
Sessie 
leerlingenparticipatieWelkom! 

We beginnen zo 
meteen!



ABC??

✓ Goed gevoel, blij dat er naar ons werd geluisterd (Jeroen, SKI-
school)

✓ “Gevoel van voldoening en een beetje "power" (Don Bosco Sint-
D-W)

✓ Een goed machtig gevoel omdat je dan weet ‘er wordt naar mij 
geluisterd dus ik ben wel iemand’ (I en A, Hotelschool Gent)
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Wat vind jij zelf moeilijk aan het geven van inspraak aan leerlingen? 

(Secundair onderwijs 1e graad)
Ik heb vaak niet de ruimte om hiervoor
tijd te maken.

Het leidt vaak tot chaos.

Ik weet niet goed hoe het aan te
pakken.

Ik weet niet wat met de resultaten aan
te vangen.

Veel leerlingen hebben nog niet de
vaardigheden om zelfstandig keuzes te
maken.
De grootte van de groep maakt dit
moeilijk.

Andere reden(en)

Niet van toepassing

9/02/2021



Waddist



Zes redenen 
om aan 

leerlingenparticipatie 
te doen



OMDAT HET (wettelijk) MOET
Het verdrag van de Rechten van het Kind (Convention on the Rights of the Child, 1989) geeft jongerenparticipatie 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 over alles dat hem aangaat 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.

1. Artikel 12: alle kinderen en jongeren onder de 18 zijn volwaardige leden van de gemeenschap en moeten als volwaardige leden kunnen participeren aan de 
gemeenschap. Recht om gehoord te worden en hun mening te kunnen uiten over aangelegenheden die hen aanbelangen (in overeenstemming met leeftijd 
en rijpheid).

2. artikel 5: ouders en omgeving van het kind moeten voorzien in passende leiding en begeleiding zodat het kind zijn rechten kan uitoefenen. Uit de 
verklarende nota bij artikel 12: wettelijke plicht van ‘de staten’ om strategieën en maatregelen ontwikkelen voor de implementatie van dit recht bv. vorming 
voorzien, aangepaste condities creëren om kinderen aan te moedigen hun mening te uiten en om negatieve attitudes en vooroordelen te bestrijden.

3. Artikel 13: elk kind recht op vrij meningsuiting

4. Artikel 17: recht op informatie krijgen, zoeken en geven

Sinds 2004 bestaat in Vlaanderen ook het ‘Decreet betreffende participatie op school’ (2004) + bijzonder decreet voor het Gemeenschapsonderwijs. In 
artikel 42 wordt bepaald dat in elke secundaire school een leerlingenraad opgericht moet worden. Uitzonderingen: schoolreglement de betrokkenheid van de 
leerlingen bij het schoolbeleid op andere manieren verzekert en als minder dan tien procent van de leerlingen hierom vraagt. Als er geen leerlingenraad is, moet de 
school ervoor zorgen dat er één komt.



OM JONGEREN BEPAALDE COMPETENTIES AAN 
TE LEREN

Aanleren van vaardigheden en competenties zoals debatteren, 
communiceren, onderhandelen, prioriteiten stellen, conflicthantering, relevante 
beslissingen nemen, naar elkaar luisteren, een mening vormen en die uiten 
(Persyn 2008).



OM HET WELBEVINDEN VAN JONGEREN TE 
VERHOGEN

Participatie stimuleert een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. (May, 2004)

Motivatie en inzet tot het leveren van prestaties hangt samen met de inspraakmogelijkheden die leerlingen krijgen bij de 
vormgeving van het onderwijs (Van der Linden, 1990; Epstein, 2001; Smit, Driessen, Vrieze & Van Kuijk, 2005)

Als leerlingen inspraak krijgen in hun leeromgeving, stijgt het ‘leren leren’ (Sol, 2008)

De culturele kloof tussen de leerlingen wordt er kleiner door (Marte Jespers, 2019, VUB)

Autonomie (kunnen participeren), verbondenheid (met project en de school) en geloven in eigen competenties bevorderen het 
welbevinden en motivatie om te leren. ('Vitamines voor groei' Vansteenkiste & Soenens 2015.)

Bij leerlingen met een sociaal-economische achterstand wordt de kloof met de rest van de schoolgemeenschap kleiner door deel te 
nemen aan de besluitvorming. (Marte Jespers, VUB)

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. (De Groof & Elchardus, 2003).



OM JONGEREN VOOR TE BEREIDEN OP LATER –
BURGERSCHAP(svorming)

(Dit is eigenlijk ook een positief effect voor leerlingen, maar wordt hier apart genomen omdat het zo vaak vermeld wordt.)

Participatie is verbonden met burgerschapsvorming, omdat scholen die participatie hoog in het vaandel dragen, zelf volgens 

de principes van een democratie functioneren. Zo leren leerlingen op een actieve manier wat burgerschap inhoudt (Berlet, 

2009). Ze krijgen meer voeling met de democratische processen in maatschappij en politiek. (Marte Jespers, VUB)

Door te participeren ontwikkelen leerlingen vaardigheden en competenties (zie hierboven). Die zullen kinderen ook later nog 

nodig hebben. Zij zijn immers de volgende generatie die aan de maatschappij zullen bijdragen (Baroutsis, McGregor & Mills, 

2016)

Met andere woorden: participatie bereidt jongeren voor om een goede burger te zijn in de toekomstige samenleving. De 

school biedt hiervoor ideale oefenkansen



OMDAT DOOR DE INBRENG VAN JONGEREN 
BESLISSINGEN BETER WORDEN 

Als kinderen mogen participeren in hun leeromgeving, heeft dat verbetering van de leeromgeving als 

rechtstreeks gevolg (Sol 2008). De pedagogische kwaliteit van de lespraktijk stijgt als leerkrachten luisteren 

naar en reageren op wat leerlingen zeggen over hun leerervaringen (Flutter, 2007).

Een school functioneert beter als iedereen bij het beleid wordt betrokken. Er is dan minder weerstand en 

regels worden beter nageleefd (GO!, 2014; Wood, 2011). Betrokkenheid is één van de pijlers van 

beleidsvoerend vermogen (het vermogen van scholen om het beleid op die manier te voeren, dat de 

onderwijskwaliteit stijgt). Dat stelt dat directie, als ze hun beleid goed willen aanpakken, mogelijkheden 

moeten creëren waarbij betrokkenen kunnen participeren in besluitvorming. De rol van de directeur is 

daarin cruciaal (Vanhoof J., & Van Petegem P., 2011).



OMDAT JONGEREN VRAGENDE PARTIJ ZIJN

Leerlingen willen meer autonomie om zelf keuzes te maken rond hun leeromgeving (De Groof, 2003)

Leerlingen voelen dagelijks de gevolgen van beslissingen die de school neemt; zij zijn ervaringsdeskundigen in 

het schoolleven. Jongeren weten vanuit hun ervaring als leerling wat beter kan en misschien ook hoe dat moet 

gebeuren. Zij vullen de blinde vlek in van de directeur. Daarom is hun mening belangrijk en absoluut relevant. 

En bovendien, ze vragen om meer betrokken te worden bij beslissingen rond schoolbeleid. (VSK, 2014)



Voorwaarden

• Betrokkenheid

• Structuur

• Continuïteit

• Autonomie



Drie vlakken

• Evaluatie

• Feedback

• Eigen leer-kracht



Evaluatie



Evaluatie



Feedback

• Feedbacktool VSK

www.feedbacktool.scholierenkoepel.be



Feedback



Feedback



Feedback



Feedback



Op eigen 
leer-kracht



Interesse?



Podcast



Acties

-Samenwerking Teacher Tapp en Waddist –rapport leerlingenparticipatie – eind 2022

-°Netwerk leerlingenparticipatie in Gent – sept 2022

-In de pijplijn: begeleidingstrajecten in Gentse scholen – sept 2023




