
 

Samenvatting opbrengst bijeenkomst studentenparticipatie 17 mei 2022 

 

Tijdens de bijeenkomst hebben de verschillende groepjes de opbrengst van hun gesprekken op 

post-its gedeeld. In dit document staat een samenvatting van die opbrengst. 

 

 

Uitwisseling na video 1 

 

1. Welke vraag werd gesteld in de video? 

 Voel je je als student gehoord? Wordt er geluisterd naar jouw mening? 

 

2. Wat antwoordden de studenten in de video daarop? 

 Er wordt nooit naar gevraagd of er wordt wel naar gevraagd maar niets mee gedaan. Of 

het wordt niet teruggekoppeld. 

 

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

 Per opleidingsniveau wel. 

 Wisselend. 

 Nee, geen duidelijke plek. 

 Er is wel een CSR, maar veel studenten weten niet wat ze doen of hebben geen interesse. 

 Studentenraad dekt niet alle opleidingen. 

 Veel zit in communicatie: verkeerde info, kastje-muur, geen plek om je te laten horen. 

 

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

 Dat je meetelt, dat je erkenning krijgt. 

 

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

 Structureel/ logisch onderdeel / cyclus. 

o Gaat over de vraagstelling: wat vraag je de student? 

o Mondeling terugkoppeling werkt beter dan schriftelijk. 

o Niet in de verdediging gaan als school. 

o Instrument dat aansluit bij de student. 

 Per school een participatiemedewerker. 

 Samen dingen bereiken. 

 Antwoord hoeft niet altijd ja te zijn, als er maar uitleg komt. 

o Nieuwsbrief studentenraad/ 06 nummer / app. 

o Belofte = inlossen. 

o Misscommunicatie tussen docenten en docenten en studenten. Communicatie 

verbeteren, eenduidige plek voor deadlines doorgeven. Consequent handelen. 

o Geen obstakels zien! Iets meer lef tonen. Ja, mits in plaats van ja, maar.. 

  



 

Uitwisseling na video 2 

 

1. Welke vraag werd gesteld in de video? 

 Meepraten over de opleiding, wat zou je als student willen? 

 Wat zou je willen veranderen aan het onderwijs? 

 

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

 Afwisseling, meer vrije dagen, docent vanuit het werkveld, communiceer met je studenten. 

 

3. Wat dacht je toen je hoorde wat studenten vinden dat hun opleiding moet opleveren? 

 Onbeleefd over en weer, dan luister je niet meer. 

 Herkenbaar! 

 Niet elke student wil hetzelfde. 

 

4. Wat kun je doen om studenten (toch) het gevoel te geven dat ze gehoord worden? 

 De student is klant in je achterhoofd -> communiceer hierover. 

 Met het waarom kun je oplossingen meedenken. 

 Getrapt systeem kan helpen bij betrokkenheid. 

 Communiceer met je student, terugkoppeling mentor. 

 Studentenpetitie -> escaleren. 

 Mentor moet begeleidingsrol pakken i.p.v. uit laten vallen Iemand aanspreken is 

makkelijker als je diegene kent. Feedbackcultuur creëren. 

 

5. Over welk onderwerp vind jij dat studenten in ieder geval mee moeten kunnen beslissen? 

 Sollicitaties bijvoorbeeld, maar niet met alles kun je wat mee. 

 Manier van lesgeven: goed onderwijs vanuit student bezien. 

 Beleidsniveau kent de student minder: vraag ook input op roosters en kantine. 

 Vakinhoud van de opleidingen, keuzedelen snoepen, breder kunnen kiezen. 

  



 

Uitwisseling na presentatie Deltion 

 

Doen wij ook 

 Input ophalen binnen de opleiding lukt wel. 

 Forceren van invullen JOB-monitor. 

 

Ik neem mee 

 Aan de slag aan. 

 Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. 

 Wandelganggesprekken 2x. 

 Hoe we het verhaal breder gaan vertalen. 

 Kaders met minima. 

 Terugkoppelen, terugkoppelen, terugkoppelen! 

 Hoe kijkt het CvB mee? Stimuleren die? 

 Gesprekscultuur. 

 Klassikaal bespreekbaar maken van mentale problemen. 

 Les evalueren. 

 Ervaring van gehoord voelen belangrijk. Ideeën; 

o Nieuwsbrief per mail. 

o Social media – insta met ervaring studenten. 

o Delen wat je bereikt heb, maar ook wat niet haalbaar is en waarom. 

 Studentenraad bekender maken. 

 Telefoon voor bereikbaarheid studentenraad. 

 Praten over bereik van studentenparticipatie binnen studentenraad en raad van bestuur. 

 

Evaluatie van de bijeenkomst 

 

Ik neem mee 

 Tips van studenten 

 Er valt veel meer onder studentenparticipatie dan we wellicht denken 

 Studentenparticipatie bespreken met managers 

 Nuttig om andere studentenraadsleden te spreken (met de groetjes van Curio!) 

 Belang van communicatie, gehoord voelen, structureel inrichten, over in gesprek blijven 

 Terugkoppelen aan studenten 2x 

 Infographic om collega’s te inspireren 

 Heel veel punten die genoemd zijn neem ik mee naar ROC Top: wij moeten vooral studenten 

werven op dit moment, dus daar hebben wij wel ideeën voor nodig 

 

Ik wens nog van Eqavet, JOB, MBO Raad 

 Contact over mogelijkheden traject bij JOB. 

 Ondersteun/stimuleer instellingen nog meer op dit onderwerp. 

 Ondersteunend materiaal/instrumenten/werkvormen dat op verschillende niveaus ingezet kan 

worden. 

 Studentenraad voorzien van tips (o.a. vanuit de pilot). 

 Deze sessies ook op ROC’s doen. 

 Praktijkvoorbeelden. 


