
 

Waar de één het geweldig vindt om een jaar te mogen meebeslissen vanuit een studentenraad, 

spreekt dit de ander absoluut niet aan. Wordt jouw mening dan niet wordt gehoord op school? Jawel 

hoor! Veel scholen bieden naast de studentenraad een heleboel andere vormen van participatie aan. 

Meepraten komt namelijk in vele vormen en maten. Probeer ook eens één of meer van de 

onderstaande vormen uit! 

Tip: Doe het niet alleen! Maak medestudenten en onderwijsteams enthousiast om samen met jou op 

onderzoek uit te gaan naar de mening van studenten. 

Hoe willen studenten de studentenraad het liefst benaderen? Het sturen van een e-

mail kan een grote stap zijn om een korte vraag of opmerking aan de studentenraad 

te sturen. Een whatsapp vragenlijn is vaak laagdrempeliger om even kort iets te 

melden. Ga bijvoorbeeld eens langs in verschillende klassen en laat weten dat jullie 

via whatsapp te bereiken zijn en waar studenten jullie hulp voor kunnen vragen.  

Tip: Bedenk ook eens andere dingen die je met whatsapp zou kunnen: een panel met 

studenten uit verschillende colleges kan je bijvoorbeeld gigantisch veel informatie 

opleveren.  

Kun je ICT opleidingen aan de slag zetten met het maken van een ‘like-or-swipe’ of 

Kahoot medezeggenschap app? Al tinderend geef je je mening over zaken die 

studenten belangrijk vinden. Welke vragen moeten daar volgens de ICT-ers? En wat 

zeggen de andere studenten daarover? Oh, en vergeet niet om de app in de opmaak 

van jouw school te kleuren voor de herkenbaarheid! 

De ouderwetse ideeënbus biedt een mogelijkheid voor studenten om heel 

laagdrempelig en anoniem ideeën over school in te sturen. Zorg wel dat je hier ook 

zichtbaar iets mee doet. Plak bijvoorbeeld op de ideeënbus je social media account 

waarop je de ingezonden ideeën weergeeft en waar je vertelt wat je ermee gedaan 

hebt.  

Bedenk ook voor wie een ideeënbus nog meer leuk is. Misschien is het iets voor de 

deelraden of een docententeam? 



Het kan goed bevallen om één of twee keer per week een uurtje beschikbaar te 

stellen waarop studenten online vragen kunnen stellen aan de studentenraad! 

Zorg wel dat de persoon die het uurtje host betrouwbaar is en dat studenten 

weten wat er met hun vraag of probleem is gebeurd. 

Vraag studenten eens om je te helpen door andere studenten jouw vragen voor te 

leggen. Zij weten vaak het best hoe ze hun vrienden of klasgenoten het best kunnen 

benaderen en ze vinden het vaak leuk om betrokken te worden bij jouw onderzoek. 

Laat studenten zelf kiezen in welke vorm ze de vragen willen stellen. Bijvoorbeeld via 

whatsapp of gewoon tijdens een gesprek. 

 

Ben jij heel goed op camera? Of heb je een vlotte pen? Deel eens een 

leuk bericht met je medestudenten over de dingen die je op of buiten 

school meemaakt. Vraag anderen ook eens om iets te delen: de verhalen 

geven een inkijkje in het leven van studenten. Instagram is vaak het beste 

medium om een leuke vlog te plaatsen. 

 

Wat werkt nou beter om achter de mening van studenten te komen dan een kort 

interview over de beleving van studenten? Een interview mag maximaal 20 minuten 

duren en het is leuk als er ook wat tijd is om over koetjes en kalfjes te praten. Je kunt 

studenten uitnodigen voor een gesprek via de mail of whatsapp. Je kunt ook docenten 

vragen of zij studenten willen benaderen. 

 

 

 



 

De feedme app kunnen docenten gebruiken om feedback te krijgen op hun 

vak. Gebruik de app bijvoorbeeld 2 x per periode om regelmatig te checken 

wat studenten vinden. Resultaten bespreek je met je klas. Zo weet je wat je 

kunt doen met de feedback en misschien is er vanuit de klas bereidheid om 

daarbij te helpen. 

 

Heb je als studentenraad een beslissing te maken of een advies te geven die veel 

studenten van verschillende opleidingen aangaat? Vraag studenten van verschillende 

opleidingen mee te praten over het onderwerp. Probeer per panel maximaal 1 

onderwerp te bespreken en het panel niet langer dan een uur te laten duren. Stuur 

na het panel altijd een samenvatting na en laat weten wat je met de mening van 

studenten gedaan hebt.

Tijdens een 24-uurs challenge werken studenten, docenten, managers en directeuren 

met elkaar aan een oplossing voor een vraagstuk of een uitwerking van een idee. 

Zoals: hoe kunnen we de kantine aantrekkelijk maken voor alle studenten? Of: hoe 

zorgen we dat er genoeg stageplekken komen voor alle studenten? School faciliteert 

dat studenten 24 uur op school hiermee bezig zijn en zorgt voor goede faciliteiten 

(van werkvormen tot snacks, tot een slaapplek om even bij te tanken, tot werkgroep 

begeleiders). Studenten zien dit als een groot evenement wat je één keer per jaar 

doet en waar je veel promotie en omheen organiseert. 

  

Tijdens een co-creatie maak je samen met studenten een uitwerking van een idee, 

project of plan. Ben je benieuwd hoe studenten het zouden aanpakken? Laat ze 

creatief aan de slag gaan met een duidelijke en concrete vraag. Wil je bijvoorbeeld een 

project opstarten om een opleiding een duidelijke identiteit te geven? Hoe zouden 

studenten dat aanpakken. Eindig de co-creatie met een product of prototype: poster, 

tekening, filmpje, etc. Zorg dat de co-creatie tijdens schooltijd valt en dat het 

plaatsvindt in de vertrouwde omgeving van de klas. 



Bespreek eens wat studenten belangrijk vinden op school onder het genot van een 

pizzapunt of iets anders lekkers. Je kunt hiermee doen wat je wilt, wil je het specifiek 

over één onderwerp hebben? Of wil je gewoon eens peilen wat er speelt bij studenten 

en wat zij willen weten of veranderen op school? Het is in ieder geval gezellig! Een 

budget voor een pizzasessie kun je vaak bij je begeleider vragen of voorleggen aan het 

College van Bestuur. 

Een speciale vergadering, studentenpanel, co-creatie of bijeenkomst? Of een 

leuk uitje met de studentenraad?  Stel eens voor dat deelnemers een student 

mee moeten nemen als entreebewijs voor het evenement. Op deze manier laat 

je aan studenten zien dat je ze er graag bij wilt hebben en je wordt uitgedaagd 

om meer studenten te betrekken bij de medezeggenschap.  

Iets leuks doen voor studenten? Betrek studenten bij het organiseren van een 

evenement. Wat hebben zij nodig om iets leuks voor hun opleiding of gebouw te 

organiseren? Hoe kun je daar als studentenraad bij helpen en van wie heb je nog 

meer hulp nodig? Door samen iets op te zetten krijgen studenten snel het gevoel 

dat ze invloed hebben op school en dat er naar hen geluisterd wordt. Denk 

bijvoorbeeld aan een sportdag, een stage markt of de opening van het nieuwe 

leerjaar!  

Het horen van de mening van studenten hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. 

Sterker nog, je kunt meteen beginnen. Bedenk eens welke studenten je weinig 

hoort en wat je van hen wilt weten. Ga vervolgens de wandelgangen in en spreek 

studenten eens aan. Hoe gaat het met hen? Zijn er dingen waar zij tegenaan lopen 

op school?  

Geen inspiratie? Gebruik de JOB vragenkaarten eens om het gesprek te starten. 

 



Betrek studenten bij het aannemen van nieuwe docenten! Laat bijvoorbeeld 

sollicitanten een proefles geven en betrek een studentenpanel bij de evaluatie. 

Wat vinden zij belangrijke kwaliteiten van een docent? Studenten praten graag 

mee en geven aan het logisch te vinden om mee te praten over wat een docent 

geschikt maakt. Vraag aan studenten of ze ook betrokken willen worden in de 

uiteindelijke beslissing of dat ze dat liever aan de sollicitatiecommissie over laten. 

 

 

Deze lijst is slechts een begin. Heeft jouw school nog veel meer goede voorbeelden van toffe 

initiatieven? Deel ze met ons en dan voegen wij ze met liefde toe aan deze lijst! 

 

Of wil je hulp bij het organiseren van één van bovenstaande vormen? JOB kan je helpen! Mail  vragen 

en voorbeelden naar info@jobmbo.nl en geef andere scholen inspiratie voor leuke manieren om je 

studenten te betrekken! 
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