren houden het schoolteam tegen om 
leerlingenparticipatie te integreren in de werking?  
 

Welke vormen van leerlingenparticipatie maken in 
lagere scholen, naar uw gevoel/ervaring, het 
meest een vast onderdeel uit binnen de werking 
van de basisschool? 

Welke initiatieven zou men volgens u kunnen 
ondernemen om leerlingenparticipatie nog meer 
te versterken binnen een schoolteam? 

Vaardigheid 

Leerlingen 

In welke mate zijn leerlingen uit het lager 
onderwijs vaardig in participatie?  

Zijn er verschillen tussen leerlingen (bv qua 
leeftijd)? Ziet u verschil in het voorkomen van 
vormen van participatie, in verschillende graden 
van de lagere school of nog andere? 

Welke stappen kunnen ondernomen worden om 
leerlingen te stimuleren tot leerlingenparticipatie? 

Welke ondersteuningsnoden ondervindt u bij 
lagere scholen om leerlingen tot participatie te 
brengen? 

Leerkrachten 

Heeft u een zich op welke factoren maken dat 
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leerkrachten vaardig zijn in het toepassen van 
vormen van leerlingenparticipatie? 

Hoe komen ze aan die vaardigheden?  
In uw bijscholingen wellicht, maar merkt u ook 
andere manieren?  Leren ze bijvoorbeeld van 
elkaar?   

Is de reeds gangbare cultuur in een school genoeg 
om nieuwe leerkrachten mee te nemen in het 
verhaal? 

Welke stappen kunnen ondernomen worden om 
leerkrachten te ondersteunen om tot 
leerlingenparticipatie te komen? 

   

Slotvragen Welke adviezen geeft u aan scholen die met 

leerlingenparticipatie aan de slag willen gaan? 

 

Ik ben aan het eind van het interview gekomen. 

Wenst u nog iets extra toe te voegen dat nog niet 

aan bod kwam? 

3 min. 

   

Afronding Ik wil u hartelijk bedanken om tijd te nemen voor 

dit interview en voor de zinvolle informatie die u 

ons hebt gegeven. Heeft u nog vragen? 

 

1 min 
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Bijlage E: leidraad focusgroep 

  

Richttijd: 50 minuten 

  

Deelnemers: 12-tal kinderen, liefst 2 per leerjaar.  

Voorwaarde: de kinderen moeten al ervaring hebben met een vorm van 

leerlingenparticipatie 

  

Onderwerp: Leerlingenparticipatie in het lager onderwijs 

  

Doel: De mening en perceptie van leerlingen uit het lager onderwijs over het concept 

‘leerlingenparticipatie’ achterhalen. 

Focusgroepen worden gebruikt wanneer je naast het verkrijgen van de eigen mening van het 

kind, ook zicht wilt krijgen op hoe hun mening (niet) past in de groep en hoe bepaalde 

meningen zich verhouden tot andere meningen.  

  

Aandachtspunten: 

● Een sfeer van vertrouwen creëren tussen de kinderen onderling en de kinderen en de 

onderzoeker.  

● Een rustige omgeving  

● Modereren is noodzakelijk, maar je probeert zoveel mogelijk de kinderen zelf aan het 

woord te laten, en een spontaan gesprek te laten groeien. (Rol onderzoeker = 

beperkt) 

● De rol van de assistent moderator (het nemen van notities, en het welbevinden van 

de kinderen in de gaten houden) wordt best uitgelegd om te vermijden dat de 

kinderen zich geobserveerd voelen.   

● Let op de groepsdynamiek. Voorkom dat vlotte sprekers de bovenhand nemen, elk 

kind moet de kans krijgen zijn/haar mening te formuleren.   

● Het is belangrijk om te benadrukken dat er geen juiste of foute antwoorden zijn, maar 

dat het hun mening is die telt. 

● Leg goed uit aan de kinderen waarom je opnames maakt en wat ermee zal gebeuren.  

  

Voorbereiding: 

Ter voorbereiding worden er kaartjes gemaakt die aanduiden in welke klas of graad de 

leerlingen zitten. Zo is er onderscheid mogelijk zonder de anonimiteit te schenden. 
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Verloop: 

FASE UITWERKING TIJD 

INLEIDING Opwarmingsvragen (om vertrouwen te creëren): 

(Mogelijke opties) 

1. De leerlingen gaan in een kring zitten. Een grote bol 

wol wordt naar willekeurige leerlingen gegooid. 

Wanneer een leerling de bol gevangen heeft, 

beantwoordt hij of zij één van volgende vragen: 

● Wat is jouw naam? 

● In welke klas zit jij? 

● Zit jij in de leerlingenraad? 

● Wat vind jij leuk aan jouw school? 

Zo ontstaat er een groot web van woldraad.  

  

Hierna worden de hierboven vermelde aandachtspuntjes (vb. 

een rustige, respectvolle en vertrouwde omgeving waar alle 

antwoorden juist zijn) op een kindvriendelijke manier uitgelegd.  

  

De bol wol kan ook vervangen worden door een oefening met 

beweging om te antwoorden op de opwarmingsvragen. 

  

2.     De leerlingen krijgen een aantal foto’s te zien die 

gelinkt kunnen worden aan leerlingenraden of andere 

vormen van leerlingenparticipatie. Daarna wordt gepolst 

naar de foto’s die het best passen bij de school.  

10 min 

MIDDEN De leerlingen worden in 3 groepjes van 4 gegroepeerd. 

De groepjes worden zodanig verdeeld dat er een heterogene 

mix is op basis van leeftijd.  

OF 

De leerlingen worden in aparte groepen opgedeeld: 

● 1 of 2 groepen (hangt ervan af) met lln uit 1, 2, 3 & 4 

samen.  

(Deze groep heeft meer ondersteuning nodig van de 

moderator.) 

● 1 of twee groepen (hangt ervan af) met lln uit 5 & 6 

samen. 

  

OPDRACHT 1: 

Woordspin rond het thema ‘leerlingenraad’.  

  

Elk groepje krijgt een groot blad waarop ‘leerlingenraad’ staat. 

Schrijf allerlei dingetjes op waaraan jullie denken bij het woord 

‘leerlingenraad’. Daarna worden de antwoorden met alle 

groepjes samen besproken. 

36 min 

= 

12 min 

12 min 

12 min 
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● Wat weten jullie over de leerlingenraad op deze 

school? 

● Waarover mogen jullie beslissen? 

● Waarom hebben jullie een leerlingenraad?  

● Welke zaken/thema’s mogen jullie zelf verbeteren of 

veranderen?  

  

  

OPDRACHT 2: 

Stellingenspel …  Geef jouw gekleurde mening 

De leerlingen zitten allemaal samen in een cirkel. 

  

Bij deze opdracht krijgen de leerlingen elk 3 kaartjes. Elk 

kaartje betekent een andere mening: (ik heb reeds zo’n 

kaartjes.) 

● groen: ik ga hiermee akkoord 

● rood: ik ga hier niet mee akkoord 

● geel: ik weet het niet goed.  

Na elke stelling krijgen ze de tijd om hierover na te denken en 

moeten ze dan hun meningskaartje in de lucht steken. Er 

worden dan enkele leerlingen aangeduid om hun antwoord uit 

te leggen. 

  

OF 

  

Stellingenspel … Ga staan als 

  

De leerlingen gaan recht staan indien ze akkoord zijn met de 

stelling.  

  

Er kan eventueel afgewisseld worden tussen de kaartjes, het 

rechtstaan en een combinatie van beide.  

  

Stelling 1: Als ik een idee heb, wordt er naar mij geluisterd. 

Stelling 2: Ik durf mijn ideeën aan de leerkrachten/directeur te 

zeggen. 

  

Stelling 3: Ik kan mijn ideeën aan de leerkrachten/directeur 

zeggen.  

Stelling 4: In onze school worden sommige ideeën onmiddellijk 

weggegooid omdat ze niet haalbaar zijn. 

Stelling 5: Als een idee niet wordt uitgevoerd, wordt er gezegd 

waarom dit zo is/worden er hiervoor redenen gegeven. 

Stelling 6: Ik heb het gevoel dat ik genoeg kansen krijg om 

mijn mening te geven. 

Andere mogelijke stellingen ... 
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● Ik vind dat er op onze school niet naar de leerlingen 

geluisterd wordt. 

● De leerkrachten/directeur/persoon die de 

leerlingenraad begeleidt staat open voor al onze 

ideeën. 

● Als een idee wordt goedgekeurd in de leerlingenraad, 

wordt het ook effectief uitgevoerd. 

● Ik luister naar ideeën van medeleerlingen die niet in de 

leerlingenraad zitten en leg deze ideeën ook voor. 

● Ik voel me goed bij/ik ben tevreden over de mate 

waarin leerkrachten/directeur naar mij luisteren. 

● Als er iets op school gebeurt/beslist wordt, kan ik 

daarover iets zeggen tegen mijn leerkracht/de 

directeur. 

● Als er iets beslist moet worden op school, wordt 

daarover eerst de mening van de leerlingen gevraagd. 

  

OPDRACHT 3: 

Pro- contraposter rond het thema ‘leerlingen beslissen mee op 

school’ 

  

Lln krijgen nu roze en groene post-its om positieve en 

‘negatieve’ dingen rond ‘beslissingen op school’ te noteren. Ze 

bespreken dit samen. De ingevulde post-its mogen ze dan op 

een grote poster vooraan komen plakken. Daarna worden de 

antwoorden met alle groepjes samen besproken. 

Deelvragen:  

● Wat hebben jullie op school al veranderd? Geef een 

voorbeeld. 

● Waarom is meebeslissen belangrijk voor jullie? 

● Hoe kan dit volgens jullie beter? 

SLOT ‘Wat zou jij veranderen aan deze school indien jij hier de baas 

was?’ 

De leerlingen krijgen een papiertje waarop ze één iets mogen 

noteren wat ze zouden veranderen.  

en  

‘Wat vonden jullie van deze sessie?’ 

De leerlingen krijgen een papiertje waarop ze hun mening over 

deze focusgroep mogen geven.  

  

Op de papiertjes staan de vragen reeds geprint, alsook 

antwoordruimte. 

4 min  

  

  

 


