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VOORWOORD VAN HET VSK-BESTUUR 

Beste lezer van dit jaarverslag, 

Zo, dat was het dan. Voor we vol goesting 2018 binnenstappen, bekijken we eens grondig het voorbije jaar. En 

wat een jaar was dat! Zo goed gevuld, dat we maar liefst 48 pagina’s nodig hadden. 

In 2017 hebben we onze trend van groei en vooruitgang goed voortgezet. Die groei tekent zich eerst en vooral af 

in onze ledenaantallen: zonder grote campagnes of wervingsacties hebben zich dit jaar nog eens 32 

leerlingenraden aangesloten bij VSK, wat het totaal brengt op maar liefst 816 leden.  

Zij konden ook dit jaar weer rekenen op een kwaliteitsvol vormingsaanbod, waar we ook na de succesvolle 

vernieuwing in 2016 voortdurend aan zijn blijven sleutelen. Met al onze actiedagen, workshops en 

trajectbegeleidingen samen bereikten we in 2017 maar liefst 1.126 leerlingen. En dat is nog zonder de 

Conflixersbegeleidingen gerekend, waarvoor we dit jaar nog een tweede medewerker mochten aanwerven. 

In 2017 stond bovendien de stem van scholieren sterker dan ooit in het onderwijsdebat. We lieten ons goed horen 

op tal van studiedagen, debatten en conferenties, en we lieten ons goed gaan tijdens ons Scholierencongres over 

stress op school. We kregen toen heel veel weerklank in de media, net zoals op andere momenten dit jaar: waar 

we in 2016 90 persvermeldingen haalden, waren dat er in 2017 maar liefst 188.  

Bovendien hadden we dit jaar 6 ontmoetingen met het kabinet van de minister van Onderwijs – dubbel zoveel als 

de voorgezette 3. Een kritische noot: de politiek en de publieke opinie kent ons steeds beter, maar hoe zit het met 

de scholieren? Zeker een uitdaging voor 2018. 

2017 was een jaar waarin leerlingen een nóg grotere plaats kregen in de organisatie. De leerlingenkaart werd dit 

jaar voor het eerst ontworpen door een leerling. De scholierenwerkgroepen wierpen ook hun eerste vruchten af 

in 2017, met onder andere de “klaskaping” tijdens de Week van de Lentekriebels. Andere werkgroepen raakten 

wat minder goed van de grond, wat ons stof tot nadenken geeft in 2018. Heel wat scholieren kregen dit jaar ook 

de kans om als leerlingenraad-expert mee te gaan naar vormingen op scholen, of onze organisatie te 

vertegenwoordigen op studiedagen of debatten. 

Het was vanuit dit rotsvast geloof in participatie dat we in juni vorig jaar, na een traject van een paar maanden, 

onze VSK-waarden afklopten. Hoe wij te werk gaan, in steen gebeiteld. 

Het is dus als organisatie die 100% weet waar we voor staan dat we 2017 afronden en om de hoek gluren naar 

2018. Want er is veel om naar uit te kijken, ga daar maar van op aan: een grote inspraakdag in maart, de eerste 

verkopen van onze Kieskit vanaf januari, de verdere uitwerking van de leerlingenkaart, de aftrap van de Leuvense 

Leerlingenraad, de ontwikkeling en testfase van onze feedbacktool voor leerkrachten en nog zo veel meer. We 

kunnen niet wachten! 

Tijs Keukeleire 

Ondervoorzitter 2017-2018 
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Missie 

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) vzw is de netoverschrijdende koepel van leerlingenraden en de officieel 

erkende spreekbuis van de scholieren in Vlaanderen. De vereniging is een vereniging voor en door scholieren uit 

het secundair onderwijs en wil ervoor zorgen dat scholieren betrokken worden in het onderwijs(beleid). VSK is er 

van overtuigd dat goed onderwijs wordt gerealiseerd mét jongeren.  

Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Waar steken we onze tijd in? We bundelen de belangrijkste activiteiten en 

projecten in drie hoofdactiviteiten. 

 Participatie van leerlingen aan het (lokaal) onderwijsbeleid 

 Participatie van leerlingen op school 

 Participatie van leerlingen binnen de organisatie. Leerlingen besturen en bepalen de koers van de 

organisatie 

 

Wie zit er achter de Vlaamse Scholierenkoepel? 

De Vlaamse Scholierenkoepel, dat waren in 2017 24 enthousiaste scholieren die de organisatie besturen, 7 

jongeren die zich smijten in de Raad van Bestuur, 100 actieve scholieren die regelmatig hun mening over 

onderwijs geven, 816 leerlingenraden die lid van VSK zijn en 455.000 gebruikers van de leerlingenkaart. VSK is 

er voor alle leerlingen van het secundair onderwijs in de Vlaamse gemeenschap. Van het kso, bso, tso, aso tot 

het buso en dbso en huisonderwijs en van alle onderwijsnetten. Voor alle 500.000 scholieren dus. Oh ja, en een 

team van 10 personeelsleden biedt ondersteuning.   
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Maak kennis met de leden 

Er zijn in totaal 816 leerlingenraden uit Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse scholen lid van de organisatie. 

Dat zijn er 32 meer dan een jaar geleden. Ons ledenaantal blijft gestaag groeien.Ter vergelijking: Vlaanderen telt 

1058 middelbare scholen, al dan niet met een leerlingenraad. Voor exacte cijfers hierover kijken we uit naar de 

evaluatie van het participatiedecreet (zie verder). 

Aangesloten leerlingenraden kunnen 

zowel verkozen leerlingenraden zijn als 

andere vormen van 

leerlingenparticipatie. Elke groep die 

een vorming aanvraagt, deelneemt aan 

een van onze evenementen of 

studiedagen of leerlingen afvaardigt in 

de bestuursorganen van VSK, wordt lid 

van de organisatie. De actieve leden 

deden dit minstens één keer de 

voorbije twee jaar.  

 

Dat lidmaatschap is volledig gratis voor scholen en leerlingen, op die manier proberen we als Scholierenkoepel 

zo laagdrempelig mogelijk te werken. Ook de activiteiten worden voor een lage kostprijs aangeboden om iedereen 

te kans te geven deel te nemen.  

Elk lid krijg bij de start van het schooljaar een ledenpakket toegestuurd. Niet-leden krijgen op hetzelfde moment 

een infopakket waardoor ze kunnen kennismaken met het aanbod van de Vlaamse Scholierenkoepel. Het 

lidmaatschap kan op elk moment opgezegd worden door leden. Een mailtje of telefoontje naar VSK volstaan 

daarvoor. 

 

  

773 784 816

322 322 269

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

LEDEN VAN VSK

leden geen lid
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Maak kennis met de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur wordt verkozen door de Algemene Raad van VSK. De Raad van Bestuur (RvB) bestond 

ook in 2017 uit zeven personen. Sinds 2007 zetelt er een volwassen persoon in de RvB. Deze persoon verrijkt 

het bestuur van de Vlaamse Scholierenkoepel met zijn expertise en volwassen kijk op het bestuur van een vzw.  

 

De nieuw verkozen ploeg van 11 november 2017 waren (van links naar rechts):  

> Beatrijs De Wilde 

> Rania el Mard, voorzitster 

> Tijs Keukeleire, ondervoorzitter 

> Bram Moriën 

> Maaike Billiet 

> Zvezdelina Georgieva 

> Elias Van Deun, volwassen bestuurder (niet op de 

foto)

De coördinator is aanwezig op de bijeenkomsten zonder stemrecht, maar met raadgevend advies en voor het 

verslag. VSK wil ervoor zorgen dat de leden van de RvB zich maximaal betrokken voelen maar ook dat ze zich 

goed voelen bij het uitoefenen van hun taken. De kandidaat bestuurders worden op voorhand goed geïnformeerd 

over het profiel van de bestuurders en de verwachtingen ten aanzien van de RvB. Bij het begin van hun mandaat 

wordt er samen afgesproken welke taken en verantwoordelijkheden ze op zich nemen en wat hun ambities zijn. 

De RvB beslist als collectief hoe ver hun engagement gaat. Op deze manier wordt voor hen een haalbaar 

takenpakket vastgelegd. Belangrijke agendapunten zijn altijd de evaluatie van de afgelopen bijeenkomst van de 

Algemene Raad en de voorbereiding van de volgende. In 2017 ging extra veel aandacht naar de 4 

personeelswissels. Ook financiën, personeelsbeleid en beleidsplanning zijn vaste agendapunten. De RvB 

vergadert meestal op een avond tijdens de week of overdag tijdens een vakantiedag. 
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Maak kennis met het team 

De teamleden van het VSK-secretariaat zorgen voor publicaties, projecten, vorming, voorbereiding en opvolging 

van adviezen, begeleiden van leerlingenvertegenwoordigers en nemen de organisatorische, logistieke en 

administratieve ondersteuning van de vereniging voor hun rekening. Het team verzorgt de contacten met de 

verschillende leerlingenraden, scholen en met andere organisaties. In 2017 werkten er maximaal 10 

personeelsleden voor de Vlaamse Scholierenkoepel. Vaste medewerkers en gedetacheerde leerkrachten zetten 

zich dagelijks in voor de belangen van scholieren. In 2017 kenden we drie personeelswissels, en een halftijdse 

personeelsuitbreiding voor het Conflixersproject.  

 

> Coördinator VSK: Nieke Nouwen (5/5 VTE), vervangen door 

Jesse Verleije (5/5VTE) vanaf september.  

> Spreekbuismedewerker: Jort Ory (5/5 VTE)  

> Spreekbuismedewerker: Flor Van der Eycken (5/5 VTE) 

> Begeleider diversiteit VSK: Tim Derom (voltijds 

gedetacheerde leerkracht), vervangen door Griet 

Vandervelde vanaf september (voltijds gedetacheerde 

leerkracht) 

> Vormingsmedewerker: Stefanie Van Hoof (4/5 VTE)  

> Vormingsmedewerker: Lieselot Deckers (5/5 VTE) 

> Stafmedewerker organisatie en administratie: Wouter 

Declercq (4/5 VTE), vervangen door Lisa Vandevelde vanaf 

augustus (4/5 VTE) 

> Stafmedewerker communicatie: Heleen Van Aken (5/5 VTE)  

> Projectmedewerker Conflixers: Ann Deceulaer (voltijds 

gedetacheerde leerkracht) 

> Projectmedewerker Conflixers: Annelies Boone (halftijds 

gedetacheerde leerkracht) vanaf september   
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DOELSTELLING 1: LEERLINGEN (EN HUN SCHOLEN) BESCHIKKEN 

OVER VOLDOENDE INFORMATIE OM TE PARTICIPEREN.  

De basis van participatie is en blijft goed geïnformeerd zijn. Daarom neemt VSK deze taak serieus. 

www.rechtenopschool.be is een belangrijk middel om leerlingen te informeren, maar ook een beetje sensibiliseren 

over wat hun rechten en plichten zijn. De leerlingenkaart is ook een goede manier om leerlingen te informeren, 

daarom dat we willen inzetten op de groei van deze kaart. Ook ons aanbod rond leerlingenparticipatie hebben we 

over heel Vlaanderen verspreid en natuurlijk hebben onze website en de sociale media ook hun steentje 

bijgedragen.  

1 Rechten op school 

Via de link www.rechtenopschool.be bieden we scholieren een antwoord op de meest voorkomende vragen die 

ze hebben in verband met hun rechten als scholier. Daarnaast kunnen leerlingen ons ook contacteren met 

vragen, via een formulier op de site, telefoon, de Facebookpagina of e-mail. In 2017 stelde 117 scholieren langs 

deze kanalen vragen over hun rechten, minder dan in 2016 en 2015. Toen stelden zo’n 150 leerlingen hun 

rechtenvragen, een verdubbeling t.o.v. 2014.  

De meest aangeklikte rechtenvragen op de site waren: 

1 Waar vind ik een overzicht van alle studierichtingen die er bestaan? (2.368 paginaweergaven) 

2 Mag de school mij definitief schorsen? (1.985 paginaweergaven) 

3 Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn attest? (1.587 paginaweergaven) 

4 Mag de school het dragen van een hoofddoek verbieden? (1.294 paginaweergaven) 

5 Mag ik van onderwijsvorm (aso, bso, tso ...) of studierichting veranderen tijdens het schooljaar? (1.285 

paginaweergaven) 

6 Moet ik verplicht naar school gaan? (1.078 paginaweergaven) 

7 Mag de school mijn persoonlijke voorwerpen (bv. smartphone, GSM ...) bijhouden? (997 paginaweergaven) 

8 Hoeveel uur stage mag ik maximaal doen? (833 paginaweergaven) 

9 Mag een school fidget spinners verbieden? (753 paginaweergaven) 

10 Mag de school piercings, tattoos of korte rokjes verbieden? (647 paginaweergaven) 

11 Moet een school alle godsdiensten aanbieden? (618 paginaweergaven) 

12 Wat staat er in de wet over de leerlingenraad? (526 paginaweergaven) 

 

We namen in 2017 contact op met een student om in het kader van een thesisonderzoek het komende jaar 
(2018-19) onderzoek te verrichten naar de mate waarin leerlingen middelbaar onderwijs op de hoogte zijn van 
hun rechten en of ze de weg naar relevante informatie al dan niet weten te vinden.  

2 Leerlingenkaart: op zak bij 450.000 leerlingen  

Alle leerlingen die in het middelbaar zitten hebben recht op een Leerlingenkaart (bso, tso, aso, kso, buso, dbso, 

OKAN, leertijd en ook HBO5 Verpleegkunde). Voor het derde schooljaar op rij konden scholen en leerlingen 

daarvoor op VSK rekenen.  

In totaal verwerkte VSK 849 bestellingen van leerlingenkaarten, samen goed voor 471.745 bestelde kaarten. Door 

bij elke bestelling het aantal kaarten af te ronden naar boven – om zoveel mogelijk bijbestellingen te vermijden – 

http://www.rechtenopschool.be/
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was onze volledige voorraad van 475.000 kaarten half november de deur uit. Dat is een lichte stijging in 

vergelijking met vorig jaar. Elke zending bevatte naast een begeleidende brief ook 2 affiches om op school op te 

hangen, die zorgden ervoor dat scholieren in de gangen van hun eigen school te weten komen waar ze hun 

voordelen kunnen checken. In totaal werden er 2000 van die posters verspreid. 

De pagina’s van de leerlingenkaart op de website van VSK werden samen 86.398 keer bezocht in 2017, dat wil 

zeggen dat 1 op 3 van de bezoekers op de site van de Scholierenkoepel specifiek komt voor de leerlingenkaart. 

De pagina met veel gestelde vragen over de leerlingenkaart werd 3378 keer geconsulteerd. De hoogste 

bezoekerspiek ligt traditioneel in september en oktober, het moment dat de kaarten meestal uitgedeeld worden 

op school.  

Via het contactformulier op de VSK-website kwamen er in 2017 57 vragen van leerlingen binnen over de 

leerlingenkaart. De meest gestelde vragen waren ‘Wat kan ik doen als ik mijn kaart kwijt ben?’ en ‘Waar kan ik 

de kaart allemaal voor gebruiken?’. Zij kregen via mail meestal dezelfde dag nog een antwoord.  

In totaal zijn er een kleine 800 voordelen verbonden aan de kaart. Elke voordeelaanbieder kreeg in november 

met de post 2 stickers opgestuurd om op hun kassa of vitrine te kleven. Zo kunnen ze tonen dat ze 

voordeelaanbieder zijn. In 2017 hadden we geen ruimte om ons aanbod uit te breiden. Dit hopen we in 2018 te 

doen, onder nieuwe afspraken met het departement onderwijs. Om de kaart en de bijhorende voordelen extra 

onder de aandacht te kunnen brengen bij jongeren, gingen we een samenwerking aan met de startup Ask OLI, 

zij maakten een handige plug-in die jongeren automatisch op de hoogte houdt van hun voordelen tijdens het 

surfen op internet. Omdat VSK als een van de eersten intekende op het aanbod van Ask OLI mogen we onze 

voordelen er gratis aanbieden.  

 

  
 

Rond de toekomst van de kaart wordt volop nagedacht, een oefening die we in 2018 grondig gaan verderzetten. 

Via het contactformulier verzamelen we alle wensen van leerlingen en ook in formele en informele gesprekjes 

komen we van jongeren te weten wat ze van hun kaart verwachten. In 2017 hadden we daarnaast ook gesprekken 

met o.a. aanbieders van technologische kaarten, met het Departement Onderwijs en Vorming, met Discimus, met 

VIAA en met de Ambrassade over de toekomstplannen van de kaart en mogelijke partnerschappen. 

Het ontwerp van de leerlingenkaart was 
van de hand van de 16-jarige Bauke 
Blomme (tweede van links) van de school 
Maricolen Maldegem. Zij won de 
ontwerpwedstrijd waar zo’n 40 scholieren 
uit heel Vlaanderen aan deelnamen. Op 1 
september zette VSK haar daarom 
(letterlijk) in de bloemetjes. Daar waren ook 
verschillende regionale journalisten bij 
aanwezig.  
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3 Het VSK-aanbod breed verspreid  

Voor het nieuwe schooljaar friste VSK haar aanbod traditioneel op. Alle vormingen voor scholen en 

leerlingenraden, evenementen, lezingen, discussiemomenten en ook de info over de interne scholierenwerking 

bij VSK werd gebundeld in een handige brochure, die we 2000 keer lieten drukken. Elke school kreeg er aan het 

begin van het schooljaar eentje in de bus en ook 178 andere contacten in het ruime onderwijsveld (beleidsmakers, 

koepels en netten, CLB-medewerkers …) kregen de brochure toegestuurd. Het VSK-aanbod werd aan de hand 

van de brochure ook persoonlijk toegelicht aan verschillende pedagogische begeleidingsdiensten (OVSG, 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Onderwijscentrum Brussel, Onderwijscentrum Gent). 

Daarnaast investeerden we in bekendheid door elke leerlingenraad aan het begin van het schooljaar een 

jaarplanner te bezorgen, een affiche die een heel jaar in het vergaderlokaal kan blijven hangen en die ze kunnen 

gebruiken om hun leerlingenraadjaar vol acties te plannen. 

Ook via mailings maken we ons aanbod bekend bij verschillende doelgroepen. De 6715 abonnees van de VSK-

nieuwsbrief krijgen elke eerste schoolwoensdag van de maand een goed gevulde mailing in hun mailbox. Daarin 

verwijzen we naar het aanbod waarvoor ze bij VSK terecht kunnen, maar wijzen we leerlingenraden bijvoorbeeld 

ook op de online tips die ze op onze website kunnen terugvinden. We zetten ook interessante wedstrijden of 

activiteiten van partners in de kijker. Naast de nieuwsbrief sturen we regelmatig gericht mailings over een 

bepaalde actie of aanbod naar een beperkte doelgroep (bv. begeleiders van leerlingenraden, directieleden, 

partnerorganisaties …). 

Om de brede werking van VSK bekend te maken bij jongeren, bedrukten we 750 mapjes met alle dingen waar 

leerlingen en leerlingenraden bij ons voor terecht kunnen. Die infomapjes worden gevuld met info over het aanbod 

en huidige acties en worden achtergelaten bij elke 

leerlingenraad die we doorheen het jaar tegenkomen. 

Ook op evenementen gebruiken we de mapjes als 

onthaaldocument. Zo krijgt iedereen die intekent op 

een deel van het aanbod van VSK zicht op de 

volledige werking. 

Omdat we van mening zijn dat elke leerlingenrader op 

school heel waardevol werk verricht geven we aan 

elke deelnemer van de Actiedagen voor 

leerlingenraden sinds 2017 een balpen met de slogan 

‘de leerlingenraad verbetert de school’. 

 

4 VSK online  

In 2017 werd de VSK-website bijna 110.000 keer bezocht, alle bezoekers bekeken samen 333.949 pagina’s. Die 

cijfers liggen iets lager dan in 2016. Websitebezoekers bleven gemiddeld wel langer op de website hangen en ze 

kwamen vaker dan vorig jaar nadien nog eens terug naar de site. 
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Op Twitter steeg het aantal volgers van de VSK-account (@vsknet) van 2360 naar 2751 tussen januari en 

december van 2017.  

Ons aantal Facebook-volgers steeg van 2840 naar 3024. We plaatsten minder Facebook-advertenties dan in 

2016. In 2016 plaatsten we er 7, in 2017 slechts 2. Eentje voor het Scholierencongres in februari, die een kleine 

10.000 keer getoond werd aan jongeren tussen 12 en 18 jaar. Een ander voor de Infodag over de werking van 

VSK voor geïnteresseerde scholieren in september. Die advertentie werd 9800 keer getoond aan onze doelgroep.   

Hoewel de volgers op Twitter en Facebook misschien minder stegen dan gehoopt, merken we wel dat de interactie 

op onze posts hoger ligt dan vorig jaar.  

Instagram is het medium dat het sterkst steeg in 2017, daar gingen we van 411 naar 593 (een stijging van 44%).  

De pins die we op Pinterest verzamelen om leerlingen en leerlingenraden te inspireren werden gemiddeld door 

4.710 mensen per maand bekeken. Pins op onze borden werden per dag gemiddeld zo’n 383 keer getoond. 

Op de sociale media LinkedIn, Snapchat en Youtube heeft VSK ook accounts, maar die gebruiken we zelf in 

mindere mate. 
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DOELSTELLING 2: LEERLINGEN VERWOORDEN HUN MENING OVER 

HET ONDERWIJS 

VSK wil de stem van alle leerlingen verwoorden. Daarom deden we ook in 2017 ons best om zo veel mogelijk 

leerlingen te laten discussiëren over school en goed te luisteren wat andere leerlingen in Vlaanderen verwachten 

van hun onderwijs. We organiseerden daarom discussiedagen, on line bevragingen, en een congres, maar 

trekken ook naar scholen om de vinger aan de pols te houden.  

1 Weekendbijeenkomsten 

Op drie VSK-weekends doorheen het jaar verzamelden we geïnteresseerde scholieren: oude bekenden en 

nieuwe gezichten. De Raad van Bestuur en het team voorzien een programma dat de balans houdt tussen 

inhoudelijke discussies over interne thema’s, debatten over de onderwijswereld, en andere leuke activiteiten die 

niet per se iets met onderwijs te maken moeten hebben.  

Naast de weekends vonden er ook nog twee Focusdagen plaats (eentje minder dan gewoonlijk, aangezien er 

een Focusdag werd vervangen door het Scholierencongres in februari (zie later)). Op die dagen leggen we de 

focus op 1 of 2 onderwijsthema’s die we met de aanwezige scholieren onder de loep nemen. 

Zowel tijdens de VSK-weekends als op Focusdagen nodigden we waar mogelijk externe specialisten uit om de 

discussie te verrijken. Op zo’n zaterdag of weekend is elke geïnteresseerde scholier welkom om deel te nemen 

een of meerdere van de discussies. Agenda’s worden een maand op voorhand vastgelegd door de Raad van 

Bestuur, in samenspraak met het VSK-team. Tijdens weekends waren er gemiddeld 31 leerlingen aanwezig, 

tijdens Focusdagen 20. Dat aantal ligt lager dan waarop we hadden gehoopt. Ter vergelijking: in 2016 namen we 
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39 scholieren mee op oktober- en januariweekend en namen er 21 à 44 scholieren deel aan de Radar-debatten 

(ondertussen hervormd tot focusweekends).  

 

Datum Thema’s op de agenda Ingeschreven 
deelnemers 

Weekend 13-15 januari Lokeren 
Onderwijsbeleid (een tussentijds rapport voor minister Crevits) 
Zijn de brochures rond studiekeuze leerlingenproof? 

35 

Weekend 21–23 april De Pinte 
3D-stages 
Feedback aan leerkrachten  

26 

Focusdag 20 mei Brussel 
De Columbusproef 
Overgang basis naar secundair  

22 

Weekend 13-15 oktober Brussel 
Centrale examens 
Grammar of schooling 

32 

Focusdag 25 november Brussel 
Je goed voelen op school  
De verhouding gezin - school  

18 

 

2 Scholierencongres 2017: Naar een school zonder stress 

Voor ons jaarlijkse grote inspraakmoment viel de keuze dit jaar op het thema “Stress op school”. Aanleiding waren 

de bevindingen in de Onderwijsspiegel 2016 en de vele alarmsignalen die we bij leerling oppikten rond dit thema.  

In de aanloop naar het evenement verspreiden we een informele peling rond het thema via de scholen. Hierop 

ontvingen we in totaal bijna 6000 antwoorden. Gepeild werd onder meer naar de mate waarin stress ervaren 

werd, alsook de oorzaken en de gevolgen.  

Op zaterdag 18 februari vond dan het Scholierencongres plaats in de gebouwen van het Brussels Parlement. 

Zo’n 45 deelnemers spitten het onderwerp de hele dag verder uit en deden een aanzet naar mogelijke “recepten” 

om het probleem van stress op school te bestrijden. Het aantal deelnemers lag lager dan verhoopt, maar de 

aanwezigen evalueerden de inhoud van de dag als zeer positief. We leerden bij over de kracht van de 

samenwerking tussen teamleden en scholieren: samen zijn we sterker.  

Nadien bezochten we zelf ook nog twee scholen, waar we de methodiek van het Scholierencongres toepasten bij 

een groep leerlingen wiens profiel tot dan toe minder aanwezig was in onze bevraging. Dit alles resulteerde in 

onze digitale publicatie “Het VSK-rapport tegen stress op school”, waarin we vier lessen over stress op school 

presenteerden en 32 recepten aanboden om het aan te pakken. 

Zowel de peiling als het Scholierencongres kregen heel wat weerklank in de pers. Het rapport tegen stress op 

school presenteerden we o.a. in de Vlor en op de pedagogische studiedag van een school. 

3 Poll-vragen: overzicht 

Elke maand vroegen we via een meerkeuzevraag op de website naar de mening van een leerlingen over een 

actueel onderwijsthema. Dit leverde weinig op (tussen de 18 en de 45 antwoorden). Daarom probeerden we in 

december een eerste keer  de peilingmodule van Facebook, zonder onmiddellijk succes: 42 reacties.  
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4  Aantal studiedagen, debatten, 

conferenties waar VSK’ers gesproken 

hebben 

 

Naast onze vormingsaanbod voor leerlingenraden, 

begeleiders en anderen en onze vaste 

vertegenwoordiging in raden als de VLOR, zijn onze 

scholieren en teamleden ook veel gevraagde 

sprekers en deelnemers op evenementen, 

conferenties en studiedagen. In totaal weerklonk de 

stem van scholieren 38 keer op dergelijke 

evenementen. In 2016 spraken we op een 43 

studiedagen.  

Zie bijlage 7. 
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DOELSTELLING 3: ONDERWIJSBELEID KRIJGT VORM DOOR DE 

MENINGEN VAN LEERLINGEN 

Een belangrijk deel van onze taak als scholierenkoepel is ervoor zorgen dat het onderwijsbeleid rekening houdt 

met de meningen en visies van leerlingen. Dit deden we door veel in gesprek te gaan met onze beleidsmakers 

en al onze overtuigingskracht in de schaal te werpen zodat ideeën en standpunten van de scholierenkoepel 

realiteit worden. We volgden de onderwijsactualiteit en letten goed op wat er in de politieke pijplijn zit, maar 

hebben ook zelf onderwerpen op de agenda gezet. Af en toe kwamen we ook in de pers om de publieke opinie 

en de politiek  duidelijk te maken waar we voor staan. 

1 VSK in de pers 

In 2017 verschenen er 188 artikels over standpunten van de Vlaamse Scholierenkoepel in kranten (op papier en 

digitaal). In totaal kwamen we aan bod over 22 verschillende onderwijsthema’s, over 12 van die thema’s haalden 

we ook in totaal 24 keer een tv- of radiojournaal. In 2016 haalden we 90 keer de pers over 18 thema’s waarvan 9 

ook aandacht op radio of tv. In 2015 haalden we 107 keer de media, 9 keer radio en/of tv en in totaal over 24 

thema’s.  

Tot september was Céline Ibe onze voorzitter en woordvoerder, nadien nam de toen 17-jarige Rania el Mard de 

fakkel over. Als woordvoerder vertegenwoordigen ze de stem van scholieren in publieke onderwijsdiscussies. 

Daarnaast schuiven we ook andere leerlingen naar voor als zij als ervaringsdeskundige een meerwaarde kunnen 

zijn voor het debat. 

Thema’s waarover VSK de pers haalde: 

 De modernisering van het Secundair 

Onderwijs 

 Concerttickets bestellen tijdens de 

schooluren, hoe lossen leerlingen het op? 

 Ongekwalificeerde uitstroom 

 Week tegen pesten (filmpje i.s.m. 

Kinepolis) 

 Relationele en seksuele vorming 

(klaskaping i.s.m. Sensoa) 

 Huiswerk in de vakantie 

 Definitieve uitsluiting 

 Oeso-onderzoek: ‘Vlaamse leerlingen zijn 

niet ambitieus’ 

 Wedstrijd Veranderwijs.nu 

 Strafste School (MNM) 

 Absurd vroege terug naar school-promo 

 Een rapport voor minister Crevits 

 Schoolregels aanpakken 

 Leerlingenkaart ontworpen door een 

scholier 

 1 september-interview met VSK-voorzitter 

en minister Crevits 

 Stress op school (Scholierencongres) 

 VSK heeft een nieuwe voorzitter 

 Allochtone rolmodellen en taalvaardigheid 

 Burgerschap op school  

 De Conflixers: peer support op school 

 Eindtermen 

 Het watervalsysteem 
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We stuurden zelf persberichten over 10 thema’s: 

 Scholierencongres: 5964 leerlingen over oorzaken en gevolgen van stress op school (15 en 18 februari) 

 Scholieren kapen de les seksuele vorming op hun school (2 maart) 

 Dossier eindtermen: scholieren wachten op reactie parlement (12 mei) 

 Scholieren delen rapport uit aan minister Crevits (15 juni) 

 Scholier maakt ontwerp voor 400.000 leerlingenkaarten (29 augustus) 

 Rania el Mard nieuwe voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel (24 september) 

 School zelf ook bron van stress bij jongeren (reactie op oproep Hoge Gezondheidsraad) (28 september) 

 Scholieren voorzichtig tevreden over akkoord eindtermen (27 oktober) 

 Leerlingen leren wel over burgerschap in de klas en in boeken, maar ervaren het niet op school (7 

november) 

 Positieve studiekeuze: de sleutel ligt bij ouders, scholen en leerkrachten (5 december) 

 

In april zetelde VSK voor het vierde jaar in de jongerenjury van de Strafste School-wedstrijd van MNM. Elke dag 

mocht er een VSK-scholier mee met de jury op verschillende schoolbezoeken, ze kwamen een week lang aan 

het woord tijdens de radiouitzendingen en op de sociale media van MNM.  

Voorzitter Rania el Mard nam in het najaar zelf contact op met (o.a.) de onderwijsjournalist van de krant De 

Morgen, omdat we merkten dat we daar als organisatie minder aan bod kwamen. Met alvast één resultaat, want 

diezelfde week belde De Morgen nog voor een reactie op een onderwijsthema. 

2 Ontmoetingen met minister en kabinet  

Voor 2017 namen we onszelf voor minstens drie zinvolle ontmoetingen te organiseren tussen onze scholieren en 

de minister of haar kabinet.  

1 Rapport minister 

Na drie jaar op post, was het tijd voor een 

tussentijds rapport, dacht wij. oor de Vlaamse 

verkiezingen in 2014 ging VSK in gesprek met 

enkele duizenden leerlingen over de vraag 'waar 

moet de volgende minister van Onderwijs volgens 

jou werk van maken?' Al die stemmen konden we 

toen in ons memorandum bundelen onder 6 

thema's. Toen minister Crevits, de regering en het 

parlement halverwege hun termijn zaten, wilden 

we wel eens analyseren hoeveel er binnen die 6 thema's geëvolueerd is in 3 jaar. We waren constructief, kritisch, 

niet altijd even lief maar met aandacht voor het positieve.  

2 Akkoord over de modernisering 

Na het akkoord over de modernisering van het onderwijs in januari, werden we uitgenodigd op het kabinet om 

onze bezorgdheden toe te lichten. 
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3 Hoog tijd voor geZONtijd 

We zaten mee rond de tafel over het actieplan “Hoog tijd voor geZONtijd” van de minister.  

4 Begroting 2018 

In mei 2017 trok een delegatie scholieren naar het kabinet met een stevig plan voor 2018. Daar wisten we te 

overtuigen. In oktober kregen we een structurele budgetverhoging om onze plannen waar te maken.  

5 Dubbelinterview 

Op het einde van het schooljaar publiceerde het Nieuwsblad een dubbelinterview met minister Crevits en onze 

voorzitter Céline Ibe.  

6 Nieuw schooljaar 

De minister, haar kabinet en ons vernieuwd bestuur ontmoetten elkaar in oktober over de hete thema’s die de 

start van 2017-18 beheersten. Duaal leren, leerlingenbegeleiding, de positieve schoolloopbaan en natuurlijk ook 

de modernisering van het secundair onderwijs lagen op tafel. De minister gaf ons verschillende garanties over de 

evaluatie van leerlingenparticipatie op school, een verdere rol voor VSK in het eindtermendebat en in de 

gesprekken over Duaal leren. Ook ons actieplan 2018 werd positief onthaald. Zowel rond Duaal leren en de 

eindtermen kwamen er meerdere opvolgingsgesprekken met het kabinet.  

3 VSK in de VLOR  

In 2017 is VSK actief in verschillende raden, bureaus en commissies van de VLOR. Zoveel mogelijk met 

scholieren, vooral als er inhoudelijk debat is en/of gestemd moet worden. Alleen in het vast bureau, het bureau 

RSO en de commissie O&S zit een teamlid namens de scholieren.  

> Algemene Raad: 2 leden 

> Vast Bureau: 1 lid 

> Raad Secundair onderwijs: 2 leden 

> Bureau RSO: 1 lid 

> Commissie leerlingenbegeleiding: 2 leden 

> Commissie Onderwijs & Samenleving: 1 lid 

> Commissie Diversiteit-Gelijke Onderwijskansen: 2 leden 

> Commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt: 2 leden 

> Overlegmatform Onderwijs en Mediawijsheid: 2 leden 

> Overlegplatform Studiekeuze van SO naar HO – Columbus: 2 leden 

> Overlegplatform welbevinden en preventie van pesten op school: 2 leden 

> Werkgroepen einddoelen, modernisering, beleidsbrief, kostenbeheersing: steeds 2 leden 

We brachten ook in 2017 het perspectief van de scholier aan tafel, meer dan in elk vorig jaar. Teamleden en 

scholierenvertegenwoordigers bereidden samen voor op basis van de agenda en de verzamelde input van 

scholieren. De inbreng tijdens de vergadering komt steeds van scholieren. We worden regelmatig aangesproken 

op onze constructieve en kritische inbreng. Dit leverde ons o.a. verdere samenwerkingen op met partners zoals 

GO!, CLB en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We legden ook zelf thema’s op de VLOR-tafel waarvan we vonden 

dat de onderwijspartners zich over moesten buigen zoals het burgerschapsonderzoek ICCS uit 2016.  
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4 Samenwerkingen met andere partners in het onderwijsveld  

In 2017 verstevigden we onze samenwerkingen met Katholiek onderwijs Vlaanderen, GO!, OKO, POV, OVSG, 

VJR, Vlaams Netwerk kies kleur tegen pesten, de ouderkoepels, Netwerk tegen Armoede, Minderhedenforum, 

TOPunt, VCLB, MOS, … We deelden onze ervaringen, namen scholieren mee aan tafel voor debat en stelden 

onze expertise ter beschikking in het betrekken van jongeren bij het maken van beleidsbeslissingen.  

5 Ondersteuning van Lokale overlegplatformen (LOP) 

VSK is actief in de LOP’s van Antwerpen, Diest, Gent, Leuven, Lokeren en Sint-Truiden. We begeleiden steeds 

de scholierenvergaderingen en ondersteunen de jongeren bij het bepalen van de agenda en de samenwerking 

met de andere partners in de LOP-werking.  

ANTWERPEN 

In 2017 ondersteunde VSK de deelname van scholieren aan het LOP-overleg in Antwerpen. Tijdens de 

vergaderingen werd er druk gediscussieerd over de inschrijvingen en kampeertoestanden in Antwerpen. De 

scholieren mengde zich actief in deze discussie en werkten zo mee aan de realisatie van een 

aanmeldingssysteem waar Antwerpse scholen kunnen aan deelnemen.  

DIEST 

In LOP Diest ondersteunde VSK de campagne “goed voelen op school”. Het leerlingschaduwkabinet maakte 5 

filmpjes rond dit thema en verspreidde ze in de scholen. Het doel was de dialoog rond dit thema op gang te 

brengen in de klassen. Leerkrachten, directies en leerlingen getuigden nadien, in een 6e filmpje, wat hun 

ervaringen waren.  

GENT 

In Gent kwam de leerkracht als spilfiguur in gelijke onderwijskansen naar voren. Wat vinden scholieren goede 

lessen? Waaraan moet een evaluatie voldoen? Hoe kan je smartschool goed gebruiken? Op de Startdag van de 

Gentse Leerlingenraden bevroegen de jongeren een breder publiek van scholieren over deze thema’s.  

LEUVEN 

Tijdens schooljaar 2017-2018 wordt de aftrap gegeven van een Leuvense Leerlingenraad. In 2017 zit VSK 

samen met verschillende partners om dit platform mee vorm te geven. We willen aan de leden van het LOP 

graag letterlijk, de bril van scholieren opzetten door middel van een multimedia-project. Via het project “Seeds 

for Integration” verkregen we een subsidie om samen met het LOP van Leuven een relevant project rond 

integratie op poten te zetten .  

LOKEREN 

Scholieren zo veel mogelijk kansen bieden om al hun talenten te ontdekken was het speerpunt voor de jongeren 

van Chill’op in 2017. Daarom zetten zij in op keuzevakken. Door middel van een filmpje maakten de Chill’oppers 

leerlingen en directies warm voor keuzevakken en brachten de directies van verschillende scholen samen voor 

kruisbestuiving. Elk jaar wordt er in Lokeren ook een dag van de leerlingenraden georganiseerd. Alle 

leerlingenraden zijn welkom op een dag vol vorming, uitwisseling en inspiratie. We zetten met de leerlingen ook 
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een eerste debat op rond een betere afstemming tussen scholen over digitale verwachtingen (on line 

bereikbaarheid, regelgeving, …) t.a.v. leerlingen en leerkrachten.  

SINT-TRUIDEN 

Het leerlingenoverlegplaform van Sint-Truiden werkte in 2017 aan de speelplaatsen. Om te weten te komen wat 

de noden per school zijn, organiseerden de leerlingen van de leerlingenraden een bevraging. Met deze gegevens 

konden de scholieren van het overlegplatform gedragen beslissingen nemen over de verfraaing van hun 

speelplaats. Via middelen van Stad Sint-Truiden konden er voor elke school zo 2 zitbanken aangekocht worden.  

6 VSK Internationaal 

Op internationaal niveau bleven we actief binnen de werking van de Europese scholierenkoepel OBESSU. 

Scholieren Flo en Lukas werkten verder als “international officers” tot september, toen Mika en Rani werden 

verkozen als hun opvolgers. Een overzicht van de evenementen waarop we aanwezig waren: 

 

Evenement Datum Lokatie Vertegenwoordiger van 
VSK 

Study Session “Welcome to Education: all 
included”, over inclusiviteit op school 

5-12 maart Boedapest Lukas 

Summer School “Learning for Life”, over hoe 
onderwijs leerlingen kan voorbereiden op het 
leven in de maatschappij 

10-16 juli Ljubljana Flo en Lukas 

General Assembly 2017 5-6 augustus Berlijn Rania (als bestuurslid) 

Council of Members 2017 17-18 november Praag Mika 

VET Skills Week 20-24 november Brussel Zvezdelina (als 
bestuurslid met VET-
profiel) 

 

Ook werkten we samen met het Nederlandse Stichting Leerkracht tijdens de voorbereiding van onze 

feedbacktool. In februari gaven we op een school in Menen een gezamenlijke workshop over “De Ideale School” 

aan een gemengde groep van Vlaamse, Roemeense en Noorse leerlingen. 
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7 Inhoudelijke dossiers 

 

> Inspectie 2.0: we schreven het advies “Kwaliteit maak je met scholieren” over de rol van leerlingen bij 

kwaliteitszorg en de onderwijsinspectie. De inspectie zal extra aandacht hebben voor het betrekken van 

leerlingen bij het kwaliteitsbeleid van de scholen.   

 

> Eindtermen: we zaten samen met de verschillende fracties in het Vlaams parlement om de onderhandelingen 

op te volgen over het decreet en hen te herinneren aan de voorwaarden die leerlingen hebben gesteld voor 

echt sterke nieuwe eindtermen. Ook naar het kabinet en het departement onderwijs bleven we actief de 

standpunten van de scholieren op tafel leggen. We gebruikten goed ons netwerk om snel op de hoogte te zijn 

van de vorderingen in het dossier.  

 

> Leerlingenbegeleiding: we stelden een document op met tips voor veranderteams en CLB’s, in het kader van 

de vernieuwing van de leerlingenbegeleiding 

 

> Schoolregels: we zetten de schoolregels op de agenda met onze actie “De Regelaars”, waarbij we leerling 

ondersteunden om op hun eigen school hun schoolreglement te veranderen. Het hoogtepunt van onze actie, 

een inspraakdag met leerlingen, directie en beleidsmakers ligt in 2018. 

 

> Modernisering: samen met de ouders, Netwerk tegen Armoede en het Minderhedenforum reageerden we op 

de conceptnota tweede en derde graad SO. Samen met de onderwijsaanbieders deden we enkele suggesties 

ter verbetering van de matrix 
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8 Kieskit 

Op de valreep van 2017 publiceerde VSK eind december de KIESKIT, de gids die we in 2014 ontworpen voor 

scholen basisonderwijs om leerlingen kiesklaar te maken voor het middelbaar. Dat deden we in samenwerking 

met uitgeverij Politeia. De teksten uit 2014 kregen een kleine update in deze nieuwe versie. De KIESKIT zelf 

kon pas vanaf januari 2018 geleverd worden door Politeia, dus in 2017 werden er nog geen verkocht. 

9 Feedbacktool voor leerkrachten en leerlingen 

Als we over onze feedbacktool spreken, komt het begrip ‘voortschrijdend inzicht’ naar boven. In 2017 waren we 

bijna klaar: we hadden een knappe vragenlijst en een contract voor het technisch ontwikkelen en hosten. Toen 

kwam het inzicht dat de focus van onze vragenlijst te veel op evaluatie en te weinig op feedback gericht is. Wat 

volgens verschillende onderzoeken niet werkt, als je impact wilt hebben op onderwijskwaliteit. Dus staken we het 

contract (zonder financiële gevolgen) in de koelkast en planden we om in 2018 een feedbackinstrument te 

ontwikkelen die én evidence based is, én als zinvol en betrouwbaar wordt ervaren door leraren en leerlingen én 

die leerlingen de kans geeft om feedback te geven aan leerkrachten die hun onderwijs ten goede komt. Hiervoor 

zoeken we ook de juiste partners.  
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DOELSTELLING 4: LEERLINGEN  WORDEN ONDERSTEUND OM TE 

PARTICIPEREN OP SCHOOL   

Leerlingenraden, werkgroepen van leerlingen en hun scholen worden maximaal ondersteund door de Vlaamse 

Scholierenkoepel vzw. Leerlingen konden ook in 2017 rekenen op een kwaliteitsvol vormingsaanbod, dat in 2016 

werd vernieuwd. Sinds dit jaar focussen we ons niet meer alleen op het versterken van leerlingen, maar richten 

we onze pijlen ook op de begeleiders van de leerlingenraad, de leerkrachten en directies en andere organisaties. 

We bleven uiteraard nog steeds vormingen geven aan leerlingenraden en scholen langdurig ondersteunen in 

trajectbegeleidingen. Vanaf 2016-2017 ondersteunt de scholierenkoepel ook met het starten van Conflixers op 

school.  

1 Workshops en trajecten voor leerlingenraden 

In 2016 hertekenden we ons vormingsaanbod, in 2017 hebben we dat na een evaluatie nog verder verfijnd.  

> Zo kunnen leerlingenraden nu uit meer (concrete) workshopthema’s kiezen en werken we meer op maat. In 

2017 gaven we 32 thematische workshops aan leerlingenraden, waarvan 24 op scholen en 3 op evenementen 

waar leerlingenraden uit verschillende scholen samen waren. We gaven ook 2 coachings aan begeleiders van 

leerlingenraden. In totaal bereikten we hiermee 568 leerlingen en begeleiders op 32 verschillende scholen. Dat 

zijn 12 workshops minder dan ons piekjaar in 2016 maar nog steeds meer dan de vorige jaren. We gaven ook 

6 workshops aan niet-leerlingenraden (zie verder).  Zie bijlage 2 voor de lijst met workshops. 

 

 

 

> Qua trajectbegeleiding maken we nu onderscheid tussen een groeitraject voor de leerlingenraad, een 

inspraaktraject (leerlingen betrekken bij een beleidsthema), een labo (alternatieven voor de leerlingenraad) en 

een lerend netwerk. In 2017 volgden 21 scholen een vorm van trajectbegeleiding, waarvan er 8 zijn opgestart 

in 2017. In totaal bereikten we zo 287 leerlingen. We deden het zo beter dan in 2015 en 2016, ondanks de 

prijsstijging in 2016. Zie bijlage 3 voor de lijst met trajecten. 
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> In 2017 gingen we verder op zoek naar een geschikte vorm om leerlingen in de schoolraad te ondersteunen 

(na het afschaffen van de Schoolraaddag in 2016). We ontwikkelden een workshop die 

scholen(gemeenschappen) kunnen aanvragen, maar dat werd tot op heden geen enkele keer aangevraagd. 

We blijven zoeken naar een goede manier om deze leerlingen te bereiken en ondersteunen.  

2 Vormingsaanbod voor niet-leerlingenraden 

We hebben ons aanbod voor niet-leerlingenraden of niet-scholen (organisaties) uitgebreid. Zij kunnen nu ook een 

workshop of traject aanvragen rond leerlingenparticipatie. Sinds 2017 schakelen wij ook telkens VSK-scholieren 

in bij deze vormingen, als leerlingen-experten. Een 10-tal scholieren hebben dit gedaan. De deelnemers zijn het 

er telkens over eens dat de aanwezigheid van de stem van de leerlingen op deze vormingen een absolute 

meerwaarde is.  

In 2017 faciliteerden wij 6 workshops en 1 traject aan organisaties. De opdrachtgever varieert: een scholengroep, 

enkele hogeschoolopleidingen, een VCLB, ….  We bereikten hiermee 197 deelnemers. Zie bijlage 4. 

3 Verhoging kwaliteit van de vormingen 

Wij sleutelen constant aan de vormingen die wij aanbieden om de kwaliteit te verhogen en een meer duurzaam 

effect te realiseren. Enkele voorbeelden:  

 Op de actiedagen krijgt elke school een VSK-coach. Enkele weken later neemt de coach met hen contact 

op om te zien of ze hun actieplan al hebben kunnen realiseren, en eventueel verdere ondersteuning te 

bieden 

 In 2017 hebben we gewerkt aan een uniform feedbackformulier voor al onze vormingen. Dit met het oog 

op bijhouden van cijfermateriaal en het in kaart brengen van sterke en werkpunten. Vanaf 2018 is dit 

evaluatieformulier de standaard na onze vormingen.  

 In 2017 hebben wij verschillende vormen van trajectbegeleiding uitgesplitst en daarvoor een aparte 

methodiek uitgewerkt. (zie: workshops en trajecten) 

 We verfijnden de invulling van het intakemoment en de intakeformulieren (om zo de vraag van de 

opdrachtgever scherper en genuanceerder te krijgen).  

4 Evenementen: actiedagen + bijscholing voor begeleiders 

Naast het ondersteunen op school, organiseerden we in 2017 ook weer enkele evenementen waar 

leerlingenraden en begeleiders konden aan deelnemen.  

> De Actiedagen voor leerlingenraden vonden plaats op 23 en 24 januari in Gent en op 23 en 24 november in 

Leuven. Op basis van de feedback van de deelnemers optimaliseerden we het concept. Het geheel werd 

strakker en naast workshops en uitwisseling met andere leerlingenraden, staat er nu ook een Veranderblok op 

het programma. Daarin werkten de deelnemers per leerlingenraad een droom uit tot een concreet actieplan, 

meteen toepasbaar op school. Het veranderblok werd in de evaluatie het waardevolste moment van de dag 

gestemd. Ook nieuw is dat scholen nu met een grotere delegatie kunnen komen.  

 

Aan de actiedagen namen in totaal 64 scholen deel, met 288 leerlingen en 66 begeleiders. De laatste jaren is 

er minder interesse in de Actiedagen in november. Omdat we dachten dat er sprake was een een ‘Brusseleffect’, 
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weken we dit jaar uit naar Leuven, maar dat maakte niet veel verschil. Naar volgend jaar toe willen we dit wat 

grondiger onderzoeken.  Zie bijlage 5 voor een lijst van deelnemende scholen per actiedag. 

 

> In 2016-17 startten we voor het eerst met de bijscholing voor begeleiders van leerlingenraden. Wegens 

succes en een duidelijk voelbare nood hebben we dit in ons regulier aanbod opgenomen. Er vond een 

bijscholing voor gevorderden plaats op 31 januari en voor beginners op 1 december, telkens in onze kantoren 

in Brussel. In totaal bereikten we 24 deelnemers. Zie bijlage 6. 

5 De Conflixers  

Vanaf het schooljaar 2016-17 bracht VSK de Conflixers in de scholen, met financiële steun van het departement 

Onderwijs. In 2017 gaven we 49 workshops aan in totaal 15 verschillende scholen. 11 van hen volgden een 

langdurend traject met ons. Daar bovenop gaven we 8 lezingen over Conflixen en bereikten zo nog eens 148 

leerkrachten. Zie bijlage 8 voor de volledige lijst.  

In juni 2017 zag ook de website 

www.deconflixers.be het daglicht. Later werd 

de website gaandeweg aangevuld met foto’s 

van de Conflixers, goede praktijken en 

tutorials. 

In het najaar van 2017 zagen we 

inschrijvingsaantallen voor Conflixers-

workshops en inspiratiesessies afnemen in 

vergelijking tot het voorjaar. We evalueerden 

intern, deden een beperkt marktonderzoek bij 

enkele scholen en schoten in actie. Met 

resultaat! Eind 2017 kwamen de aanvragen 

voor 2018 weer binnen. Ook de Dag van de Conflixers (februari 2018) geraakte al in 2017 snel volzet.  

Het Conflixers-project loopt steeds in nauwe samenwerking met relevante partners. We werken nauw samen en 

toetsen op geregelde basis af met het VLOR overlegplatform welbevinden en preventie van pesten. Er vond 

overleg plaats met de partners peer mediation (NOM, Schoolmakers, peer mediation Vlaanderen en Howest) en 

met Jong en Van Zin. Voor deze partners gaven we ook verschillende workshops. Omdat samenwerkenin de 

strijd tegen pesten essentieel is voor ons, zijn wij een actieve speler in het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen 

Pesten. 

6 Onderzoek: evaluatie participatiedecreet 

In 2017 diende VSK een verzoek in bij de minister om een grondige evaluatie te doen van leerlingenparticipatie 

op school. Onze doelstelling was een kwantitatief zicht op de inspanningen van het Vlaamse onderwijs om 

leerlingen vaker en beter te betrekken bij onderwijs op school. Dit onderzoek moet verder gaan dan het afvinken 

of er een leerlingenraad aanwezig is op de school.  

http://www.deconflixers.be/


pagina 27 > 48 

 

 

Het departement onderwijs trok in opdracht van de minister deze vraag open naar een evaluatie van het 

participatiedecreet. VSK leverde vragen en feedback aan. Eind 2017 lanceerde het departement onderwijs een 

oproep voor dit onderzoek. VSK is een plaats beloofd in de stuurgroep. Ondertussen leerden we uit de ICCS 

studie dat het effectief betrekken van leerlingen in het creëren van onderwijs en onderwijsbeleid op school, alles 

behalve vanzelfsprekend is. Er liggen nog vele kansen in het Vlaamse onderwijslandschap. Tegelijkertijd hopen 

we ook dat het gevraagde onderzoek de goede praktijken die wij wekelijks tegenkomen ook weet te verspreiden.  
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DOELSTELLING 5:  EEN BREDE GROEP LEERLINGEN BEPAALT DE 

KOERS VAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL  

VSK wordt volledig bestuurd door leerlingen,  maar naast besturen is er nog plaats voor zo veel meer mogelijke 

engagementen. Ook in 2017 vonden leerlingen hun weg naar de scholierenkoepel en dat vinden we geweldig 

nieuws. Zo zagen we elke eerste woensdagnamiddag van de maand een grote troep scholieren op kantoor 

toestromen: klaar voor een debat met medewerkers van GO!, Katholiek onderwijs, KuLeuven, Departement 

Onderwijs, studenten van VVS, … Maar dat  mag niet betekenen dat we mogen indutten. We willen in de toekomst 

meer leerlingen die VSK maken en meer leerlingen die fantastische zaken realiseren binnen onze werking. 

Daarom moeten  we bij VSK er wel voor blijven zorgen dat onze waarden overeind blijven en dat we elke leerling 

met evenveel zorg ontvangen.   

1 Missie & Waarden 

In juni legde de Algemene 

Raad de VSK-waarden vast: 

dit is hoe wij werken. Door 

de personeelswissels is het 

tweede deel van de 

geplande oefening, namelijk 

het schrijven van onze 

missie, verlaat naar 2018. 

Het DNA van VSK is dus 

nog niet helemaal 

geschreven.  
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2 15 principes om VSK’er te 

laten uitblinken  

2017 was een goed jaar voor onze 

scholierenwerking. Team en scholieren 

namen de tijd om de verzamelde 

expertise te bundelen in 15 principes om 

VSK’er te laten uitblinken.  

Deze gedachten sturen onze manier van 

werken met én voor leerlingen en bieden 

meteen een handig reflectiekader voor 

het team.  

We blijven niet alleen werken aan een 

beter onderwijs voor scholieren, maar 

ook voor een betere eigen organisatie.  

3 Ledenaantal en werking van 

de Algemene Raad van VSK  

25 scholieren hebben de touwtjes in 

handen van onze VZW. In 2016 hadden 

we nog 31 bestuurders. Er konden tot 

twee leerlingen van dezelfde 

leerlingenraad in de Algemene Raad van 

VSK vzw zetelen. De Algemene Raad is 

het hoogste orgaan van de vereniging. 

Ze beslist immers over het financiële en het inhoudelijke beleid van de vzw. De belangrijkste bevoegdheden van 

de algemene vergadering zijn het goedkeuren van het beleidsplan en het jaarverslag, het benoemen en ontslaan 

van de Raad van Bestuur; het goedkeuren van de begrotingen en resultaatsrekeningen, het wijzigen van de 

statuten, en het bepalen van de standpunten met betrekking tot actuele onderwijsdiscussies. In 2017 kwam De 

Algemene Raad 3 keer bij mekaar.  

In oktober 2017 verkozen de leden van de vzw Rania el Mard als voorzitster. De Algemene Raad duidde nog zes 

andere bestuurders aan en zeven scholierenvertegenwoordigers in adviesraden van VLOR en Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen en in OBESSU – de Europese leerlingenraad.  

Zie bijlage 1 voor de ledenlijst.    
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4 Diversiteit & representativiteit bij bestuurders 

In 2017 analyseerden we de diversiteit van onze leden en bestuurders. Voor VSK is het belangrijk dat we niet 

alleen een breed en divers leerlingenpubliek betrekken bij onze standpunten, maar ook in het bestuur van de vzw.  

 Op het vlak van gender doen we het al jaren goed, de balans blijft rond de 50-50. Ook met de verdeling 

per provincie zijn we tevreden, zeker gezien de slechte verbindingen met het openbaar vervoer tussen 

Brussel en grote delen van Limburg en West-Vlaanderen. 

 Qua onderwijsgraad merken we dat we in 2017 een te grote aanwezigheid leerlingen uit de derde graad 

aantrokken. Waar dit in Vlaanderen gelijk verdeeld is per graad, komt in 2017-18 87% van onze leden 

en bestuurders uit de derde graad. Met de verwachte uitstroom na 2017-18 maken we actief werk van 

het aantrekken van jongeren uit de eerste graad.  

 Naar schooljaar 2018-19 gaan we ook actief meer leden aantrekken uit het BSO of B-stroom. Vandaag 

is dit slechts 11%. We zien dit aantal graag verdubbelen.  

 Het aantal jongeren die hun wortels hebben in migratie scoort bij VSK voldoende, mede dankzij 

verschillende voorzitters die hierin als rolmodel gelden, maar blijft een aandachtspunt bij elke 

ledenwerving.  

5 Onthaalpakket voor nieuwe leerlingen  

Aangezien leerlingen het hele jaar door kunnen binnenstromen bij VSK, vinden we het belangrijk om hen een 

warm welkom te geven en hen tegelijkertijd goed te informeren over VSK en de mogelijkheden. We ontwikkelen 

daarom een onthaalpakket dat telkens persoonlijk wordt toegelicht door een lid van de Raad van Bestuur. 

In dat pakket zit o.a. een infoboekje over de werking (dat door de Raad van Bestuur zelf werd samengesteld), de 

aanbodsbrochure van VSK, de infobrochure over het participatiedecreet, promo voor de Conflixers en voor 

huidige VSK-projecten, een jaarkalender, de 15 principes om VSK’ers te laten uitblinken (zie eerder), gadgets … 

Zowel team- als bestuursleden zijn er zich heel erg van bewust dat we de instromers goed moeten onthalen, het 

maakt standaard deel uit van de checklists voor elk VSK-evenement. De nieuwkomers worden ook uitgenodigd 

om lid te worden van de besloten VSK-groep op Facebook, zo kunnen ze ook digitaal snel laagdrempelig 

participeren. 

6 Communicatielabo 

Voor en door scholieren gaat ver bij de Vlaamse Scholierenkoepel. Tijdens verschillende VSK-events gaven we 

scholieren zelf de kans om de sociale media van de organisatie over te nemen, onder de vlag van het VSK-

communicatielabo. Tijdens Actiedagen, lezingen, VSK-discussiemomenten, het Scholierencongres, de lancering 

van de leerlingenkaart … werden er op Snapchat en Instagram achter de schermen-beelden gemaakt. Scholieren 

met een interesse voor fotografie mochten daar ook mee experimenteren tijdens elke VSK-activiteit, die foto’s 

werden nadien gebruikt, onder andere in de aanbodsbrochure van VSK. 

In totaal waren er 3 vergaderingen van het communicatielabo, zo’n 12 VSK’ers waren ook actief in de 

Facebookgroep waar regelmatig gebrainstormd en afgetoetst werd.  
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Twee van de meest populaire Facebookposts van 2017 waren producten van het communicatielabo. Een filmpje 

over de lancering van de nieuwe leerlingenkaart op 1 september en een filmpje over de nieuwe voor- en 

ondervoorzitter van VSK haalden beiden meer dan 3000 views en honderden clicks en likes. Slechts een 10-tal 

posts deden het beter dit jaar. 

7 Werkgroepen van de Algemene Raad 

Naast de projecten en acties die de scholieren samen met het team opstarten, besliste de Algemene Raad ook 

om een aantal werkgroepen onder scholieren op te starten. De werkgroep Relaties en Seks kreeg daarbij 

uitgebreide mediaaandacht tijdens een ‘klaskaping’ op 6 maart 2017 in de ‘week van de lentekriebels’.  

In verschillende scholen namen 

leerlingen van de Vlaamse 

Scholierenkoepel op maandag 6 

maart de les over. Dat deden ze 

uit protest tegen de manier 

waarop er op scholen nog te vaak 

wordt omgesprongen met 

relationele en seksuele vorming. ‘ 

De klaskaping was een 

samenwerking met Sensoa en 

Jong & Van Zin.  

We merkten dat andere werkgroepen minder goed van de grond geraakten en evalueren daarom in 2018 deze 

werking met de AR en het team.  

8 Uitbreiding VSK-activiteiten naar lager onderwijs 

Hoewel het de ambitie van VSK was om in 2017 te onderzoeken of een uitbreiding van onze activiteiten en 

ondersteuning naar het lager onderwijs opportuun is, hebben we dit tijdens de beleidsplanning voor 2017-18 in 

de koelkast gestoken. Deze verkenning blijft een onderdeel van ons meerjarenplan dat loopt tot 2020, maar was 

praktisch gezien niet te combineren met de ambities en middelen die we hebben voor 2017 (zie elders).  

9 Hogere betrokkenheid van VSK-ouders 

In 2017 nodigden we de ouders van VSK’ers uit na de verkiezingsdag in september, maar geen enkele ouder 

kwam langs op dat moment. VSK staat sowieso altijd open voor bezorgdheden van ouders over het engagement 

van hun zoon of dochter, ze mogen ons doorheen het jaar altijd contacteren. 

Naar aanleiding van het eerste weekend van schooljaar 2017-2018 in oktober belde iemand van het Interne 

Werking-team de ouders van nieuwe deelnemers en bestuurders om hen de werking van de organisatie uit te 

leggen en de drempel te verlagen om hun kind naar een ‘vreemde’ organisatie in Brussel te laten vertrekken.  
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DOELSTELLING 6: VSK CREËERT EEN AANGENAME, 

PROFESSIONELE, ZICHTBARE EN DOELTREFFENDE WERKING 
 

De motor achter de organisatie moet natuurlijk goed draaien.  Daarvoor heb je een goed draaiend team nodig dat 

graag voor VSK werkt, continu bijleert en uitgedaagd wordt en die passie ook uitdraagt.  De draagkracht van onze 

medewerkers in het oog houden,  zal altijd een belangrijk punt blijven, want het kan soms hard gaan bij VSK. 

Werken voor VSK mag natuurlijk ook plezant zijn.  

1 Welbevinden van het team 

2017 was een zwaar jaar voor het team. Drie mensen verlieten de organisatie, vier kwamen erbij. Op een team 

van 10 is dat een belasting zowel voor de nieuwe als de oude medewerkers. Het vertrekken van zowel de 

coördinator als de administratief medewerker zorgde een aantal maanden voor een hoge druk op het continueren 

van een vlotte interne werking. Tijdens deze periode werkte het team een onthaalbeleid uit voor nieuwe collega’s 

en verdeelden we de taken van de vertrokken collega’s zo efficiënt als mogelijk. De continuïteit van een groot 

deel van de RvB tussen 2016-17 en 2017-18 was hier ook een grote hulp.  

Ondanks alle uitdagingen is het team er wonderwel in geslaagd de kwaliteitsvolle werking verder te zetten: de 

begroting was op tijd klaar, de nieuwe medewerkers voelden zich goed onthaald, de leden verkozen een nieuw 

bestuur, de evenementen waren zowel in deelnemersaantal als evaluatie een succes, … Toch zagen we eind 

2017 ook één medewerker tijdelijk uitvallen door de hoge werkdruk. Bij terugkomst stelden de coördinator en de 

medewerker een plan op om herhaling te vermijden.  

Voor de zomer trok het team er op uit om onder begeleiding te spreken over wat energie geeft en vreet. Ook was 

er aandacht voor gewoon plezier, tijdens de jaarlijkse fundag. In oktober beslisten RvB en team om prioriteiten te 

stellen in het meerjarenplan zodat het vernieuwde team zich kon focussen op de vernieuwingen die het 

belangrijkste en/of meest opportuun waren voor VSK. 

Het vernieuwde team legde in november het reeds in juni gemaakte jaarplan terug op tafel om bepaalde taken te 

herverdelen volgens talenten en ambitie. We trokken ook op teambuilding en benoemden elkaars sterktes. Dit 

waren niet alleen belangrijke momenten voor de teamvorming, maar ook de eerste voorbereidingen om in 2018 

een vernieuwde functioneringscyclus en werkverdeling op te zetten.  

2 Samenwerking RvB en team 

In 2017 lanceerden we enkele nieuwe intiatieven om de samenwerking tussen RvB en team nog beter te maken. 

De RvB kreeg maandelijks een update van de activiteiten van de teamleden via persoonlijke schriftelijke updates. 

Ook zorgden we voor enkele momenten waarop RvB en team elkaar ontmoeten. Zo organiseerden we de meeste 

VSK-activiteiten samen, kookten de teamleden van Vorming voor de RvB en aten we samen, deden RvB en team 

een gezamelijke intervisie, … Bij elke beslissing van de RvB duidden we een bestuurder aan die deze zou 

communiceren naar het teamlid die deze beslissing verder zou opnemen. 

Aan de start van het schooljaar 2017-18 gaven de bestuurders aan voor welke projecten en thema’s zij zich wilden 

engageren. Ook de leden van de AR konden intekenen op bepaalde projecten met een grote impact op de werking 
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van VSK. De grote evenementen kregen ook twee bestuurders toegewezen die samen met de verantwoordelijke 

teamleden de inhoud en doelen zouden bepalen. Het is nog te vroeg om deze nieuwe werking goed te evalueren, 

maar een eerste ervaring was alvast positief voor zowel teamleden als bestuurders.   

3 Interne organisatie 

In 2017 werkten de drie peilers van onze werking verder naar elkaar toe. Zo volgen we alle activiteiten met 

scholieren op in één overzicht, delen we maandelijkse updates met het hele team, gebruiken de 

vormingsmedewerkers inhouden uit de actuele onderwijsthema’s tijdens oefendiscussies op scholen, is één van 

de Conflixers-medewerkers actief in de scholierenvertegenwoordiging rond Welzijn en pestpreventie, zorgden we 

dat de administratief medewerker actief betrokken is in alle grote evenementen, betrokken we de medewerker 

communicatie bij alle beslissingen over publicaties en communicatie, …  

Een verdere oefening rond integratie is tijdelijk uitgesteld door het wisselen van coördinator en de andere  

personeelswissels.  

4 Professionalisering van medewerkers 

In 2017 volgde het team individueel, in kleine groep of als team in totaal 23 werkelijke bijscholingen. Deze werden 

doorgaans als kwaliteitsvol beschouwd. We zorgden zo veel als mogelijk voor een terugkoppeling naar de rest 

van het team door tijd te maken op teamvergaderingen of bijvoorbeeld tijdens een lunch. Dit aantal lag lager dan 

voorzien en gewenst maar is ook te verklaren: vertrekkende medewerkers zijn niet geneigd vormingen aan te 

gaan, nieuwe medewerkers hebben voldoende leerkansen in de kennismaking met de nieuwe opdracht, de 

overige teamleden hadden het in deze omstandighden moeilijk tijd te maken voor bijscholing. In 2018 doen we 

het beter.  

De medewerkers kiezen de eigen bijscholingen i.f.v. de eigen ontwikkeling en rollen binnen het team. De 

opleidingen gingen van privacywetgeving, over appreciative inquiry, gezondheidsbeleid, verbindende 

besluitvorming, …  Naast bijscholingen door externen, leerden we intern ook van elkaars expertise.  
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HET FINANCIËLE JAAR 2017 

In 2017 hadden we enkele financiële doelstellingen voor onszelf opgelijst, om als organisatie financieel fitter te 

zijn.   

1 Hebben we meer eigen inkomsten, zodat we een beetje minder afhankelijk zijn van 

subsidies? 

De inkomsten die we ontvangen door vormingen, trajecten, trainingen, ondersteuning en verkoop van materialen 

daalden aanzienlijk tussen 2012 en 2015. Dit baarde ons zorgen, vandaar dat we begin 2016 het roer helemaal 

omgooiden en volop gingen inzetten op de verhoging van onze eigen inkomsten. welke prijzen haalbaar waren 

voor onze klanten, welke nieuwe markten we konden aanboren met onze specifieke expertise, hoe we iets minder 

afhankelijk kunnen worden van subsidiëring. Maatschappelijke en financiële winst kunnen gerust hand in hand 

gaan, wat wel een mentaliteitswijziging vereiste.  In 2016 loonde dit met eenduidelijke stijging naar onze hoogste 

inkomsten in de geschiedenis van VSK.  

In 2017 behielden we ons nieuwe prijzenmodel. Met succes. Onze activiteiten, vormingen en verkopen brachten 

samen 20.082 euro op. Dat is 3.500 euro meer als in 2016. We verhoogden ook onze betrokkenheid bij de VLOR 

en andere formele raden en – al doen we het niet voor het geld – kregen we daar dan ook extra zitpenningen 

voor: 1655 in plaats van 884 euro.  

 

2 Betalen onze klanten hun facturen sneller?  

Ja! In 2016 deden onze klanten daar gemiddeld nog 76 dagen over. In 2017 kregen we gemiddeld na 31 dagen 

ons geld. Strakke opvolging van de administratief medewerkers en duidelijke deadlines op de facturen werken 

dus. Eind december moesten we nog maar voor 1.979 euro krijgen van onze klanten. Het jaar daarvoor was dat 

nog 4.199 euro. Wij betalen onze facturen trouwens gemiddeld al na één week.  
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3 Hebben we meer structurele subsidies in 2018 en de jaren daarna? 

De wens was om voor een grotere zekerheid te zorgen, en dus meer structurele subsidies dan projectsubsidies. 

Dat kunnen we niet zien op de resultatenrekening of op de balans van 2017, maar we weten ondertussen van het 

kabinet dat we vanaf 2018 jaarlijks 80.000 euro meer kunnen investeren dan in 2017. De budgetten voor de 

Conflixers en de leerlingenkaart blijven op projectbasis.  

4 Hebben we geïnvesteersd in ons kantoor en in de bijscholing van ons team? 

We hebben 2000 euro geïnvesteerd in betere bureaus voor ons team. We zien ook dat het team niet al het geld 

dat we hadden voorzien voor bijscholing heeft opgedaan. Dat moet volgend jaar beter. Daarbij moeten we ook 

wel zeggen dat door de vele wissels in het team er minder nood was aan bijscholing: mensen die vertrekken gaan 

meestal geen bijscholing meer volgen, nieuwe mensen hebben vaak al genoeg te leren.  

5 En dan de belangrijkste vraag: hoe gaat het nu met onze centen?  

Onze boekhouder zegt dat we ‘een heel gezonder organisatie zijn, met genoeg cash op de rekening om de lonen 

te betalen en enkele verrassingen aan te kunnen, niet te veel schulden en elk jaar ongeveer evenveel winst of 

verlies’. In 2017 hadden we een positief resultaat, en dus meer inkomsten dan uitgaven. Dat mocht wel want vorig 

jaar was het omgekeerd. Alles is weer in balans.   
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Bijlage 1: leden van de Algemene Raad 

 

1. Bauke Blomme 

2. Beatrijs De Wilde 

3. Bram Moriën 

4. Gino Aytas 

5. Johan Xhonneux 

6. Lukas Luykx 

7. Luna Mercelis 

8. Maaike Billiet 

9. Maxim Frankish 

10. Mika Ramaekers 

11. Mingtje Wang 

12. Paulina De Ripainsel 

13. Rani Pasmans 

14. Rania el Mard 

15. Rick Jimenez 

16. Rik Eseosa Smeets 

17. Rimsha Butt 

18. Robrecht De Baere 

19. Rowald Vanbesien 

20. Thomas De Paepe 

21. Tijs Keukeleire 

22. Virginia de Croon 

23. Wouter De Leeuw 

24. Zvezdelina Georgieva 
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Bijlage 2: aantal workshops aan leerlingenraden 

 

datum school soort vorming thema stad 
aantal 

deelnemers 

11-1-2017 Sint-Godelievecollege  workshop lln 
workshop budget 
en imago Gistel 14 

12-01-17 Koninklijk atheneum Lokeren workshop lln 
workshop 
teambuilding Lokeren 15 

12-01-17 St-Janscollege workshop lln 
vergaderen en 
snel-klaar acties 

St-
Amandsberg 13 

3-2-2017 
Provinciaal Instituut Lommel - 
Provil workshop lln 

actiedag deluxe 
budget en 
discussiëren Lommel 18 

21-2-2017 Anneessens-Funck workshop lln 
acties met weinig 
voorbereiding Brussel  12 

8-3-2017 Katholiek Scholencentrum JOMA workshop lln 

workshop van 
droom naar actie 
en zijn we wel goed 
bezig?  Merksem 15 

14-3-2017 St-Maarten bovenschool workshop lln workshop imago Beveren 12 

15-3-2017 Annuntiata-instituut Veurne workshop lln 

actiedag deluxe 
imago en snel-
klaar-acties Veurne 18 

19-4-2017 Heilig Hart workshop lln 

actiedag deluxe 
"sterk teamwerk" 
en discussiëren 
doe je zo". Heverlee 12 

20-4-2017 Pius X-Instituut workshop lln 

actiedag deluxe 
teamcharter en 
leerlingen houden 
in de leerlingenraad 
bedoelen.  Zele 6 

27-4-2017 Ter Groene Poorte workshop lln 

brainstormen en 
acties met weinig 
voorbereiding St-Michiels 18 

10-5-2017 cavaria workshop lln GSA-dag Gent 6 

27-06-17 VTI workshop lln 
actiedag deluxe 
imago    5 

19-09-17 
scholengemeenschap J.B. David 
Lier workshop lln 

opstart 
leerlingenraden 2e 
en 3e graad Lier 24 

20-09-17 
Sint-Franciscusinstituut workshop lln 

Workshop 'Plan je 
jaar' Melle 20 

22-09-17 
St-Claracollege workshop lln opstartworkshop 

2370 
Arendonk 18 
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26-09-17 

Paridaens workshop lln 
workshop plan je 
jaar / topteam 

3000 
Leuven 28 

27-09-17 

stad Gent & LOP Gent evenement 

startdag voor 
Gentse 
leerlingenraden Gent 45 

4-10-17 
KOGEKA SMIK  workshop lln 

de basis + alles 
over inspraak Kasterlee 15 

5-10-17 Freinet atheneum De Wingerd (3 
workshops)  workshop lln 

kick-off voor 
werkgroepen  Gent 60 

6-10-17 

SBSO Nautica 
coaching 
begeleiders 

overleg met lln-dir 
en activiteiten 
uitwerken Merksplas 4 

17-10-17 
scholengemeenschap J.B. David 
Lier workshop lln 

opstart 
leerlingenraden1ste 
graad Lier 42 

25-10-
2017 Onze-Lieve-Vrouwinstituut 

Berchem 
coaching 
begeleiders 

Coachingsgesprek 
opstart 
leerlingenraad Berchem 7 

25-10-17 VISO Mariakerke workshop lln acties organiseren Mariakerke 20 

8-11-17 

scholengemeenschap St-
Michiels (3 workshops)  evenement 

workshops voor 
leerlingenraders 
van verschillende 
scholen Roeselare 60 

9-11-17 
LOP Lokeren (2 workshops)  evenement 

leerlingenraaddag 
lokeren Lokeren     22 

13-11-17 St-Lambertusschool workshop lln een topteam Westerlo 21 

14-11-17 

Annuntia-Instituut workshop lln 
alles over inspraak 
- vergaderen Wijnegem 18 

totaal 32 workshops       568 

  waarvan 6 op 3 evenementen         

  2 coachings         
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Bijlage 3: aantal trajectbegeleidingen 

datum school traject thema stad 
aantal 

deelnemers 
aangevraagd 

in 2017 

2016-
2017 Levenslust groeitraject ondersteuning raad Lennik 6 

 

2016-
2017 

St-Jozef St-
Pieterscollege groeitraject 

ondersteuning 
graadraden Blankenberge 12 

 

2016-
2017 

Erasmus 
Atheneum   De Pinte 9 

 

2016-
2017 

VCLB Waas & 
Dender   Sint-Niklaas 8 

 

2016-
2017 DVM HTB labo 

meer 
beleidsinspraak 

llnraad Aalst 20 
 

2016-
2017 

Werkend Leren 
Antwerpen labo 

opstart 
llnparticipatie Antwerpen 40  

2016-
2017 

Maritiem 
Instituut labo 

uitbreiding 
llnparticipatie Oostende 8  

2016-
2017 Agnetencollege   Peer 7  

2016-
2017 KA Etterbeek    Etterbeek 25  

2016-
2017 OLV-instituut   

Sint-
Genesius-
Rode 12  

2016-
2017 

Sint-
Martinusscholen 
- campus ASO 
Walfergem   Asse 8  

2016-
2017 KAKoekelberg   Koekelberg 12  

2016-
2017 VIP-school   Gent 10  

2017-
2018 IMS Borgerhout groeitraject 

leerlingenraad 
opnieuw leven 
inblazen Borgerhout 15 

x 

2017-
2018 

vip-school Gent groeitraject 

vervolgtraject 
leerlingenraad laten 
leven Gent 10 

x 

2017-
2018 

OLVi Poperinge groeitraject 

leerlingenraad 
opnieuw leven 
inblazen Poperinge 12 

x 

2017-
2018-
2019 Sint-

Pieterscollege groeitraject 

imago, 
zichtbaarheid + 
derde graad in de 
llr Leuven 6 

x 

http://beheer.scholierenkoepel.be/civicrm/contact/view?reset=1&cid=705
http://beheer.scholierenkoepel.be/civicrm/contact/view?reset=1&cid=705
http://beheer.scholierenkoepel.be/civicrm/contact/view?reset=1&cid=705
http://beheer.scholierenkoepel.be/civicrm/contact/view?reset=1&cid=705
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2017-
2018 

Freinet 
atheneum De 
Wingerd inspraaktraject 

leerlingen 
betrekken in 
veranderingsproces 
op schoolniveau 
(met Flanders 
Synergy) Gent 18 

x 

2017-
2018 

KA Merksem inspraaktraject 

met eerste graad 
nadenken over de 
school Merksem 16 

x 

2017-
2018 

Freinet 
atheneum De 
Wingerd labo 

heropstart 
leerlingenraad Gent 18 

x 

2017-
2018 KA Etterbeek  labo 

participatie op 
schoolniveau: op 
zoek naar principes 
en structuur Etterbeek 15 

x 

totaal  21 trajecten    287 
8 gestart in 

2017 
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Bijlage 4: aantal vormingen niet-leerlingenraden en niet-scholen 

datum school soort vorming thema stad aantal 

deelnemers 

2-10-17 SG Sint- Nicolaas SO 

vzw 

studiedag aanbevelingen 

hervormingen + 

goesting in 

participatie 

St-

Niklaas 

37 

14-9-17 Vrij CLB Gent workshop volw Sst De Leerkracht 

Leert 

Gent 25 

11-10-17 Arteveldehogeschool 

Banaba in het 

onderwijs 

workshop volw leerlingenparticipatie 

(ervaring van 

scholieren, 

mogelijkheden, 

theoretisch kader)  

Gent 90 

17-10-17 Kleur Bekennen workshop volw kennismaking met 

aanbod en visie VSK 

(workshop) 

Brussel 15 

24-10-17 Howest (2 workshops)  workshop volw post graduaat peer 

support coach 

scholengemeenschap 

Tielt - dag over 

participatie en 

jongeren 

Tielt 17 

2016-2017 Huis voor Jongeren inspraaktraject  Gent 6 

totaal      197 
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Bijlage 5: deelnemers actiedagen 

 

23 januari gent 

  school  

aantal 

lln 

aantal 

begeleiders 

1 Burgerschool 3 1 

2 VTI De Vakschool 4 1 

3 Koninklijk Atheneum Pegasus Campus Stene 4 1 

4 Pius X-Instituut 4 1 

5 Sint-Jozefsinstituut 4 1 

6 Bernardustechnicum 4 1 

7 Sint-Maarteninstituut 3 1 

8 Vrij Technisch Instituut 4 1 

9 Sint-Lucas Kunstsecundair 4 1 

10 Heilig Hartinstituut 4 1 

11 Sint-Jozefsinstituut 2 1 

12 Atheneum Calmeyn 4 1 

13 Koninklijk Atheneum Ekeren 4 1 

14 VIBO Het Kasteelpark  3 2 

15 Provinciaal Technisch Instituut Eeklo  4 1 

16 EDUGO campus De Toren 4 1 

17 Middenschool Brugge Centrum 4 1 

18 Xaveriuscollege 4 1 

19 Koninklijk Technisch Atheneum II 2 1 

20 Leiepoort Campus Sint-Vincentius 4 1 

  totaal 73 21 

        

24 januari gent 

1 Vrij Technisch Instituut 4 1 

2 Sint-Theresiacollege 4 1 

3 Vrij Technisch Instituut 4 1 

4 Middenschool van het GO! Maerlant 4 1 

5 Bernardustechnicum 4 1 

6 Koninklijk Atheneum I 4 1 

7 Koninklijk Atheneum 4 1 

8 College O.-L.-V.-ten-Doorn 4 1 

9 Lyceum Onze-Lieve-Vrouw-ter- Nieuwe-Plant 4 1 

10 KA Erasmus 4 1 

http://beheer.scholierenkoepel.be/civicrm/contact/view?reset=1&cid=532
http://beheer.scholierenkoepel.be/civicrm/contact/view?reset=1&cid=677
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11 Koninklijk Atheneum I 4 1 

12 Sint-Bavohumaniora 4 1 

13 Sint-Pieterscollege 4 1 

14 Sint-Theresiacollege 4 1 

15 Emmaüsinstituut Bovenbouw 4 1 

16 Abdijschool van Zevenkerken 4 1 

17 Sint-Maarteninstituut 4 1 

18 Annuntiata-Instituut 4 1 

  totaal 72 18 

        

 23 januari leuven 

1 Vrij Technisch Instituut Leuven 6 1 

2 Instituut van de Ursulinen 6 1 

3 Vrij Technisch Instituut Zandhoven 6 1 

4 KA Landen Campus DHek 4 1 

5 KSD derde graad Campus Sint-Jan 6 1 

6 GO! technisch atheneum 2 Diest 6 1 

7 Koninklijk Atheneum Geraardsbergen 6 1 

8 Kosh Herentals - Campus Scheppersstraat 6 1 

9 Provinciale Kunsthumaniora Hasselt 6 1 

10 Vrije Sint-Lambertusscholen - Bovenschool Westerlo 3 1 

11 Koninklijk Atheneum Hoboken 6 1 

12 Technisch Instituut Sint-Lodewijk 5 1 

13 Oscar Romerocollege 3  Domein Techniek & Engineering 6 1 

14 Forum Da Vinci 6 1 

15 Middenschool & Atheneum Courtmanslaan 6 1 

16  Sint-Jozefscollege Sint-Pieters-Woluwe 6 1 

17 Provinciale Secundaire School 7 1 

  totaal 97 17 

        

 24 januari leuven 

1 GO! Technisch Atheneum Halle 6 1 

2 KSD eerste graad Campus Voorzienigheid 6 1 

3 Sint-Pieterscollege Jette 6 1 

4 Stedelijk Lyceum Lamorinière 3 1 

5 Talentenschool Turnhout campus Boomgaard 6 1 

6 ZAVO (BSO-TSO) 6 1 

7 

Buitengewoon Secundair Onderwijs Vrije Technische Scholen 

(V.T.S. 3) 4 2 

8 Sint-Jan Berchmanscollege Avelgem 3 1 

9 Westmalle - Mariagaarde Instituut Middenschool 6 1 
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  totaal 46 10 

        

  Totaal alle actiedagen in 2017 288 66 
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Bijlage 6: deelnemers opleiding begeleiders 

ervaren begeleiders 31 januari 2017   

1 Burgerschool Roeselare Kristel Derycke 

2 Burgerschool Roeselare Bart Deheegher 

3 Burgerschool Roeselare Jolien Vansuypeene 

4 Pius X-Instituut Zele Mieke Logie 

5 Pius X-Instituut Zele Linsey Dewilde 

6 Middenschool van het GO! Keerbergen Claire Van de poel 

7 Heilig Hartinstituut Heverlee Lieve Geerts 

8 Sint-Theresiacollege 

Kapelle-op-den-

Bos Gwen Donvil 

9 Sint-Theresiacollege 

Kapelle-op-den-

Bos Pascal Veyt 

10 Koninklijk Atheneum Geraardsbergen Kristof  Manssens  

11 Sint-Maarten Bovenschool Beveren-Waas Ine Prenen 

12 KTA Campus De Brug Vilvoorde Jodi Van Gaens 

13 KTA Campus De Brug Vilvoorde Yasmine Florquin 

14 Middenschool van het GO Keerbergen Tessa Van Looy 

15 Koninklijk Atheneum Geraardsbergen Margo De Taeye 

     

beginnende begeleiders 1 december 2017   

1 

Koninklijk Atheneum Antwerpen antwerpen Inge Berger 

2 

Koninklijk Atheneum Antwerpen antwerpen An Beck 

3 

MS Voskenslaan Gent gent Magalie Standaert 

4 MS Voskenslaan Gent gent Stefaan Colman 

5 

Busleyden Atheneum Campus 

Caputsteen Mechelen 

SANDY PAQUAY 

6 

Instituut Mariawende-Blydhove Vestiging 

Blydhove Assebroek 

assebroek Marloes De Voogt 

7 SIMA Aarschot aarschot Hilde Van Roosbroek 

8 SIMA Aarschot aarschot Els Matthijs 

9 De Kunsthumaniora (RIKSO) Antwerpen antwerpen Bart De Schutter 
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Bijlage 7: scholieren spreken op evenementen en studiedagen 

17/10/17 Kleur Bekennen andere kennismaking met aanbod en visie 

VSK (workshop) 

Brussel 

8/11/17 Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

andere gesprek met leerlingen over 

'krachtige leeromgeving' 

 

2017-2018 Project 

ReadySTEMgo - KU 

Leuven 

andere Feedback van scholieren op 

infographs studiekeuze 

 

2017-2018 Onderzoeksgroep 

HoGent, VUB…. 

andere Onderzoek sensibilisering via 

STEM-rolmodellen 

 

nov-dec 

2017 

VUB  andere Gesprek met studenten over 

cyberpesten + bijwonen 

presentaties 

Brussel 

14/09/17 ICOR artikel ICOR-studiedag Onderwijsrecht en 

gezin/familie 

Hasselt 

15/09/17 VCLB - Caleidoscoop artikel Artikel over de kijk van scholieren 

op het CLB 

  

15/09/17 VVSG - Politea artikel Artikel in boek 'lerende gemeenten'  

18/09/17 Politea artikel Artikel over levensbeschouwelijke 

vakken - LEF 

 

27/09/17 stad Gent & LOP Gent evenement startdag voor Gentse 

leerlingenraden 

Gent 

8/11/17 scholengemeenschap 

St-Michiels 

evenement workshops voor leerlingenraders 

van verschillende scholen 

Roesel

are 

9/11/17 LOP Lokeren evenement leerlingenraaddag lokeren Lokeren

     

13/11/17 Netwerken Leerrecht gesprek met lln overleg over hoe leerlingen 

betrekken in de netwerken leerrecht 

Brussel 

25/11/17 KU Leuven - Project 

"Goed Gezin(d)"  

gesprek met lln Vraag naar leerlingenraden + 

bezoek Focusdag + diepteinterview 

 

20/09/17 Vlaamse 

Onderwijsraad 

interactieve lezing VSK-speech op VLOR-startdag Brussel 

21/11/17 Scholengroep Lennik interactieve lezing Over stress op school op 

pedagogische studiedag 

Lennik 

21/11/17 Stad Gent - 

Onderwijscentrum 

Gent 

interactieve lezing Studiedag VSV - 21ste 

vaardigheden als troef op de 

arbeidsmarkt 

Gent 

2017-2018 Freinet atheneum De 

Wingerd 

labo heropstart leerlingenraad Gent 

2017-2018 KA Etterbeek  labo participatie op schoolniveau: op 

zoek naar principes en structuur 

Etterbe

ek 

14/09/17 ICOR panel ICOR-studiedag Onderwijsrecht en 

gezin/familie 

Hasselt 

14/11/17 CD&V - Vrouw & 

Maatschappij 

Kempen 

panel Gespreksavond rond diversiteit Geel 
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21/11/17 Stad Gent - 

Onderwijscentrum 

Gent 

panel Studiedag VSV - 21ste 

vaardigheden als troef op de 

arbeidsmarkt 

Gent 

28/11/17 CVO De Oranjerie speech Het opleiden van leraars 

versterken? - Lerarenopleiding 

secundair onderwijs in transitie: een 

debat met experten ter zake 

Leuven 

2/10/17 SG Sint- Nicolaas SO 

vzw 

studiedag aanbevelingen hervormingen + 

goesting in participatie 

St-

Niklaas 

2017 HOWEST Postgraduaat Peer 

mediation 

   

2017 VCLB Waas en 

Dender 

Breed forum - 

Flanders Synergy 

Coachen jongeren in hun 

verandertraject 

 

31/01/17 Atheneum Lokeren Inspraakmoment 

leerlingen B-stroom 

VSK bevraagt de leerlingen 1B over 

school 

 

9/02/17 PBGD Antwerpen 

Katholiek Onderwijs 

Directiescongres 

Antwerpen 

Scholieren stellen scholierenrapport 

voor 

 

13/02/2017 

+ 

6/03/2017 

Sint-Aloysiuscollege 

Menen 

Uitwisseling met 

Roemenen en Noren 

2 x workshop over 'onderwijs en 

naar school gaan' 

 

2017 Netwerk Leerrecht 

Gent 

Platform Samen 

tegen Schooluitval 

Gesprek over rol van scholieren in 

het netwerk 

 

16/03/17 Cera Pimp je speelplaats Deelname VSK in jury  

27/03/17 Departement 

Onderwijs & Vorming 

Conferentie  Meta-

evaluatie M-decreet  

Deelname scholieren aan 

conferentie 

 

27/04/17 Ambrassade Gesprek over impact 

op beleid via 

adviezen 

in kader van stage   

5/05/17 Departement 

Onderwijs & Vorming 

Boekvoorstelling - 

Herinneringseducati

e 

Reflectie door scholier - 

panelgesprek 

 

9/05/17 Kleur Bekennen  Inspiratiedag 

leerlingenparticipatie 

Panel met Céline  

29/05/17 KBS Studiedag 

onderwijsinnovatie - 

veranderwijs.nu 

Panel met Céline  

1/06/17 Columbus team Columbus bij VSK Keynote  

8/06/17 Spijbelambtenaar VSK zit samen met 

de spijbelambtenaar 

over het actieplan samen tegen 

schooluitval 

 

8/06/17 VCLB Congres directies Voorstelling traject Waas & Dender  

15/06/17 POV Veranderforum ism 

Flanders Synergy 

1e samenkomst, VSK deed mee  

16/06/17 Flanders Synergy Ontmoetingsdag 

Slimme scholen 

VSK begeleidt een tafel ism 

ouderkoepels 

 

20/06/17 VUB Ontmoetingsmoment 

VUB-IDLO 

Keynota & panel  
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Bijlage 8: Conflixers 

 

School 
aantal 
contacten 

Maria Boodschap Brussel 2 

Katholiek Onderwijs Vilvoorde  3 

GO! Het Spoor Mol 4 

PIVA Oudenaarde 4 

Buysleyden Campus Botaniek Mechelen 3 

BuSO De Karwij Lokeren 3 

BuSO De Dageraad Kortessem 3 

Damiaaninstituut Aarschot 1 

KTA2 TechniGO! Aalst 1 

Sint-Catharinacollege Geraardsbergen 4 

GO! Atheneum Middenschool Geel 2 

KA Etterbeek  1 

Provinciaal Technisch Instituut Eeklo 1 

Óscar Romerocollege Dendermonde 1 

VTS3 Sint-Niklaas 1 

Stedelijk Lyceum Topsport Antwerpen 1 

Totaal contactmomenten eerste helft 2017 35 

  

Sint-Jozef Mere 1 

BuSO De Karwij Lokeren 1 

Damiaaninstituut Aarschot 4 

GO! Atheneum Middenschool Geel 2 

KA Etterbeek  2 

RHIZO Hotelschool Kortrijk 1 

Stella Matutina Wuustwezel 1 

Annuntiata-Instituut Veurne 1 

VTS3 Sint-Niklaas 1 

Totaal contactmomenten tweede helft 2017 14 

 


