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Studenten zien en ervaren onderwijs door een unieke bril. Zij zien, soms beter dan 
docenten en de directie, hoe het onderwijs optimaal zou kunnen aansluiten op hun 
(leer)wensen en behoeften. Het is daarom cruciaal om de student als 
onderwijsstakeholder te betrekken bij kwaliteitszorg. Alle studenten laten meedenken 
over het onderwijs wordt mogelijk door het stimuleren van een brede participatiecultuur. 
Hoe is studentparticipatie vormgegeven op scholen? En wat is de ideale situatie? In dit 
artikel staan de uitkomsten van een bijeenkomst over studentparticipatie in het mbo, 
georganiseerd door het NCP EQAVET samen met JOB MBO op 1 oktober 2021. 
 
 

Studentenparticipatie 

Ondanks dat de medezeggenschap een 
belangrijke vorm van studentparticipatie is, 
laat een eenzijdige focus op deze vorm van 
inspraak kansen, talenten en waardevolle 
inzichten verloren gaan. Studentparticipatie is 
dus meer dan alleen (informele) 
medezeggenschap in de vorm van een  
studentenraad, deelraden en 
klassenvertegenwoordigers. Het werkt voor 
studentenraden vaak averechts om invloed 
uit te willen oefenen op de dagelijkse 
werkwijze en schoolcultuur van studenten, 
docenten en onderwijsondersteunend 
personeel. Terwijl het bij kleine beslissingen 
die veel invloed hebben op studenten, juist 
waardevol kan zijn om ook te horen hoe 
studenten die geen zitting hebben in de 
studentenraad ertegenaan kijken. Het 
betrekken van deze studenten is niet enkel 
een taak die moet worden toebedeeld aan 
leden van de studentenraad, dan loop je 
namelijk het gevaar dat dit op andere 
plekken binnen de school wordt gezien als 
een taak die bij hen hoort. De mening van de 
studentenraad en studenten daarbuiten 
vormt input om aanpassingen te kunnen 
doen en samen te experimenteren met best 
practices. Daarbij is het belangrijkste dat 

studenten het gevoel hebben dat hun mening 
relevant is en dat er een cultuur bestaat 
waarbinnen er voor iedere stakeholder de 
relevantie ontstaat om studenten te laten 
meedoen, meepraten en meebeslissen. 

De bijeenkomst 

Een belangrijke factor in het realiseren van 
studentparticipatie is de facilitering door het 
management. Een voorbeeld van een 
onderwijsdirecteur waarbij studentparticipatie 
hoog op de agenda staat is Ruud van Diemen 
(ROC Mondriaan). Eerder spraken wij hem 
over zijn visie op studentparticipatie en de 
manier waarop dat zich uit binnen zijn 
locatie. Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober 
heeft hij een nadere toelichting gegeven op 
zijn visie. Vervolgens zijn we uiteen gegaan 
in drie groepen waarin we verschillende 
stellingen hebben besproken. Een 
samenvatting van de uitkomsten per stelling 
staat hieronder. 

Stelling 1: 

Studentenparticipatie leeft niet binnen 
het mbo (studenten, docenten en 
management) 
Studentparticipatie begint bij het hebben van 
een door alle betrokkenen doorleefde visie. In 
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deze visie wordt aangegeven wat de 
kernwaarden van het onderwijs zijn en 
waarom het belangrijk is om daarbij 
studenten te betrekken. De kernwaarden op 
de locatie waarvoor Ruud van Diemen 
verantwoordelijk is zijn onder andere dat een 
rooster werkbaar moet zijn voor de student, 
dat het géén optie is om studenten te laten 
uitvallen en dat onderwijs altijd een co-
productie is tussen docent en studenten. Met 
een visie geef je als onderwijsinstelling aan 
waar je waarde aan hecht. Met je acties laat 
je zien dat je aan deze visie waarde hecht. 
Bijvoorbeeld door studentbeloften te doen en 
vervolgens aan studenten te kunnen laten 
zien dat er geïnvesteerd wordt om roosters 
voor hen werkbaar te maken. Om een 
dergelijke visie tot uiting te laten komen zijn 
een voorbeeldfunctie en facilitering vanuit het 
management en een anonieme en veilige 
setting essentieel.  
 
Voor docenten kan het spannend zijn om 
studenten te bevragen op het onderwijs dat 
zij leveren. In de afgelopen jaren is hier wel 
een positieve kanteling in te zien. Het wordt 
steeds vaker als normaal gezien om 
studenten te bevragen, rechtstreeks of door 
gebruik te maken van een (mix van) tools en 
gespreksvormen. Te denken valt aan de JOB-
monitor, de HJGGV-cyclus, panelgesprekken, 
studentarena’s of de sinds 2010 wettelijk 
verplichte centrale studentenraad. Door 
professionele openheid en uitwisseling binnen 
het team zullen docenten eerder de drive 
voelen om methodes die door hun collega’s 
met positief resultaat zijn ingezet, ook zelf 
gaan inzetten. Het blijkt dat studenten door 
middel van deze tools vaak goed in staat zijn 
om te verwoorden waar zij behoefte aan 
hebben of waar zij verandering in zouden 
willen zien. Zowel op meer eenvoudige zaken 
zoals extra bankjes op het schoolplein als 
meer complexe zaken zoals de inhoud van de 
lesstof die niet aansluit op wat het stageadres 
van hen vraagt.  
 

Om de cirkel rond te maken is het niet alleen 
van belang acties op touw te zetten die 
ervoor zorgen dat aan de behoeften van 
studenten kan worden voldaan, maar hier 
ook een duidelijke terugkoppeling op te 
geven. Een terugkoppeling kan aan de ene 
kant betrekking hebben op het vieren van 
een succes, bijvoorbeeld door de bankjes 
waar studenten om vragen ook daadwerkelijk 
te plaatsen en dit gezamenlijk te vieren als 
mijlpaal. Aan de andere kant is het ook van 
belang studenten aan te spreken op 
behoeften die ze uitspreken. Soms 
verwachten ze veranderingen die niet of 
moeilijk te realiseren zijn i.v.m. beperkte 
beschikbaarheid van personeel of geld. Die 
veranderingen kosten vaak meer tijd, 
waardoor de huidige studenten er niet altijd 
de vruchten van plukken. 
 
Conclusie: Studentparticipatie is de laatste 
jaren steeds meer gaan leven onder 
studenten, docenten en management in het 
mbo. Studenten weten goed aan te geven 
welke verandering in onderwijs en 
randvoorwaarden zij willen zien. 
Verschillende tools zijn ontwikkeld om 
docenten en het management te 
ondersteunen bij het ophalen van de mening 
van studenten. Een stap waar vervolgens nog 
winst te behalen valt, is het geven van een 
heldere terugkoppeling en het duiden van de 
verandering. 

Stelling 2: 

Studenten gaan (mede) over hoe 
onderwijs wordt gegeven 
Studenten weten over het algemeen goed 
wat ze willen. De meesten hebben zowel een 
mening over de vorm van het onderwijs, als 
over de inhoud. Daar waar de inhoud op 
grote lijnen vast ligt in het kwalificatiedossier 
is er ruimte om de details aan te scherpen op 
basis van de behoeften van studenten en het 
werkveld, bijvoorbeeld wanneer studenten er 
achter komen dat zij bepaalde kennis en 
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vaardigheden missen op het moment dat zij 
op stage gaan. Zo zijn studenten goed in 
staat om samen met de docent het onderwijs 
vorm te geven. Ook de vorm van het 
onderwijs is goed aan te passen op de 
behoeften van studenten. Een student van 16 
jaar heeft bijvoorbeeld behoefte aan andere 
werkvormen dan een student van 40+. Om 
hier als docent op te kunnen anticiperen 
vraagt dit om het afstappen van hun 
persoonlijke visie op didactiek af te stappen 
en een out of the box denkwijzeHet 
management heeft een belangrijke rol in het 
aanjagen van een cultuur waarin docenten en 
studenten sámen werken aan onderwijs. Het 
is aan hen kaders te stellen waarbinnen deze 
samenwerking de ruimte heeft om tot 
concreet onderwijs te komen, maar deze 
ruimte tegelijkertijd ook te kunnen beperken 
als blijkt dat daar behoefte aan is.  
Conclusie: Studenten gaan tot op zekere 
hoogte over hoe onderwijs wordt gegeven. 
Een ondersteunend management vervult een 
voorbeeldfunctie, faciliteert en biedt 
studenten en docenten de ruimte om samen 
te werken aan de vorm en inhoud van het 
onderwijs. Tegelijkertijd weet een 
ondersteunend management ook te voorzien 
in een breed gedragen visie en richting. 

Stelling 3: 

De studentenraad is verantwoordelijk 
voor het betrekken van studenten bij 
beslissingen op school 
Primair is de centrale studentenraad niet 
verantwoordelijk voor het betrekken van 
studenten bij beslissingen op school. Dit is 
een verantwoordelijkheid van docenten en 
het management. De studentenraad is 
uitvoerend en vormt een vertegenwoordiging 
van de mening van studenten, waardoor 
representativiteit niet noodzakelijk is. Bij een 
niet volledig representatieve studentenraad is 
het daarom extra belangrijk dat zij hun 
achterban kennen, bijvoorbeeld door in nauw 
contact te staan met de studentendeelraden 

of direct met medestudenten indien er geen 
studentendeelraad beschikbaar is. Het 
ophalen van meningen door studenten kan 
leiden tot andere inzichten dan wanneer dit 
wordt gedaan door docenten omdat in beide 
situaties de verhoudingen anders liggen, kan 
dit leiden tot andere input. Dit vraagt een 
veilige sfeer waarin de student ervaart dat 
het geven van zijn mening mag en dat dit 
ook daadwerkelijk zin heeft, dat er ook echt 
iets mee wordt gedaan. De doelstelling van 
het vak burgerschap, om studenten op te 
leiden tot kritische consumenten biedt ruimte 
om studenten de juiste vaardigheden aan te 
leren om dit ook onder woorden te kunnen 
brengen. Zij verdienen dan ook een 
terugkoppeling om te ervaren wat er met hun 
mening wordt gedaan.  
Conclusie: De studentenraad is niet 
verantwoordelijk voor het betrekken van 
studenten bij beslissingen op school. Dit is 
een verantwoordelijkheid van docenten en 
het management. Desalniettemin heeft de 
studentenraad wel een belangrijke rol in het 
vertegenwoordigen van hun achterban, 
waardoor het wel van belang is om hun 
achterban goed te kennen. Nauw contact met 
de deelraden kan daaraan bijdragen. 

Conclusie 

Studentparticipatie in het Nederlandse mbo 
staat nog in de kinderschoenen. Ondanks dat 
er de laatste jaren een kanteling is geweest 
en studenten steeds vaker en steeds beter 
weten aan te geven waar ze in hun onderwijs 
behoefte aan hebben valt er nog heel wat te 
winnen. Op basis van de 
rondetafelgesprekken zijn een aantal 
randvoorwaarden voor een goede 
participatiecultuur te onderscheiden: 
• Een op alle lagen in de onderwijsinstelling 

doorleefde participatiecultuur. 
• Een inspirerend, ondersteunend en waar 

nodig kaderstellend management. 
• Docenten die out of the box durven te 

denken. 
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• Een veilige sfeer die studenten uitnodigt 
hun mening te geven  

• Tools en gesprekstechnieken die 
studenten uitnodigen om hun mening te 
geven. 

• Om de cirkel rond te maken: een 
terugkoppeling naar studenten die hun 
mening hebben gegeven. 

Terugkoppeling op de bijeenkomst 

Dit artikel schetst het belang van 
terugkoppeling op het moment dat studenten 
hun mening hebben gegeven. Niet alleen 
studenten willen graag weten wat er met hun 
mening wordt gedaan, dit zijn wij ook 
verschuldigd naar de aanwezigen van onze 
bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst hebben 
we de aanwezigen bevraagd aan de hand van 
de HJGGV-methodiek. Deze methodiek wordt 
veel gebruikt in het onderwijs en biedt een 
systematische werkwijze waarmee het team 
gevoegd wordt door de feedback van 
studenten en hier teamacties op kunnen 
uitzetten. Die feedback komt voort uit drie 
vragen die wij ook aan onze aanwezigen 
hebben gesteld: 
1 Heb je genoeg geleerd vandaag? 

94% van de aanwezigen geeft aan 

genoeg te hebben geleerd tijdens onze 
bijeenkomst. 

2 Geef eens een cijfer voor hoeveel je hebt 
geleerd vandaag? 
Gemiddeld beoordelen de aanwezigen 
onze bijeenkomst met een 7,6.  

3 Wat kunnen we doen om het cijfer 
omhoog te krijgen? Geef tips, tops 
mogen ook. 
De aanwezigen waarderen de inhoud en 
de afwisseling van het programma. Om 
het cijfer nog hoger te krijgen zou het 
mooi zijn om in een volgende 
bijeenkomst nog meer ruimte te bieden 
voor verhalen, ook van studenten zelf. 
Iets wat we zeker meenemen naar een 
vervolg! 

Meer weten over dit onderwerp? 

Voor vragen, mail of bel: 
Lotte Nieuwenhuis (lnieuwenhuis@cinop.nl |  
+31 6- 22464256) 
  
Wil je meer weten over onze activiteiten? 
Bezoek onze website en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief.
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