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Beste lezer,

2015 was voor VSK een jaar vol 

groei en massa’s hoogtepunten.  

Leerlingenparticipatie begint steeds meer 

door te dringen in heel Vlaanderen, op 

school en bij beleidsmakers. Geweldig!

Daarnaast was 2015 ook het jaar van 

de Leerlingenkaart, De Conflixers en veel 

VSK-activiteit in Brussel.

Ik ben ontzettend vereerd  om van deze 

organisatie ondervoorzitter te mogen 

zijn. 
Op naar een inspirerend 2016!

Groetjes en veel leesplezier,

Soufiane Belali
Ondervoorzitter Vlaamse Scholierenkoepel 2015-2016

Voorwoord

kusjes van de Raad van Bestuur!

Astrid, Lora, Rania, Soufiane

Virginia en Dennis



136 enthousiaste 
scholieren zetten 
zich in 2015 in 

voor VSK

In 2015 
werkten er 10 
personeelsleden 
voor de Vlaamse 
Scholierenkoepel



besparinge
n in 

onderwijs

duaal leren

leerlingenbegeleiding op 

school

Meer dan 10.000 leerlingen 
lieten op 3 februari 
ballonnen piepend 

leeglopen als reactie 
tegen de besparingen in 
onderwijs. De actie werd 
samen georganiseerd met 

de leerlingenraad van 
Atheneum Merksem

Om te achterhalen hoe leerlingen zelf het systeem van leren en werken ervaren gingen we in gesprek met 150 jongeren in het dbso en bij Syntra. Zowel in klasgesprekken als in een uitwisselmoment met politici in het Vlaams Parlement op 28 mei.

In oktober kwam VSK 

naar buiten met 6 

prioriteiten voor CLB’s e
n 

leerlingenbegeleiders op
 

school. Dat lijstje van 6 
D’s 

kan volgens leerlingen a
ls 

inspiratie dienen voor d
e 

leerlingenbegeleiding va
n 

nu en van de toekomst.



Er werd ook nog gediscussieerd over:

overgang basis-secundair
racisme en discriminatie
schoolfactuur
conflicten op school
STEM
gsm’s
levensbeschouwelijke 
kentekens
straffen en schoolregels
M-decreet
lessenrooster
inschrijvingsrecht 
...
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onderwijsinspectie
(ROK)

Dit schooljaar heeft 
VSK, samen met de 

Onderwijsinspectie, de 
stem van scholieren 

ingebracht in het traject 
naar een ‘Referentiekader 
OnderwijsKwaliteit (ROK)’



773 leerlingenrade
n zijn 

lid van VSK

190 leerlingen nemen 
deel aan de Actiedagen

524 leerlingen krijgen 
vorming op school

Schoolraaddag toeg
espitst 

op GO!-scholen



Brussel

 Extra inzetten 
op Brussel
Trajectbegeleiding bij 
11 scholen
Lerend netwerk 
rond diversiteit met 7 
scholen

1.

2.

VSK nam in juni de leerlingenkaart 
over van Maks!.

Bijna 900 scholen plaatsten een 
bestelling = goed voor in totaal 

meer dan 460.000 kaarten!

VSK ondersteunt 
sinds 2015 

leerlingen en 
scholen in het 

uitwerken van alle 
projecten waar 
leerlingen elkaar 

helpen, versterken 
of ondersteunen. 

www.deconflixers.be



Het hele jaarverslag lezen? 
Mail naar info@scholierenkoepel.be


