
EEN GOED IDEE 
(ONLINE) ENQUÊTE

Een veel gebruikte methode om naar de voorstellen te peilen bij de leerlingen: de

enquête. Het kan eens fijn zijn om je deelnemers te belonen voor hun inzet,

bijvoorbeeld door een hotdog te geven voor elke ingevulde enquête.



EEN GOED IDEE VAN 
ATHENEUM BREE

Leerlingen, leerkrachten en directie gooiden het veel te dikke schoolreglement 

in de vuilnisbak. Ze bedachten een nieuw reglement, dat focust op de relatie 

tussen leerlingen en leerkrachten. Het resultaat: 15 heldere regels, waarbij 

duidelijk omschreven is wat de gevolgen zijn bij overtreding. 



EEN GOED IDEE VAN 
Paridaens Leuven

leerlingenraad 

Pak je bevraging eens anders aan! Gebruik alcoholgel om een dringend
dilemma op te lossen of om een ludieke vraag te stellen.



EEN GOED IDEE VAN 
COLLEGE HAGELSTEIN SINT-KATELIJNE -WAVER

leerlingenraad 

In 'café neffe 't school' leren leerkrachten en leerlingen elkaar wat beter 

kennen. Drankjes en hapjesaan democratische prijzen en gezelligheid troef! 

Dat heeft alleen maar positieve gevolgen voor de sfeer tijdens de lessen!



EEN GOED IDEE 
CHOCOTOFFE DAG

Wens elke leerling een chocoTOFFE dag toe en geef hen een chocotoff. Wat

verderop hangt een vraag uit boven drie dozen met mogelijke antwoorden. Het

papiertje van de chocotoff gooien de leerlingen in de doos met hun stemkeuze.  

Waar moet de 
leerlingenraad dit 
jaar aan werken? 



EEN GOED IDEE DE DIRECTEUR KOMT LANGS OP HETEINDE VAN DE LEERLINGENRAAD

Wanneer de directeur op het einde van elke leerlingenraad langskomt kunnen jullie hem/haar 

op de hoogte houden waarmee jullie bezig zijn én onmiddellijk vragen stellen.



EEN GOED IDEE VAN 
EDUGO CAMPUS GLORIEUX OOSTAKKER

leerlingenraad 

Samen met de directeur heeft de leerlingenraad bij de leerlingen een discussie 

over de sperperiode voor de examens in gang gezet. De belangrijkste punten 

namen ze mee naar een bijeenkomst met andere scholen van de  

scholengemeenschap. Deze nieuwe schoolregel heeft als resultaat: een toets- en 

taakvrije week voor iedereen tijdens de laatste week voor de examens.



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-MARIA INSTITUUT GEEL

leerlingenraad 

Geen leerlingenraad, maar wel directe inspraak van leerlingen via o.a. enveloppemomenten. Elke

klas krijgt op hetzelfde moment een envelop met een vraag bv. 'wat zou jij veranderen aan de

schoolregels?'. Na een korte discussie noteert iemand de belangrijkste antwoorden. Elke klas

vaardigt een leerling af. Die gaan in gesprek met de directeur over de antwoorden van hun klas.  



EEN GOED IDEE 
FOCUSGROEP

Rond 1 thema wordt een team van leerlingen en leerkrachten samengesteld. ze

wisselen ervaring uit en gaan in gesprek met de directie. Er is een neutrale

gespreksleider nodig!



EEN GOED IDEE 
GIDSBEURT

De leerlingenraad/directeur neemt leerlingen mee doorheen de school.

Leerlingen kunnen dan zeggen wat ze (minder) goed vinden er suggesties doen

ter verbetering.



EEN GOED IDEE VAN 
BuSO DE LEEREXPERT DULLINGEN

leerlingen van

Alle leerlingen mogen in mei hun droom voor het volgend schooljaar formuleren:

een uitstap die ze willen doen, een schoolregel die ze willen veranderen, een

thema waarover ze willen leren, ... Het schoolteam gaat er daarna mee aan de slag



EEN GOED IDEE VAN 
Elzendaalcollege

leerlingenraad 

Instagram is niet enkel een goed idee om promo te voeren, gebruik het ook eens

om de mening van andere leerlingen te vragen. Antwoorden op een poll of

langere antwoorden typen = heel veel informatie op korte tijd.

foto



EEN GOED IDEE VERGADEREN OP HET KANTOOR VAN DE DIRECTEUR

Kaap het kantoor van de directeur tijdens de middagpauze. Hou jullie leerlingenraad in het kantoor

van de directeur. Zo is hij/zij altijd op de hoogte en kan je hem/haar snel iets vragen.



EEN GOED IDEE VAN 
GO! ATHENEUM SINT-TRUIDEN

leerlingenraad 

Het Kabinetuur is een moment waar alle leerlingen meewerken aan de 

school. Er zijn 5 kabinetten: Media (bv. posters), Sociale Zaken (bv. goede doelen), 

Milieu (bv. tuinieren), Economische Zaken (bv. Oxfamwinkel) en Festiviteiten.



EEN GOED IDEE VAN 
MARIS STELLA INSTITUUT MALLE

leerlingenraad 

Leerlingenparticipatie is een keuzevak op deze school. Eén uur per week

discussiëren vijfdejaars met twee leerkrachten over hoe ze het schoolleven

aangenamer kunnen maken. Uiteraard zetten ze hun ideeën om in actie.



EEN GOED IDEE 
KLANKBORDGROEP

Een klankbordgroep is een groep van leerlingen die je speciaal (1 of 2 keer)

samenbrengt rond een bepaald idee. Je stelt hen je voorstel voor en zij kunnen

reageren op het voorstel: Wat vonden ze goed aan het voorstel? wat zouden ze

aanpassen? Wat zouden ze weglaten? En wat missen ze nog in dit voorstel? 



EEN GOED IDEE 
Klasvertegenwoordigers



EEN GOED IDEE 
KLETSKOEK

De leerlingenraad/directeur nodigt meerdere keren 3-5 leerlingen uit voor een kort

gesprek (met koekjes) over bepaalde thema's of vragen. Zo verzamelen ze info bij

leerlingen van verschillende jaren, richtingen...



EEN GOED IDEE VAN 
KA ETTERBEEK

leerlingenraad 

Tijdens een bijeenkomst met leerlingen, leerkrachten en directie om samen aan het

schoolbeleid te werken, bleek dat de thema's die leerlingen wilden aanpakken

(welbevinden, vernieuwing curriculum, motivatie, kwaliteit van de lessen) dezelfde waren

als waar leerkrachten werkgroepen rond gevormd hadden. Vanaf dat moment werden er

telkens een aantal leerlingen uitgenodigd op die werkgroep-bijeenkomsten. 



EEN GOED IDEE VAN 
DE WIELEWAAL AMSTERDAM (NL)

leerlingenraad 

In de leerlingenarena luisteren leerkrachten 20 minuten lang in stilte naar wat

hun leerlingen willen delen. Daarna gaat elk lerarenteam aan de slag met wat

ze gehoord hebben. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-JAN BERCHMANSCOLLEGE MOL

leerlingenraad 

Drie keer per jaar worden uit elke klas van 2e en 3e graad één of meer afgevaardigden

uitgenodigd voor het leerlingenforum. Een groepje leerlingen -het leerlingenparlement- neemt de

beslissingen van het forum mee naar overleg met de directie. Zij  bereiden het forum ook voor.  

Daarnaast zijn er nog 10 andere leerlingenraden (bv schoolradio, cultuur, sport, ...). Samen met

het leerlingenparlement vormen zij 'de algemene leerlingenraad'. 



EEN GOED IDEE 
LEERLINGENPARLEMENT



EEN GOED IDEE  
LOSSE MEDEWERKERS

Niet alle leerlingen houden van vergaderen. Maar sommigen willen wel de handen

uit de mouwen steken om mee te werken aan een actie van de leerlingenraad.  

Ook goed voor de promotie:: zij kunnen op hun beurt hun vrienden aanspreken! 



EEN GOED IDEE VAN 
CLW Het Keerpunt Antwerpen

leerlingenraad 

De leerlingenraad nodigt een leerkracht van iedere werkgroep die

schoolactiviteiten organiseert uit: zoals dikke truiendag, sportdag,

kerstactiviteit... De leerlingen geven tips voor de activiteit en evalueren erna.

Ze vragen telkens de mening van de hele klas. Zo heeft iedereen inspraak en

zijn de activiteiten veel leuker.



EEN GOED IDEE VAN 
STEDELIJK GYMNASIUM ARNHEM

leerlingenraad 

Enkele leerlingen namen initiatief om een onderwijsdag te organiseren. Ze

dachten samen met leerkrachten en directie na over beter onderwijs via

workshops en discussies.  



EEN GOED IDEE 
OP DE KOFFIE BIJ DE DIRECTEUR

Na elke leerlingenraad gaan er 2 vertegenwoordigers op de koffie bij de directeur en vertellen ze

waarmee ze bezig zijn en kunnen ze ook vragen stellen. 



EEN GOED IDEE 
OPEN FORUM



EEN GOED IDEE 
OPENLUCHT-LEERLINGENRAAD

De eerste leerlingenraad van het jaar gaat door op de speelplaats! Maak een leuk

hoekje met zeteltjes... Wie wil mag erbij komen zitten! De enige voorwaarde: een

voorstel om de school leuker te maken op een blad schrijven en meepraten. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-BAVO GENT

leerlingenraad 

in het begin van het schooljaar bevraagt de leerlingenraad de leerlingen rond

specifieke thema's zoals gsm-regels, uniform, internaat, ... Ze doen dit met een

post-it-muur per thema.



EEN GOED IDEE VAN 
SINT-JOZEF HUMANIORA

leerlingenraad 

Deze school voorzag een budget voor een duurzaam project. Wat dat project zou 

zijn? Dat konden de leerlingen helemaal zelf kiezen. Via Smartschool kon 

iedereen zijn project indienen.

foto



EEN GOED IDEE 
REIZENDE IDEEËNBUS

De ideeënbus ‘reist’ van lokaal naar lokaal. Staat ze in jouw klas, dan kun je je

ideeën erin kwijt. Denk aan het geraamte van biologie met een rugzakje aan, een

basketbal met een gleuf in, een paspop waar je papiertjes op kan prikken… 

 



EEN GOED IDEE VAN 
KA ETTERBEEK

leerlingenraad 

Om de leefregels een updat te geven, werd een werkgroep opgericht met enkele

leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. De leerlingenraad bevroeg alle leerlingen

over de regel die ze wilden aanpassen. Ouders en leerkrachten deden dat ook bij hun

achterban. Samen pasten ze de leefregels aan. Na een feedbackronde op het nieuwe

voorstel, werden de nieuwe leefregels goedgekeurd door het schoolbestuur. 



EEN GOED IDEE VAN 
SINT CLARA COLLEGE ARENDONK

leerlingenraad 

De leerlingenraders dragen een doos, waarop verschillende vragen staan. Andere

leerlingen konden hun mening daarop noteren. De antwoorden kunnen verder

besproken worden in de leerlingenraad, of afgeleverd worden bij de directie.



EEN GOED IDEE  
SCHRIJFGESPREK

In het lokaal verspreid liggen of hangen een aantal grote papieren met een vraag 

erop. Iedereen loopt rond met een balpen en schrijft zijn/haar ideeën op de 

papieren. Zie je iets leuks of wil je meer uitleg bij iets dat iemand anders 

geschreven heeft? Reageer al schrijvend! 



EEN GOED IDEE 
sollicitatiecommissie met leerlingen

Op deze school mochten leerlingen mee denken over de keuze van de nieuwe 

directeur. Als deel van de sollicitatie moest elke kandidaat een gesprek met 

leerlingen hebben waarna zij hun mening konden geven.



EEN GOED IDEE VAN 
VICTOR HORTASCHOOL EVERE

leerlingenraad 

Tijdens de eerste week school, mochten alle leerlingen stemmen op wat de leerlingenraad dat jaar

zou moeten aanpakken of organiseren. In echte stemhokjes. De lijst met meest gekozen

antwoorden werd opgehangen. Op hetzelfde raam in de inkomhal worden leerlingen op de hoogte

gehouden van de voortgang ervan. 



EEN GOED IDEE 
STEMMEN MET AFVAL

Twee vliegen in 1 klap: mensen zijn hun afval kwijt én jij weet hoe ze over jouw

idee denken. 



EEN GOED IDEE 
STEMMEN MET LEGO

Deze school wilde weten hoe de leerlingen naar school kwamen. Elke leerling

kreeg een blokje en gooide dat in de juiste koker. Zo heb je meteen een duidelijk

overzicht.  



EEN GOED IDEE VAN 
OLVI PIUS X ZELE

leerlingenraad 

Wil je snel te weten komen of je voorstel populair is? Verzamel alle leerlingen

en laat ze stemmen met rood en groen, zoals deze leerlingenraad deed. Snel

en simpel. 



EEN GOED IDEE 
TERRASJE OP DE SPEELPLAATS

Bouw een terrasje op de speelplaats en ontvang er leerlingen met een lekker drankje, een koekje

en een goede stoel. Bevraag hen: 'als jij directeur zou zijn, wat zou jij veranderen aan onze school?'

Het zal jullie nieuwe ideeën én nieuwe fans opleveren!

Als jij directeur was, 

wat zou jij 

veranderen? 

Bij ons zit je op je gemak met een drankje en 
gebak!  



EEN GOED IDEE VAN 
HIVSET TURNHOUT

leerlingenraad 

Elke maand organiseert de leerlingenraad een tetterterras. De leerlingen

kunnen dan rechtstreeks vragen stellen aan de directeur. 



EEN GOED IDEE 
VERBETERGROEP

Een verbetergroep is een groep die bestaat uit leerlingen en leerkrachten die

samenwerken om een probleem op te lossen. De groep komt twee keer bij elkaar

en bespreken welke problemen er zijn op school, hoe deze veroorzaakt worden

en bedenken verbetervoorstellen voor de problemen. 



EEN GOED IDEE VAN 
leerlingenraad ATHENEUM CALMEYN DE PANNE

De leerlingenraad vergadert zoveel mogelijk in de openbare ruimtes van de 

school. Dit kan gaan van de overdekte zaal, de'chill-weide' op de speelplaats, tot 

het petanqueplein vlak voor de school. Zo weten andere leerlingen hen meteen te 

vinden met hun vragen en ideeën. 



EEN GOED IDEE 
VERKIEZINGEN



EEN GOED IDEE 
VLIEGENDE REPORTER

Wandel over de speelplaats en spreek enkele groepjes van leerlingen aan.

Lanceer het idee dat je hebt, of vraag heel vrijblijvend hun mening over het

onderwerp waar je mee zit. Een goeie uitrusting is een troef voor elke reporter.  



EEN GOED IDEE 
WERKGROEP

Een werkgroep is een groep van leerlingen die een bepaald idee uitvoeren. @aid

is, bijvoorbeeld, een enthousiaste werkgroep van leerlingen en leerkrachten van

college Veurne die allerlei sociale initiatieven neemt en ook regelmatig bijspringt

bij andere activiteiten voor het goede doel



EEN GOED IDEE  
WOLKJES

Verzamel ideeën of de mening van leerlingen via deze wolkjes. Stel een vraag, zij 

schrijven een antwoord, jij neemt er een foto van. Daarna bekijken jullie alle 

antwoorden op de leerlingenraad of leveren julllie de foto's af bij de directeur.  


