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DIMENSIES
HET MOMENT
DEBAT OVER STUDENTPARTICIPATIE
EN MEDEZEGGENSCHAP

HACKEN VOOR
EEN GOED GESPREK
OP NAAR EEN CULTUURVERANDERING

JE HOEFT HET ZE
MAAR TE VRAGEN!
SAMEN GOED ONDERWIJS MAKEN
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VOORAF
DE STUDENT CENTRAAL; IS ER EEN ONDERWIJSINSTELLING DIE DIT NIET IN HAAR VISIE
HEEFT OPGENOMEN? MAAR WAT BETEKENT
HET NU ECHT? HOE DOE JE DAT PRECIES:
DE STUDENT CENTRAAL STELLEN?

In oktober organiseerde ik voor ecbo een debat over studentparticipatie. Van
tevoren sprak ik enthousiastelingen, maar ook wat-minder-enthousiastelingen:
‘Studenten willen helemaal niet meepraten’, ‘Het kost ze te veel tijd’. En: ‘Áls
studenten al meepraten, vinden ze alleen iets van het meubilair en het aanbod
van de kantine’, klonk het uit de groep minder-enthousiastelingen. Tijdens
het debat spraken studenten zich uit: ‘Wij willen het weten als een docent
een andere baan heeft, het is vervelend als een docent ineens weg is en wij
geen rekenen meer hebben’; ‘Ik zou wel meer uitgedaagd willen worden en de
docenten mogen best wat van ons als studenten verwachten’; ‘Ik zou willen
dat er per opleiding een delegatie studenten is die mag meepraten over
het onderwijs.’
Studenten kunnen heel concrete aandachtspunten en aanbevelingen teruggeven en kijken met andere ogen. De studenten bij het debat hadden het
helemaal niet over de kroketten in de kantine. Van de bestuursleden van JOB
leerden we dat, als studenten al iets van het kantine-aanbod zouden vinden, dat
wíj daar dan weer niets van moeten vinden. Want als een goede kantine bijdraagt
aan het feit dat studenten graag naar school gaan, en goed meubilair ervoor zorgt
dat zij zich meer kunnen focussen op het leren, in plaats van op het kraken van
de stoel, dan willen wij heel graag dat studenten zich daarover uitspreken.
In deze Dimensies leest u over hoe je aansluit bij studenten, zodat zij zich
uitgenodigd voelen om mee te praten. Verschillende methoden inzetten, is
het advies van Marjolein de Jong. Van aanspreken op de gang, de wandelganggesprekken, tot WhatsApp en Skype, Ook Bertram Loth en Femke
Cnossen zetten een nieuwe methode in, zij hacken de les. Volgens mij zit
in al deze aanpakken een belangrijk ingrediënt: oprechte interesse in wat
studenten vinden. Dat voelen studenten aan!
Ik wens u veel leesplezier en een goed gesprek met studenten!

Rozemarijn van Toly
Onderzoeker ecbo

DEBAT OVER STUDENTPARTICIPATIE EN
MEDEZEGGENSCHAP
EEN ZAAL TOT AAN DE
NOK TOE GEVULD.
EEN PUBLIEK MET EEN
GEMIDDELDE LEEFTIJD
WAAR JE ‘JE’ (IN PLAATS
VAN ‘U’) TEGEN ZEGT.
STUDENTEN WAREN IN
GROTEN GETALE AANWEZIG EN LIETEN ZICH
OOK HOREN. HET THEMA
VAN HET DEBAT WAS
STUDENTENPARTICIPATIE
EN MEDEZEGGENSCHAP.

Sinds 2011 zijn mbo-instellingen verplicht een
studentenraad te hebben. Hoe staat het er op de
instellingen voor anno 2018? Formeel hebben
studenten informatierecht, adviesrecht, initiatiefrecht en instemmingsrecht.1 Benutten studenten
de mogelijkheden die ze hebben wel voldoende?
Lonneke van der Veen, vicevoorzitter van JOB2
en Femke de Geus van het ministerie van Onderwijs gingen in hun aftrap in op deze kwesties.
Het gaat steeds beter, zo signaleert JOB. Maar
er is ook nog wel veel verschil tussen instellingen.
Het gaat er niet om een vinkje te kunnen zetten
achter de studentenraad, zo stelt het ministerie.
De betrokkenheid van studenten mag wel een
stapje verder gaan, in die zin dat studenten niet
aan de achterkant van een beleidstraject maar
‘aan de voorkant’ proactief betrokken worden.
Opgedeeld in (aangewezen posities van) voor1 https://www.jobmbo.nl/label/de-studentenraad/
2 Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.
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en tegenstanders en rechters, gingen de aanwezigen vervolgens in debat over een aantal
stellingen als: ‘Studenten moeten overal over
meepraten: van de kroket in de kantine tot aan
de begroting’ en ‘Medezeggenschap in z’n
huidige vorm zou moeten worden afgeschaft.’
Uit de JOB-monitor blijkt dat meer dan de helft
van de studenten ruimte ziet voor verbetering
van het onderwijs, terwijl minder dan 2% van
hen zich geroepen voelt om in de bestaande
structuur mee te praten. Een conclusie zou
kunnen luiden: het huidige systeem voldoet dus
niet. Die conclusie werd door de voormalig JOBvicevoorzitter stellig verworpen: “Er is tien jaar
geknokt voor het huidige systeem; gooi het kind
niet met het badwater weg!” De opgelegde
posities (voor- of tegenstander) waren bedoeld
om los te komen van stokpaardjes en deelnemers
uit te nodigen vanuit een ander kader of perspectief te denken. Dat was even oefenen voor
de aanwezigen. Kernkwesties bleven daardoor

in eerste instantie wat onderbelicht. Hoe kan
het bijvoorbeeld zijn dat al 20 jaar ‘de deelnemer centraal’ beleden wordt, terwijl die deelnemer – de student – zich nog zo weinig gehoord
voelt? Gaandeweg kwam een aantal thema’s
bovendrijven. Het waren vooral de studenten die
aangaven dat het voor hun animo om mee te
praten niet helpt, wanneer er niet geluisterd wordt
naar de boodschap van studenten en wanneer
daar ook nog eens niks mee gedaan wordt of
eventuele acties niet teruggekoppeld worden. “Zij
willen eerst praten, wij willen graag dóen”, zo vatte
een student een van de verschilpunten samen.
Voor de oplettende luisteraar passeerden er in
het debat een aantal mooie lichtpuntjes. Vaak
waren die gericht op het faciliteren van het
gebruikmaken van de structuur, bijvoorbeeld:
Een docent die door studenten aangesteld is als
coach van een studentenraad en geëvalueerd
wordt; veel verschillende vormen inzetten zodat
er voor elk wat wils is; beleid dichterbij de

studenten organiseren in deelraden of getrapte
vormen van vertegenwoordiging met ruggenspraak; studenten beter uitleggen wat medezeggenschap is en ze meenemen in een leerproces waarin ze ondersteund worden om te
leren participeren en hun mening te verwoorden.
Uit onderzoek is bekend dat betrokkenheid bij
het onderwijs in positieve zin bijdraagt aan de
kwaliteit van het onderwijs, de motivatie van
studenten en hun loopbaan. Meepraten over
het primaire proces in de klas bleef in het
debat tamelijk onderbelicht. Afgaand op de
geluiden van de aanwezigen bij het debat, is
meepraten over je eigen onderwijs nog niet
‘gewoon’. Een cultuur maak je samen. Dat maakt
cocreatie-initiatieven als de burgerschapslabs
extra interessant.
Meer weten over studentparticipatie? Kijk op
https://ecbo.nl/kennisplankje/
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HACKEN
VOOR EEN
GOED
GESPREK

Bertram Loth

Femke Cnossen

Manager & Hacker

Manager & Hacker

Foto Bertram en Femke: Hesterliena Wolthuis
Foto titelpagina: FNO jongerenpanel
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MANAGER & HACKER’, STAAT OP HUN VISITEKAARTJE. HOE COOL
IS DAT!? “STUDENTEN WETEN PRIMA WAT ER SCHORT AAN HUN
ONDERWIJS”, ZEGGEN BERTRAM LOTH EN FEMKE CNOSSEN VAN
HACK JE LES. “MAAR HET IS NOG VERRE VAN GEWOON OM HET DAAR
OP SCHOOL OVER TE HEBBEN.” SAMEN ONTWIKKELDEN ZE DE
METHODIEK VAN DE GEHACKTE LES.

“Essentieel is
dat we niet
alleen vragen
wat studenten van hun
onderwijs
vinden, maar
ook wat zij
zélf kunnen
doen om te
zorgen dat
het anders
wordt.”

“Tijdens mijn studie onderwijskunde merkte
ik dat de academische wereld die over het
onderwijs nadenkt en schrijft, nooit met een
docent of student in de klas praat”, zegt Loth.
Ook Cnossen miste in haar studie economie
het actief en ondernemend bezig zijn met de
onderwijspraktijk en vooral de connectie met
het mbo en hbo. “Na de basisschool worden
leerlingen uit elkaar gehaald. Als je vwo volgt,
heb je geen weet meer van het beroepsonderwijs. Zie daar de motivatie om deel te nemen aan
de Nationale DenkTank 2016 met als thema het
beroepsonderwijs. Cnossen: “Gedurende de
periode in de DenkTank sprak ik voor het eerst
een mbo niveau 2-klas. Als lid van een onderwijsfamilie vind ik leren het meest interessante
wat er is.”
MEGAFIJN
Deelname aan de DenkTank betekende veel
gesprekken met studenten over hun onderwijs.
Bij terugkoppeling daarvan aan docenten bleken
die nauwelijks een idee te hebben van wat er
leefde bij hun studenten. Cnossen: “Op veel
scholen is er een ‘standaardroutine’. De student
loopt de klas in, schuift aan op de achterste
rij en als die bezet is op de voorlaatste rij. De
docent begint te zenden en de student met
passief consumeren. Terwijl de student komt
om te leren en de docent om de studenten
wat te leren. Niemand vraagt zich meer af:
wat dóen we elke dag van 9 tot 5 op school?
Terwijl het antwoord op die vraag de sleutel
voor verbetering bevat en dus het delen meer
dan waard is.” De oplossing om dit patroon
te doorbreken werd Hack Je Les. Een lesuur
wordt overgenomen door twee hackers. Een
try-out leerde dat studenten het “megafijn”

vonden dat er naar ze werd geluisterd. En dat
docenten onder de indruk waren van hoe goed
studenten hun ervaringen wisten te formuleren.
“Essentieel is dat we niet alleen vragen wat
studenten van hun onderwijs vinden, maar
ook wat zij zélf kunnen doen om te zorgen dat
het anders wordt. Dat voelt in eerste instantie
onwennig. We hoorden letterlijk: ‘Huh, daar
betaal ik de school toch voor!?’”
EERLIJKE FEEDBACK
De try-outs resulteerden in een driestapsmodel
dat in z’n geheel – onder de nodige tijdsdruk –
binnen een les doorlopen wordt. Het eerste
kwartier staat in het teken van informatie ophalen naar aanleiding van de vraag: hoe zou
je zelf je opleiding inrichten als jij het voor het
zeggen had? In groepjes noteren de studenten
hun antwoorden en presenteren die. Dat leidt
tot discussie of bevestiging van anderen. Het
tweede kwartier werken studenten een van de
punten uit tot een actieplan. De vraag ‘wat
zouden jullie zelf kunnen doen?’ is daarbij
leidend. Dat is ook een kleine test van hoe
belangrijk studenten de verzamelde punten
écht vinden. Het laatste kwartier benoemt de
groep gezamenlijk actiepunten en verdeelt de
taken. Loth: “Zo kunnen ze ‘morgen’ aan de
slag. De docent fungeert als vraagbaak, bijvoorbeeld als studenten willen weten waarom zaken
in het rooster op een bepaalde manier
georganiseerd zijn.” De les vormt de context.
Verbeterpunten kunnen betrekking hebben
op de hele school. “We leren studenten om te
praten over onderwijs en niet over personen.”
“Het is ook absoluut niet de bedoeling dat Hack
Je Les gekoppeld wordt aan beoordeling van
het functioneren van de docent. Een docent
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bepaalt zelf of zijn les wel of niet gehackt wordt.
Dat is wel iets om alert op te zijn als de vraag
bijvoorbeeld uit de directie komt”, vult Cnossen
aan.
Omdat de vraag naar Hack Je Les na een jaar
al niet meer bij te benen viel, maar ook om een
blijvend effect te bereiken, leiden Bertram en
Femke teams van docenten op, zodat zij zelf
lessen van collega’s kunnen hacken. De training
is gericht op het creëren van een veilige sfeer en
de inhoud zoveel mogelijk ongemoeid te laten.
“Uiteindelijk gaat het om een cultuuromslag:
leren dat het normaal is, dat je op school dit
soort gesprekken voert. Docenten verkeren
soms in de illusie dat ze al heel veel vragen
stellen aan hun studenten, maar geen goede
antwoorden krijgen. Of docenten zeggen: ‘We
doen al zoveel met feedback. Ze vergeten dat
ze meestal gesloten onderwijskundige vragen
stellen vanuit hun lesvoorbereiding. Studenten
ervaren alleen datgene wat zij te zien krijgen.
Bovendien is er sprake van een hiërarchische
relatie, die de kans op eerlijke feedback verkleint.”
DIEPER IN DE ORGANISATIE
Loth: “Het allerbijzonderste is nog dat in elke
gehackte les 80% van de studenten ervan overtuigd is dat de directeur volledig bepaalt hoe
de docent zijn of haar les geeft. Een veelgehoord
actiepunt is dan ook: ‘We stappen naar de
directie!’ Studenten blijken vaak stomverbaasd
dat het anders zit. “Het komt voor dat we een
les hacken en dat er na vijf minuten een student
opstaat en gefrustreerd zegt: ‘Stop maar. We
hebben het hier al vaker over gehad. Het heeft
geen zin, want er gebeurt toch niks mee.’ Bij
navraag bij de docent blijkt het onderwerp wel
degelijk tijdens een teamvergadering besproken
en is er ook een projectgroep ingericht. Alleen,
studenten horen daar dus niks van terug.
‘Waarom zitten wij dan niet bij die groep?’
vragen studenten vervolgens. Bij studenten
leidt het gevoel van niet betrokken worden tot
een houding van onverschilligheid.”
Wie Hack Je Les de school in haalt, verschilt
per situatie. Dat kunnen bijvoorbeeld directieleden zijn of docenten die een inspiratiesessie
gevolgd hebben, maar ook studentenraden. “Dat
zijn ook precies de partijen die we betrokken
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willen hebben”, zegt Cnossen. Daarmee worden
doorgaans de voorlopers die ervoor openstaan,
het eerst bereikt. Die gaan vervolgens hacken
bij docenten die het iets lastiger vinden. En de
plannen die studenten maken in die gehackte
lessen, gaan weer over de lessen van docenten
die het nóg lastiger vinden. Misschien wel met
dusdanige overtuigingen over het puberbrein,
dat een gesprek over didactiek in hun visie
zinloos is. Loth: “Maar wat kun je nou nog
zeggen als er twee studenten naar je toekomen
en vragen: ‘Meneer, zullen we voortaan elke
les beginnen met een samenvatting van wat
we gaan doen, zodat we goed voorbereid zijn?
Kunnen we dat volgende week eens proberen?’
Ze hebben het al helemaal voor je uitgedacht!
Zo proberen we steeds dieper in de organisatie
te komen. Daarom is het belangrijk om een
actieplan heel concreet te formuleren. Dat past
ook goed bij studenten in het mbo.”
GESCHIEDENISLOOS
Wat willen mbo-studenten het liefst aanpakken
in hun onderwijs? “Ze willen dingen dóen”,
klinkt het uit één mond. Stap een roc binnen
en je ziet klaslokalen. Mbo-studenten willen
ondernemen. Binnen een school of cluster is

er meestal sprake van een dominant gemeenschappelijk thema, bijvoorbeeld een niet goed
functionerend stagebureau. “Hack Je Les volgt
een strak format. Elke school heeft een eigen
manier om daar vervolg aan te geven: bij
burgerschap, door de actieplannen op te
hangen in de docentenkamer, te koppelen aan
LeerKracht3, in een mentoruur, een dagopening”,
vertelt Cnossen. “Dat is aan de school zelf.
We houden bewust de rol van de hackers zo
beperkt mogelijk.”
“Ondanks dat je dagelijks bij elkaar zit, weet je
niks van elkaar!”, zegt Loth. “Studenten hebben
geen idee hoeveel voorbereiding er zit in de
lessen van hun docenten, maar willen wel
weten wat ze waarom moeten leren. Ze vinden
iets van hun onderwijs. Andersom vindt de
docent ook iets van de klas. Het succes van
Hack Je Les zit simpelweg in een derde partij
die intervenieert en uitnodigt: ‘Heb het hier eens
over met elkaar.’ Dat het lastig is, is niet typisch
voor het onderwijs. In alle contexten waarin
mensen zich in hiërarchische relaties ten
3 LeerKracht is een methode gericht op het realiseren
van een verbetercultuur op school.

“Ondanks
dat je
dagelijks
bij elkaar zit,
weet je niks
van elkaar!”

Foto: FNO jongerenpanel
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opzichte van elkaar bevinden, is het lastig om
eerlijk en niet alleen maar strategisch te zeggen
wat je van de organisatie vindt. Dan is het fijn
als er iemand bij is, die dat geschiedenisloos
vraagt. Bij vervolghacks gaan docenten bij een
ander team hacken. Het team van retail management hackt bij de schoonheidsspecialisten,
omdat de studenten die docenten niet kennen.
Een veelgehoorde reactie voor de start van
Hack Je Les is: ‘Maar we kunnen die tijd niet
missen.’ Docenten voelen zich klemgezet.
Het komt voor dat we horen dat er drie pagina’s
lesstof per les behandeld moeten worden,
omdat docenten bang zijn dat ze anders de
stof niet af hebben voor een examen. Maar een
gehackte les betekent juist dat je het erover
kunt hebben hoe je tijd zou kunnen besparen.”
AFSPIEGELING
Studenten vinden het heel fijn als er naar ze
geluisterd wordt en ze hun persoonlijke mening
kunnen laten horen. Dat missen ze in de klas.
Hack Je Les zet door de methode ook aan tot
zelf doen. “Het grappige is dat studenten elkaar
gaan corrigeren,” vertelt Loth. Hij verwijst naar
een voorbeeld uit een wiskundeles, waar leerlingen als verbeterpunt formuleerden dat ze
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graag wilden dat de oefentoets hetzelfde type
opgaven zou bevatten als de repetitie. Dat legden ze aanvankelijk bij de docent. Tot dat een
student zei: ‘Laten we effe normaal doen. Dat
kunnen we toch ook zelf?’ Vervolgens droeg
elke student de voor hem of haar lastigste opgave uit het hoofdstuk aan en maakte de
docent daar een oefentoets van.
Van studentbetrokkenheid wordt vaak de
formele kant benadrukt, zoals het regelen van
de medezeggenschap. Loth: “Bij meepraten
over het beleid zie ik een lange tafel voor me
met een aantal directeuren en een paar studenten, die er net wat netter gekleed uitzien dan
de gemiddelde student. Dat is een klein groepje
– superbelangrijk –, maar die kunnen niet
alle studenten vertegenwoordigen. Wat ik voor
me zie als ik denk aan studentbetrokkenheid
is linken leggen met je onderwijs, in de les
met elkaar dingen doen ter verbetering van
het onderwijs. Studentbetrokkenheid betekent
voor mij: praat met alle jongeren, over hun
onderwijs en over wat ze kunnen doen. Daarom
breken we in in een les, want dan heb je
iedereen. Het gaat niet om ‘meepraten’. De
focus en soms zelfs competitie tussen scholen

liggen helemaal op het verkeerde vlak. Scholen
overtroeven elkaar in het aantal studentenraden
of het aantal enquêtes dat ze uitzetten. Maar
dat is niet het punt. Het mbo met al zijn
opleidingen is een afspiegeling van de samenleving. Dat biedt zoveel kansen om studenten
daadwerkelijk aan de slag te laten gaan: betrek
economiestudenten bij de begroting en laat de
horecastudenten de kantine draaien. Dat gebeurt
al een beetje, maar er kan nog veel meer!”
HACK JE TEAMVERGADERING
Loth: “We zijn een jaar bezig geweest met hoe
de perfecte gehackte les eruit ziet. Daar zijn
we uit. Dat leren we anderen, die op hun beurt
weer anderen trainen.” Cnossen vult aan: “We
geven workshops en trainingen, zodat het
steeds normaler wordt om deze gesprekken op
school te voeren. Erover praten is niet ingewikkeld. Het kost een uurtje en dan heb je al
tien plannen. Dus tijdgebrek hoeft helemaal
niet zo’n rol te spelen. De cultuurverandering
begint met een kleine groep enthousiastelingen.
Dat wordt steeds groter. Aan het eind van een
schooljaar heeft elke docent een gehackte les
meegemaakt.” “Ik heb scholen in een jaar
enorm zien veranderen”, zegt Loth. “Incidenteel
hacken doen we bijna niet meer. We werken
het liefst in teamverband en vragen dan
commitment op twee dingen: zorg dat je een
team van enthousiaste hackers hebt en neem
de actieplannen serieus. In een team weten
mensen donders goed van elkaar wie meer
of minder veranderingsbereid is. Sommige
docenten zijn onzeker, bang voor het oordeel
van studenten of hebben zelf het gevoel dat ze
het niet helemaal goed doen. Dat stoppen ze
weg, ze doen alsof het niet bestaat. In een
gehackte les laat je zien dat het om kleine
dingen gaat. Het is bovendien ingeperkt in
een lesuur en de hackers staan er tussenin
als mediators.” Hack Je Les wordt nu ook
benaderd door hbo’s en universiteiten en zelfs
bedrijven, die vragen of het mogelijk is om hun
vergadering te hacken. Lacht: “Hack Je Teamvergadering, dat viel laatst ook al.” “Er is een
behoefte die gevoeld wordt door de hele samenleving heen om in een hiërarchische situatie
een goed gesprek over de organisatie te kunnen
hebben en bestaande routines te doorbreken.
Het is zó gaaf om te doen!”, zegt Cnossen. Niet
praten over, maar praten met en doen met.
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JE HOEFT
HET ZE MAAR
TE VRAGEN!
ELKE STUDENT IS IN PRINCIPE BETROKKEN. JE MOET
STUDENTEN WEL UITDAGEN EN UITNODIGEN OM ZICH
TE LATEN ZIEN EN HOREN. DAT GELDT ZEKER IN HET
MBO, WAAR STUDENTPARTICIPATIE NIET VANZELFSPREKEND IS. AAN HET WOORD IS MARJOLEIN DE
JONG, EIGENAAR VAN YOUNG INSPIRATION.

De basis voor Young Inspiration is gelegd tijdens
een afstudeeronderzoek voor mijn studie
Culturele antropologie,” vertelt De Jong. Door
de ogen van groepen jongeren in Nederland
ging ik kijken naar de betekenis die zij gaven
aan het begrip burgerschap. Jongeren voelen
zich vaak heel betrokken bij de omgeving
waarin zij leven. Zij konden dat ook prima
verwoorden. Het lukte alleen niet altijd om die
betrokkenheid ook te uiten.” Van organisaties
hoorde De Jong juist het geluid dat ze jongeren
helemaal niet betrokken vonden. Dat botste dus.
Daarop vatte ze het plan op om te proberen als
schakel te fungeren en jongeren uit te dagen
van zich te laten horen, mee te denken en
te doen.
IN VOLLE GLORIE
Met de rotsvaste overtuiging dat jongeren daadwerkelijk betrokken zijn, laat Young Inspiration
organisaties in het onderwijs en de publieke
sector zien hoe ze jongeren kunnen bereiken
en betrekken. De laatste jaren is Young
Inspiration vooral actief bij vragen rond

Marjolein de Jong
Eigenaar Young Inspiration
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“Het vraagt
visie, richting en een
investering
van de hele
organisatie
om tot
een echte
aanpak
te komen.”
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studentparticipatie in het mbo en hbo en bij het
betrekken van jongeren bij gemeentelijk jeugdbeleid of vraagstukken rond schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten.

niet altijd hoe zij hun mening kunnen geven.
Maar dat betekent niet dat zij niet betrokken
zijn. Mbo’ers komen simpelweg minder snel
in actie als er iets is. Daar moet je hen toe
uitdagen.

Veel studenten willen wel, maar weten
niet hoe je je mening kunt geven.

Onderwijsinstellingen hebben soms oprecht het
idee dat studentparticipatie al goed geregeld
is. ‘We hebben toch een studentenraad?’ ‘We
vragen studenten toch al via enquêtes wat ze
ervan vinden?’ “Maar hoe waardevol is dat
eigenlijk? Tegenstribbelen hoort bij dit soort
projecten”, zegt De Jong. “Door te proberen
door de ogen van studenten te kijken, ontdekken we vanzelf hoe zij er tegenaan kijken. Als
studenten tevreden zijn is dat príma. Maar de
ervaring leert dat instellingen niet voor niets
een vraag stellen aan Young Inspiration. Soms
loopt het ene onderwijsteam ver voor op het
andere. Omdat het ontbreekt aan een centraal
beleid, opereert elk team op een eigen eilandje
en kunnen voorlopers anderen niet meenemen.
Een studentenraad opzetten klinkt als een actie,
waarbij je snel ‘een vinkje’ kunt zetten. Maar
het vraagt visie, richting en een investering van
de hele organisatie om tot een echte aanpak
te komen”, aldus De Jong.

Vaak worstelen organisaties met de vraag:
wat is nou de goede aanpak om jongeren te
betrekken? Aan die vraag gaat al een intentie
vooraf om toe te werken naar een goede aanpak. Maar dat betekent niet dat met de goede
aanpak altijd alle studenten in hun volle glorie
laat meedenken, meepraten en meebeslissen,”
vertelt De Jong. “Ik wil graag bereiken dat de
student zich gehoord en gezien voelt en weet:
‘ik doe ertoe hier’. Juist omdat zoveel studenten
het gevoel hebben dat de school niet echt in
ze geïnteresseerd is of op hun mening zit te
wachten. Laat staan dat er iets met hun mening
gebeurt. Er zijn ontelbare vormen hoe je dat
kunt organiseren. Maar de bedoeling van een
onderwijsinstelling of onderwijsteams staat bij
het realiseren van een goede aanpak van
studentparticipatie voorop: ‘Vinden we echt
dat de student ertoe doet? Waarom willen wij
eigenlijk dat studenten meedenken, meepraten
en meebeslissen?’”
STIL PROTEST
“Voor mbo’ers is het over het algemeen niet
vanzelfsprekend dat je kunt meedenken over
het onderwijs dat je krijgt. Dat betekent dat je
de mbo-studenten goed moet laten zien dat
die mogelijkheden er zijn. In het mbo gaat het
vaak om stil protest. Om te horen wat er bij
hen leeft en speelt, moet je in gesprek gaan.
Het mbo van nu zet sterk in op kleinschaligheid”, vervolgt ze. “Dat past goed bij de mbo’er,
maar geeft ook een ‘schools’ gevoel. Een deel
van de mbo-studenten móet nog naar school.
Ook bij niet meer leerplichtigen is een gevoel
van ‘moeten’ dominant aanwezig: je móet naar
school, je hebt eenvoudigweg geen keus, want
zonder mbo-diploma kom je nergens.
Mbo-studenten zijn niet altijd gewend om mee
te praten, te denken en mee te beslissen. Zij
hebben vaak niet het gevoel dat het zin heeft,
dat zij uberhaupt iets te zeggen hebben en zien

“Ik denk niet dat er geluisterd wordt,
dus ga ik nog maar harder schreeuwen.”

NETFLIXEN
Van ROC Midden Nederland kreeg Young
Inspiration de vraag om bij alle colleges op zoek
te gaan naar randvoorwaarden om studenten
intensief te betrekken bij het onderwijs.4 “De
eerste stap is dan terug te gaan naar de
bedoeling”, zegt De Jong. Wil je op alle colleges
studentenraden of wil je toewerken naar
studentparticipatie? Door te starten met de
bedoeling maak je heel duidelijk waar studentparticipatie om draait. Er wordt nog vaak
gedacht in vormen van medezeggenschap,
in formele oplossingen. Toewerken naar die
4 Young Inspiration, ROC Midden Nederland (december
2016). Winnaars van Morgen: Dé randvoorwaarden voor
succesvolle studentparticipatie op ROC Midden Nederland.
https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2018/09/
Winnaars-van-Morgen-Young-Inspiration.pdf
De gekaderde citaten in dit artikel zijn ontleend aan het
rapport Winnaars van morgen.
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oplossing leidt niet tot een succesvolle en duurzame aanpak. In nagenoeg alle mbo-instellingen
staat in het beleid: ‘Bij ons staat de student
centraal’. Maar wat betekenen die letters op
papier? Is dat wel echt zo? Dan pas kun je
naar een oplossing toewerken. “Voor mbo’ers
is je gezien en gekend voelen zó belangrijk”,
zegt De Jong. “Het zijn vaak jongeren die zich
onzeker voelen, een laag zelfbeeld hebben
en onzeker zijn over hun toekomst. Ze voelen
een hoge druk om te slagen, het móet lukken.
De lage eigendunk en onzekerheid maken dat
jongeren zich afvragen: ‘Kán ik wel meedenken?
Ben ik wel goed genoeg, weet ik er voldoende
van en doet mijn mening er wel toe?’ Weet een
docent wel wat er speelt in het leven van
studenten of overheerst de gedachte dat
studenten in de klas zitten te netflixen? Als je
je doelgroep beter begrijpt, kun je je aanpak
daar beter op aanpassen. Dat motiveert mij
om me hiervoor in te zetten.”

Om studenten te geven wat zij willen en
nodig hebben, moet je bereid zijn hen
beter te leren kennen. In hoeverre
kennen mbo’s hun studenten?

VERFILMD
“Studentparticipatie gaat om een andere manier
van kijken en denken, een andere mindset en
een cultuurverandering. Dat is niet van het ene
op het andere moment gerealiseerd. Onderwijs
draait om studenten. Luisteren naar de student
is niet alleen voor de student waardevol, maar
ook voor de school”, beklemtoont De Jong.
“Studenten zijn het visitekaartje van de instelling,
nu en later wanneer ze van school zijn. Studentparticipatie helpt om studenten op een goede
manier te laten leren. Waar studenten zich
veilig, gehoord en gezien weten, ontstaat een
leerklimaat waarin studenten meer gemotiveerd
raken om te leren en zich daarvoor in te zetten.
Studenten benoemen dat letterlijk zo: ‘Voor
een docent die mij begrijpt ga ik harder leren.’
Wat je geeft, krijg je terug.” De Jong: “Het is
zo geweldig om met mbo-studenten te werken.
Ze zijn heel open en direct. Je hoeft het ze maar
te vragen! Maar dat moet je dan wel ook doen.
Young Inspiration begeleidt onderzoek, dat in
de meeste gevallen samen met onderwijsteams
en organisaties wordt uitgevoerd. Alle vormen
van onderzoek zijn tegelijk ook vormen van
studentparticipatie. Dat levert inhoudelijke
bevindingen op, maar minstens zo belangrijk
is het experimenteren met wat werkt. Onderwijs-

teams zijn direct aan de slag en hoeven niet te
wachten tot er geschreven beleid is. Een van
die vormen is het houden van wandelganggesprekken. Wandelganggesprekken zijn
gesprekken met studenten op alle plekken op
school waar studenten te vinden zijn, van de
wandelgangen tot de kantine, van bij de deur
tot het rokershonk. De gesprekken gaan over
de verhalen van studenten: datgene wat zij
belangrijk vinden om te vertellen. Dat kunnen
heel concrete dingen zijn: ‘We gebruiken maar
de helft van de boeken die we aan moeten
schaffen’. ‘De kantine gaat om 3 uur dicht en
er zijn verder geen leerplekken in de school.
Waar moet ik dan leren?’ Het uitgangspunt is
dat de gesprekken vanuit nieuwsgierigheid
gevoerd worden en vanuit interesse; omdat
studenten ertoe doen. De vragen die je studenten stelt, gaan over hun leven op school. Ze zijn
zo opgesteld, dat ze studenten uitdagen om
daarover te praten. Wat als je leven op school
verfilmd wordt, wat zou dan de titel van de
film zijn, is zo’n vraag waar studenten in eerste
instantie niet altijd een antwoord op hebben.
Maar daardoor ontstaat wel altijd het gesprek
over hoe zij het op school vinden. Is het
bijvoorbeeld een leuke film om naar de kijken?
Wat maakt de hoofdrolspeler allemaal mee?
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Je kunt eindeloos met studenten praten aan
de hand van één goede vraag. De Jong: “Dan
komen studenten wel met hun verhaal, ook
over studentparticipatie.”

voor teams om passende vormen te ontwikkelen
en te kiezen. Dat kan per college, per studentgroep en het doel dat ermee wordt nagestreefd
verschillen.”

SPEELRUIMTE
In de nabesprekingen van het onderzoek is
altijd de eerste reactie: ‘Wat hebben onze
studenten veel te vertellen!’ Zelf ervaren wat
het oplevert om met studenten in gesprek te
gaan is cruciaal voor het succes. De Jong
verwijst naar een recente ervaring, waarin een
team gesprekken voerde met studenten. Na
afloop waren de teamleden ondersteboven van
hoeveel er was opgehaald in korte tijd, ’terwijl
we dagen zitten te praten en discussiëren’. De
Jong: “Dat is precies wat je wilt bereiken. Er is
geen groep die diverser is dan mbo-studenten.
Daarom is het logisch dat er geen one size fits
all is in vormen van studentparticipatie. Het
is dus zaak om te zorgen dat er verschillende
vormen naast elkaar bestaan om studenten uit
te nodigen mee te denken, te doen, te praten
en mee te beslissen over zaken die spelen op
school. Een kleine groep studenten loopt warm
om in de studentenraad zitting te nemen. Dat
is vaak ook een opbrengst van een project.
Maar wat doe je met die andere groepen?
De Jong: “Als je stelt dat de student centraal
staat, móet je nadenken over hoe je al die
groepen studenten uitnodigt en bij alles wat
je doet – van het beleid tot de kleur van de
muren – door de ogen van studenten kijken.
Als dat in je systeem zit, dan ben je ook in
staat door de ogen van de student onderwijs te
ontwikkelen. Dát is werken aan studentparticipatie.”

GEEN LUXE MAAR NOODZAAK
Even uit de waan van de dag stappen en teruggaan naar de bedoeling: niet alleen de bedoeling
van studentparticipatie, maar ook van het
onderwijs. De inzet van Young Inspiration in
een notendop. “Uiteindelijk maak je het onderwijs voor de student en samen met de student;
om het onderwijs zo goed mogelijk te laten
aansluiten bij wat studenten nodig hebben.
Door ze beter te leren kennen, kun je in de
aanpak, het beleid en de les daarop inspelen.
Samen goed onderwijs maken is geen luxe,
maar noodzaak! Studenten hebben het heel
hard nodig. Er leeft veel onvrede onder
studenten en docenten”, zegt De Jong. Loop
een keer een koffiekamer in en je schrikt van
de gesprekken. Dat kan het werk niet leuker
maken. De Jong benoemt in dat verband ook
het oog hebben voor docentparticipatie: het
faciliteren en ruimte geven aan docenten
om naast alle werkzaamheden verschillende
vormen toe te kunnen passen.

De rapporten die Young Inspiration opstelt naar
aanleiding van een project staan bol van de
ervaringen van studenten. De stem van studenten staat altijd centraal. Het zijn geen rapporten
met alleen ambtelijke aanbevelingen. “Bewust
en in de stellige verwachting dat het dan ook
meer gaat leven in de school”, licht De Jong
toe. Het einde van een project markeert in
feite een tussenstation. Je bént er niet met
alleen het faciliteren van goede vormen.
Verankering in beleid is nodig en afspraken
om elkaar aan te spreken op òf en hoe je de
studenten betrokken hebt. Een belangrijke
voorwaarde daarbij is voldoende speelruimte

Het succes ligt niet aan de inzet van
de student, maar aan de manier
waarop je als school invulling geeft
aan studentparticipatie.

“Jongeren groeien op in een samenleving die
op alle gebieden vraagt om mee te praten;
waarom dan niet op school? Vanuit de wet,
maar zeker ook vanuit studenten zelf, komt
er steeds meer urgentie om er werk van te
maken. Als je met studenten in gesprek gaat,
komt van alles los. Hang studentparticipatie
dus niet alleen op aan formele zaken als een
studentenraad”, besluit De Jong. “Studentparticipatie bestaat uit een structuur van medezeggenschap en een cultuur van studentparticipatie. Die twee onderdelen kunnen niet
zonder elkaar en houden elkaar draaiende. Je
kunt op school een fantastische medezeggenschap geregeld hebben, maar als het niet in de
cultuur zit, gaat het niet werken. Dan betrek je
maar een kleine groep. Daar staat tegenover
dat als je alleen maar wandelganggesprekken
zou voeren, je je moet afvragen hoe je dat vastlegt en zorgt dat studenten kunnen meebeslissen. De structuur is zeker van waarde, maar
start er niet mee en laat het niet de oplossing
zijn, maar een onderdeel van de oplossing.

COLUMN
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STUDENTBETROKKENHEID LEIDT TOT
BETER LEREN
Studentbetrokkenheid en leren lijken niet zoveel
met elkaar te maken hebben. In het debat waar
u in deze Dimensies over hebt kunnen lezen
werd zelfs geopperd dat studentbetrokkenheid
en de inrichting van studentparticipatie een
extraatje of een ´moetje´ zou zijn. Feit is in
ieder geval dat studenten niet het gevoel hebben echt gehoord te worden. Dat is in veel
onderwijstypen zo, van mbo tot wetenschappelijk onderwijs.. Veel studenten hebben ook
het gevoel dat ingevulde evaluatieformulieren
niet al te serieus gelezen worden. Laat staan
dat er iets mee gebeurt.

Prof. dr. Rob Martens
Strategisch adviseur
onderzoek ecbo

motivatietheorie over zelfdeterminatie stelt
namelijk dat een gevoel van betrokkenheid en
je gehoord voelen een psychologische basisbehoefte van mensen is. En pas als die vervuld
wordt, kom je tot echte intrinsieke motivatie.
En daarmee is de cirkel rond, want het is juist
die intrinsieke motivatie waarvan we weten dat
deze tot veel beter en diepgaander leren leidt.
Het is dus geen bijzaak maar de hoofdzaak
van echt goed onderwijs.

Onderwijsinstellingen en bestuurders lijken
dus diep in hun hart te denken dat studentbetrokkenheid en je verbonden en gehoord
voelen eigenlijk maar bijzaken zijn. Iets wat
je voornamelijk met de mond belijdt. Mooie
woorden voor op de website. De concentratie
en energie van een onderwijsinstelling zou
toch bovenal naar het primaire proces moeten
en dat is het onderwijs. Dat is immers al moeilijk
en ingewikkeld genoeg. Maar het rare is dat
hier een paradox in schuilt. De zeer invloedrijke

COLOFON ECBO DIMENSIES
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)
ontwikkelt, verzamelt en verspreidt wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over het beroepsonderwijs. Resultaten van onderzoek delen wij
met het mbo-veld: via o.a. workshops, publicaties
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kennisinfrastructuur van de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
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