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Studiedag
Leerlingenparticipatie in de lagere school
Kijk verder dan de leerlingenraad!
Leerlingenparticipatie kan je op heel veel verschillende manieren vormgeven, zowel in de
klas als op school. Een leerlingenraad is nuttig. Toch is ‘vergaderen met leerlingen’ niet altijd
de meest aangewezen methode.
In deze nascholing ervaar je zelf meer informele, speelse en laagdrempelige
participatievormen die 100 % participatie garanderen.
We houden hierbij rekening met de eigenheid van je school en je leerlingen.
De uitgevers van het handboek 'Oprechte deelneming' begeleiden deze dag.
Programma





Wat is leerlingenparticipatie? Hoe ontwikkel je een visie op maat van je school?
Welke factoren bepalen de kwaliteit van leerlingenparticipatie? Het invloedenkader
wordt besproken.
Wat geef je uit handen? En wat hou je zelf in handen? Het participatie continuüm
wordt uitgelegd
Aanvullende of alternatieve methodieken voor de leerlingenraad: klankbordgroep,
anders prikkers, fotojacht, paspop, …

Doel






Inzien en ervaren hoe je participatie op diverse manieren kan vormgeven
Uitwisselen van ervaringen met collega's van andere scholen
Ervaren hoe alle leerlingen kunnen participeren in de klas en op schoolniveau
Nadenken over je begeleidersstijl bij participatieprocessen.
Inzien dat participatie als middel het doel - welbevinden, aangenaam leer- en
leefklimaat op school - kan dienen
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Doelgroep
Alle actoren uit het lager onderwijs die op een actieve manier betrokken zijn of willen zijn bij
leerlingenparticipatie in de klas en op school: leerkrachten, directieleden,
zorgcoördinatoren, SES-leerkrachten, begeleiders van leerlingenraden, …
Begeleiding
Jan Van Dijck
Saskia Vandeputte
Hoe gaan we te werk?
Korte instructiemomenten over visie op participatie en participatiemodellen.
Daarnaast gaan we vooral actief aan de slag door zelf werkvormen uit te proberen en samen
de transfer te maken naar jouw klas en school.








Maatwerk: het aanbod is steeds op maat van de school. Dit houdt in dat we steeds
een intakegesprek doen om de uiteindelijke vraag te ontdekken en te onderzoeken
welke werkwijze en programma het meest aansluit bij de cultuur en de structuur van
de school.
Actief: een mens neemt meer op door te doen, te ondervinden en te ervaren, dan
door te luisteren naar… Vandaar dat we bij onze activiteiten van alle deelnemers
verwachten dat ze mee-doen.
Inclusief: bij participatieve projecten leggen we vooral de nadruk op de participatie
van alle relevante partners voor de school en het daaraan gekoppelde onderwerp.
Het samenbrengen van deze partners is niet enkel tijdbesparend en efficiënt maar
werkt ook verbindend tussen de verschillende partners.
Concreet: het aanbod wordt ondersteund door talrijke voorbeelden die in de
praktijk werden ontwikkeld en uitgetest.

Kostprijs
We maken een gedetailleerde offerte nadat we de opdracht met je hebben besproken.
Vraag vrijblijvend informatie via info@doedeskaden.be.
Of gebruik het contactformulier op www.doedeskaden.be.
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