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Wij zijn…



Informatie, inspiratie en uitwisseling!

Deel 1

• Kennismaking met elkaar

• Gespreksstarter met video & vragen EQAVET-JOB-MBO Raad

Deel 2

• Toelichting pilot brede studentenparticipatie JOB

• Voorbeeld pilot Deltion College

• Voorbeeld pilot Gilde opleidingen

• Afsluiting

Programma



Zoek in de zaal iemand met een van de onderstaande functies.

Tref jij iemand met deze functie schrijf dan zijn/haar naam in

het betreffende vakje. Stel ook de vraag: Waar denk jij aan bij

studentparticipatie? Volle kaart = bingo!

Kennismakingsbingo

Studenten-

raadslid

Kwaliteits-

adviseur

Studenten-

raadbegeleider

Beleids-

medewerker

Docent Kwaliteits-

adviseur

Docent Student Anders, 

namelijk…



Die kreet hoor je veel in de wandelgangen van mbo-scholen. 

Ook al gebeurt er al ontzettend veel in studentenraden, 

enquêtes en in de klas.

Ook het ministerie van OCW wil studenten meer

betrekken in het gesprek over de kwaliteit van het

onderwijs.

‘Ik wil naast de bestuurlijke afspraken een extra stimulans 

geven aan de betrokkenheid van studenten bij de 

kwaliteitszorg in het mbo.’ (Kamerbrief, december 2020)

‘We moeten studenten meer betrekken’



Een samenwerking



• Waar moeten studenten dan allemaal over meepraten?

• Hoe bereik je een brede(re) groep studenten?

• Hoe zorg je dat elke student zich gehoord voelt?

• Op welke manier verdiep je het gesprek over de kwaliteit 

van het onderwijs?

• Hoe krijgt studentenparticipatie een structurele plek?

Er spelen veel grote vragen…

Daarom…



• Wat?: Een serie video’s als gespreksstarter(s)

• Waarom?: In gesprek met studenten

• Wat past bij de studenten op jouw school?

• Hoe kan je dat bij jou op school inrichten?

• Hoe?: Zet de gespreksstarter(s) in, tijdens:

• SLB/mentorlessen

• Sessies met studenten, docenten, 
bestuurders en ondersteunende
diensten

• Visiebijeenkomsten

Een gespreksstarter voor op school



• Maak een groepje met:

• Verschillende rollen

• Verschillende scholen

• Bekijk de video ‘s

• Schrijf mee met de luistervraag

• Wissel uit met je groepje

En die proberen we graag met jullie uit!



Hoe kan je ervaringen beter delen?



1. Welke vraag werd gesteld in de video?

2. Wat antwoordden de studenten in de video daarop?

3. Ervaren jullie dat de mening van studenten ertoe doet 
op jouw school? Waar merk je dat aan? 

4. Hoe noem je dat? Dat gevoel dat je mening ertoe doet? 

5. Wat kan de school doen om studenten het gevoel te 
geven dat hun mening ertoe doet? 

Ga met elkaar in gesprek!



Hoe moet jouw opleiding er uitzien?



1. Welke vraag werd gesteld in de video?

2. Waar hadden de studenten het over in de video?

3. Wat dacht je toen je hoorde wat studenten vinden dat 

hun opleiding moet opleveren?

4. Wat kun je met de antwoorden als die studenten dit bij 

jou op school zouden vertellen?

5. Wat kun je doen om studenten (toch) het gevoel te geven 

dat ze gehoord worden? 

6. Over welk onderwerp vind jij dat studenten in ieder geval 

mee moeten kunnen beslissen?

Ga met elkaar in gesprek!



Pauze



Pilot studentenparticipatie



Luistervragen:

• Dit doen wij ook

• Dit neem ik mee

• Hier heb ik nog een vraag over

Schrijf je antwoord ieder op een post-it

Na de presentatie wisselt elk groepje uit.

Presentatie kernteam Deltion



Luistervragen:

• Dit doen wij ook

• Dit neem ik mee

• Hier heb ik nog een vraag over

Schrijf je antwoord ieder op een post-it

Na de presentatie wisselt elk groepje uit.

Presentatie kernteam Gilde



Schrijf per post it:

• Tip en top over de sessie

• Wat neem je mee?

• Welke activiteit vanuit EQAVET, JOB,

MBO Raad zou je wensen?

Plak je post it op de flappen in de ruimte

Evaluatie



• Dank aan Gilde en Deltion

• Neem een infographic per school mee

• Online ontvang je:

• De presentatie

• Infographic

• Gespreksstarter met video’s

• Opbrengst van deze dag

Afsluiting



Nog even dit: JOB-monitor uitreiking



Bedankt!


