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Voorwoord 
 

Met trots ligt hier voor u het onderzoeksrapport There is more than LES! 

Met veel enthousiasme ben ik aan de AOS uitdaging begonnen. Ik had zin in iets nieuws en 
Lian (locatiedirecteur 2College Ruivenmavo) bracht mij op het idee. Het onderwerp sprak mij 
aan en voor ik het wist zat ik bij de eerste bijeenkomst.  

Ik heb genoten van de groep collega’s van de AOS. Het leek voor ons weer even alsof we op 
school zaten. We hebben veel geleerd van en met elkaar. Bedankt daarvoor!  

Ook Kitty Leuverink en Rian Aarts bedankt voor de interessante bijeenkomsten, wijze lessen en 
begeleiding bij het doen van dit onderzoek. 

Graag wil ik de directie bedanken voor het faciliteren van het onderzoek en hun belangstelling 
voor het thema leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten.  

Als laatste wil ik graag alle collega’s en leerlingen van 2College Ruivenmavo bedanken. 
Bedankt voor jullie tijd, openhartigheid en interesse in het onderzoek!  

 

Veel leesplezier. 
Imke Hoevenaars 

 

 



3 
 

Inhoudsopgave  

 
Voorwoord 
 
Inhoudsopgave 
 
Samenvatting 
 
Introductie  
1. Inleiding 
2. Praktijkprobleem  
3. Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen  

 
Literatuurverkenning  
1. Leerlingenparticipatie 
2. Buitenlesactiviteiten 
3. Samenvatting  

 
Onderzoeksmethode 
 
Resultaten  

1. 2College Ruivenmavo  
2. De leerlingen  
3. Het personeel en de directie 
4. Andere scholen  

 
Tot slot 

1. Conclusie 
2. Discussie 
3. Evaluatie 

 
Bibliografie   
 
Bijlage 
1. Leerling enquête  
2. Voorbereiding gesprek met collega’s  
3. Voorbereiding en uitwerking gesprek directie 
4. Vragenlijst collega’s van andere scholen  
5. Presentatie AOS  

 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
15 
 
19 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
34 
 
35 

 

 
 
 
 

 



4 
 

Samenvatting 
2College Ruivenmavo wil vanuit haar visie op onderwijs graag meer aandacht besteden aan 
leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten. Daarom is via de AOS een onderzoek gestart naar 
dit onderwerp.  

Praktijkprobleem 
De verantwoordelijkheid van de organisatie van buitenlesactiviteiten ligt volledig bij het 
personeel en af en toe bij de leerlingenraad. Leerlingen worden hierin niet betrokken. Een 
bijkomend probleem is dat de buitenlesactiviteiten ook niet altijd goed bezocht worden.  

Onderzoeksdoel 
Het doel van dit onderzoek is om een advies te geven hoe leerlingenparticipatie ingezet kan 
worden bij buitenlesactiviteiten om zo de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. 2CR 
streeft ernaar om met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag te kunnen en recht te 
kunnen doen aan de slogan: 
                       There is more than les! 

Vanuit het praktijkprobleem en het onderzoeksdoel is de volgende probleemstelling 
geformuleerd: 

 
 
 
 
 
Literatuurverkenning 
De belangrijkste theorieën en begripsbepalingen uit de literatuurverkenning die gebruikt zijn in 
dit onderzoek:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe kan leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten op 
2College Ruivenmavo verbeterd worden? 
 

Leerlingenparticipatie is in dit 
onderzoek het meebeslissen 
over en het meedoen met 
buitenlesactiviteiten. 

Buitenlesactiviteiten 
zijn in dit onderzoek 
verplichte en vrijwillige 
activiteiten buiten het 
reguliere 
lesprogramma om.  Participatieladder 

 

Sleutelbegrippen voor het 
functioneren van 
leerlingenparticipatie binnen 
een schoolorganisatie
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Methode 
In de methode worden leerlingen, personeel en directie op verschillende manieren bevraagd. 
Daarnaast wordt vanuit bestaande documenten de huidige situatie beschreven en wordt opzoek 
gegaan naar good practices.  
 
Tot slot 
Als je kijkt naar de uitkomsten van het onderzoek dan is het nog een wankel geheel. De 
belangrijkste conclusies zijn dat de structuur niet schoolbreed is vastgelegd. De bereidheid 
wisselt bij leerlingen en personeel en de vaardigheden worden niet altijd optimaal ingezet. Dat 
maakt dat 2CR een participatiecultuur mist en er ook geen mogelijkheid is voor het ontstaan van 
een fijne participatiecultuur.  
 
Om de bereidheid, vaardigheden en structuur te optimaliseren zijn er vanuit het onderzoek 4 
aanbevelingen op papier gezet:   

1. Leerlingenraad optimaliseren 
 

2. Participatiestructuur vastleggen  
 

3. Competenties van leerlingen/plusdocument inzetten  
 

4. Cultuurverandering in gang zetten vanuit directie en kartrekkers binnen personeel en 
leerlingen 

Wanneer deze aanbevelingen vorm krijgen binnen de school zal hopelijk de bereidheid groter 
worden, vaardigheden beter ingezet en zichtbaar worden en de participatiestructuur duidelijker 
zijn. Als dit op orde is zal er ruimte ontstaan om te gaan bouwen aan een participatiecultuur 
waarin leerlingen, personeel en directie denken:  

“Zo doen wij dat op 2College Ruivenmavo”  
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Introductie 
 

1. De inleiding 
 
2College Ruivenmavo (verder 2CR) is binnen haar onderzoeksagenda bezig met de 
beschrijving van het profiel van een 2CR leerling. Wat voor soort leerling willen wij na 4 jaar 
afleveren? Een belangrijk onderdeel in de visie van 2CR is dat zij willen dat leerlingen leiding 
kunnen geven aan hun eigen leven. De directie van 2CR geeft aan dat zij het naar aanleiding 
van deze visie belangrijk vinden om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven binnen de 
school. Zo kunnen zij ook op andere manieren leren dan alleen maar tijdens de les.  
 
2CR is een kleinschalige mavolocatie van 2College in Berkel-Enschot. De school telt op dit 
moment ruim 400 leerlingen waarbij in de onderbouw kader, gemengde en theoretische leerweg 
aangeboden wordt en in de bovenbouw alleen gemengd en theoretische. 2CR heeft als 
overtuiging dat leerlingen met kader resultaten en een gt advies van de basisschool het diploma 
kunnen halen dat bij hen past. Met de opzet van dit onderzoek wordt rekening gehouden met 
het niveau en het aantal leerlingen en collega’s op 2CR.  
 
Op dit moment wordt het onderwijs en alle andere activiteiten georganiseerd en ontwikkeld door 
het personeel en wordt er op dit vlak geen verantwoordelijkheid bij de leerlingen gelegd. Naar 
aanleiding van deze constatering, bovengenoemde onderzoeksagenda en visie van 2College 
en mijn persoonlijke interesse in onderzoek doen is dit onderzoek ontstaan. Binnen de AOS heb 
ik de kans gekregen dit onderzoek ook uit te gaan voeren.  
 
Dit onderzoek spitst zich toe op alle activiteiten buiten het reguliere onderwijs om. Dit worden 
buitenlesactiviteiten genoemd. In de beschrijving van het praktijkprobleem zal naar voren 
komen waarom dit aspect binnen de school aan verbetering toe is. 2CR streeft ernaar om met 
de uitkomsten van het onderzoek aan de slag te kunnen en recht te kunnen doen aan de 
slogan: 
                   There is more than les! 
 

2. Het praktijkprobleem 
Leerlingen van 2CR worden weinig tot niet gevraagd voor het organiseren van of het 
meedenken over de buitenlesactiviteiten. Daarbij heeft ook de leerlingenraad geen eenduidig 
doel en dus ook geen actieve rol in de organisatie en ontwikkeling van het onderwijs of 
buitenlesactiviteiten.  

Een bijkomend probleem is dat veel buitenlesactiviteiten slecht bezocht worden of soms niet 
eens bekend zijn bij leerlingen. De meer succesvolle activiteiten zijn vaak voor een klein groepje 
leerlingen (rond de 30). Grotere activiteiten als schoolfeesten of festiviteiten worden matig 
bezocht. Al langere tijd heerst bij directie en een groepje collega’s de vraag waarom leerlingen 
niet komen en waarom ze niet weten wat er allemaal speelt op school. De school ondervindt 
dus problemen met betrekking tot betrokkenheid van leerlingen bij buitenlesactiviteiten. In 
actieve en passieve vorm waarbij de leerlingen bij actieve deelname ook meebeslissen en bij 
passieve vorm enkel meedoen.  
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De docenten ondervinden binnen deze situatie problemen omdat zij de gehele organisatie op 
zich nemen, de volledige verantwoordelijkheid dragen en hierdoor teleurgesteld worden bij een 
lage opkomst. Voor leerlingen voelen de buitenlesactiviteiten als een verplichting terwijl het 
personeel het gevoel heeft juist iets “leuks” te willen organiseren voor hen.  

 

Naar mijn idee ondervinden de meeste leerlingen geen probleem maar is het een gemiste kans 
om meer eigenaar van hun eigen school te worden, op een andere manier te leren dan via de 
lessen en om samen plezier te hebben. Dit zal echter uit het onderzoek moeten blijken.  

 

Samengevat is de opkomst van leerlingen bij buitenlesactiviteiten laag maar wordt er ook geen 
participatie aangemoedigd of ingezet. De school hoopt met het inzetten van participatie de 
opkomst te vergroten.  

 
3. Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen 

Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is om een advies te geven hoe leerlingenparticipatie ingezet kan 
worden bij buitenlesactiviteiten om zo de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Er zal 
een beschrijving komen van de huidige situatie met daarbij een aanbeveling hoe het verbeterd 
kan worden. Daarin wordt een huidige en gewenst situatie beschreven vanuit leerlingen, 
personeel en directie.  

Het onderzoek is in eerste instantie gericht op leerlingen maar docenten zullen daarin ook 
betrokken worden. Wellicht dat daar ook een deel van het praktijkprobleem of de oplossing te 
vinden is.   

Onderzoeksvragen 

Vanuit het praktijkprobleem en het onderzoeksdoel zijn de volgende hoofd en deelvragen naar 
voren gekomen:  

Hoofdvraag: 

Hoe kan leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten op 2College Ruivenmavo  
verbeterd worden? 

 

Praktijkvoorbeeld 1 
Halloween schoolfeest in de aula met spooktocht door de school. Een nieuw initiatief vanuit een 
docent en met maar 49 aanmeldingen is het helaas afgezegd.    

Praktijkvoorbeeld 2 
De Culturele Avond is sinds twee schooljaren een jaarlijks terugkerend evenement waarbij een 
podium geboden wordt voor leerlingen. De organisatie ligt volledig in handen van docenten en 
voor veel leerlingen is het nog niet bekend dat er een Culturele Avond is.   
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Deelvragen: 

1. Wat is de huidige situatie m.b.t. leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten op 
2College Ruivenmavo? 

2. Wanneer en waarom willen de leerlingen van 2College Ruivenmavo participeren bij 
buitenlesactiviteiten? 

3. Wanneer en waarom wil het personeel van 2College Ruivenmavo participeren bij 
buitenlesactiviteiten? 

4. Hoe kan de directie van 2College Ruivenmavo een bijdrage leveren aan 
leerlingenparticipatie? 

5. Welke successen zijn er op vergelijkbare scholen geboekt zoals 2College Jozefmavo 
of 2College Cobbenhagenmavo?  

Toelichting: 

1. Om te bepalen waar de school naartoe wil is het belangrijk om de huidige situatie in 
kaart te brengen. Dit is het startpunt voor verbetering en het referentiekader vanuit 
waar de vragen gesteld kunnen worden.  

2. Het doel van het onderzoek is om leerlingen meer te laten participeren binnen de 
school door middel van een verbetering van de huidige situatie. De mening van de 
leerlingen is daarbij belangrijk omdat zij de doelgroep zijn.  

3. De mening van het personeel is hierin belangrijk omdat zij voor een groot deel 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie en communicatie richting leerlingen en 
bepalend zijn in de cultuur van de school. 

4. De directie is verantwoordelijk voor de visie van de school. Als zij daarin aangeven 
waarom en op welke manier zij leerlingenparticipatie een meer belangrijke plek 
willen geven binnen de school dan is het belangrijk dat dit aansluit bij de ideeën van 
de leerlingen en het personeel.   

5. Het is goed om bij andere scholen te kijken om zo de situatie op 2CR te kunnen 
plaatsen in een breder perspectief. Wellicht zijn daar dezelfde problemen aan de 
orde of hebben ze een andere manier van werken.  

Vanuit deze vijf deelvragen worden alle betrokken partijen binnen de school gehoord en 
daarnaast een referentie naar vergelijkbare scholen gemaakt. Door de juiste methode toe te 
passen zal vanuit de antwoorden op de deelvragen ook de hoofdvraag beantwoord kunnen 
worden. 
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Literatuurstudie 
 
In de literatuurstudie staan de begrippen leerlingenparticipatie en buitenlesactiviteiten uit de 
hoofdvraag beschreven. Ook geeft de literatuurstudie een kader vanuit waar het onderzoek 
gedaan wordt. Theorieën, modellen en bevindingen op het gebied van leerlingenparticipatie en 
buitenlesactiviteiten komen aan bod.  
 

1. Leerlingenparticipatie  
Voor het onderzoek uitgevoerd kan worden op 2CR moet eerst duidelijk zijn welke definitie van 
leerlingenparticipatie gebruikt gaat worden. Een veel gebruikte definiëring in Vlaanderen is die 
van F van Dinter (1999): 

 “Alle activiteiten waardoor leerlingen via contacten, dialoog, acties of eigen initiatieven 
invloed hebben op het reilen en zeilen van de school, waardoor hun betrokkenheid vergroot 
wordt en waardoor ze invloed uitoefenen op de manier van samenleven op school.” Een 
belangrijke aanvulling van het VVKSO is dat participatie verder gaat dan inspraak. Leerlingen 
zijn in dit geval een volwaardige partner en kunnen ook zelf initiatieven nemen.  

Een definiëring die in Nederlandse onderzoeken vaak terug komt is het geven van inspraak bij 
beslissingen. (Stokking & Sol, 2010) Dit is het wettelijke minimum waar scholen aan moeten 
voldoen. In het onderzoek van ITS wordt leerlingenparticipatie in navolging van De Winter 
(1995) beschreven als de mogelijkheden tot actieve betrokkenheid van leerlingen bij 
(besluitvorming ten aanzien van) hun eigen leefomgeving op school.  

Leerlingenparticipatie wordt dus vaak beschreven in de 
vorm van meebeslissen. In dit onderzoek gaat het om 
meebeslissen en meedoen. Waarbij meebeslissen en 
meedoen ook wel actief en passief genoemd kunnen 
worden. Het organiseren van (actieve participatie) of naar 
het schoolfeest toe gaan (passieve participatie) is voor dit 
onderzoek een belangrijk verschil.  

Waarom leerlingenparticipatie? 

De vraag waarom je als school leerlingenparticipatie in wilt zetten is zeer belangrijk. Als school 
heb je daar natuurlijk een bepaalde bedoeling mee en zet je leerlingenparticipatie in met een 
bepaald doel. In deze paragraaf staan een aantal argumenten vanuit verschillende onderzoeken 
op een rij. In het praktijkonderzoek zal naar voren moeten komen waarom en hoe 2CR 
leerlingenparticipatie in wil zetten.  

De volgende argumenten zijn in de literatuur terug te vinden:  

- Democratische vorming van leerlingen en de rechten van leerlingen (de Groof, 
Elchardus, & Steven, 2001) 

- Het vergroten van het welbevinden, positiever schoolklimaat, hogere leermotivatie en 
democratische vorming van leerlingen (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair 
Onderwijs, 2005) 

- De mogelijkheid om kennis toe te passen in uiteenlopende situaties en het is het 
grondrecht van kinderen en jongeren om gehoord te worden en met hun mening 

Leerlingenparticipatie is in dit 
onderzoek het meebeslissen 
over en het meedoen met 
buitenlesactiviteiten. 
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rekening te houden. Dit recht staat beschreven in het Verdrag van de Rechten van het 
Kind van de Verenigde Naties. (INHOLLAND, 2005) 

- Het is wettelijk verplicht, draagt bij aan imago van de school, het betrekt leerlingen bij de 
school, leerlingen kunnen een bijdrage leveren aan gewenste verbeteringen. (Stokking & 
Sol, 2010) 

- Scholen stellen leerlingen in staat ervaringen op te doen in het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid voor hun leerproces en medezeggenschap (Smit, Vrieze, & Kuijk, 
2005) 

Schooleigen invulling 

Bovenstaande argumenten zijn belangrijk als inspiratie voor andere scholen. Maar het Vlaams 
Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) schrijft in hun mededeling dat een 
schooleigen invulling het belangrijkste is bij het vormgeven van leerlingenparticipatie. Zij pleiten 
voor het ontwikkelen van een visie op leerlingenparticipatie uitgaande van wat er al in de school 
aanwezig is en de schoolcultuur. Tevens geven zij aan dat leerkrachten- en ouderparticipatie 
even belangrijk zijn en zelfs noodzakelijk zijn voor een sterke leerlingenparticipatie. (Vlaams 
Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, 2005) 

Het bevorderen van leerlingenparticipatie 

Onderzoeksgroep TOR beschrijft na een grootschalig onderzoek hoe de participatie bevorderd 
kan worden. Zij beschrijven dat het belangrijk is rekening te houden met het feit dat 
verschillende soorten activiteiten ook verschillende leerlingen aantrekken. Het genderverschil is 
daarbij het belangrijkste. Als 2CR zou het dus waardevol kunnen zijn om te onderzoeken welke 
doelgroepen je binnen school aanspreekt met bepaalde activiteiten. TOR schrijft: “Om de 
kansen op een hoge betrokkenheid van leerlingen te maximaliseren, dient een school een 
uitgebreide mix aan activiteiten te voorzien.” (de Groof, Elchardus, & Steven, 2001) 

Een andere belangrijke bevinding van onderzoeksgroep TOR is dat het participeren op 
individueel niveau een cumulatief en zelfaanzwengelend effect heeft. Eenmaal meegedaan dan 
is een leerling sneller geneigd om meer en ook andere soorten activiteiten te gaan doen. (de 
Groof, Elchardus, & Steven, 2001) 

Participatieladder  

Je kunt leerlingen op verschillende niveaus laten participeren bij de buitenlesactiviteiten. Een 
bruikbaar instrument om te kijken hoe ver je kan gaan in het laten participeren is de 
participatielader van Hart (1997)  

    Figuur 1 Participatieladder (Hart, 1992)   
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Meedoen of participeren kan op verschillende manieren en niveaus van betrokkenheid. Treden 
1 t/m 8 beschrijven verschillende manieren van participatie waarbij trap 1 t/m 3 schijnparticipatie 
is en 4 t/m 8 echte participatie (figuur 1): 

4. Informeren 
Volwassenen voeren het project of de activiteit uit. De jeugd wordt ad hoc betrokken door ze 
te informeren. 

5. Raadplegen 
Volwassenen voeren het project of de activiteit uit. De jeugd wordt geraadpleegd, heeft 
inzicht in het proces en hun mening wordt serieus genomen. 

6. Adviseren 
Volwassenen coördineren het project of de activiteit. De jeugd wordt bij onderdelen 
betrokken en om advies gevraagd. 

7. Coproduceren 
De jeugd neemt het initiatief voor een project of activiteit en neemt besluiten over de 
uitvoering. Volwassenen hebben een begeleidende rol. 

8. (Mee)beslissen 
De jeugd neemt het initiatief en voert het project uit. Volwassenen hebben geen 
begeleidende rol meer maar kunnen eventueel bij de besluitvorming betrokken worden. 

 
In verschillende situaties kan voor verschillende niveaus van betrokkenheid gekozen worden. 
Pedagogisch gezien is het voor kinderen belangrijk dat zij de kans krijgen op verschillende 
niveaus te (leren) participeren. De participatie kan een structurele of incidentele vorm hebben. 
 
Schijnparticipatie 
 
Helemaal onderaan de ladder staan de laagste drie trede van participatie. Ook wel 
schijnparticipatie genoemd, omdat hier in feite geen sprake is van échte participatie (Hart, 
1992): 
 
1. Manipulatie 

Kinderen of jongeren worden ingezet bij activiteiten die door volwassenen geïnitieerd zijn, 
maar zij weten niet wat de doelen of activiteiten inhouden. 

2. Decoratie 
Kinderen of jongeren worden ingezet om een actie van volwassenen op te luisteren. 

3. Afkopen 
Kinderen of jongeren lijken een stem te krijgen, maar zij hebben totaal geen invloed.  

 

Kernbegrippen binnen participatie 

Naast dat er verschillende niveaus van participatie zijn, zijn er volgens Wissema, Bouts & 
Rutgers (1996) een aantal voorwaarden voor het optimaal functioneren van 
leerlingenparticipatie. Zij hebben vanuit vier sleutelbegrippen het volgende model ontwikkeld:  
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Figuur 2 Sleutelbegrippen voor het functioneren van leerlingenparticipatie binnen de 
schoolorganisatie (Wissema, Bouts & Rutgers, 1996)   

 

Voor het optimaal functioneren van leerlingenparticipatie moeten deze sleutelbegrippen 
allemaal in orde zijn. De structuur moet duidelijk zijn, er moet een participatiecultuur zijn waarbij 
de betrokkenen bereid zijn te participeren en ook de juiste vaardigheden bezitten. In deze 
paragraaf worden de sleutelbegrippen kort toegelicht.    

Participatiestructuur gaat over afspraken, procedures, structuren en duidelijk vastgelegde 
verantwoordelijkheden. Binnen de structuur is vastgelegd welke commissies of personen 
bepaalde verantwoordelijkheden krijgen.  

Als de structuur duidelijk is voor alle partijen zal de bereidheid tot participatie toenemen. (Smit, 
2007/2008) Het gaat bij bereidheid tot participatie om de mate waarin iemand bereid is te 
participeren. Is deze bereidheid klein dan zal met hangen en wurgen iets tot stand komen. Is de 
bereidheid groot dan kan het aanstekelijk werken.  

Participatievaardigheden zijn belangrijk om te ontwikkelen om het participeren te laten slagen. 
Bij actieve participatie gaat het om samenwerken, plannen, actief handelen, etc. Bij passieve 
participatie gaat het om het creëren van een fijne sfeer en open staan voor alle andere 
participanten.   

Zijn deze bovenstaande kernbegrippen op orde dan ontstaat een begin van een 
participatiecultuur. De directie, leerkrachten, OOP, leerlingen en ouders weten hoe het zit: “Zo 
doen we dat bij ons op school met leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten.”  

ITS schrijft na praktijkonderzoek naar deze vier begrippen een aantal aanbevelingen om 
leerlingenparticipatie te verbeteren. Ze beschrijven hoe de bereidheid van leerlingen om te 
participeren vergroot kan worden, de structuur ontwikkeld kan worden, de cultuur 
geoptimaliseerd kan worden en de vaardigheden verbeterd kunnen worden. Voor dit onderzoek 
zijn de volgende aanbevelingen van belang: 

Participatie- 
structuur 

Participatie- 
cultuur 

Bereidheid tot 
participatie 

Vaardigheid 
in participatie 
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- Scholen dienen een motiverend leerklimaat te creëren, waarbij het aanbod aansluit bij 
de behoeften, capaciteiten en motivatie van leerlingen, en waarin voor hen zelf 
voldoende sturingsmogelijkheden zitten. (bereidheid)  

- Scholen zouden moeten zoeken naar eigentijdse vormen van onderwijs en ‘nieuwe’ 
vormen van omgang met leerlingen, ouders en omgeving. (structuur) 

- De school zou een duidelijke, expliciete en gedeelde visie op leerlingenparticipatie 
dienen te ontwikkelen. (cultuur) 

- Het is van belang leerlingen enerzijds ruimte te geven om vaardigheden te verbeteren, 
maar anderzijds ook grenzen te stellen. (vaardigheden)  
(Smit, Vrieze, & Kuijk, 2005) 

Het tweede kernbegrip is buitenlesactiviteiten. Dit zal in paragraaf 2 beschreven worden.  

2. Buitenlesactiviteiten  
Begripsbepaling 

Uitgebreid onderwijs, naschoolse activiteiten, buitenschoolse activiteiten, buitenlesactiviteiten, 
extra-curriculaire activiteiten. Het zijn allemaal benamingen voor activiteiten buiten het reguliere 
lesprogramma om. (de Groof, Elchardus, & Steven, 2001) In dit 
onderzoek wordt de term buitenlesactiviteiten gebruikt omdat in 
het begrip zelf al duidelijk wordt dat het om activiteiten gaan 
buiten de lessen om. Het gaat om verplichte en vrijwillige 
activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om.     

De effecten 

In een literatuurstudie naar uitgebreid onderwijs heeft dr Annelies Kassenberg (2010) in 
opdracht van de Onderwijsraad een zoekopdracht uitgevoerd naar effecten van uitgebreid 
onderwijs op de talentontwikkeling van de jeugd tussen 8 en 18 jaar. In Kassenbergs analyse 
van The After School Corporation (TASC) komt naar voren dat het gaat om buitenschoolse 
activiteiten gericht op het verbeteren van cognitieve prestaties, kunst en sociale en culturele 
bewustwording. In het buitenschoolse aanbod ligt de nadruk op de aantrekkelijkheid van de 
activiteit en het einddoel in de vorm van een optreden, product, proefwerk of opbrengst. 
(Kassenberg, 2010) 

De effecten voor het voortgezet onderwijs die interessant zijn voor dit onderzoek zijn de 
positieve invloed op de aanwezigheid op school en de verbeterde relatie tussen leerlingen en 
de school en tussen ouders/gemeenschap en de school. (Kassenberg, 2010) 

Over het algemeen worden de buitenlesactiviteiten gecategoriseerd in huiswerk, extra 
vakbegeleiding, recreatie (sport en spel) en kunst en cultuur. Met daarbij een belangrijke factor 
dat de kwaliteit van de begeleider van groot belang is voor het uiteindelijke positieve effect op 
motivatie, prestatie en schoolklimaat. (Kassenberg, 2010) 

Echter geven niet alle onderzoeken positieve effecten aan. Kassenberg concludeert dan ook dat 
de positieve resultaten onder specifieke randvoorwaarden naar voren komen (bijvoorbeeld 
intensiteit deelname, betrokkenheid ouders, individuele aandacht of korte termijn effecten) en 
dat verder onderzoek nodig is om de resultaten een steviger fundament te geven.  (Kassenberg, 
2010) 

 

Buitenlesactiviteiten zijn in 
dit onderzoek verplichte en 
vrijwillige activiteiten buiten het 
reguliere lesprogramma om.  
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Leerlingen geven hun mening 

Het LAKS schrijft in een onderzoek uit 2010 over buitenlesactiviteiten een aantal dingen.  
- Onderbouwers beoordelen activiteiten over het algemeen positiever dan bovenbouwers.  
- Leerlingen op het vwo zijn positiever over activiteiten op school dan leerlingen op andere 
niveaus.   
- Leerlingen vooronderstelden dat grote scholen meer leuke activiteiten zouden kunnen 
organiseren i.v.m. geld en aantal leerkrachten die mee kunnen organiseren en begeleiden. Na 
het onderzoek bleek er echter geen verschil te zijn tussen grote en kleine scholen.  
(Landelijk Aktie Komitee Scholieren, 2010) 

In het laatste onderzoek van LAKS, de LAKS-monitor 2016, komt naar voren dat het creëren 
van groter aanbod extra-curriculaire activiteiten de motivatie en uitdaging bij leerlingen zal 
verhogen. 20 procent van de leerlingen zegt namelijk niet uitgedaagd te worden om hun best te 
doen op school. (Landelijk Aktie Komitee Scholieren, 2016) 

3. Samenvatting  
De literatuurstudie geeft een korte omschrijving van de belangrijkste bevindingen en hoe ze een 
bijdrage leveren aan dit onderzoek.  

Leerlingenparticipatie is in dit 
onderzoek het meebeslissen 
over en het meedoen met 
buitenlesactiviteiten. 

Buitenlesactiviteiten zijn in dit 
onderzoek verplichte en 
vrijwillige activiteiten buiten het 
reguliere lesprogramma om.  

Participatieladder 

 

Sleutelbegrippen voor het 
functioneren van 
leerlingenparticipatie binnen 
een schoolorganisatie
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Onderzoeksmethode 
 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodes. Na de 
beschrijving van het praktijkprobleem en de literatuurstudie ontbreekt er nog belangrijke 
informatie om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag. Bij dit onderzoek is de mening van 
alle betrokken partijen zeer belangrijk. Daarom worden de leerlingen, het personeel en de 
directie in de methode op verschillende manieren bevraagd. Naast het bevragen van groepen 
en/of personen zullen ook belangrijke documenten van 2College of andere scholen bestudeerd 
worden.  

In onderstaand schema staat per deelvraag aangegeven welke methode is gekozen en wat de 
bijbehorende planning is. Onder het schema staat waar nodig nog verdere informatie over de 
keuze van de methode.  

Deelvraag Methode 
1. Wat is de huidige situatie mbt 

leerlingenparticipatie bij 
buitenlesactiviteiten op 2College 
Ruivenmavo? 

• Bestuderen jaarplanner 
• Groepsgesprek met docenten  
• Bestuderen visiedocumenten van 2College 

(Ruivenmavo) 

2. Wanneer en waarom willen de leerlingen 
van 2College Ruivenmavo participeren bij 
buitenlesactiviteiten? 
 

• Enquête aan alle leerlingen 

3. Wanneer en waarom wil het personeel van 
2College Ruivenmavo participeren bij 
buitenlesactiviteiten? 
 
 

• Informele gesprekken met het personeel  

n.v.t. • Follow up groepsgesprek met leerlingen 
wanneer nodig blijkt na data-analyse  

4. Hoe kan de directie van 2College 
Ruivenmavo een bijdrage leveren aan 
leerlingenparticipatie? 
 

• Gesprek met directie na uitkomsten 
deelvraag 2 en 3 

5. Welke successen zijn er geboekt op 
vergelijkbare scholen zoals 2College 
Jozefmavo of 2College 
Cobbenhagenmavo? 
 

• Mail en/of telefonisch contact  

 

Deelvraag 1 
Om antwoord te krijgen op deelvraag 1 zijn verschillende documenten geanalyseerd. De 
jaarplanner en de visie documenten van 2College en het locatieplan van 2College Ruivenmavo. 
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Daarnaast is er een groepsgesprek met docenten geweest om een zo realistisch mogelijke 
situatieschets te kunnen maken. Als onderzoeker was ik niet van alles op de hoogte en wilde ik 
ook een transparant beeld krijgen van de organisatie. Ik ben daarom in gesprek gegaan met 
mijn collega’s uit het onderzoeksgroepje leerlingenparticipatie. Deze collega’s zijn vaak 
betrokken bij buitenlesactiviteiten en hebben een duidelijk beeld van de organisatie.  

Deelvraag 2  
Een enquête om alle leerlingen een stem te geven en zo antwoord te krijgen op deelvraag 2. In 
verband met de doelgroep (vmbo) heb ik gekozen voor een optie op een follow up 
groepsgesprek. Het is voor vmbo-leerlingen vaak lastig om te beschrijven wat ze bedoelen en 
kan ik in het gesprek de verschillende uitkomsten nog verduidelijken. Dit is niet nodig geweest 
omdat de uitkomsten van de enquête genoeg informatie bevat. 

Respondenten waren 256 leerlingen van Ruivenmavo. Klas 1 t/m 3 vmbo-GT. Klas 4 is buiten 
beschouwing gelaten omdat zij in de examentijd zitten en na dit jaar van school gaan.  

Instrument à de enquêtevragen zijn opgesteld vanuit de kernbegrippen uit het model van 
Wissema, Bouts & Rutgers (1996). De kernbegrippen participatiestructuur, participatiecultuur, 
bereidheid tot participatie en vaardigheid in participatie worden indirect bevraagd in de enquête. 
Bijvoorbeeld:  

Participatiestructuur à Stelling: Op school wordt er aan ons gevraagd om mee te helpen 
of te denken over buitenlesactiviteiten (Ja/Nee) 
Participatiecultuur à Stelling: Als de buitenlesactiviteit niet verplicht is ga ik liever niet 
(Ja/Nee) 
Bereidheid tot participatie à Als alles mag…. Wat zou jij dan willen doen als 
buitenlesactiviteit?  
Vaardigheid in participatie à Zou jij jouw favoriete activiteit ook kunnen organiseren? 

 
De volledige enquête kunt u vinden in bijlage 1 pagina 35 
 
Procedure à De enquête is online afgenomen in de klas tijdens het mentoruur met behulp van 
Qualtrics. Er is gevraagd om dit individueel, op je eigen telefoon en in stilte te doen. Alle klassen 
maken de enquête in dezelfde week. Wanneer het bij een klas niet uitkwam in het mentoruur 
heb ik een oplossing bij een vakles gezocht.  

Analyse à In de analyse ga ik op zoek naar opvallende uitkomsten en frequenties tellen. Ook 
ga ik categoriseren in de verschillende leerjaren en per gender.  

Deelvraag 3 
Informele gesprekken met het personeel om zicht te krijgen op de vraag: “Wat speelt er op de 
werkvloer?”. I.v.m. de privacy gevoeligheid is gekozen om geen namen te noemen in de 
rapportage.  

Instrument à De onderwerpen die aan bod komen zijn gekoppeld aan de kernbegrippen uit het 
model van Wissema, Bouts & Rutgers (1996). Bijvoorbeeld:  

Participatiestructuur à Zijn collega’s tevreden over de afspraken, procedures en 
structuren m.b.t. buitenlesactiviteiten binnen de school.  
Bereidheid tot participeren à Zijn collega’s bereid om verplicht of niet verplicht deel te 
nemen aan buitenlesactiviteiten?  
Vaardigheid in participeren à Vinden collega’s zichzelf competent?  
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Participatiecultuur à Is er een “zo doen wij dat op Ruivenmavo” gevoel op school? 
Wordt die schoolbreed gedragen?  

Procedure à Informele gesprekken worden gevoerd tijdens het overleg met mijn 
onderzoeksgroep en met mijn sectie kunst. Daarnaast is een informeel gesprek gevoerd na een 
schoolfeest met aanwezige collega’s. Ook is er af en toe gebruik gemaakt van opmerkingen “uit 
de wandelgangen”.  

Analyse à In de analyse ga ik op zoek naar opvallende uitspraken en gedeelde of individuele 
meningen. Uiteindelijk zal deze vergeleken worden met de uitkomsten van de enquête voor de 
leerlingen en de visie van de directie.  

Deelvraag 4  
Om antwoord te krijgen op deelvraag 4 heb ik een gesprek gevoerd met de directie. Daarbij 
waren aanwezig: 

- Lian Derks, locatiedirecteur  
- Marc Bruynen, locatie coördinator  
- Ingrid Bastings, teamleider onderbouw 
- Sjef van Beurden, teamleider bovenbouw  

Instrument à In dit gesprek zijn de uitkomsten van de leerlingen enquête en bevindingen uit de 
gesprekken met het personeel bespreken aan de hand van de kernbegrippen uit het model van 
Wissema, Bouts & Rutgers (1996). De kernbegrippen participatiestructuur, participatiecultuur, 
bereidheid tot participatie en vaardigheid in participatie worden direct en indirect bevraagd in het 
gesprek. Bijvoorbeeld:  

- Zijn er binnen school duidelijke afspraken wie welke activiteiten organiseert, welke 
verantwoordelijkheden heeft en voor hoeveel uur?  

- Wat verwachten jullie van de bereidheid van het personeel m.b.t. participatie bij 
buitenlesactiviteiten?  

De volledige voorbereiding van het gesprek kunt u vinden in bijlage 3 pagina 37 
 
Procedure à Het gesprek wordt gevoerd op 2CR en duurt maximaal 45 minuten. Het wordt 
opgenomen.   

Analyse à In de analyse ga ik op zoek naar de visie van de directie op leerlingenparticipatie bij 
buitenlesactiviteiten en die probeer ik te matchen met de uitkomsten van de enquête en de 
gesprekken met het personeel.   

Deelvraag 5  
Nieuwe input vanuit andere scholen. Interessant om te kijken of er problemen zijn die 
overeenkomen en of er ook verschillen zijn. Een frisse blik geeft hopelijk verlichting en inspiratie 
binnen het onderzoek. Ik heb contact gezocht met ORE van de Jozefmavo en WYM van 
Cobbenhagenmavo. Ik heb voor deze scholen gekozen omdat het vergelijkbare scholen zijn 
qua leerlingenaantal en niveau. Het zijn kleine mavolocaties. Het is interessant te onderzoeken 
of zij overeenkomstige problemen en/of oplossingen hebben. ORE heeft niet gereageerd, WYM 
wel. Ik heb daarom besloten om deze vraag ook tijdens mijn presentatie terug te laten komen. 
Hierdoor heb ik meer verschillende good practices in beeld kunnen brengen.  
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Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven. Je leest de belangrijkste bevindingen na het 
uitvoeren van de enquête, gesprekken en het bekijken van verschillende documenten. Er 
worden nog geen conclusies getrokken.  
 

1. De huidige situatie (deelvraag 1) 

In deze paragraaf wordt de huidige situatie op 2College Ruivenmavo beschreven. In deze 
beschrijving staat welke buitenlesactiviteiten er allemaal zijn en in welke mate leerlingen actief 
en/of passief participeren. Hiervoor wordt de participatieladder van Hart gebruikt. Daarnaast 
wordt er gekeken of leerlingenparticipatie een plek heeft in de visie en het beleid van de school. 
Dit wordt beschreven vanuit de analyse van het schoolplan.  

De activiteiten  
In deze paragraaf staat een overzicht van activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om. Dit 
zijn verplichte, vrijwillige of extra activiteiten.  

Verplicht: 

• Back to school festival 
• Kamp klas 1 
• Voorstellingen CKV klas 3 
• Buitenlandreis klas 3 
• Excursie Noordwijk/Naturalis klas 2 
• Excursie Beekse Bergen klas 3 
• Excursie CKV klas 3 
• Excursie Nemo/Amsterdam klas 1 
• Sportdag  
• Sponsordag  

Vrijwillig: 

• LAN party 
• Culturele avond  
• Schoolfeest(en)  
• Halloween activiteit  

Extra 

• Sinterklaas/kerst 

Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de leerlingenparticipatie bij de dikgedrukte activiteiten. 
Bij de activiteiten die hierboven genoemd staan gaat het vooral om passieve participatie. Er zijn 
er een aantal waarbij actieve participatie gevraagd wordt. Bij de culturele avond en de LAN-
party is het vooral trede 4 en 5 (informeren en raadplegen) van de participatieladder. Bij het 
schoolfeest en back to school festival worden leerlingen gevraagd mee te organiseren. Het blijft 
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hierbij tot maximaal trede 6 (adviseren). Het initiatief ligt bij geen van de activiteiten bij de 
leerlingen.  
 
Belangrijk om te vermelden is dat er dit jaar vanuit het onderzoeksgroepje leerlingenparticipatie 
een workshopochtend voor klas 1 is georganiseerd waarbij collega’s ingezet zijn op andere 
gebieden dan de leerlingen gewend zijn. De volgende workshops zijn aangeboden: 

- Yoga 
- Fietsen 
- Vissen 
- Gitaar spelen 
- Taarten bakken 
- Dansen 
- Social media 
- Taal  
- Vogelen 
- Handboogschieten  
- Sketchup  

Alle workshops werden gegeven door collega’s van school en personeel werd ingezet om mee 
te doen en te assisteren.  
 
Het beleid van de school  
In het koersdocument van 2College en locatieplan van 2College Ruivenmavo is gekeken of 
leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten een plek heeft. De pedagogisch-didactische visie 
van 2College gaat uit van drie basisbehoeften van de mens:  

- Ik wil samenwerken (relatie) 
- Ik kan veel (competentie) 
- Ik kan veel zelf (autonomie)  

Als je naar deze kernbegrippen kijkt is het actief inzetten van leerlingen en personeel bij 
buitenlesactiviteiten een logisch gevolg. Het organiseren van activiteiten of het deelnemen 
daaraan vraagt op al deze vlakken iets van een persoon. (2College, 2017) 
 
In het locatieplan van 2College Ruivenmavo staat bij de uitwerking vanuit de visie van 2College 
het volgende genoemd: 

- Op 2CR ervaart de leerling “There is more than les!”  
Zij beschrijven daarbij dat leerlingen ervaren dat leren ook buiten de 
lessen kan plaatsvinden. Het legt een relatie met de maatschappij. 
Daarnaast staat er dat 2CR een uitgebreid aanbod aan activiteiten 
buiten het reguliere lesprogramma hebben en dat er een actieve 
leerlingenraad is. Met de leerlingenraad vergroten ze de 
verantwoordelijkheid van de leerlingen ten aanzien van de sfeer en 
het welbevinden op school. Als laatste staat het plusdocument 
genoemd. Daarin maken leerlingen zichtbaar dat er voor hen op 2CR 
meer was dan alleen les. (2College Ruivenmavo, 2017) 
 
De huidige situatie zal in combinatie met de uitkomsten van de andere deelvragen tegen het 
licht worden gehouden om zo antwoord te geven op de hoofdvraag.  
 
 
 

Het is geen toeval dat dit 
onderzoek dezelfde titel heeft. 
De titel was er namelijk eerder 
dan het onderzoek en de 
directie heeft besloten deze 
titel over te nemen in het 
schoolplan. Bedankt daarvoor!  
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2. De leerlingen (deelvraag 2) 

De leerlingen hebben een enquête ingevuld. In bijlage 1 pagina 35 kunt u de vragen teruglezen. 
Er hebben 256 leerlingen gereageerd, dat zijn alle tweede en derde klassen en 3 van de 4 
eerste klassen. Daarvan hebben 251 kinderen de enquête volledig ingevuld.  
 
De belangrijkste resultaten staan in deze paragraaf beschreven en vermeld. Voor de volledige 
resultaten kunt u contact opnemen met de auteur van dit onderzoek.  
 
Van de volgende vragen staan de resultaten gepresenteerd: 

- Kruis aan welke activiteiten je kent.  
- Kruis aan voor welke activiteiten jij graag naar school komt.  
- Een/oneens vraag met de stellingen.  

 
Na de resultaten van deze vragen wordt aangegeven hoe er antwoord is gegeven op de open 
vragen: 

- Wat is jouw favoriete buitenlesactiviteiten? 
- Zou jij jouw favoriete buitenlesactiviteit ook willen organiseren? 
- Zou jij jouw favoriete buitenlesactiviteit ook kunnen organiseren? 
- Als alles mag…  

 



21 
 

1 - Kruis aan welke activiteiten je kent: 

 

# Antwoord % Aantal 

1 Back to school festival 53.20% 133 

2 Schoolfeest 68.80% 172 

3 LAN party 56.00% 140 

4 Culturele avond 80.80% 202 

5 Halloween activiteit 53.20% 133 

6 Sportdag 100.00% 250 

7 Sponsordag 95.60% 239 

8 Sinterklaas/kerst 69.20% 173 

 Totaal 100% 250 
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2 - Kruis aan voor welke activiteiten jij graag naar school komt: 

 

# Antwoord % Aantal 

1 Back to school festival 25.00% 58 

2 Schoolfeest 42.67% 99 

3 LAN party 25.43% 59 

4 Culturele avond 8.62% 20 

5 Halloween activiteit 18.53% 43 

6 Sportdag 71.98% 167 

7 Sponsordag 33.62% 78 

8 Sinterklaas/kerst 27.16% 63 

 Totaal 100% 232 
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8 – Geef aan of je het eens of oneens bent met de stelling: 

# Stelling Eens  Oneens  Totaal 

1 Op school wordt er aan mij gevraagd om mee te 
helpen of te denken over buitenlesactiviteiten 19.12% 48 80.88% 203 251 

2 Ik weet welke buitenlesactiviteiten er zijn op 
school 65.74% 165 34.26% 86 251 

3 Ik weet dat ik mij aan moet melden voor sommige 
buitenlesactiviteiten 56.18% 141 43.82% 110 251 

4 Ik vind de buitenlesactiviteiten leuk 74.90% 188 25.10% 63 251 

5 Ik heb liever les dan een buitenlesactiviteit 16.33% 41 83.67% 210 251 

6 Als de buitenlesactiviteit niet verplicht is dan ga ik 
ook niet 54.58% 137 45.42% 114 251 

7 Als mijn vrienden naar de buitenlesactiviteit gaan, 
ga ik ook 78.88% 198 21.12% 53 251 

 
 
3 - Wat is jouw favoriete buitenlesactiviteit?  

De antwoorden zijn gecategoriseerd en geteld in de volgende tabel: 
 

Activiteit (label) Aantal Extra 
Sporten 136 Er wordt vrij weinig uitleg gegeven. Vaak 

staan er zaken als: “omdat ik het leuk 
vind”, “gezellig”, “even weg”.  
 
Onder sport valt: 

- Sportdag  
- Sporten/gym  
- Voetbal, tennis, hockey, 

paardrijden, trampoline, honkbal, 
zwemmen, basketbal, boksen, 
freerunning  

(Klassen)uitje / mentordag 30 
Niks / weet niet 26 
Schoolfeest 18 
LANparty  11 
Reis klas 3 10 
Chillen  5 
Sponsordag  5 
Culturele avond 2 
Back to school 2 
Kerst en sinterklaas 1 
Halloween  1 

 
 

4 - Zou jij jouw favoriete activiteit ook willen organiseren? Leg uit waarom. 

29% van de leerlingen geeft aan de activiteit ook te willen organiseren. Met vaak als uitleg 
- Lijkt me leuk 
- Dan mag je alles bepalen 
- Want ik zit in de leerlingenraad  
- Omdat je er van kan leren  
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5 - Zou jij jouw favoriete activiteit ook kunnen organiseren? Leg uit waarom. 

112 van de 251 leerlingen geeft aan dat ze de activiteit wel kunnen organiseren. Dat is 44,5% 
van de leerlingen. Ze geven aan dat ze het wel zouden kunnen maar leggen ook vaak uit dat ze 
er geen zin in hebben. Een andere uitleg is dat ze het wel vaak samen willen doen.  
 
Een groot aantal leerlingen dat aangeeft de activiteit niet te willen organiseren geeft wel aan het 
te kunnen. Een klein aantal leerlingen geeft aan het wel te willen organiseren maar het niet te 
kunnen. Of in ieder geval daar graag hulp bij zou willen.  
 
 

6 - Als alles mag... Wat zou jij dan willen doen als buitenlesactiviteit? 

Nieuwe ideeën op volgorde van populariteit met het aantal leerlingen dat het opgeschreven 
heeft:  

- Pretpark (30) 
- Paintballen/karten/laser gamen (13) 
- Naar het buitenland (12) 
- 24 uur opgesloten in de school (6) 
- Chillen (3) 
- Make over/shoppen (3)  
- Bioscoop (2) 

 
De volgende nieuwe ideeën zijn door een individuele leerlingen 
bedacht:  

- Buitenschoolse clubjes GSA, boeken, game 
- Nieuwe sporten aikido, judo, speerwerpen 
- Uitwisseling met een ander land 
- Rondleiding in een game kantoor 
- Grote musical met band 
- Watergevecht met zwembaden 

 
Ongeveer 1/3 van de leerlingen heeft dus iets nieuws bedacht bij het antwoord geven op deze 
vraag. 2/3 van de leerlingen noemt iets wat al op school georganiseerd wordt. Daarbij komt het 
meeste terug: 

- Sporten/sporttoernooien (71)   
 
Jongens kiezen vooral in de categorie “Pretpark, sport en spel”  
Meisjes kiezen vaak in dezelfde categorie maar een stuk gevarieerder. Meisjes kiezen meer 
verschillende sporten zoals paardrijden, zwemmen, tennis en hockey terwijl de jongens 
voornamelijk voetbal opschrijven. Meisjes hebben meer de voorkeur voor dagjes weg en/of 
buitenland activiteiten. Dat wordt bij de jongens door een enkeling genoemd. Zowel bij de 
meisjes als jongens wordt de Efteling vaak genoemd als pretpark.   
 
 
 
 

En dan natuurlijk nog de 
originele onzin ideeën die ik u als 
lezer graag presenteer: 

- Kakken in je oude schoen  
- Bier drinken (maar gaat 

nooit mogen)  
- Uitslaapdag  
- 2 weken op vakantie naar 

Aruba  
- Naar huis fietsen 
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3. Het personeel en de directie (deelvraag 3 en 4) 

Uit de gesprekken met het personeel en directie zijn een aantal belangrijk zaken naar voren 
gekomen. Ze worden in deze paragraaf beschreven vanuit de begrippen uit het onderzoek van 
ITS Nijmegen. Participatiestructuur, bereidheid tot participatie, vaardigheid in participatie en 
participatiecultuur. (Smit, Vrieze, & Kuijk, 2005) 
 
Voor uitleg over deze begrippen zie paragraaf 1 uit de literatuurstudie.  
 
Participatiestructuur  
Personeel geeft aan: 

- De taken zijn vaak duidelijk verdeeld maar niet altijd bij de juiste personen. Er zijn ook 
taken die nog niet officieel op de takenlijst staan waardoor je soms iets vrijwillig 
organiseert.  

- De uren zijn niet altijd  
- De begeleiding van de leerlingenraad is niet altijd naar wens. Het is een taak die je 

toegeschoven krijgt terwijl je juist daar mensen neer moet zetten die de kar willen 
trekken.   

- De verantwoordelijkheid ligt vaak bij het personeel. Er zijn wel kansen om leerlingen 
meer in te zetten.  

 
Directie geeft aan: 

- Op dit moment worden losse activiteiten verdeeld met een bepaald aantal uren. De 
wens is om kartrekker aan te stellen die verantwoordelijk zijn voor het totaalplaatje en 
een team creëren met collega’s op de juiste plek. Het is hierdoor geen sluippost meer in 
de formatie.   

- De leerlingenraad is het orgaan binnen school waarin leerlingen mee mogen 
organiseren. De sturing is daarbij heel belangrijk en op dit moment is ook deze taak een 
sluippost. Hierdoor krijg je gedemotiveerde collega’s terwijl ze wel competent zijn.  

- Leerlingenraad zou een belangrijke rol moeten krijgen in de PR binnen school. Niet 
alleen bij de schoolfeesten.  

- De school is te klein voor meerdere commissies. De combinatie is voor de 
leerlingenraad ook interessant.  

 
Bereidheid tot participatie 
Personeel geeft aan: 

- Er is een kerngroepje dat vaak overal aanwezig is en ook veel organiseert.  
- Omdat het vaak vrijblijvend is voelen mensen zich niet aangesproken. Het zou iets 

kunnen zijn om bepaalde activiteiten te verplichten of te verwachten dat iedereen er is. 
Je zou je dan af moeten melden bij de directie.  

- Er zijn bij personeel vaak opmerkingen over de bereidheid van de directie. Zijn zij altijd 
zichtbaar bij activiteiten? Personeel heeft daar een negatief beeld bij.  

 
Directie geeft aan: 

- Fijn dat leerlingen bereid zijn te participeren. Wij willen vanuit onze visie een breed 
aanbod aanbieden. School is een leer-leefgemeenschap. Het gaat dus niet altijd om het 
groot aantal deelnemers maar vooral om variatie en kwaliteit. Ook de kleineren groepen 
zoals bij LANparty en Culturele Avond moeten bediend worden. Wel in de gate houden 
of het niet steeds dezelfde leerlingen zijn.  
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- Van het personeel wordt iets meer gevraagd en je ziet dat 
het vaak dezelfde mensen zijn. Het verplichten van 
personeel is geen wens van de directie. Een ideaal 
situatie zou zijn dat je het bij sollicitatie en 
functioneringsgesprekken gaat bespreken.  

- Het hoort bij de cultuur van de school. De directie 
verwacht daarin ook voorbeeldgedrag van alle partijen.  

- Een punt dat naar voren komt is dat er frustratie ontstaat 
bij de enthousiaste groep collega’s omdat andere 
collega’s nooit meewerken/meedoen. Er komt dan een 
recalcitrante houding. “Ik schrijf me nu een keer niet in want ik ben er altijd, anderen 
moeten maar eens gaan”  

- Leerlingen en collega’s hebben het druk. Leerlingen en collega’s participeren daarom 
graag als het tijdens school is. Bij de vraag in het onderzoek over verplicht/niet verplicht 
was het een kleine meerderheid (55%) die aangaf dat ze niet gaan als het niet verplicht 
is.   

 
Vaardigheid in participatie  
Personeel geeft aan: 

- Personeel geeft vaak aan dat leerlingen vrij weinig zelf kunnen.  
- De workshopochtend is een mooi voorbeeld waarin het personeel aangesproken werd 

op andere/nieuwe kwaliteiten en daar waren veel collega’s erg enthousiast over.  
 
Directie geeft aan: 

- De directie zegt dat er op dit moment weinig gebruik wordt gemaakt van competenties 
van leerlingen. Daar willen ze graag meer mee doen. Maar hier heb je ook echt een 
voortrekkersrol van personeel bij nodig. Leerlingen moeten het ook leren.   

- We zijn geneigd als docenten om alles zelf te doen maar eigenlijk kunnen leerlingen veel 
zelf. Het is een kwestie van doorzetten, vertrouwen en betrekken.  

- De leerlingenraad zouden we als startpunt moeten nemen en daarnaast ook op zoek 
naar andere leerlingen. Leerlingenraad voert de communicatie en docenten 
ondersteunen.  

- Er is twijfel over de communicatie van de 
leerlingenraad richting medeleerlingen. Het leeft 
niet binnen de school.  

- De directie heeft veel vertrouwen in de 
vaardigheden van het personeel maar geven wel 
aan dat het vuurtje aangewakkerd moet worden. 
De workshopochtend is daar een mooi voorbeeld 
van. Docenten zijn hierbij intrinsiek gemotiveerd.  

 
Participatiecultuur  
Heerst er een “Zo doen wij dat op Ruivenmavo?” cultuur m.b.t. participatie bij 
buitenlesactiviteiten?  
 
Personeel geeft aan dat dit nog niet het geval is. Er is vaak onduidelijkheid over 
verantwoordelijkheden en taken. Ook is er binnen school vaak discussie over wie waar 
aanwezig is. Een groepje enthousiaste collega’s voelt zich vaak verantwoordelijk maar vindt ook 
dat anderen meer aanwezig moeten zijn.  
 

Back to school  
Een festival aan het begin 
van het schooljaar. Vanaf 
16.00u mag je naar huis 
terwijl het festival nog tot 
17.00u zal duren. Om 
16.00u zie je dan het 
schoolterrein leeglopen.  

Afscheidsdiner Rosalie  
Als het gaat om het inzetten van 
competenties van leerlingen en 
personeel is dit een geweldig 
voorbeeld! Compleet diner 
georganiseerd en klaargemaakt 
door personeel en leerlingen.  
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Directie geeft aan dat dit nog niet het geval is. In het gesprek zijn wel veel punten naar voren 
gekomen waar de directie graag aan wil werken, namelijk: 

- Rol van de leerlingenraad in de school optimaliseren en communicatie verbeteren 
- Competenties van leerlingen aanspreken en inzetten 
- Leerlingen moeten zich kunnen identificeren met de cultuur in de school.  
- Rol van de directie. Je bent een voorbeeld in het stimuleren van die gewenste cultuur.  

 
Leerlingen voelen weinig verantwoordelijkheid als het gaat om dit WIJ-gevoel. Zij worden ook 
niet vaak gevraagd om mee te helpen. (Zie uitkomst leerlingenenquête)  
 
In het gesprek met de directie komt ook sterk naar voren dat dit cultuuronderwerp complex is.  
 

4. Good practices (deelvraag 5)     
2College Cobbenhagenmavo  
Een vergelijkbare school qua niveau en aantal leerlingen. Collega gaf aan dat er veel 
activiteiten georganiseerd worden. Docenten kunst en leerlingenraad zijn vaak verantwoordelijk. 
Ook worden er dingen per klas georganiseerd, dit doet vaak de mentor.  
Docenten worden in de loop der jaren minder enthousiast i.v.m. de werkdruk. Leerlingen zijn 
enthousiast en betrokken.  
Er is altijd geld om iets te doen!  
  
Theresia (AOS-collega)  
Kampen met hetzelfde probleem dat schoolfeesten slecht bezocht worden. Zij hebben op 
school wel een hele duidelijk structuur als het gaat om taken en verantwoordelijkheden. Dit 
zorgt voor duidelijkheid bij leerlingen en personeel.  
 
Collega uit Roozendaal (presentatie AOS)  
Een tip! Wij geven leerlingen een grote verantwoordelijkheid door ze te laten starten met 
vergaderingen zonder begeleiding. Als het plan van welke commissie/raad af is kom je daarmee 
naar de docenten en directie. Hierdoor voelen ze zich zeer gewaardeerd.  
 
2College Durendael  
Op Durendael hebben ze de BLACK. Dit is een commissie bestaande uit leerlingen en docenten 
die alle activiteiten organiseren. Zij zijn erg goed in beeld in de school en hebben vanuit deze 
commissie een echte cultuurverandering teweeggebracht.  
Als je gaat kijken naar de grootte van de school en het aantal mensen dat dan actief bezig is 
met buitenlesactiviteiten dan is dat niet zoveel.  
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Tot slot 
In dit hoofdstuk staan de conclusie, discussie en evaluatie. Er wordt antwoord gegeven op de 
deelvragen en hoofdvraag met daarbij aanbevelingen voor de school. Ook staan er suggesties 
voor vervolgonderzoek en een evaluatie van het proces.  

1. Conclusie 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvragen. Daarnaast wordt door middel van 
aanbevelingen antwoord gegeven op de hoofdvraag. Dit is een praktisch advies voor 2College 
Ruivenmavo om leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten beter vorm te kunnen gaan geven.  
 
In de literatuurverkenning staan de kernbegrippen voor participatie beschreven. Volgens 
Wissema, Bouts & Rutgers (1996) zijn deze kernbegrippen voorwaarden voor het optimaal 
functioneren van leerlingenparticipatie. Vanuit deze begrippen wordt aan het einde van deze 
paragraaf de conclusie van het onderzoek beschreven.   
 
Deelvragen: 

1. Wat is de huidige situatie m.b.t. leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten op 2College 
Ruivenmavo? 

Er wordt veel georganiseerd op 2CR maar wie welke taken en verantwoordelijkheden 
heeft is nog niet altijd duidelijk. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij het personeel. De 
leerlingen hebben daar geen last van maar missen daardoor wel een stuk betrokkenheid 
bij het organiseren. Zij kunnen op dit moment alleen meedoen en nog niet meedenken.  
 
Leerlingen worden namelijk vrijwel nooit gevraagd om mee te denken. 81% van de 
leerlingen zegt dat hij/zij nooit gevraagd wordt om mee te helpen of te denken bij 
buitenlesactiviteiten. Als gekeken wordt naar de participatieladder van Hart (1992) dan 
valt de meeste participatie op 2CR onder trede 3 t/m 6. Dat betekent dat het een enkele 
keer om schijnparticipatie gaat en dat de leerlingen als ze meehelpen of meedenken 
nooit volledig verantwoordelijk zijn. 
 
De bereidheid tot participatie is er wel maar wisselt heel erg per activiteit. Je ziet ook dat 
wanneer de bereidheid klein is, zoals bij schoolfeesten, dat het lastig van de grond komt. 
Docenten willen niet surveilleren en leerlingen zijn niet enthousiast. Is de bereidheid 
groot, zoals bij de LAN-party en de culturele avond, dan is het wat makkelijker te 
realiseren. Dit is zowel bij personeel als bij leerlingen het geval.   
 
De rol van de leerlingenraad is nog niet optimaal. Zij hebben wel een steeds grotere 
verantwoordelijkheid als het gaat om het organiseren van schoolfeesten. Daarnaast 
zouden zij nog veel meer kunnen organiseren en zouden ze een belangrijk rol moeten 
spelen in de communicatie richting medeleerlingen.  
 

2. Wanneer en waarom willen de leerlingen van 2College Ruivenmavo participeren bij 
buitenlesactiviteiten? 
Uit de enquête blijkt dat 84% van de leerlingen liever buitenlesactiviteiten heeft dan 
gewoon les en 75% geeft aan dat ze de buitenlesactiviteiten leuk vinden. Ze zijn dus 
enthousiast over de activiteiten maar daarnaast wel kritisch over de soort activiteiten.  
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Bij meerdere vragen komt naar voren dat sportieve activiteiten zeer populair zijn. 72% 
komt daarvoor graag naar school. Als je kijkt naar het percentage dat graag naar school 
komt voor de andere activiteiten is dat een groot verschil. Na de 72% van de sportdag 
komt 43% graag naar school voor het schoolfeest. De rest van de activiteiten worden 
allemaal door minder dan 1/3 van de leerlingen aangekruist.  
  
79% van de leerlingen gaat als zijn/haar vrienden ook gaan. Naast de interesse in de 
activiteit speelt dus ook het sociale aspect een belangrijke factor bij het wel of niet 
participeren bij buitenlesactiviteiten. 
 
29% van de leerlingen geeft aan dat ze de buitenlesactiviteit ook willen organiseren. Zij 
Dat zijn leerlingen die al in de leerlingenraad zitten maar ook leerlingen die het leuk lijkt, 
omdat ze ervan kunnen leren en ze dan veel zelf mogen bepalen.  
 

3. Wanneer en waarom wil het personeel van 2College Ruivenmavo participeren bij 
buitenlesactiviteiten? 
Het personeel wil graag participeren als zij ingezet worden vanuit hun competentie en 
niet zozeer vanuit een verplichting om bijvoorbeeld te surveilleren of te begeleiden. Er 
heerst een soms recalcitrante sfeer als het gaat om aanwezigheid van collega’s bij 
buitenlesactiviteiten. Zowel bij verplichte als vrijwillige activiteiten staan vaak dezelfde 
collega’s met enthousiasme vooraan. Die groep voortrekkers voelen weinig waardering 
en vinden dat ook andere collega’s hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 
 

4. Hoe kan de directie van 2College Ruivenmavo een bijdrage leveren aan 
leerlingenparticipatie? 
De directie kan een stevige participatiestructuur neerzetten vanuit hun visie en het 
formatieplan. Door de juiste mensen op de juiste taken te zetten kunnen 
onduidelijkheden voorkomen worden en collega’s weer aangesproken worden vanuit 
hun enthousiasme en kwaliteiten.  
Daarnaast is het belangrijk dat zij een voorbeeldfunctie zijn in het creëren van een 
participatiecultuur. Wat verwacht je van leerlingen en personeel?  
Ook kunnen ze een duidelijke richting geven aan de leerlingenraad. De taak en 
verantwoordelijkheid binnen de school moet vastgelegd worden en besproken worden 
met de leden en begeleiders.   
 

5. Welke successen zijn er op vergelijkbare scholen geboekt zoals 2College Jozefmavo of 
2College Cobbenhagenmavo?  
Er zijn weinig bruikbare successen aan het licht gekomen bij het bevragen van andere 
scholen. De belangrijkste tip is om de commissie/raad die er is zelfstandigheid te 
gunnen en verantwoordelijkheid te geven. Dit sluit mooi aan bij de visie van 2College als 
het gaat om autonomie en relatie. De leerlingenraad moet een vast moment zijn in de 
week, niet tijdens een les, en de leerlingen vergaderen in principe zonder begeleiding. 
Als zij plannen klaar hebben liggen komen docenten en/of directie bij de vergaderingen 
zitten.  

Hoofdvraag: 

Hoe kan leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten op 2College Ruivenmavo  
verbeterd worden? 



30 
 

Er zijn een heleboel zaken al op orde op 2College Ruivenmavo maar toch komen 
buitenlesactiviteiten niet altijd van de grond zoals leerlingen of personeel graag willen en wordt 
leerlingenparticipatie nog niet optimaal ingezet. Voor het optimaal functioneren van 
leerlingenparticipatie moeten de sleutelbegrippen in orde zijn. De structuur moet duidelijk zijn en 
er moet een participatiecultuur zijn waarbij de betrokkenen bereid zijn te participeren en ook de 
juiste vaardigheden bezitten. (Smit, Vrieze, & Kuijk, 2005) 

De bereidheid tot participatie en de vaardigheid in participatie zijn prima op orde op 2College 
Ruivenmavo. Leerlingen geven in de enquête duidelijk aan dat ze graag meedoen met 
activiteiten en ook willen meedenken. Dit hangt wel voor leerlingen wel nauw samen met de 
inhoud van de activiteit en wie er meedoen. De bereidheid van het personeel wisselt heel erg. 
Dat komt waarschijnlijk doordat de structuur niet altijd duidelijk is waardoor er frustratie ontstaat. 
De directie heeft veel vertrouwen in de competenties van leerlingen en personeel en wil deze 
graag ontdekken en inzetten. Leerlingen en personeel geven ook zelf aan dat ze vertrouwen 
hebben in hun eigen kunnen. Het personeel heeft soms nog twijfels bij de vaardigheden van de 
leerlingen.   

Echter, naast bereidheid tot participatie en vaardigheid in participatie moet ook een duidelijke 
structuur aanwezig zijn en daar kan 2College Ruivenmavo nog in groeien. Vaak is voor 
leerlingen en personeel niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft bij bepaalde 
activiteiten. Hierdoor kunnen activiteiten soms mislopen, afgelast worden of komt de taak 
steeds bij dezelfde collega’s terecht.  
Ook wordt het begeleiden en organiseren van activiteiten nu als sluippost ingezet bij het 
formatieplan waardoor collega’s niet vanuit hun intrinsieke motivatie ingezet worden. Hierdoor 
ontstaat weerzin terwijl ze wel de capaciteiten hebben het goed te kunnen organiseren en/of 
begeleiden.  

Als je kijkt naar de uitkomsten van dit onderzoek dan is het nog een wankel geheel. De 
belangrijkste conclusies zijn dat de structuur niet schoolbreed is vastgelegd. De bereidheid 
wisselt bij leerlingen en personeel en de vaardigheden worden niet altijd optimaal ingezet. Dat 
maakt dat 2CR een participatiecultuur mist en er ook geen mogelijkheid is voor het ontstaan van 
een fijne participatiecultuur.  
 
Om de bereidheid, vaardigheden en structuur te optimaliseren zijn er vanuit het onderzoek 4 
aanbevelingen op papier gezet:   

1. Leerlingenraad optimaliseren 
De zichtbaarheid moet versterkt worden, de begeleiding door de juiste docenten en de 
taken duidelijk op een rijtje. De leerlingenraad moeten de aanjagers in de school 
worden. Zij vertegenwoordigen de stem van de leerlingen. Zorg dat de leerlingenraad 
begeleid wordt door docenten die niet alleen zin hebben maar ook de kwaliteiten 
bezitten om de leerlingen te stimuleren, enthousiasmeren en begeleiden bij hun taak.  
 

2. Participatiestructuur vastleggen  
Zorg ervoor dat er geen onduidelijkheden meer zijn als het gaat om 
verantwoordelijkheden, afspraken of procedures bij buitenlesactiviteiten. Veel 
onduidelijkheid zorgt voor frustratie en daarnaast is het een gemiste kans voor leerlingen 
en personeel die bepaalde competenties bezitten en ze nu niet inzetten.  
 

3. Competenties van leerlingen/plusdocument inzetten  
Door aan te geven aan leerlingen dat het mogelijk is om naast de gewone lessen ook 
buitenlesactiviteiten te bedenken en te organiseren worden hopelijk meer en andere 
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competenties van leerlingen aangesproken. Het zou gekoppeld kunnen worden aan het 
plusdocument of aan kunnen sluiten bij praktische opdrachten van een bepaald vak. Het 
gewenste effect is dat leerlingen wat actiever worden en school meer gaan zien dan een 
plek waar je les hebt.  
 

4. Cultuurverandering in gang zetten vanuit directie en kartrekkers binnen personeel en 
leerlingen 
Het onderwerp waar in het gesprek met de directie veel over gesproken is. Een moeilijk 
en ongrijpbaar iets maar erg belangrijk als het gaat om participatie want naar dat het 
onderwerp van gesprek is, is het ook in de literatuur vaak terug te vinden. Deze 
aanbeveling is een aanzet om in ieder geval vanuit de directie en een aantal katrekkers 
binnen personeel en leerlingen een voorbeeldfunctie te gaan vervullen binnen de school. 
Als aanbeveling 1 t/m 3 goed uitgewerkt worden zal hier ook ruimte voor zijn en hopelijk 
zal vanuit het enthousiasme van deze voorbeeldgroep een nieuwe cultuur kunnen 
ontstaan.  

Wanneer deze aanbevelingen vorm krijgen binnen de school zal hopelijk de bereidheid groter 
worden, vaardigheden beter ingezet en zichtbaar worden en de participatiestructuur duidelijker 
zijn. Als dit op orde is zal er ruimte ontstaan om te gaan bouwen aan een participatiecultuur 
waarin leerlingen, personeel en directie denken:  

“Zo doen wij dat op 2College Ruivenmavo”  

 
2. Discussie  

Elk onderzoek leidt weer tot nieuwe vragen. Ook dit onderzoek heeft heel wat mensen aan het 
denken gezet. In ieder geval heeft het bij mij weer nieuwe vragen opgeroepen zoals:  

- Is het voor leerlingen belangrijk dat activiteiten tijdens schooltijd zijn?  
- Hoe kan de leerlingenraad meer schwung krijgen binnen school?  
- In hoeverre kun je personeel verplichten mee te gaan in een cultuurverandering?  
- Waarom wil niet al het personeel participeren bij buitenlesactiviteiten?  

 
Het onderzoek is gestart vanuit het idee leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten te 
versterken maar naarmate het onderzoek vorderde was duidelijk dat alle partijen binnen school 
een belangrijke functie hebben binnen het slagen van die leerlingenparticipatie bij 
buitenlesactiviteiten. Het praktijkprobleem is niet alleen op te lossen vanuit de leerlingen maar 
moet door de hele school opgepakt worden.  
 
Na al deze inzichten zou ik graag als onderzoeker nog een suggestie doen voor 
vervolgonderzoek. Interessant lijkt het me om dieper in te gaan op de mening van de leerlingen. 
Wat maakt ze enthousiast? Waarmee wakker je het vuurtje aan?  
 

3. Evaluatie  
 
Ik ben erachter gekomen dat leerlingenparticipatie afhangt van veel factoren en dat het eigenlijk 
beter participatie in het algemeen kan heten want leerlingen, personeel en directie zijn allemaal 
van groot belang bij het creëren van een zogenoemde participatiecultuur.  
 
Natuurlijk is ook dit onderzoek niet altijd even vlekkeloos verlopen. In het begin verliep alles 
zeer vloeiend tot de fase van dataverzameling. Daarin is mijn planning niet helemaal naar wens 
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gegaan. Vooral omdat ik er zelf opzag tegen het uitwerken van de enquêtes en vragen. Ook is 
de methode om de informatie bij collega’s te verkrijgen op het laatste moment nog veranderd. 
Informatie uit de wandelgangen en informele gesprekken gaf zoveel signalen dat ik dat niet 
buiten beschouwing wilde laten.  
 
Een zwak punt in het onderzoek vind ik daarom nog de rol van het personeel. Die is kleiner dan 
die van de leerlingen en de directie. Dat zou ik de volgende keer anders doen.  
 
Onderzoek doen is een interessant en intensief proces. Voor mijn hbo-bachelor en master-
studie heb ik al vaker onderzoek gedaan en steeds weer vind ik het mooi hoe je je vanuit een 
thema gaat verdiepen in een specifiek onderwerp. In dit geval was dat leerlingenparticipatie. Ik 
heb genoten van het onderzoek doen en wens 2College Ruivenmavo veel succes met de 
uitkomsten van dit onderzoek.  
 
 
Imke Hoevenaars 
Juli 2017 
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Bijlage - 1 
 

Vragenlijst leerlingen  
Deze vragenlijst gaat over het deelnemen en organiseren van buitenlesactiviteiten. Bedankt voor het 
invullen!  

 

Algemeen 

Jongen/meisje 

Klas 1/2/3/4 

Ben je lid (geweest) van de leerlingenraad? ja/nee  

 

Vragen over buitenlesactiviteiten 

1. Kruis aan welke activiteiten je kent:  
o Back to school festival 
o Schoolfeest 
o LAN party 
o Culturele avond 
o Halloween spooktocht 
o Sportdag 
o Sponsordag 
o Sinterklaas  

 

2. Kruis aan voor welke activiteiten jij graag naar school komt: 
o Back to school festival 
o Schoolfeest 
o LAN party 
o Culturele avond 
o Halloween spooktocht 
o Sportdag 
o Sponsordag 
o Sinterklaas  

 

3. Mijn favoriete buitenlesactiviteit is: __________ 
omdat: _________________________________ 
 

4. Zou jij jouw favoriete activiteit ook willen organiseren? Let uit waarom 
 

5. Zou jij jouw favoriete activiteit ook kunnen organiseren? Leg uit waarom 
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6. Als alles mag…. Wat zou jij dan willen doen als buitenlesactiviteit?  
 

7. Als alles mag…. Wat zou jij dan willen organiseren als buitenlesactiviteit? 
 

8. Geef aan of je het eens of oneens bent met de volgende stellingen:  
 

Stelling Eens  Oneens 

Op school wordt er aan ons gevraagd om mee te helpen of te 
denken over buitenlesactiviteiten 

  

Ik weet welke buitenlesactiviteiten er zijn op school   

Ik weet dat ik mij aan moet melden voor sommige 
buitenlesactiviteiten 

  

Ik vind de buitenlesactiviteiten leuk   

Ik heb liever les dan een buitenlesactiviteit     

Als de buitenlesactiviteit niet verplicht is ga ik niet   

Als mijn vrienden naar de buitenlesactiviteit gaan, ga ik ook    

 

De theorie:  

Participatiestructuur à 8(1), 1 

Participatiecultuur à 8(2, 6, 7) 

Bereidheid tot participatie à 8(4,5), 6, 4, 2, 3 

Vaardigheid in participatie à 8(3), 7, 5 
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Bijlage - 3 
 

Voorbereiding en uitwerking gesprek directie  

Begrippenkader bespreken: 

à Buitenlesactiviteiten zijn verplichte en vrijwillige activiteiten buiten het reguliere 
lesprogramma om. Excursies en buitenlandreis zijn niet meegenomen.  

à Leerlingenparticipatie is actief of passief. Bij passief is het meedoen en bij actief meedenken.  

Vragen? 

In het schoolplan geven jullie duidelijk aan dat het leren buiten de lessen om belangrijk is en dat 
de leerlingenraad een rol speelt bij het vormgeven van leerlingenparticipatie. Als het gaat om 
leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten staat daar nog niks over in. Vandaar dat ik daar 
graag met jullie over in gesprek ga.  

Uit de literatuur komen een aantal sleutelbegrippen naar voren voor het optimaal functioneren 
van leerlingenparticipatie, namelijk: 

- Participatiestructuur 
- Participatiecultuur 
- Bereidheid tot participatie 
- Vaardigheid in participatie  

 

Over deze begrippen gaan de vragen in ons gesprek. Ik wil jullie vragen of ik het op mag nemen 
zodat ik het nadien in alle rust kan documenteren. Mag dat? JA/NEE 

Vragen over:  

Participatiestructuur à gaat over afspraken, procedures, structuren en duidelijk vastgelegde 
verantwoordelijkheden binnen de school.  

1. Is er binnen school een heldere structuur? Zijn er binnen school duidelijke afspraken wie 
welke activiteiten organiseert, welke verantwoordelijkheden heeft en voor hoeveel uur?  
Formatieplan à overige taken binnen school moeten verdeeld worden en uren bepaald 
worden  
Huidige situatie à Er is een activiteit met een bepaald aantal uren   
Toekomst à Willen van de snipperactiviteiten af dus een paar mensen verantwoordelijk 
maken voor het totaalplaatje. De structuur wordt dan anders. Er moeten kartrekkers 
komen om mensen te activeren iets te organiseren. Tot nu toe waren we gedwongen om 
te kijken waar nog uren over waren, het was een sluippost. Terwijl je liever de juiste 
mensen op de juiste plek wilt.   
Er wordt niet gecategoriseerd. Als het vakspecifiek is hoort het bij de sectie.  

2. 81% van de leerlingen geeft aan dat er nooit aan hen gevraagd wordt of ze mee willen 
helpen of denken over buitenlesactiviteiten. Hoe denken jullie over de rol van leerlingen 
in dit geheel? Kunnen zij meegenomen worden in de participatiestructuur?  
Op dit moment wordt het via de leerlingenraad georganiseerd. De sturing daarbij is 
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belangrijk in communicatie richting klasgenoot. En daar ligt een taak voor de docenten in 
de begeleiding.  
Leerlingenraad organiseert nu alleen schoolfeesten en verder niks. Zij zouden een 
belangrijke rol moeten krijgen in de PR.  
 
à Te kleine school voor 2 raden. Directie wil dat bij 1 leerlingenraad houden. De 
combinatie voor de leerlingen is leuk.  
 
Leerlingentevredenheidsonderzoek beschikbaar bij Lian Derks.    
 

Bereidheid tot participatie à de mate waarin iemand bereid is te participeren.  

3. 79% van de leerlingen gaat als zijn/haar vrienden ook gaan. Dit geeft aan dat het sociale 
aspect belangrijk is. En 84% geeft aan dat ze liever buitenlesactiviteiten hebben dan 
gewoon les. Toch zie je dat een aantal activiteiten maar een kleine groep leerlingen 
enthousiast maakt. (Culturele avond 8%, Halloween, 19%) Ze zijn dus zeker bereid te 
participeren maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zouden jullie daaraan tegemoet 
willen komen of juist stimuleren andere en/of nieuwe dingen te doen?   
Heeft het met verplicht te maken? Schoolfeest is ook populair?  
Voorwaarden om te participeren: 
- Vrienden 
- Interesse 
- Verplicht/niet verplicht  
We gaan activiteiten organiseren omdat we een bepaalde visie hebben. We gaan voor 
variatie en kwaliteit. Niet het aantal leerlingen wat mee doet (kwantum). 
Waarom organiseer je activiteiten? Visie à There is more than LES, school is een leer-
leefgemeenschap.  
Staat het in verhouding met organisatie en aantal leerlingen? Nee maar toch doen, om 
teleurstelling te voorkomen. 

4. Wat verwachten jullie van de bereidheid van het personeel mbt participatie bij 
buitenlesactiviteiten. Is er een verschil tussen verplicht en vrijwillig?  
Er wordt meer gevraagd van het personeel. Het zijn altijd dezelfde mensen en je gaat 
mensen ook niet verplichten.  
Ideaal à Als je hier komt werken dan hoort dat erbij.  
Je hebt er niks aan als mensen verplicht worden gesteld om te komen en staan met 
“zo’n gezicht” erbij. 
In het taakbeleid zou je het op kunnen nemen. 
Het is cultuur, dat is moeilijk vast te leggen maar je kunt wel een voorbeeld zijn. 
Voorbeeldgedrag en uitspreken dat je een gemeenschap bent.  
Of terug laten komen in een functioneringsgesprek? 
Frustratiepunt à ik schrijf me nu een keer niet in / ik ben er altijd  

5. Is de directie bereid om ruimte en geld vrij te maken voor buitenlesactiviteiten?  
Zie punt 1.  

6. 55% geeft aan dat ze niet gaan als het niet verplicht is. 45% is het hiermee oneens. Dit 
is dus een belangrijke factor. Hoe willen jullie hier mee omgaan? 
Voorbeeld back to school à Het is leuk, mits tijdens schooltijd. 
Leerlingen hebben het druk (moeten sport, begeleiding, werken) 
Hoe is dat bij ons als docenten? Ook drukker gekregen! 
- Vrijdag middag borrel handje vol 
- Weer dezelfde aanwezig 
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- Arbeidsmoraal veranderd? 
Wij maken als team de cultuur binnen de school   

 
Vaardigheid in participatie à samenwerken, plannen, actief handelen maar ook het creëren van 
een fijne sfeer.  

7. Leerlingen geven aan dat ze interesse hebben om mee te organiseren maar niet genoeg 
kennis hebben. Hoe zou de directie dit signaal op kunnen pakken?  
We maken weinig gebruik van competenties die leerlingen hebben. Daar kunnen we 
meer in doen. Toch ook hier een voortrekkersrol van personeel.  
à Afscheidsfeest Rosalie! 
We zijn geneigd als docenten om alles zelf te doen. Eigenlijk kunnen leerlingen veel zelf. 
Kwestie van doorzetten en vertrouwen en betrekken bij.  
Leerlingenraad als startpunt en daarnaast actief op zoek naar andere leerlingen. De 
leerlingenraad moet communicatie gaan voeren. Docenten ondersteunen.  
à Plusdocument?! Talenten?  
PROBLEEM! Zeer actieve leerlingenraad gezien maar te weinig kinderen. Er is twijfel 
over de communicatie richting medeleerlingen. Het leeft niet en het wordt niet goed 
genoeg ingezet bij de PR.  
 
à Schoolleiding moeten docenten enthousiasmeren en docenten enthousiasmeren 
leerlingen en leerlingenraad de leerlingen. Omgekeerd moeten de kinderen uit de 
leerlingenraad ook echt steun hebben binnen de school.  
 

8. Hebben jullie vertrouwen in de vaardigheden van het personeel? Kan ieder 
personeelslid organiseren en enthousiasmeren?   
Wij hebben heel veel hele goede mensen die dat kunnen. Even het vuurtje 
aanwakkeren.  
 
à Workshopochtend?! Ook onder lestijd maar klas 2 vroeg er ook naar. Docenten 
waren ook intrinsiek gemotiveerd. Dan zie je dat docenten die competenties hebben. 
 
Leerlingenraad = ook sluippost dus gedemotiveerde collega’s terwijl de competenties er 
eventueel wel zijn.   
 

Participatiecultuur à Zo doen wij dat op Ruivenmavo  

9. Is er tussen directie, personeel en leerlingen al een algemeen “Zo doen wij dat” gevoel 
mbt participatie bij buitenlesactiviteiten?   
 
Het is duidelijk hoe dat gevoel gecreëerd kan worden vanuit dit gesprek. Er zijn dingen 
nu nog niet georganiseerd zoals directie het wil. 
 
Dus wat gaan we doen? 
- Rol van de leerlingenraad in de school en communicatie  
- Competenties van leerlingen aanspreken en inzetten 
- Leerlingen moeten zich kunnen identificeren met de cultuur in school. Trots / Ruivenner  
   à en docenten moeten dat ook voelen?!  
- Rol van de directie, voorbeeld in cultuur  
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Bijlage - 4 
 

Vragen andere scholen 
De volgende vragen heb ik voorgelegd aan collega’s van de scholen Cobbenhagenmavo en 
Jozefmavo.  

Waar ik graag antwoord op zou willen is op de volgende 4 vragen: 
- Welke buitenlesactiviteiten zijn er op jouw locatie?  
Dit kan zowel verplicht als vrijwillig zijn. Denk aan: Culturele/podium avond, schoolfeest, game 
night, halloween, sport of sponsor activiteit. Het zijn activiteiten buiten het reguliere 
lesprogramma om. Vakspecifieke excursies en reizen zijn niet meegenomen.  
- Worden deze door docenten/leerlingen/beide georganiseerd? 
- Is de betrokkenheid en het enthousiasme hoog? Hebben collega's en leerlingen er "zin in"?  
- Is er budget en enthousiasme vanuit de directie om buitenlesactiviteiten te organiseren?  
 
Ik heb daarop antwoord gekregen van Cobbenhagenmavo. 

Waar ik graag antwoord op zou willen is op de volgende 4 vragen: 
- Welke buitenlesactiviteiten zijn er op jouw locatie? 
Schoolfeest, gala, sportdag, cultuurdag, Tilburg got talent, sporttoernooi, sinterklaasspel, 
kerstviering, klas 4 afsluiting ijs, klas 1 Pasen spel, serious  Reguest, bowlen klas 4, 
survival klas 3, filmavond 
- Worden deze door docenten/leerlingen/beide georganiseerd? 
Docenten kunst en leerlingenraad 
Kerst per leerlaag 
Sinterklaas en Pasen klas 1 mentoren 
- Is de betrokkenheid en het enthousiasme hoog? Hebben collega's en leerlingen er "zin 
in"? 
Docenten wordt in de loop van de jaren minder, door de aangegeven werkdruk van de 
docenten. Leerlingen zijn enthousiast en betrokken. 
- Is er budget en enthousiasme vanuit de directie om buitenlesactiviteiten te 
organiseren? 
Er is altijd geld om iets te doen, alles kan altijd 
 

Ik heb daarop geen antwoord gekregen van Jozefmavo.  
 

Ik heb naar aanleiding van deze vragenlijst besloten om ook tijdens mijn presentatie nog 
informatie te verkrijgen. Daar hebben het Theresia Lyceum en een collega uit 
Roozendaal gereageerd.  
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Bijlage - 5 
Presentatie AOS  
https://prezi.com/tznl4budcugh/there-is-more-than-les/  

 


