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De Vlaamse Scholierenkoepel, dat zijn meer 
dan 800 leerlingenraden en scholen die lid 
zijn en ondersteuning krijgen, meer dan 
400.000 gebruikers van de leerlingenkaart, 
gemiddeld 150 actieve scholieren die 
regelmatig hun mening over onderwijs 
geven en 30 enthousiaste scholieren die 
de organisatie besturen. Oh ja, en ook 
10 personeelsleden die vormgeven aan
de krijtlijnen van het bestuur.

Bij VSK komt elke school, elke onderwijs- 
professional en elke organisatie die rond 
leerlingenparticipatie wil werken aan zijn 
trekken.

Vlaamse Scholierenkoepel
Nijverheidsstraat 10 – 1000 Brussel > www.scholierenkoepel.be > 02 894 74 70 
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Jij bent leerling, leerlingenrader, leerlingenraadbegeleider, directeur of 
onderwijsmens en vindt dat de stem van leerlingen fel mag weerklinken 

binnen onderwijs? Dan ben je bij de Vlaamse Scholierenkoepel aan het juiste 
adres, want laat dat nu net zijn waar onze expertise ligt.

VSK organiseert in 2018-2019 opnieuw een schooljaar lang workshops en 
evenementen waarop je kan leren, je kan laten inspireren, je mening kan 

geven en vooral: waarin je laat zien dat je de stem van leerlingen op school en 
daarbuiten belangrijk vindt. Of je nu nog zelf op de schoolbanken zit of 

professioneel met onderwijs bezig bent, ongetwijfeld vind je in deze brochure 
iets waardoor je zelf nog kan groeien. En zo niet, dan mag je ons altijd 

contacteren voor een aanbod op maat.

Laat deze brochure trouwens gerust een heel parcours afleggen op jouw 
school of binnen jouw organisatie, misschien vinden collega’s er ook wel een 

groeikans in terug.

Hopelijk tot ergens dit schooljaar!

INHOUDSTAFEL: 
1  VSK op jouw school > p. 7

2  VSK komt naar jouw evenement of studiedag > p. 13
3  VSK-evenementen > p. 15

4  Jij bij VSK > p. 19
5  Interessante tips en digitaal aanbod > p. 23

6 VSK-kalender > p. 24

WAT KAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL 
VOOR JOU BETEKENEN DIT JAAR?
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‘Tijdens de trajectbegeleiding met VSK 
leerde onze leerlingenraad hun rechten, 
plichten en mogelijkheden. Maar vooral 
dat jonge mensen met ambitie op school 
een eigen inbreng kunnen hebben.’
Jonas Vleugels, begeleider van de leerlingen-
raad van het K.A. Koekelberg

‘Als jonge OKAN-leerling kwam ik bij VSK 
terecht en al snel maakte ik er deel uit van de 
bestuursorganen. Ik kan amper beschrijven 
hoeveel ik er in al die jaren heb bijgeleerd: ik 
mocht personeelsleden aanwerven, ik mocht 
activiteiten leiden en mee jaarplannen 
opstellen. Ik heb alle kansen gekregen om 
me ontplooien tot een volwaardig bestuurslid.’
Zvezdelina Georgieva, leerling OLVP Sint-Niklaas en 
VSK-bestuurder tussen 2013 en 2018

‘VSK heeft op onze debatavond een 
straffe getuigenis neergezet  die 
insloeg met de juiste vonk die we 
nodig hadden voor een ontzettend 
spannend en interessant debat.’
Lut Lippeveld, directeur CVO 
De Oranjerie

'Ik wist tot voor kort niet dat wij als jongeren 
ook iets te zeggen hadden over onderwijs. 
En dan kwam ik VSK tegen! Wetende dat er 
een organisatie bestond die het voor mij als 
leerling opnam, gaf mij moed om zelf ook 
dingen te gaan doen op mijn eigen school 
én bij VSK zelf.'
Rimsha Butt, leerling Lutgardiscollege Oudergem 

‘Na de actiedag konden we niet 
wachten om naar het vergaderlokaal 
te gaan en er helemaal in te vliegen!’
Christine Vantomme, Leerlingenraad 
Koninklijk Atheneum Ekeren

‘Onze Conflixers waren altijd erg 
enthousiast over de aanmoedigende 
aanpak, de inspirerende werkmethodes 
en de vele technieken die ze aanleerden 
tijdens een workshop van VSK. Ook de 
dag van de Conflixers was een echt 
hoogtepunt voor hen.’ 
Barbra Van Loock, leerlingenbegeleider 
Mabo Brussel
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1 VSK OP JOUW SCHOOL
A WORKSHOPS ROND LEERLINGENPARTICIPATIE OP SCHOOL

Wij komen met veel plezier en met 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. 

Alles over inspraak
Met de leerlingenraad heb je een 
krachtig instrument in handen om dingen 
op school te veranderen, zo staat het in 
de wet. Maar hoe gebruik je dat 
instrument optimaal? 

Evalueren
Om nog beter te worden in de toekomst, 
kijk je best regelmatig achteruit. Laat VSK 
je werking en vergaderstijl screenen of 
leer zelf leuke manieren om te evalueren.

Imago
Een imago, daar werk je elke dag aan, 
vaak zelfs onbewust. Ontdek hoe je alle 
neuzen in dezelfde richting krijgt.

Acties organiseren
Van chocomelk verkopen tot een 
proefperiode gsm op de speelplaats, 
een actie organiseren vraagt werk. 
Veel ideeën is één ding, ze omzetten 
naar de werkelijkheid is iets heel 
anders.

Deze workshop kan gaan over:
• invloed op het schoolreglement
• wet over leerlingenparticipatie op school
• de directeur overtuigen
• hoe vertegenwoordig je alle leerlingen op school
• …

Deze workshop kan gaan over:
• draagvlak creëren (bij leerkrachten, leerlingen…)
• promo voeren
• leden werven en behouden
• andere leerlingen betrekken
• de leerlingenraad als spiegel van de school 
• …

Netwerk op school
Een beslissing neem je niet alleen als 
leerlingenraad op school. Wie moet je 
allemaal mee krijgen met je idee om het 
werkelijkheid te doen worden? En hoe doe 
je dat dan?

Deze workshop kan gaan over:
• de directeur overtuigen
• draagvlak creëren (bij leerkrachten, leerlingen …)
• andere leerlingen betrekken
• communiceren  
• …

Deze workshop kan gaan over:
• zijn we wel goed bezig? VSK observeert en geeft
   feedback en tips. 
• evaluatietechnieken
• lessen trekken uit vorige acties
• …

Deze workshop kan gaan over:
• brainstormen
• acties met weinig voorbereiding
• hoe acties uitwerken
• budget
• hoe de directeur overtuigen
• promotie maken 
• …
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B TRAJECTBEGELEIDING ROND LEERLINGENPARTICIPATIE 
    OP SCHOOL

Ambitieuze plannen? Iets wat echt vierkant draait op school? VSK begeleidt scholen in 
grote trajecten over uiteenlopende thema’s. Zo lang het maar met leerlingen te maken 
heeft!

Een traject loopt over meerdere maanden, een medewerker komt 4 of 5 keer langs op 
school.

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 (uitzondering: de workshop over de 
schoolraad enkel voor 4 uur). 

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 15

Groeitraject voor de leerlingenraad
Versterk je leerlingenraad onder begeleiding van VSK. Werk aan je imago, leer beter 
vergaderen of doe iets aan die motivatiedip, alles is mogelijk.
• Voor wie? Voor leerlingenraden
• 5 contactmomenten 
• 390 euro (inclusief materiaal en vervoer)

Inspraaktraject: leerlingen betrekken bij beleid    
We begeleiden de inspraak van leerlingen rond verschillende beleidsthema’s: 
gezondheid, gsm, Smartschool, kwaliteitszorg, evaluatie, speelplaats, huiswerk, 
keuzevakken, welbevinden, mobiliteit, diversiteit, schoolregels, feedback aan leerkrach-
ten, pedagogische visie … Zo werk je aan een gedragen schoolbeleid én aan burgerschap. 
• Voor wie? Voor een divers samengestelde groep leerlingen en leerkrachten, in nauwe
   samenwerking met directie
• 4 contactmomenten 
• 330 euro (inclusief materiaal en vervoer)

Labo: alternatieven voor de leerlingenraad                 
Werkt de leerlingenraad niet zoals het hoort? Of net wel, maar willen jullie leerlingen-
participatie op een hoger niveau brengen? Bekijk wat er nog mogelijk is op het vlak van 
leerlingenparticipatie op je school en test doorheen het traject enkele manieren uit. Wij 
helpen je om die daarna te verankeren. 
• Voor wie? Max. 15 leerlingen + 8 begeleiders
• 4 contactmomenten
• 330 euro (inclusief materiaal en vervoer)

Lerend Netwerk voor leerlingen en leerkrachten                
Werk plannen uit om het samenleven op school te verbeteren, met ondersteuning van 
VSK. In een Lerend Netwerk gaan leerlingen en leerkrachten samen en gelijkwaardig 
aan het werk rond het schoolgebeuren, rond een centraal thema zoals diversiteit of 
duurzaamheid. Het is een participatieve manier om aan verschillende Vakoverschrijdende 
Eindtermen te werken. 
• Voor wie? een groep van leerlingen en leerkrachten
• 5 contactmomenten
• 390 euro (inclusief materiaal en vervoer)

Meer info en aanvragen: scholierenkoepel.be/traject 

INTERESSANT 
VOOR DE 

DIRECTEUR 

INTERESSANT 
VOOR DE 

DIRECTEUR 

INTERESSANT 
VOOR DE 

DIRECTEUR 

Plan je jaar
Wat ga je dit schooljaar allemaal 
organiseren? Geen idee of juist te 
veel? Hoe krijg je dat goed 
ingepland zonder al in november 
een knaller van een burn-out te 
hebben?

Deze workshop kan gaan over:
• brainstormen
• acties plannen
• planning voor het schooljaar opstellen
• evenwicht vinden tussen beleidsthema’s en activiteiten
• …

Schoolraad
Volgens de wet is het verplicht om 
leerlingen in de schoolraad te 
hebben. En die leerlingen verdienen 
alle hulp die bestaat om die 
moeilijke vergaderingen te 
overleven!

Deze workshop kan gaan over:
• de wetgeving
• schoolraad in de praktijk
• vergadertechnieken
• …

Starterspakket
Of je net opstart of jaren bezig bent, 
elke leerlingenraad heeft baat bij 
een goede organisatie. Van de 
centen, de mensen of de afspraken.

Deze workshop kan gaan over:
• functies in een leerlingenraad
• je eigen reglement schrijven
• de rol van de begeleidende leerkracht
• budget
• …

Een topteam
Van een hoop individuen naar een 
hechte groep die graag samenwerkt 
en weet wat ze aan elkaar heeft. 
Top! 

Deze workshop kan gaan over:
• teambuilding
• teamcharter: afspraken en engagementen uitspreken
• talenten van leerlingen: hoe zet je wie het beste in? 
• …

Vergaderen
Zorgen dat meningen gehoord 
worden, dat je tot een besluit komt 
waar iedereen zich in kan vinden én 
dat je terug op tijd in de les bent: 
fieuw, vergaderen is niet zo simpel!

Deze workshop kan gaan over:
• vergadertechnieken
• brainstormen
• functies in een vergadering
• de rol van de begeleidende leerkracht
• agenda en verslag 
• …

Dit is een workshop voor 
de leerlingenraad van 4 
lesuren, waarvan 
2 lesuren enkel voor de 
leerlingen die in de 
schoolraad zetelen. 
Deze workshop is ook op 
niveau van scholenge-
meenschap mogelijk.
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C WERKEN ROND 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, 
vertrouwensleerlingen, leerlingbemiddeling …), leerlingen nemen zo zelf hun 
verantwoordelijkheid bij kleine probleempjes op school. Daardoor ontstaat er een 
verbindend schoolklimaat met een groter welbevinden en minder pestgevallen.

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, peters en meters of buddy’s op 
poten zetten? Dan helpt VSK je gedurende 5 contactmomenten op weg.
Naast de concrete uitwerking van je conflixersproject, krijgen leerlingen de nodige 
vaardigheidstraining. 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 (inclusief materiaal en vervoer)

VAARDIGHEIDSTRAINING VOOR BUDDY’S EN VERTROUWENSLEERLINGEN

Voor wie al conflixt bieden we een opfrisssing van de gespreksvaardigheden of een 
training voor nieuwe Conflixers binnen jullie bestaande project. (Enkel voor meters/peters, 
buddy’s en/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 om jullie project te versterken. 
• Voor wie? Max. 10 leerlingen + 3 begeleiders
• 4 lesuren
• Op jullie school (of op een locatie naar keuze) 
• 150 euro (inclusief materiaal en vervoer)

TRAIN DE TRAINER VOOR BEGELEIDERS VAN CONFLIXERGROEPEN 

• Zie verder bij VSK-evenementen > p 16

DAG VAN DE CONFLIXERS
• Zie verder bij VSK-evenementen > p 17

D AANBOD VOOR BEGELEIDERS 

COACHING VOOR BEGELEIDERS VAN DE LEERLINGENRAAD

Begeleid jij de leerlingenraad of een werkgroep met leerlingen? In deze coaching bieden wij 
jou enkele heldere modellen, advies en inspiratie rond de participatie. Er is heel veel ruimte 
voor interactie en de VSK-medewerker beantwoord jullie al jullie vragen te antwoorden vanuit 
een jarenlange ervaring. 

• Voor wie? Max. 6 begeleiders 
• 4 lesuren
• 150 euro, ongeacht het aantal deelnemers (inclusief materiaal en vervoer) 

BIJSCHOLING VOOR BEGELEIDERS VAN DE LEERLINGENRAAD

• Zie verder bij VSK-evenementen > p 16

TRAIN DE TRAINER VOOR BEGELEIDERS VAN CONFLIXERGROEPEN

• Zie verder bij VSK-evenementen > p 16

NIEUW!

Meer info en aanvragen: scholierenkoepel.be/deConflixers 

Meer info en aanvragen: scholierenkoepel.be/aanbodbegeleiders
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Contacteer ons via info@scholierenkoepel.be of 02 894 74 70 en we zoeken samen 
naar een oplossing op jullie maat!

Meer info: scholierenkoepel.be/lezingen

2 VSK KOMT NAAR JOUW 
    EVENEMENT OF STUDIEDAG    
Wie is er beter geschikt om over onderwijs het woord te nemen dan de leerlingen zelf? 
Ben je dus voor een evenement of studiedag op zoek naar een gast met een boeiende en 
originele invalshoek over een onderwijsthema, neem dan zeker eens contact op met VSK. 
Wij zorgen voor een enthousiaste en inspirerende inbreng door één of een aantal 
leerlingen. Zij vertellen jullie wat leeft onder Vlaamse scholieren, of gaan met jullie aan 
de slag rond een bepaald thema.

6 VOORBEELDEN VAN HOE WE HET IN 2017-2018 AANPAKTEN: 
• met een CLB- team werkten we rond hoe leerlingen te betrekken bij hun beleid
• op een pedagogische studiedag met 50 leerkrachten vertelden VSK’ers over 
   de stressvrije school
• op een studiedag voor leerkrachten en directie in Antwerpen gaven we een workshop
   over acties op poten zetten met leerlingen
• aan studenten in de lerarenopleiding vertelden we over de scholierenblik op evalueren
• op een drukbezochte studiedag spraken VSK’ers over wat actief burgerschap betekent
    voor leerlingen
• als inleiding bij een debatavond in Leuven hadden we het over de ideale leerkracht
• … 

Elk (voor scholieren relevant) onderwijsthema is mogelijk!

VOOR EEN BIJDRAGE VAN VSK BIEDEN WE TWEE OPTIES:

1. EEN INTERACTIEVE PRESENTATIE
• max. 30 min.
• lezing gebracht door één of twee scholieren
• beperkte interactieve elementen
• geen vaste prijs, maar mogelijkheid tot vrijblijvende gift via 
   scholierenkoepel.be/spaar-mee-met-vsk

2. EEN WORKSHOP
• 1 à 4 uur (afhankelijk van de vraag)
• leerlingen en VSK-medewerkers gaan samen met deelnemers aan de slag rond 
   een thema
• zeer interactief
• prijs te verkrijgen op aanvraag

INTERESSANT 
VOOR DE 

DIRECTEUR 
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3 VSK-EVENEMENTEN

ACTIEDAG 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.   

• 15 november 2018 in Antwerpen (exacte locatie nog te bepalen)
• 16 november 2018 in Antwerpen (exacte locatie nog te bepalen)
• 24 januari 2019 in Kortrijk (JC Tranzit, Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk)
• 25 januari 2019 in Kortrijk (JC Tranzit, Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk)
• 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.

• 26-28 oktober 2018 in Antwerpen (Scoutshotel) 
• 18-20 januari 2019 in Brussel (De Waterman)
• 26-28 april 2019 in De Pinte (Moerkensheide)
• Gratis

FOCUSDAG OVER ONDERWIJS 
Drie zaterdagen per jaar komen leerlingen op een zaterdag naar ons hoofdkwartier in 
Brussel om te discussiëren over een of twee onderwijsthema’s. De thema’s worden bepaald 
volgens de actualiteit en op vraag van scholieren zelf. Ongeveer een maand op voorhand komt 
de agenda online en kan je je (gratis) inschrijven.

• 10 november 2018
• 16 februari 2019
• 18 mei 2019
• VSK-kantoor in Brussel (Nijverheidsstraat 10, Brussel)
• Gratis

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. 

• 7 december 2018 (voor begeleiders met max. 2 jaar ervaring)
• 22 maart 2019 (voor begeleiders met minstens 2 jaar ervaring)
• VSK-kantoor in Brussel (Nijverheidsstraat 10, Brussel)
• 75 euro per begeleider (broodjeslunch inbegrepen)

TRAIN DE TRAINER VOOR BEGELEIDERS VAN CONFLIXERGROEPEN OP SCHOOL
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. 

• 23 oktober, hele dag
• 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.

• 1 maart 2019
• Max. 6 leerlingen en 1 begeleider per school
• Brussel (Herman Teirlinckgebouw - Vlaamse Overheid, Havenlaan 88, Brussel)
• 70 euro per school (inclusief broodjeslunch)

SCHOLIERENCONGRES VOOR DE VLAAMSE VERKIEZINGEN: SWITCH 2019
Weet jij precies wat er nodig is om ons onderwijs in de toekomst beter te maken? Of heb je gewoon 
zin om hier eens goed over te debatteren met veel andere leerlingen uit Vlaanderen en Brussel? 
Kom dan in oktober naar ons Scholierencongres! Je krijgt er ook tips en inspiratie om zelf met je 
eigen klasgenoten en vrienden het gesprek aan te gaan. 
De resultaten worden opgenomen in het nieuwe VSK-memorandum, het document dat wij zullen 
bezorgen aan de volgende minister van Onderwijs die in de zomer van 2019 van start zal gaan. Met 
de 'switch' van ministers, willen we ook laten horen wat leerlingen willen dat hij of zij gaat 
veranderen. De SWITCH-dag is dus hét moment om je stem te laten horen!

• 15 oktober 2018
• Brussel (Brussels Parlement, Lombardstraat 69, Brussel)
• Max. 4 leerlingen per school + begeleidende leerkracht
• Gratis deelname (lunch niet inbegrepen)

Binnenkort wordt er gestemd voor een nieuwe Vlaamse regering, waar ook de nieuwe

minister van Onderwijs deel van zal uitmaken. De meeste jongeren die in het middelbaar zitten, 

mogen nog niet naar de stembus, maar tóch kan jij ook jouw zegje doen over onderwijs! 

Zak daarvoor af naar het Scholierencongres van 15 oktober 2018.

Verschillende keren per jaar komen we met een bende scholieren samen om over verschillende

onderwijsthema's te discussiëren. Kom in 2018-2019 eens meedoen tijdens een van onze

VSK-weekends of Focusdagen!
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4 JIJ BIJ VSK
Neem de Vlaamse Scholierenkoepel zélf in handen. Waar vind jij dat VSK werk van moet 
maken? Over welke onderwijsthema’s moeten we het volgens jou dringend eens hebben? 
Kom het hier gewoon zelf vertellen!
Check in de kalender (p 24-25) aan welk VSK-moment je wilt deelnemen, of spring gewoon 
eens binnen op het VSK-kantoor in Brussel elke eerste woensdagnamiddag van de maand. 

WELKE ROL SPEEL JIJ IN 2018-2019 BIJ VSK? DOE DE TEST!

Ik zit 
in het 

middel-
baarJa

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee Ja

Nee

Nee

Ja

Ja
Ja

Nee

Ja

Ja
Oei

nee!

Ja

Ja

School is perfect! 
Daar valt niets aan te verbeteren

Ik zit in de eerste graad

Ik
babbel
graag

Ik wil wel 
eens naar 

Brussel 
komen

Ik wil daarvoor 
in therapie gaan

V S K - I N F O D A G E N

Ik heb schrik van discussiesIk zit in de 2de of 3de graad

Ik volg een richting in bso, kso of buso

Ik volg een richting in aso of tso 

Leugenaar!

Oei. Probeer nog eens!

VERKEN VSK OP WOENSDAG 12 SEPTEMBER EN ZATERDAG 15 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 twee officiële 
Infodagen bij het VSK-kantoor in Brussel! Je ondervindt er wat we doen en welke rol jij in 
2018-2019 eventueel zou kunnen opnemen. 

• Wanneer? Woensdag 12 september (14-17u) en zaterdag 15 september (11-16u)
• VSK-kantoor (Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel)
• Helemaal gratis inschrijven: www.scholierenkoepel.be/infodag

VSK MEE BESTUREN? 
Word jij een van de bazen van VSK dit schooljaar? Dan hou je best 29 september al vrij in je 
agenda, dan zijn het VSK-verkiezingen. Meer info: www.scholierenkoepel.be/VSKbesturen 
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maken? Over welke onderwijsthema’s moeten we het volgens jou dringend eens hebben? 
Kom het hier gewoon zelf vertellen!
Check in de kalender (p 24-25) aan welk VSK-moment je wilt deelnemen, of spring gewoon 
eens binnen op het VSK-kantoor in Brussel elke eerste woensdagnamiddag van de maand. 

WELKE ROL SPEEL JIJ IN 2018-2019 BIJ VSK? DOE DE TEST!

Ik zit 
in het 

middel-
baarJa

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee Ja

Nee

Nee

Ja

Ja
Ja

Nee

Ja

Ja
Oei

nee!

Ja

Ja

School is perfect! 
Daar valt niets aan te verbeteren

Ik zit in de eerste graad

Ik
babbel
graag

Ik wil wel 
eens naar 

Brussel 
komen

Ik wil daarvoor 
in therapie gaan

V S K - I N F O D A G E N

Ik heb schrik van discussiesIk zit in de 2de of 3de graad

Ik volg een richting in bso, kso of buso

Ik volg een richting in aso of tso 

Leugenaar!

Oei. Probeer nog eens!

VERKEN VSK OP WOENSDAG 12 SEPTEMBER EN ZATERDAG 15 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 twee officiële 
Infodagen bij het VSK-kantoor in Brussel! Je ondervindt er wat we doen en welke rol jij in 
2018-2019 eventueel zou kunnen opnemen. 

• Wanneer? Woensdag 12 september (14-17u) en zaterdag 15 september (11-16u)
• VSK-kantoor (Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel)
• Helemaal gratis inschrijven: www.scholierenkoepel.be/infodag

VSK MEE BESTUREN? 
Word jij een van de bazen van VSK dit schooljaar? Dan hou je best 29 september al vrij in je 
agenda, dan zijn het VSK-verkiezingen. Meer info: www.scholierenkoepel.be/VSKbesturen 
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Als scholierenvertegenwoordiger 
mocht ik de meest boeiende 
vergaderingen over het Vlaams 
onderwijs bijwonen, ik ontdekte er 
hoe belangrijk onderwijs echt wel 
is! Ik ben super dankbaar voor deze 
ervaring. Over onderwijs 
discussiëren klinkt misschien niet 
altijd even plezant, maar geloof me: 
VSK maakt het interessant!
Rik, 17, Berchem, scholierenvertegen-
woordiger 2017-2018

Als 15-jarige voelde ik de drang om me te 
engageren en stapte ik bij VSK binnen. 7 
jaar later blik ik terug op een geweldige 
periode waarin ik zoveel kansen heb 
gekregen om dingen te leren en uitpro-
beren. En meer nog dan dat ben ik trots 
dat ik kan zeggen dat ik mij al die jaren 
heb ingezet om het beleid dichter bij de 
jongeren te brengen en de jongeren 
dichter bij het beleid.
Ferre, 22, Zomergem, VSK’er van 2011 tot 2016

De Vlaamse Scholierenkoepel gaf me 
het gevoel dat ik iets belangrijk doe 
voor leerlingen! Ik kreeg er de kans 
om mijn mening te geven over 
verschillende interessante 
onderwijsthema’s. Ik heb er snel een 
heleboel nieuwe vrienden gemaakt. 
Louis, 14, Gent, VSK-vrijwilliger sinds 2017

Toen ik de ontwerpwedstrijd van 
de leerlingenkaart won was ik 
een beetje overdonderd. 
Scholieren in heel Vlaanderen 
zouden mijn ontwerp zien! Dat 
VSK onze school kwam bezoeken 
op 1 september om mij in de 
bloemetjes te zetten was de kers 
op de taart. Ik heb toen 2 
vrienden overtuigd om mee op 
weekend te gaan en sindsdien 
kom ik regelmatig mee 
discussiëren over onderwijs.
Bauke, 18, Maldegem, won in 2017 de 
leerlingenkaart-ontwerpwedstrijd en 
is sindsdien actief VSK-vrijwilliger

Mijn jaar als voorzitter was in één 
woord GÉ-WEL-DIG. Het was in het 
begin een beetje wennen om gebeld 
te worden voor interviews, in de 
make-up gestoken te worden voor 
de tv en de koningin en belangrijke 
onderwijsmensen te ontmoeten op 
recepties. Als voorzitter ben je dus 
vooral voor de buitenwereld 
zichtbaar, maar ik kon daarnaast 
mijn stempel ook drukken op de 
interne werking van VSK.
Rania, 18, Asse, VSK-voorzitter 
2017-2018
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KLIK EN PRINTS VOOR LEERLINGENRADEN:

Vanaf nu vind je op de website van VSK 20 handige online tools om de werking van je 
leerlingenraad of werkgroep te verbeteren! Check de 20 handige hulpmiddelen die 
je kan printen en waar je onmiddellijk mee aan de slag kan.  

WEBSITES OM METEEN BIJ JE FAVORIETEN TE ZETTEN:

• scholierenkoepel.be: het volledige aanbod van VSK én meer 

• rechtenopschool.be: alle rechten en plichten van leerlingen

• sfeeropschool.be: kant-en-klare acties om van jouw school een echte 
   sfeervolle school te maken

• deConflixers.be: alles over peer support en het project de Conflixers

• leerlingenkaart.be: check alle voordelen die je met je leerlingenkaart krijgt

5 INTERESSANTE TIPS EN 
   DIGITAAL AANBOD

> scholierenkoepel.be/klikprint

> Download of bestel materiaal op scholierenkoepel.be/promomateriaal

PROMOMATERIAAL VOOR JE LEERLINGENRAAD:

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

Check je voordeel op
www.scholierenkoepel.be/leerlingenkaart

 2018-
2019

1 5 8 9 6 3 6
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18-20/1: VSK-weekend 

24/1: Actiedag 

25/1: Actiedag 

16/2: Focusdag

Discussieer mee over 
actuele onderwijsthema’s

Discussieer mee over een 
actueel onderwijsthema

Discussieer mee over een 
actueel onderwijsthema

Verdieping en uitwisseling

Discussieer mee over 
actuele onderwijsthema’s

Discussieer mee over een 
actueel onderwijsthema

Een dag vol workshops en 
uitwisseling voor leerlingenraden

Een dag vol workshops en 
uitwisseling voor leerlingenraden

Brussel, 
De Waterman

Brussel, 
VSK-gebouw

De Pinte, 
Moerkensheide

Brussel, 
VSK-gebouw

Brussel, 
VSK-gebouw

> p 15

Kortrijk, 
JC Tranzit

> p 15

Kortrijk, 
JC Tranzit

> p 15

> p 15

Brussel, 
Herman 
Teirlinck-
gebouw

> p 17

> p 16

> p 15

> p 15
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leerlingen

leerlingen

leerlingen die op school 
vertrouwensleerling, 
peer mediator of peter/
meter zijn

ervaren begeleiders 
van de leerlingenraad

leerlingen

leerlingen

leerlingenraders
en hun begeleider

leerlingenraders
en hun begeleider

VOOR WIE? WAT? WAAR?

1/3: Dag van
de Conflixers

22/3: Bijscholing 
voor begeleiders 
van de leerlingen-
raad

26-28/4: 
VSK-weekend 

18/5: Focusdag 

VSK-KALENDER
12/9: Infodag

15/9: Infodag

29/9: Verkiezingsdag

15/10: 
Scholierencongres

23/10: 
Train de trainer
Conflixers

26-28/10: 
VSK-weekend  

VSK iets voor jou? 
Kom het vandaag ontdekken

VSK iets voor jou? 
Kom het vandaag ontdekken

Waar moet de volgende 
minister van Onderwijs werk 
van maken? Vertel het ons!

Discussieer mee over een 
actueel onderwijsthema

Verdieping en uitwisseling

Een dag vol workshops en 
uitwisseling voor leerlingen-
raden

Een dag vol workshops en 
uitwisseling voor leerlingen-
raden

Brussel, 
VSK-gebouw

> p 19

Brussel, 
VSK-gebouw

Brussel, 
VSK-gebouw

> p 19

Verkiezing van leerlingen voor 
de verschillende functies 
binnen VSK

Brussel, 
VSK-gebouw

> p 19

Brussel, 
Brussels 
Parlement

> p 17
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leerlingen

leerlingen

leerlingen

leerlingen

leerlingen

leerlingenraders
en hun 
begeleider

leerlingenraders
en hun 
begeleider

startende 
begeleiders van 
de leerlingenraad

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

begeleidende 
leerkrachten 
van Conflixers

Brussel, 
VSK-gebouw

Brussel, 
VSK-gebouw

> p 16

Discussieer mee over enkele 
actuele onderwijsthema’s

leerlingen Antwerpen, 
Scoutshotel

Antwerpen 
(exacte locatie 
nog te bepalen)

Antwerpen 
(exacte locatie 
nog te bepalen)

> p 15

> p 15

> p 15

> p 15

> p 16

VOOR WIE? WAT? WAAR?

10/11:
Focusdag

15/11: Actiedag

16/11: Actiedag  

7/12: Bijscholing 
voor begeleiders 
van de leerlingen-
raad

pagina > 24
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acties organiseren > p. 7
actiedag > p. 15
begeleiders  > p. 11, 16     
brainstormen > p. 7, 8
buddy’s > p. 10, 16, 17
budget > p. 7, 8
burgerschap > p. 9, 13
Conflixers > p. 10, 11, 16, 17
discussiemoment > p. 15, 17
diversiteit > p. 9
evalueren > p. 7, 13
feedback aan leerkrachten > p. 9
focusdag > p. 15
gespreksvaardigheden > p. 8, 10
imago > p. 7, 9
infodag > p. 19
inspraak > p. 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19
inspraakmoment > p. 15, 17
inspraaktraject > p. 9
jaarplanning maken > p. 8
kalender > p. 24-25
klik en prints > p.23 
kwaliteitszorg > p . 9, 13
leden werven > p. 7
leerlingenkaart > p. 23
leerlingenraad > p. 7, 8, 9, 11, 15, 16, 23
lerend netwerk > p. 9
lezingen > p. 13

netwerk > p. 7
pedagogische studiedag > p. 13
peer support > p. 10, 11, 16, 17
peter/meter > p. 10, 11, 16, 17
plannen en organiseren > p.7, 8
promo > p. 7, 23
reglement > p. 7, 8, 9
scholierencongres > p. 17 
schoolraad > p. 8
stress > p. 13
studiedag > p. 13, 16, 17
talenten > p. 8
teambuilding > p. 8
teamcharter > p. 8
trajectbegeleiding > p. 9, 10
uitwisselen > p. 15, 16
vakoverschrijdende eindtermen > p. 9
verbindend schoolklimaat > p. 9, 10, 11, 17
vergaderen > p. 8
verkiezing VSK-bestuur > p. 19
vertrouwensleerlingen > p. 10, 11, 16, 17
VSK’er worden > p. 19, 20, 21
websites > p. 23
weekends > p. 15
wetgeving > p. 7, 8
workshops > p. 7, 8, 10, 13
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2018 - 2019
De Vlaamse Scholierenkoepel, dat zijn meer 
dan 800 leerlingenraden en scholen die lid 
zijn en ondersteuning krijgen, meer dan 
400.000 gebruikers van de leerlingenkaart, 
gemiddeld 150 actieve scholieren die 
regelmatig hun mening over onderwijs 
geven en 30 enthousiaste scholieren die 
de organisatie besturen. Oh ja, en ook 
10 personeelsleden die vormgeven aan
de krijtlijnen van het bestuur.

Bij VSK komt elke school, elke onderwijs- 
professional en elke organisatie die rond 
leerlingenparticipatie wil werken aan zijn 
trekken.

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

Vind ons terug op: 

2018 - 2019


