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WIST JE DAT?
De Vlaamse Scholierenkoepel binnenkort 

20 jaar bestaat! En dat gaan we vieren!

Blijf op de hoogte van de festiviteiten via
www.scholierenkoepel.be/20jaar
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1 VSK OP JOUW SCHOOL
A WORKSHOPS VOOR LEERLINGENRADERS

Wij komen met veel plezier en een rugzak vol expertise naar jullie school om jullie 
leerlingenraad of werkgroep te begeleiden. Het wordt sowieso een workshop vol 
concrete tools, tips en voorbeelden van andere scholen.

Elke workshop maken we op maat van de groep. Jullie kiezen 1 of 2 thema’s uit 
onderstaande lijst. We contacteren jullie op voorhand om de vraag scherp te krijgen:

• Toffe acties organiseren
• Meer mensen kennen de leerlingenraad
• Een goed contact met je directeur
• Iedereen fan van je leerlingenraad
• Een hechte groep
• Meningen van andere leerlingen bevragen

Hoe maak je als leerlingenraad een goede start 
voor het nieuwe jaar? Leer elkaar op een 
actieve manier beter kennen, bepaal samen de 
afspraken van je leerlingenraad en stel met 
jouw leerlingenraad een jaarplan vol toffe 
acties op!

Zo hielpen we vorig jaar een leerlingenraad 
met het schrijven van een eigen huishoudelijk 
reglement, bij een andere goten we samen 
nieuwe acties in een haalbare planning. Nog 
een andere leerlingenraad was op zoek naar 
hoe ze konden samenwerken als grote, nieuwe 
en diverse groep. En alles volgens deze regel: 
fun en hard werken gaan hand in hand!

PRAKTISCH
• Voor wie? Max. 20 leerlingen + begeleiders
• 4 lesuren: 150 euro / 6 lesuren: 180 euro (inclusief materiaal en vervoer)
• Op jullie school (of op een locatie naar keuze)
Elke workshop kan voor 4 of 6 uur aangevraagd worden.

Meer info en aanvragen: scholierenkoepel.be/workshops

› Leer je liever samen met andere leerlingenraden? 
Dan zijn de Actiedagen misschien iets voor jullie! 
Zie verder bij VSK-evenementen > p 17

• Efficiënt vergaderen
• Samenwerken met de schoolraad
• Meer inspraak op school
• Netwerk op school
• Je jaar opstarten
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B TRAJECTBEGELEIDING ROND LEERLINGENPARTICIPATIE

VSK begeleidt scholen in trajecten over uiteenlopende thema’s. Zolang het maar met 
inspraak van leerlingen te maken heeft. Een traject loopt over meerdere maanden, een 
medewerker komt 4 of 5 keer langs op school.

Meer info en aanvragen: scholierenkoepel.be/traject 

INTERESSANT 
VOOR DE 

DIRECTEUR 

INTERESSANT 
VOOR DE 

DIRECTEUR 

STARTTRAJECT: EEN BASIS LEGGEN VOOR LEERLINGENPARTICIPATIE 
Werkt de leerlingenraad niet zoals het hoort, heb je nog geen leerlingenraad of wil je 
leerlingenparticipatie gewoon eens helemaal anders aanpakken? We zoeken samen 
naar de best mogelijke manier om leerlingenparticipatie te organiseren op jouw 
school.
• Voor wie? Voor een divers samengestelde groep leerlingen en leerkrachten, 
   in nauwe samenwerking met de directie
• 5 contactmomenten
• 390 euro (inclusief materiaal en vervoer)

GROEITRAJECT: JE LEERLINGENRAAD VERSTERKEN
Wil jouw leerlingenraad nog beter werken? We bekijken samen wat jouw leerlin-
genraad doet groeien: werken aan je imago, elkaar beter leren kennen, anders 
vergaderen… Via workshops en feedbackmomenten volgen wij dit mee op.
• Voor wie? Leerlingenraden
• 5 contactmomenten
• 390 euro (inclusief materiaal en vervoer)

INSPRAAKTRAJECT: LEERLINGEN BETREKKEN BIJ HET SCHOOLBELEID 
Wil jouw school samenwerken met leerlingen voor een beter schoolbeleid? 
We begeleiden de inspraak van leerlingen rond verschillende beleidsthema’s: 
welbevinden, gezondheid, evalueren, Smartschool, kwaliteitszorg, diversiteit, 
schoolregels, mobiliteit, speelplaats, huiswerk… Zo werk je aan een gedragen 
schoolbeleid en aan actief burgerschap.
• Voor wie? Voor een divers samengestelde groep leerlingen en leerkrachten, 
   in nauwe samenwerking met de directie
• 4 contactmomenten
• 330 euro (inclusief materiaal en vervoer)

C PEER SUPPORT OP SCHOOL 

Conflixers zijn leerlingen die op hun eigen school andere 
leerlingen ondersteunen waar nodig. Dat kan verschillende 
vormen aannemen (peter/meter-projecten, vertrouwens- 
leerlingen, leerlingbemiddeling …). Leerlingen nemen zo zelf hun 
verantwoordelijkheid bij kleine probleempjes op school. Daardoor 
ontstaat er een verbindend schoolklimaat waar het welbevinden 
veel groter is en er minder gepest wordt.

INSPIRATIEWORKSHOP
Wat is dat eigenlijk, 'conflixen'? Je maakt kennis met de verschillende vormen en 
mogelijkheden van conflixen en gaat op zoek naar de meest geschikte vorm voor jouw 
school.
• Voor wie? Max. 10 leerlingen + 3 begeleiders
• 2 lesuren 
• Op jullie school (of op een locatie naar keuze)
• Gratis 

CONFLIXERTRAJECT
Wil jouw school een project van vertrouwensleerlingen of peters en meters op poten 
zetten? Dan helpt een VSK-medewerker je gedurende 5 contactmomenten op weg. Naast 
de concrete uitwerking van je conflixersproject, krijgen leerlingen de nodige vaardigheids-
training. Ook voor begeleiders is er een apart coachingsmoment.
• Voor wie? Max. 10 leerlingen + 3 begeleiders
• 5 contactmomenten  
• Op jullie school (of op een locatie naar keuze)
• 390 euro 

VAARDIGHEIDSTRAINING VOOR METERS/PETERS EN VERTROUWENSLEERLINGEN
Voor wie al conflixt, bieden we een opfrissing van de gespreksvaardigheden of een training voor 
nieuwe Conflixers binnen jullie bestaande project (voor meters/peters of vertrouwensleerlingen).
• Voor wie? Max. 10 leerlingen + 3 begeleiders
• 4 lesuren
• Op jullie school (of op een locatie naar keuze) 
• 150 euro (inclusief materiaal en vervoer)

BOOSTWORKSHOP
Voor wie al conflixt en het project een extra boost wil geven, bieden we deze workshop op maat aan. 
We nemen samen jullie conflixersproject onder de loep en formuleren acties volgens de methode 
van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek).
• Voor wie? Max. 10 leerlingen + 3 begeleiders
• 4 lesuren
• Op jullie school (of op een locatie naar keuze) 
• 150 euro (inclusief materiaal en vervoer)

COACHING LEERLINGENPARTICIPATIE VOOR LEERKRACHTEN
Wil jij bijdragen aan meer leerlingenparticipatie op je school? Wij bieden jou praktische tools, heldere 
modellen, advies op maat en inspiratie uit andere scholen. Hiermee maken we een plan voor jouw school. 
• Voor wie? Een groep leerkrachten met interesse in leerlingenparticipatie (minimum 6, maximum 16)
• 3 lesuren (iets langer of korter is ook mogelijk)
• 150 euro, ongeacht het aantal deelnemers (inclusief materiaal en vervoer)
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A FEEDBACKTOOL
De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een gratis en online feedbacktool zodat elke 
leerkracht betrouwbare en zinvolle feedback kan verzamelen bij zijn/haar leerlingen. 
Inspraak in de klas, om samen tot het beste onderwijs te komen.

Feedback kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling als leerkracht. Leerlingen zien 
hen dagelijks aan het werk en kunnen helpen bij het in kaart brengen van de eigen 
sterktes en zwaktes. De feedbacktool is gebaseerd op internationaal onderzoek én eigen 
onderzoek, zodat je weet dat de feedback die je krijgt betrouwbaar is.

www.scholierenkoepel.be/feedbacktool

B KLIK-EN-PRINTS
Je leerlingenraad efficiënter en plezanter maken? Daar kunnen onze klik-en-prints voor 
zorgen. Je kan ze downloaden en afdrukken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Ze 
lossen verschillende problemen op: meningen bevragen, onderhandelen met de directie, 
beslissingen nemen en nog veel meer.

Ontdek ze allemaal op www.scholierenkoepel.be/klikprint

C RECHTEN OP SCHOOL
Benieuwd naar welke rechten een leerling heeft op school? Dan kan je ook bij ons 
terecht. We hebben een hele databank aan vragen, maar je kan ook contact met ons 
opnemen. Mag je water drinken in de klas? Wat als je door noodweer niet op school 
geraak? Mag de school jouw smartphone bijhouden?

www.rechtenopschool.be

D PROMOMATERIAAL VOOR JE LEERLINGENRAAD
Maak de leerlingenraad bekend op jouw school. In de aanbieding: affiches, festival-
bandjes, stickers en logo’s.

www.scholierenkoepel.be/promomateriaal

2 DIGITAAL AANBOD
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> lees meer op pagina 17

> lees meer op pagina 13

> lees meer op pagina 5

> lees meer op pagina 19

> lees meer op pagina 9

Claudia, lid van onze raad van bestuur: 
Elk VSK-weekend ben ik trouw op post. 
Het is leuk om met z’n allen samen te 
zijn en bezig te zijn met onderwijs. Maar 
is er zeker ook ruimte om je eigen ding 
te doen. En zo’n kampvuur is altijd 
gezellig.

Hilde Crevits, minister van Onderwijs: Wie als 
leerkracht zijn leerlingen over het lesgeven 
wilde bevragen, gebruikte voorheen allerhande 
vragenlijsten en tools. Een pluim voor de 
Vlaamse Scholierenkoepel! Want die werkte in 
nauw overleg met leerkrachten en andere 
deskundigen één wetenschappelijk getest 
instrument uit om naar die ervaringen van 
leerlingen te polsen. 

Judith, onze senior international 
officer: We waren als expert te gast 
bij HACK Belgium over innovatief 
onderwijs. We merkten dat heel 
veel projecten ontstaan waren 
vanuit de leerkrachten. Door af te 
toetsen bij leerlingen werd het 
perspectief breder.

Katrien, leerlingraadbege-
leider van De Prins in Diest, 
na een traject: Dankzij VSK 
hebben we een fijne 
structuur gevonden om met 
onze leerlingenraad te 
werken. De workshops 
zorgden ervoor dat we een 
leuke groep zijn.

Begeleider na de Dag van de Conflixers: 
Proficiat aan heel het team om deze dag 
in elkaar te steken. Als begeleider van 
de groep vertrouwensleerlingen is dit 
een mooi moment om andere scholen te 
ontmoeten en je werking eens onder de 
loupe te nemen.

> lees meer op pagina 15

Directeur na één van onze 
workshops: Chapeau Louis, 
jij bent een geboren spreker. 
Knap dat jij dat op je 14 jaar 
al zo goed kan. Een grote 
meerwaarde.
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4 VSK OP JOUW EVENEMENT 
   OF STUDIEDAG

Contacteer ons voor vragen en meer info via info@scholierenkoepel.be of 02 894 74 70. 

Presentatie: Wat zeggen leerlingen over…
Wie is er beter geschikt om over onderwijs te spreken dan de leerlingen zelf? 
VSKers nemen het woord op jouw studiedag of evenement over elk (voor scholie-
ren relevant) onderwijsthema.
• Max. 30 min.
• Presentatie gebracht door één of twee scholieren
• We vragen enkel onze vervoersonkosten terug

In 2018-2019… 
• spraken Lander en Louis een zaal vol directeurs uit Mechelen toe over wat 

leerlingen willen leren op school (en hoe).
• luisterde een Vlaams Parlement vol onderwijsdeskundigen naar Joris die het 

had over evolueren van puntencultuur naar leercultuur.
• hadden Sofie en Judith het over innovatief onderwijs op HACK Belgium, waar 

experts met verschillende achtergronden, disciplines en sectoren oplossingen 
zoeken voor verschillende maatschappelijke uitdagingen.

Workshop: Leerlingenparticipatie toepassen op jouw school/organisatie
Wat is leerlingenparticipatie en hoe ga je ermee aan de slag? In deze workshop 
bieden we een kader en tools om meteen de vertaling naar jouw school of 
organisatie te maken.
• 4 uur
• Workshop gebracht door VSK-medewerkers. 1 of 2 scholieren brengen ‘de blik 

van de leerling’ binnen.
• Prijs op aanvraag

Zie je het anders? We werken ook graag samen een workshop of begeleiding op 
maat uit.

In 2018-2019…
• gaven we voor MOEV vijf workshops aan sportgangmakers van verschillende 

scholen over hoe leerlingen te betrekken bij het beleid rond beweging. 
• begeleidden we het CLB Limburg-Noord in een traject om ook de stem van 

leerlingen mee te nemen in hun transitieproces.
• ontwikkelden we voor School zonder Racisme een vertaling op leerlingenmaat 

van hun diversiteitsbarometer voor schoolteams, én een workshop om er mee 
aan de slag te gaan in klassen. 
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5 JIJ BIJ VSK
Bij de Vlaamse Scholierenkoepel gebeurt alles voor én door scholieren. Je kan 
de organisatie zélf in handen nemen. Waar vind jij dat VSK werk van moet 
maken? Welke onderwijsthema’s moeten we volgens jou dringend bespreken? 
Welke zotte acties heb jij in je hoofd om de rechten van leerlingen te verbete-
ren?

Op de volgende pagina’s vind je de kalender met al onze evenementen. 
We gaan drie keer op weekend en daar kan je helemaal gratis mee naartoe. 
We denken ook veel na over de toekomst van het onderwijs. Op onze actieda-
gen kan je met je leerlingenraad een actieplan ontwikkelen.

Elke eerste woensdagnamiddag van de maand kan je gewoon binnenspringen 
in de Nijverheidsstraat 10 in Brussel, op een kwartier wandelen van station 
Brussel-Centraal. We organiseren dan Kaap-Het-Kantoor, met heel veel 
aandacht voor gezelligheid én interessante thema’s. Jij brengt je enthousias-
me, wij voorzien koeken en drinken.

VERKEN VSK IN SEPTEMBER
Wil jij alles te weten komen over de Vlaamse Scholierenkoepel of heb je zin om 
eens te ontdekken wat je allemaal kan komen doen? Loop binnen op een van onze 
Infodagen in Brussel.

• Wanneer? Woensdag 11 september en zaterdag 14 september

• VSK, Nijverheidsstraat 10, Brussel

• Helemaal gratis. Inschrijven kan via www.scholierenkoepel.be/infodag

VSK MEE BESTUREN?
Word jij één van de bazen van VSK? Hou zaterdag 28 september al vrij in je agenda, 
want dan zijn het verkiezingen. 
Meer info: www.scholierenkoepel.be/VSKbesturen 

KEN JIJ EEN LEERLING DIE IN DIT PLAATJE PAST?
Verwijs hem of haar door naar www.scholierenkoepel.be/jij.
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6 VSK-AGENDA 

ACTIEDAGEN VOOR LEERLINGENRADEN         
Een niet te missen evenement voor elke leerlingenraad! Op het programma staan nuttige 
workshops, thematische uitwisselingen met leerlingen van andere leerlingenraden, 
uitwerken van een actieplan onder professionele begeleiding en een dikke dosis fun. Je gaat 
naar huis met een vernieuwde portie motivatie, een hoofd vol inspiratie en een koffer met 
praktische tips en tools.   

• Maandag 3, donderdag 6 en vrijdag 7 februari
• Locatie nog te bepalen, zie onze website
• Max. 6 leerlingen en 1 begeleider per school
• 70 euro per school (inclusief broodjeslunch)

VSK-WEEKENDS
Drie keer per jaar gaan we op weekend met scholieren uit heel Vlaanderen om samen over 
onderwijs te discussiëren. We praten over actuele onderwijsthema’s en thema’s die leerlin-
gen zelf op tafel leggen. Tijdens zo’n weekend is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. 
Ongeveer een maand op voorhand komt de agenda online en kan je je (gratis) inschrijven.

• 25-27 oktober in Brussel (De Waterman)
• 17-19 januari in De Pinte (Moerkensheide)
• 24-26 april in Antwerpen (Scoutshotel)
• Gratis, we betalen zelfs je openbaar vervoer terug

KAAP-HET-KANTOOR
Elke maand stellen wij ons kantoor vollédig ter beschikking aan de scholieren. Een hele 
woensdagnamiddag lang kan je hier komen hangen, chillen, discussiëren, brainstormen, 
samenwerken, studeren en/of koeken eten.

Inschrijven is niet nodig, je mag gewoon langskomen. Je mag ook later toekomen, vroeger 
vertrekken of wat je ook maar wil. Breng gerust een vriend of vriendin mee.

Vind je de weg niet makkelijk in Brussel? Geen nood, er wordt altijd afgesproken met een 
groepje in het station Brussel-Centraal waarmee je dan samen naar hier wandelt. Gezellig én 
makkelijk.

• Woensdagnamiddag: 11/9, 2/10, 6/11, 4/12, 8/1, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6 en 1/7
• VSK-kantoor, Nijverheidsstraat 10, Brussel
• Gratis, we betalen zelfs je openbaar vervoer terug

Meer info en inschrijven voor een evenement: scholierenkoepel.be/agenda
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BIJSCHOLING VOOR BEGELEIDERS VAN DE LEERLINGENRAAD
Twee dagen per jaar zetten we onze kantoordeuren wagenwijd open voor begeleiders van 
leerlingenraden, want ook jullie verdienen ondersteuning! Tijdens die dag is er tijd voor 
verdieping van je rol als begeleider, voor praktische tips en nuttige modellen, om ervaringen uit 
te wisselen en samen oplossingen te vinden voor je vragen. 

• Vrijdag 15 november (voor begeleiders met max. 2 jaar ervaring)
• Vrijdag 20 maart (voor begeleiders met minstens 2 jaar ervaring)
• VSK-kantoor, Nijverheidsstraat 10, Brussel
• 75 euro per begeleider (broodjeslunch inbegrepen)

TRAIN DE TRAINER VOOR BEGELEIDERS VAN EEN BESTAAND CONFLIXERSPROJECT
Wil je als begeleider op school zelf nieuwe Conflixers opleiden en trainen? Tijdens deze 
bijscholing krijg je alle tools aangeboden om de gespreksvaardigheden van jouw Conflixers 
(peters, meters en vertrouwensleerlingen) te vergroten.

• Dinsdag 22 oktober
• Max. 2 begeleiders per school
• VSK-kantoor, Nijverheidsstraat 10, Brussel
• 75 euro per begeleider

TRAIN DE TRAINER VOOR BEGELEIDERS DIE WILLEN STARTEN MET EEN 
CONFLIXERSPROJECT
Wil je als begeleider op school samen met een groepje leerlingen starten met meters, peters 
en/of vertrouwensleerlingen? Tijdens deze bijscholing krijg je alle tools aangeboden om van 
start te gaan.

• Dinsdag 10 maart
• Max. 2 begeleiders per school
• VSK-kantoor, Nijverheidsstraat 10, Brussel
• 75 euro per begeleider

DAG VAN DE CONFLIXERS
Deze dag staat helemaal in het teken van conflixen. Je kan je laten inspireren door de conflixers-
projecten op andere scholen en met andere Conflixers in gesprek gaan. Je schaaft je skills bij in 
de keuzeworkshops, zodat je vol vers enthousiasme, nuttige tips en verbeterde vaardigheden 
terugkeert naar je school. Geïnteresseerde, beginnende en gevorderde Conflixers kunnen kiezen 
uit diverse workshops en activiteiten.

• Vrijdag 21 februari
• Max. 6 leerlingen en 1 begeleider per school
• Herman Teirlinckgebouw, op wandelafstand van Brussel-Noord
• 70 euro per school (inclusief broodjeslunch)

INSPRAAKDAG
Wat verwachten leerlingen nu eigenlijk zelf van goed onderwijs? Over deze vraag gaan 100 
leerlingen uit heel Vlaanderen en Brussel in gesprek. Met elkaar, maar ook met de mensen die de 
komende jaren het onderwijsbeleid zullen bepalen. De nieuwe minister van Onderwijs, kersverse 
parlementsleden en de hoofden van de onderwijskoepels zullen hopelijk klaarzitten om te 
luisteren naar wat leerlingen willen. Je kan op die manier als leerling mee de toekomst van ons 
onderwijs vormgeven.

• Vrijdag 15 november
• Vlaams Parlement, Brussel
• Max. 4 leerlingen en 1 begeleider per school
• Gratis deelname (lunch niet inbegrepen)

20 JAAR VSK
Wij bestaan dit schooljaar 20 jaar. En dat moet en zal gevierd worden. We plannen alvast een leuk 
feestje in, waarbij we iedereen die ooit meedeed met VSK van harte uitnodigen. Daar blijft het 
natuurlijk niet bij, maar we geven je toch al graag de datum mee, zodat je alvast je beste 
dansschoenen kan opblinken.

• Vrijdagavond 6 maart
• Blijf op de hoogte via www.scholierenkoepel.be/20jaar
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MEER LEZEN? www.stemvanscholieren.be

Laat leerlingen mee de school 
maken, bijvoorbeeld door hen mee 
te laten beslissen over de school-
regels of de uitstappen. Door 
inspraak op school kom je vanzelf 
in aanraking met burgerschap. 
Een sterker participatiedecreet zou 
daarvoor nuttig zijn.

Wij willen dat leerkrachten top zijn, zodat 
ze ons ten volle kunnen motiveren. Er 
moet aandacht zijn voor de leerling als 
persoon, met al onze talenten en 
persoonlijkheden. Vertrekken van 
wederzijds respect, zonder te moeten 
straffen of dreigen. En onze feedback kan 
de leerkracht helpen groeien.

Scholen zouden hun vrijheid meer 
moeten benutten en hun gewoontes 
doorbreken. Ook moet er genoeg 
aandacht zijn voor de balans tussen 
school en vrije tijd. Iedereen moet 
zich thuis kunnen voelen op school. 
Een maximumfactuur zou geen 
slechte zaak zijn.

Moderne technologie 
moet zinvol ingezet 
worden en afspraken 
rond het gebruik van 
smartphones maken we 
samen. Stuur leerlingen 
de wereld in, maar haal 
de wereld ook binnen op 
school. Op die manier 
zijn scholen mee met de 
tijd.

Talent krijgt alle kansen en 
daarvoor is flexibiliteit voor 
iedereen nodig. Voer keuzevakken 
in en begeleid de leerlingen om 
bewuste keuzes te maken. Weg met 
het watervalsysteem en de punten-
verslaving.
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De Vlaamse Scholierenkoepel biedt de leerlingenkaart kosteloos aan 
aan scholen, met steun van de Vlaamse Overheid. Het is een voordeelkaart 
voor alle leerlingen van het secundair onderwijs. Op vertoon van de 
leerlingenkaart krijgen leerlingen kortingen op meer dan 800 plaatsen in 
Vlaanderen en Brussel.

De leerlingenkaart wordt elk jaar ontworpen door een scholier. Het 
winnend ontwerp van dit schooljaar kwam van Alex Emanuel uit 
6 Economie-Moderne Talen op het Sint-Vincentiuscollege in Buggenhout. 
Wil jij voor volgend jaar je kans wagen? Hou je ogen dan op onze kanalen 
gericht in april en mei!

8 DE LEERLINGENKAART

Kaarten worden besteld per school, niet door de leerlingen, via onderstaande website.
www.leerlingenkaart.be 

Check je voordeel op 
www.scholierenkoepel.be/

leerlingenkaart 

naam

geboortedatum

school

kleef hier jouw foto:

Concept: Alex Emanuel
Uitwerking en illustraties: Emma Thyssen
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17-19/1: 
Januariweekend 

3, 6 en 7/2: 
Actiedagen

Discussieer mee over 
enkele actuele 
onderwijsthema’s

Een dag vol workshops en 
uitwisseling voor leerlingenraden

Je kan je laten inspireren door 
de conflixersprojecten op andere 
scholen en met andere Conflix-
ers in gesprek gaan.

We vieren ons 20-jarig bestaan. 
Hoera!

Discussieer mee over enkele 
actuele onderwijsthema’s

Moerkensheide, 
De Pinte

Herman Teirlinck-
gebouw, Brussel

Scoutshotel, 
Antwerpen

Locatie te 
bepalen

Herman Teirlinck-
gebouw, Brussel
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Leerlingen

Leerlingraders 
en hun begeleider

5/2: 
VSK gaat lager

Heel wat lagere scholen hebben een 
leerlingenraad, maar ondersteuning 
voor de trekkers ervan is schaars. 
We focussen op uitwisseling met 
collega's en professionalisering 
binnen je rol.

Herman Teirlinck-
gebouw, Brussel

Begeleiders van 
leerlingenraden 
van lagere scholen. 

Leerlingen die op 
school vertrouwens- 
leerling, peer mediator 
of peter/meter zijn

Iedereen

Leerlingen

VOOR WIE? WAT? WAAR?

21/2: Dag van
de Conflixers

6/3: 
20 jaar VSK

Leer als begeleider zelf hoe 
nieuwe Conflixers op te leiden 
en te trainen

VSK-kantoor, 
Brussel

Begeleidende 
leerkrachten 
van Conflixers

10/3: 
Train de trainer 
Conflixers

Verdieping en uitwisseling 
over je rol als begeleider

VSK-kantoor, 
Brussel

Ervaren begeleiders 
van de leerlingenraad

20/3: 
Bijscholing voor 
begeleiders van 
de leerlingenraad

24-26/4: 
Aprilweekend 

9 VSK-KALENDER
11/9: Infodag

14/9: Infodag

28/9: Verkiezingsdag

22/10: 
Train de trainer 
Conflixers

25-27/10: 
Oktoberweekend

VSK iets voor jou? 
Kom het vandaag ontdekken

VSK iets voor jou? 
Kom het vandaag ontdekken

Leer als begeleider zelf hoe 
nieuwe Conflixers op te leiden 
en te trainen

Verdieping en uitwisseling 
over je rol als begeleider

VSK-kantoor, 
Brussel

VSK-kantoor, 
Brussel

Verkiezing van leerlingen voor 
de verschillende functies 
binnen VSK

VSK-kantoor, 
Brussel

VSK-kantoor, 
Brussel

SE
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R
OK
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R
N
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Leerlingen

Leerlingen

Leerlingen

Begeleidende 
leerkrachten 
van Conflixers

Startende 
begeleiders van de 
leerlingenraad

Discussieer mee over enkele 
actuele onderwijsthema’s

Leerlingen De Waterman, 
Brussel

VSK-kantoor, 
Brussel

VOOR WIE? WAT? WAAR?

15/11:
Bijscholing voor 
begeleiders van 
de leerlingenraad

Wat verwachten leerlingen nu 
eigenlijk zelf van goed 
onderwijs? Over deze vraag 
gaan 100 leerlingen uit heel 
Vlaanderen en Brussel in 
gesprek.

Leerlingen Vlaams 
Parlement, 
Brussel

15/11:
Inspraakdag

2019 2020
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Wij ontwikkelden op basis van een aantal bekende participatiemodellen en onze jarenlange 
ervaring op scholen een eigen model. Het onderscheidt vier vormen van participatie.

Mee weten is de eerste vorm en tegelijk ook de voorwaarde voor de drie andere vormen. 
Leerlingen moeten goed geïnformeerd zijn om hun mening te geven of ideeën te 
bedenken. 

Sommige leerlingen zijn benieuwd naar wat er met die meningen en ideeën gebeurt. 
Zij willen deel uitmaken van het beslissingsproces en kunnen dus mee beslissen.

Anderen zijn vooral geïnteresseerd om het idee verder uit te bouwen en gaan vooral 
mee denken tijdens een brainstorm of vergadering. Het is belangrijk om te beseffen 
dat niet iedereen die meedenkt ook mee wil beslissen of omgekeerd en dat het dus 
om een andere groep leerlingen zal gaan.

Leerlingen kunnen ook een rol spelen in het implementeren van een beslissing of 
meewerken aan een actie, zij gaan mee doen. Zij kunnen de nieuwe fietsenstalling 
leuk inrichten of de nieuwe banken op de speelplaats in mekaar steken.

Belangrijk in elke vorm is terugkoppeling. Hou leerlingen op de hoogte: welke hulp heb 
je nodig? Hoe kunnen ze hun stem laten horen? Wat gaat er met hun ideeën gebeuren? 

Je kan deze 4 participatievormen doorlopen als een cyclus, maar dat hoeft niet. Waar en 
hoe en welke leerlingen je betrekt is afhankelijk van het onderwerp, de beschikbare tijd, 
het belang… Om hierin knopen door te hakken, kan je aan leerlingen vragen hoe zij zelf 
hun rol zien.
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2019 - 2020
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé 
organisatie van, voor en door alle scholieren 
in het Vlaamse middelbaar onderwijs.

VSK wil de stem van scholieren overal laten 
meetellen, in de eerste plaats op school en 
bij het beleid. Daarom versterken we 
leerlingen en leerlingenraden in heel 
Vlaanderen en verkondigen we de mening 
van scholieren over alles wat met secundair 
onderwijs te maken heeft.

(Deze missie is gemaakt door scholieren, 
net als alles bij VSK.)

Vlaamse Scholierenkoepel
Nijverheidsstraat 10 – 1000 Brussel >  www.scholierenkoepel.be >  02 894 74 70 

Vind ons terug op: 
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