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Onlangs zat ik in de auto te praten met mijn zesjarige 
zoon. Hij vertelde dat hij ontgoocheld was. Omdat hij op de 
Zoomsessie met zijn klas en zijn juf zo graag meer had willen 
vertellen. Hij wilde er zo graag bij horen, zo graag meedoen. 
Zo veel engagement doet mijn vaderhart een tikje sneller 
kloppen. Tegelijkertijd besef ik dat de weg naar participatie – 
ook voor onze kleine medemens – bezaaid ligt met de kleine 
ontgoochelingen van alle dag: te weinig tijd, te veel mon-
den, the show must go on, ik werd weer niet gehoord…

En zo is het niet anders in onderwijs, waar we zo ons best 
doen om stakeholders te betrekken, om waarderend en open 
te luisteren naar elkaar, om beslissingen te nemen die het 
algemeen belang dienen en niet je eigenbelang. Hoe graag 
we het ook willen, het blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. 
Hoe komt dat toch? 

Het antwoord loopt parallel met de uitdagingen van onze 
hedendaagse democratie. Hoe geven we iedereen een stem? 
Aan welke competenties moeten we werken om het ‘samen-
verhaal’ op school te laten slagen?  
En hoe begin je daaraan? Het antwoord op deze vragen is 
niet eenduidig, maar vraagt om een voortdurende reis. Een 
reis die we bij het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen afleg-
gen om onze lerenden te stimuleren tot actief burgerschap. 
Soms falen we in ons opzet, maar op andere momenten 
bereiken we de mooiste successen, en die zijn het waard om 
te delen. Want wij geloven dat onderwijs het leven is. En 
andersom! Dat we samen onze scholen nóg democratischer, 
wereldser, vreedzamer, diverser en rechtvaardiger kunnen 
maken.  

Vandaar dit magazine, om te tonen dat het kan, dat het 
mag, dat het moet zelfs. Laat ons de kracht van samen 
benutten voor een betere school en een betere wereld. We 
beginnen onze vijfjarige cyclus rond actief burgerschap daar-
om met de democratische school. Met een positieve drive, 
een grote dosis welwillendheid, en inclusieve Zoomsessies. 

Veel leesplezier,
Jeroen Lauwers,  
Coördinator Actief burgerschapswerking  
Stedelijk Onderwijs Antwerpen

COLUMN

ONDERWIJS
IS  LEVEN
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REPORTAGE

CAPTAIN  
KOMPANY 
Topsporters zijn intensief bezig met 
het verbeteren van hun individuele 
prestaties. Vaak zijn ze eerder op 
zichzelf geplooid. Maar dat is voor 
de Antwerpse Topsportschool net 
de drijfveer om op school méér te 
focussen op samenwerking en parti-
cipatie.

Stedelijk Lyceum Topsport biedt meer dan een 
optelsom van onderwijs en topsport. Elke leer-
ling krijgt hier optimale groeikansen. Werken 
aan een hechte schoolcultuur is echter niet zo 
evident. Leerlingen zwermen geregeld uit voor 
stages en tornooien. Net omwille van die bijzon-
dere situatie koos men voor een intensief traject 
rond de democratische school. En zo werd 
Captain Kompany geboren, vertellen wiskunde- 
leerkracht en leerlingenbegeleider Ella de Vries.
 
“Een leerlingenraad hebben we niet. Met top-
sporters die vaak weg zijn, krijg je heel moeilijk 
iedereen samen. Maar we willen wel de betrok-
kenheid bij de school en bij elkaar vergroten. 
Ook willen we onze leerlingen leren omgaan 
met democratie en zelf verantwoordelijkheid 
laten nemen. Zo ontstond ons project Captain 
Kompany, genoemd naar een sporter met een 
voorbeeldfunctie en een positieve naam.”

Luisteren naar elkaar
“Per klas werd een captain gekozen. Dat is een 
leidersfiguur die kan luisteren, maar ook zelf 
met ideeën komt en die ideeën realiseert. We 
brachten alle captains samen voor workshops, 
bijvoorbeeld rond luisteren naar elkaar of over-
leggen. Zo vormden we democratische leiders. 
In de groep leefden ideeën over de maaltijden 
op school of de invulling van de pauzes. Ook 
werd een pingpongtafel aangekocht, waarbij 
de captains de spelregels vastlegden en ver-
antwoordelijk zijn voor het materiaal en het 
speelschema.”

WhatsApp-groepje
“Captain Kompany geeft leerlingen de kans 
om samen te overleggen en tot gezamenlijke 
standpunten te komen. We lieten hen zelf oplos-
singen zoeken voor het feit dat ze vaak afwezig 
zijn. Zo creëerden ze een WhatsApp-groepje 
voor snelle communicatie. En af en toe had-
den we ook een echte bijeenkomst tijdens de 
middagpauze. Ik merk best wat enthousiasme 
bij de captains, ze zien dit niet als iets dat wordt 
opgelegd. Maar goed ook, want dan sterft het 
toch een stille dood.”

Laten groeien
“Het afgelopen schooljaar doorliepen we een in-
tensief traject, maar werken aan een democrati-
sche school stopt natuurlijk niet na een jaar. We 
willen dit verderzetten in de toekomst. 

Democratisch  
leiderschap is erg  
belangrijk voor een 
topsporter”

“

Fotografie: Bart Cloet
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We streven ernaar dat al onze leerlingen initiatief nemen en zelf met 
ideeën komen. We willen hen laten groeien en zichzelf ontplooien, dat 
is ook een belangrijk deel van de democratische school.”  

“Als topsporter moet je wat egoïstisch zijn, anders geraak je gewoon 
niet aan de top. Maar je moet wel beseffen dat er in de rest van de 
wereld ook nog wat gebeurt. Daarom proberen we duidelijk te maken 
dat je niet alleen beslist voor jezelf, maar ook voor anderen. En dat je 
daarom ook naar die anderen luistert. Democratisch leiderschap is erg 
belangrijk voor een topsporter. Hopelijk worden onze leerlingen later 
zelf een goed voorbeeld voor jongeren. Zoals Vincent Kompany, ja.” 

Toen Captain Kompany werd gelanceerd, wilde 
zwemster Marie Maerevoet (16) meteen mee-
doen. En daar dachten haar klasgenoten precies 
zo over.

“Ik ben nogal sociaal en behulpzaam, klasgeno-
ten weten dat ze altijd bij mij terechtkunnen. 
Topsport is een individuele bezigheid. Daarom 
vind ik het fijn dat ik binnen Captain Kompany 
een teamplayer kan zijn. (lacht) Dat mijn mede-
leerlingen van in het begin in mij geloofden, is 
wel leuk.” 

“Ik was blij verrast dat ook de leerlingen van 
de eerste graad meteen hun mening durfden 
geven. Met een testweek voor onze pingpong- 
en voetbaltafel wilden we laten zien wat wij 
kunnen realiseren. Door de coronacrisis wordt 
dat iets voor volgend jaar.”
 

Binnen Captain 
Kompany  

kan ik een 
teamplayer zijn”

“
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#BLIJFINUWKOT

KWALITEITSVOL 
ONDERWIJS 
Kwaliteitsvol onderwijs is een hefboom in de emancipatie van lerenden. Door sterke 
leerkansen in een krachtige leeromgeving krijgen lerenden kansen om zichzelf te ont-
plooien, om te oefenen in interacties met elkaar en om zich klaar te maken voor een 
volwaardige participatie in de maatschappij. Dit kwaliteitsvolle onderwijs aanbieden 
in tijden van Corona is complexer dan in normale omstandigheden. Veel scholen, 
leraren en directies spendeerden noodgedwongen meer tijd dan anders aan plannen, 
organiseren, bijsturen… maar ook aan geruststellen, informeren en aanmoedigen van 
personeelsleden.  
Tijdens en na de lockdown stelde het Stedelijk Onderwijs een tweewekelijkse nieuws-
brief ‘anders leren’ op die sterke initiatieven in scholen deelde. “Er waren erg veel en 
sterke voorbeelden van goede onderwijsleerpraktijken te vinden in onze scholen” zegt 
Rombout Van Daele, coördinator van het visitatieteam. “Ook in deze bijzonder moeilij-
ke periode bleven de verschillende teams werken aan een optimale onderwijskwaliteit 
en een democratische school waar iedereen met elkaar verbonden blijft.” Aan de hand 
van vijf topics vat Rombout een aantal sterke voorbeelden samen.

Alle leerlingen mee aan boord
De confrontatie met de vaak beperkte middelen waarover 
leerlingen beschikken, was voor veel scholen hard. Het 
Stedelijk Onderwijs bezorgde daarom een grote hoe-
veelheid laptops aan de gezinnen. We konden hiervoor 
rekenen op de financiële steun van de Vlaamse overheid 
en van de stad Antwerpen. In enkele gevallen gebruikten 
scholen eigen middelen om computermateriaal uit te 
lenen. Helaas was dit veruit onvoldoende om alle leerlin-
gen via digitale weg te bereiken. Er werden in alle scholen 
tal van initiatieven genomen om leerlingen en hun ouders 
op alternatieve wijze te betrekken bij het schoolwerk. 
De inspanningen waren vaak groot maar het werk loon-
de. Postpakketten met knutselmateriaal, wandelen met 
leerlingen, praktische opdrachten en video-challenges zijn 
slechts enkele van de sterke voorbeelden.

Formatief evalueren is een must
Dat formatief evalueren belangrijk is in het leerproces van 
leerlingen is al langer bekend. Maar door de beperkte on-
derwijstijd die we nog kregen, leek dit evidenter dan ooit. 
Door summatieve evaluatie (tijdelijk?) te beperken, werd 
evaluatie ingezet waar ze echt toe dient: leerlingen inzicht 
bieden in hun eigen leerproces. 

Preventief inzetten op digitale competenties
Leraren en leerlingen werden gedwongen om hun digitale 
vaardigheden aan een recordtempo te versterken. Leer-
lingen toonden zich vaak vaardiger dan verwacht bij het 
gebruiken van ‘nieuwe’ digitale tools. Scholen haalden in 
verscheidene gevallen een spectaculair bereik. Het is nu 
de kunst om deze vaardigheden te blijven gebruiken en 
verder te ontwikkelen. Gebruik daarom de tools uit het 
afstandsleren bij thuisopdrachten of bij opdrachten waar 

leerlingen moeten samenwerken. Zet deze leermiddelen 
bijvoorbeeld ook in bij onderwijs aan langdurig zieke leer-
lingen.

Een sterke beginsituatie als basis  
voor dif ferentiatie
Een sterke beginsituatie is voor elke leraar belangrijk om 
op een goede manier het onderwijsaanbod af te stemmen 
op de noden van de leerlingen. Dat is na de lange periode 
van afstandsleren of ‘blended’ leren niet anders. Voor vele 
schoolteams en zeker voor het buitengewoon onderwijs 
is het opmaken van een degelijke beginsituatie van elke 
leerling reeds een jarenlange gewoonte. Zij betrekken 
het zorgteam of ondersteunende leraren om samen met 
de vaste klasleerkracht zicht te krijgen op de sterktes en 
groeikansen van de leerlingen. Een beginsituatieanalyse 
hoeft zeker geen synoniem te zijn voor veel en doorgedre-
ven toetsen. Observaties, enkele oefeningen, een gesprek 
met de leerling, aangevuld met beperkte maar gerichte 
toetsing maakt dat het buikgevoel wordt overstegen. Je 
hebt als leraar immers deze gedetailleerde info nodig om 
degelijk te kunnen differentiëren. 

Aandacht en zorg voor welbevinden
Naast de aandacht voor het wegwerken van leerachter-
stand blijkt de bekommernis voor het welbevinden van 
de leerlingen erg belangrijk. Leerlingen beleven de crisis 
binnen hun gezinscontext allemaal op een verschillende 
manier. Daarbovenop heeft het missen van de vertrouwde 
schoolcontext en het gebrek aan contact met medeleerlin-
gen ongetwijfeld een impact. Het ondersteuningsnetwerk 
Antwerpen (NOA) verzamelde daarom informatie, lesfiches 
en werkvormen die geschikt zijn voor verschillende leef-
tijdsgroepen om te werken rond welbevinden.

Visitatieteam
Rombout Vandael is coördinator van het visitatieteam. In samenspraak met de netwerkdirec-
teurs organiseert dit team collegiale visitaties in de scholen, centra en academies van het 
Stedelijk Onderwijs. Door samen na te denken over kwaliteitsvolle klaspraktijk en schoolorgani-
satie versterken we de kwaliteitsontwikkeling in onze scholen. Zie medewerkersportaal: onderwijskundige 
ondersteuning / kwaliteitsontwikkeling

8
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In zijn boek ‘Hoera! De democratie is niet 
perfect’ neemt Joël De Ceulaer het op voor 
de democratie. Hij aarzelt niet om haar 
onvolmaaktheden te benoemen. Maar 
voor De Ceulaer is de democratie nog 
steeds het minst slechte systeem. Het on-
derwijs kan eraan bijdragen, in de eerste 
plaats door kennis over te brengen.

Je bent een voorvechter van de democratie. 
Welke competenties hebben burgers volgens 
jou nodig om erin te functioneren?
“Ik heb een relatief ouderwetse kijk op het onderwijs. 
Ik weet dat vaardigheden belangrijk zijn, ik weet ook 
dat welzijn belangrijk is. Maar voor mij ligt de abso-
lute klemtoon in het onderwijs op het overdragen 
van de basiskennis over de wereld om ons heen op de 
volgende generaties. Dat is de essentiële taak.”
“Democratisch burgerschap moet de leerlingen niet 
zozeer worden bijgebracht. Het is eerder het gevolg 
van het feit dat men op een goed geïnformeerde, kri-
tische manier in de wereld staat. Het onderwijs moet 
er dus voor zorgen dat de volgende generaties over 
voldoende kennis en kritische zin beschikken om zich 
als democratische burgers te gedragen. We mogen 
niet verwachten dat het onderwijs alle leerlingen bij 
wijze van spreken aflevert als perfect democratische, 
pluralistisch ingestelde burgers. Ik ben al blij als het 
onderwijs burgers aflevert die waarheid van onwaar-
heid, zin van onzin kunnen onderscheiden.”

“De vraag is: wat is democratisch burgerschap? Ik 
denk dat heel veel mensen twee elementen door 
elkaar gooien. Ik probeer die in mijn boek over 
democratie uit elkaar te halen. Ons systeem is een 
democratische rechtstaat. In de smalle betekenis van 
het woord wil democratie zeggen dat de stem van 
elke burger even zwaar weegt en dat de meerderheid 
het voor het zeggen heeft. Maar er is nog een andere 
component en dat is de rechtstaat. Die beschermt de 
rechten van ieder individu. Die twee componenten 
in ons systeem wringen en botsen voortdurend met 
elkaar. Dat is geen harmonisch huwelijk.” 
“Als we democratische burgers willen vormen in het 
onderwijs, hoe zou je dat willen of moeten doen? Hoe 
zorg je er in het onderwijs voor dat een fenomeen 
als Schild en Vrienden minder aantrekkelijk wordt bij 
jongeren? Ik denk eerlijk gezegd dat dat een van de 
moeilijkste vragen is die je kunt bedenken. Je kunt 
met die jongeren de Dossinkazerne bezoeken, je kunt 
uitleggen dat wij-zij-denken gevaarlijk is, dat het kan 
uitmonden in burgeroorlog. Je kunt zeggen dat alle 
mensen evenwaardig zijn, de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens aanhalen. Ik denk dat 
we te snel denken: we gaan al die informatie aanbie-
den en dan is het opgelost. Maar zo werkt dat dus 
niet. Het is veel moeilijker dan dat.”

Werken de zaken die je net opsomde wel voor 
jongeren die zich tot die extremistische groe-
pen aangetrokken voelen?
“Wel, dat weet ik dus niet. Ik ben in dat opzicht 
nogal sterk beïnvloed door de Amerikaanse sociaal 

INTERVIEW

JOËL  DE  CEUL AER  
HOUDT DE  DEMOCR ATIE  
TEGEN HET  LICHT 

Onderwijs moet jongeren 
leren op een verstandige, 
rationele manier naar de 
wereld te kijken”

“
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psycholoog Jonathan Haidt. Als het gaat over religie 
of politieke ideologie, moet je vaak vaststellen dat 
rationele argumenten daar niet zo denderend veel 
mee te maken hebben. Jouw wereldbeeld is in hoge 
mate een kwestie van intuïtie en emotie, het gevolg 
van ouderlijke opvoeding, van de peergroup waarin 
je terechtkomt, of misschien van een invloedrijke 
leraar.” 
“Misschien is dit wel een goede definitie van de rol 
van het onderwijs: het moet jongeren leren om los 
te komen van hun intuïties en emoties, en op een 
verstandige, rationele, beargumenteerde manier naar 
de wereld te kijken. Zodanig dat ze voor zichzelf leren 
denken, desnoods in hun eentje tegen de rest in. En 
dat is heel erg moeilijk, want mensen zijn conformis-
ten.”
“Neem nu religie en levensbeschouwing. Uiteraard 
heeft iedereen de vrijheid om een levensbeschouwing 
of een religie te kiezen. Dat ouders hun kinderen 
bepaalde levensbeschouwelijke of religieuze waarden 
of overtuigingen mogen meegeven, is uiteraard ook 
vanzelfsprekend. Maar, het onderwijs heeft als cen-
trale taak om al die kinderen te leren dat de wereld 
groter is dan die van hun ouders, dat er ook nog vele 
andere levensbeschouwingen bestaan. Dát is kritische 
zin. En in die taak faalt het onderwijs vandaag. In het 
gemeenschapsonderwijs wordt gesegregeerd naar 
levensbeschouwing (deze stelling is van toepassing 
op het volledige officieel onderwijs – red.). Ik ben een 
grote aanhanger van de LEF-piste van Patrick  
Loobuyck: ik vind dat ze al die levensbeschouwelijke 
vakken in het onderwijs zouden moeten afschaffen. 
En dat ze daar één vak van zouden moeten maken: 
levensbeschouwing, ethiek en filosofie. Het onderwijs 
moet de geest van de kinderen wapenen om los te 
kunnen komen van ideologieën, om los te kunnen 
komen van levensbeschouwingen. Desnoods tegen  
de stroom in, desnoods tegen hun eigen ouders in.”

Veel scholen experimenteren met zaken als 
een leerlingenraad. Ze zien dat als een van de 
manieren om democratie in de klas of in de 
school te brengen. Is dat volgens jou nuttig?
“Ik ben daar niet tegen, uiteraard is een leerlingen-
vertegenwoordiging in een school goed. Je kunt er 
niet tegen zijn dat leerlingen een bepaalde vorm van 
inspraak hebben. Dan leren ze wat inspraak is. Maar 
ik zou daar niet te veel tijd in stoppen. Stel dat we 

moeten kiezen: een uurtje extra inspraak of een uur-
tje extra Latijn of wiskunde. Dan zou ik zonder enige 
twijfel onmiddellijk kiezen voor dat extra uurtje Latijn 
of wiskunde.” 

Hoe zie je dat in het beroeps-  en technisch  
onderwijs,  waar niet die nadruk ligt op pak-
weg Latijn?
“Ik denk dat het daar nog belangrijker is, of toch 
minstens even belangrijk. Een beroepsschool heeft 
twee belangrijke missies: de eerste is uiteraard de 
leerlingen voorbereiden op een bepaald beroep, heel 
arbeidsmarktgericht. Maar ik denk dat er voor leer-
lingen in het beroepsonderwijs ook maximaal basis-
kennis over de wereld bij hoort. Misschien kunnen 
we een combinatie maken van die leerlingeninspraak 
en dat uurtje wiskunde, misschien moet er in onze 
scholen meer aandacht zijn voor kritisch denken. Je 
leest iets in de krant: hoe weet je of dat waar is of 
niet? Je komt iets tegen op sociale media: hoe ga je 
inschatten of dat waar is of niet? Kritisch denken, hoe 
doe je dat?” 
“Als ik spreek over kennisoverdracht, dan is het 
logisch dat daar ook kennis over de democratie bij 
hoort. Maar je mag niet denken dat je leerlingen 
democratisch burgerschap bijbrengt als je uitlegt hoe 
dit land institutioneel in elkaar zit. Dan heb je nog 
geen democratische burgers gekweekt. En volgens 
mij bestaat dat misverstand soms. Het is meer een 
kritische attitude die je moet aankweken.” 

Als journalist laat j i j  ook controversiële stem-
men aan het woord. Hoe belangrijk vind ji j  het 
dat een leerkracht dat in de klas doet? 
“Ik vind dat een heel goeie vraag. Ik denk dat leer-
krachten - zeker in de derde graad middelbaar, mis-
schien ook al vroeger - leerlingen moeten laten weten 
dat er heel veel botsende meningen zijn. En dat het 
maatschappelijke debat een enorme bandbreedte 
heeft. Er zijn zeer radicale meningen. En je kunt je 
niet als een volwassen burger in de wereld gedragen 
als je niet weet dat die meningen bestaan.”
“Als journalist is mijn bandbreedte erg groot, veel col-
lega’s vinden die té groot. Maar ik vind dat gezond. 
De kwaadaardige ideeën moet je blootstellen aan het 
zonlicht, dan kunnen ze wegkwijnen. Je moet durven 
onder ogen zien dat er mensen zijn op deze planeet 
die hélemaal anders denken dan jij.

 Ik denk zelfs dat dat cruciaal is in de volwassenwording.”
 “Bij volwassenwording hoort het idee dat niet iedereen jou graag ziet. Op een bepaald 
moment in je leven kom je daar achter. Dat geldt ook voor het maatschappelijk debat. Als 
je in een heel beschermde omgeving bent opgegroeid en altijd maar één soort ideeën hebt 
gehoord… Ja, dat is bijna als in een sekte.”  
“Wanneer leer je écht nieuwe dingen bij? Dat is als je jezelf confronteert met ideeën die 
haaks staan op de jouwe. Ja, ik denk dat het gezond is dat leerlingen weten dat meningen 
kunnen botsen, soms heel hard. Er is een plek op aarde waar iedereen hetzelfde denkt, dat is 
Noord-Korea. Daar wil je niet wonen, he. Daar heerst dus harmonie. (lacht) Harmonie wordt 
een beetje overschat.” 

Is er tenslotte een boek over democratie dat ji j  aan een leerkracht  
of schooldirecteur zou aanraden?
“Ja! Mag ik er twee kiezen? Ik vind mijn eigen boek “Hoera! De democratie is niet perfect” 
nog niet zo slecht. Dat klinkt natuurlijk een beetje onnozel, maar het legt op een toeganke-
lijke manier de gebreken van de democratie uit. Ik denk dat middelbare schoolleerlingen het 
kunnen lezen. Een ander boek - werkelijk een uitstekend boek - over democratie is van Stefan 
Rummens “Wat een theater!” Politiek in tijden van populisme en technocratie. Dat boek heeft 
mij zeer geïnspireerd. Het is iets academischer dan het mijne.” 
“Ik kijk nog eens naar mijn boekenkast… Ook een erg goed boek – het gaat minder over 
democratie, maar meer over samenleven - is “Samenleven met gezond verstand” van Patrick 
Loobuyck. Dat vind ik ook erg goed, en het is erg toegankelijk, ook voor leerlingen van het 
middelbaar onderwijs.”
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REPORTAGE STEDELIJK  LYCEUM WATERBA AN

MÉÉR SAMENHANG  
TUSSEN PROJECTEN 

Stedelijk Lyceum Waterbaan heeft een lange traditie van project-
matig werken, waarbij leerlingen uitgebreid de kans krijgen om 
hun plaats te vinden in de groep, om zichzelf te ontdekken en te 
leren over de samenleving. Toch zijn deze kansen vooral het re-
sultaat van individuele acties van leerkrachten of graden, zonder 
dat er een complete opbouw of samenhang is tussen de verschil-
lende onderdelen. De school wil democratischer worden door de 
samenwerking tussen en over de graden heen nog tastbaarder 
en zichtbaarder te maken. Trekker Jolien doet haar verhaal. 

Communiceer open met 
leerlingen en collega’s”

“

Fotografie: Bart Cloet
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Houda Talagui (16) zit  in het vierde jaar  
voeding-verzorging. Ze heef t er haar tweede 
jaar in de leerlingenraad op zitten.

“Waarom de leerlingenraad voor mij belangrijk is?  
Zo toont de school dat wij leerlingen ook iets te zeg-
gen hebben. Ik wil ook echt iets veranderen. Met de 
ideeën van mijn medeleerlingen kan ik de school fijner 
maken.” 

“Een- of tweemaal per maand komen we samen en dat 
vind ik echt de moeite. In de leerlingenraad leerde ik 
om altijd door te gaan, ook als het moeilijk wordt. Ik 
vond er ook de motivatie om nieuwe dingen te ont-
dekken, ‘Ja’ te zeggen op elke kans die op me afkomt.”

Bij  het begin van het schooljaar star tten Jolien en Charlotte met de intensieve begeleiding van  
de leerlingenraad. Daarbij  ging veel aandacht naar de manier waarop de raad functioneert.

“De leerlingenraad past perfect binnen het plaatje van actief burgerschap. Er zitten heel veel democratische principes in. Leerlingen komen 
zelf met initiatieven, gaan in gesprek met de directie, mogen hun eigen plannen uitvoeren. De eerste drie sessies hadden we het over de 
organisatie van de leerlingenraad. Dat lijkt nogal theoretisch, maar dankzij aangepaste werkvormen werden het geen saaie vergaderingen. 
Het is belangrijk dat leerlingen goed weten hoe de raad werkt. Verder sleutelden we ook aan de groepsvorming in de leerlingenraad. En we 
lieten de leden echt voelen ze dat ze een functie hebben in hun school. We streven ernaar dat leerlingen langer dan een schooljaar in de 
leerlingenraad blijven. Zo groeit hun impact. En we willen dat ze beseffen dat ze effectief impact kunnen hebben. Ze mogen weten dat zij 
de stem van de school zijn.”

Het coronavirus raakte niet alleen de acties in het kader 
van de democratische school. Ook dit interview werd 
erdoor beïnvloed. Naast Jolien zou ook collega Charlotte 
Van Hertbruggen erbij zijn. Samen coördineren zij het 
traject rond actief burgerschap op de campus Sint-Ro-
chusstraat van Stedelijk Lyceum Waterbaan. Maar 
met een klacht aan de luchtwegen bleef Charlotte uit 
voorzorg thuis. Gelukkig bleek haar neg test negatief. En 
intussen vertelde Jolien honderduit over hun gezamenlij-
ke traject.

“Democratie speelde hier altijd al sterk. Dit is een kleine 
school met best wat inspraak van de leerlingen. Als 
team vinden we het erg belangrijk om open te commu-
niceren. Dit project dwong ons om dat eens fundamen-
teler te bekijken. Aan toffe ideeën en projecten geen 
gebrek, maar soms is er te weinig samenhang. Charlotte 
en ik staan als leerkrachten zelf in het werkveld. We 
stoorden ons aan die eilandjes. Er was nood aan coör-
dinatie. Daarom schreven we verticale leerlijnen uit en 
brachten we alle projecten in kaart. We bekeken ook 
hoe dat alles past in de leerreis actief burgerschap.”

Toolbox
“Gooi als leerkracht de klasdeuren open, vertel je 
collega’s waarmee je bezig bent. Zo kan je raakvlakken 
zoeken en samenwerken. Ook Charlotte en ik proberen 
heel visueel te maken waarmee we bezig zijn. We zijn 
daarin sterk gegroeid. Je kan allerlei dingen doen achter 
de schermen, maar je moet er ook over communice-
ren. Zo weten onze collega’s ons makkelijker te vinden. 
We praten veel met elkaar. Er wordt in context van de 
school gedacht, niet binnen klassen of graden.”
“Zo bleek tijdens een klassenraad dat onze leerlingen 
het erg moeilijk hebben met feedback. Onze collega’s 
vonden dat wel een thema voor ons. Daarom creëerden 

we een leerlijn rond feedback geven en ontvangen. 
Charlotte en ik gingen te rade bij de hr-verantwoorde-
lijke van het Stedelijk Onderwijs. We sleutelen nu aan 
een toolbox met fiches, werkvormen, misschien ook 
uitstappen en filmpjes. En die toolbox gaan we ook echt 
gebruiken, hij mag niet in de leraarskamer blijven.”

Groeiboekje
“Na de paasvakantie zouden we heel wat resultaten van 
ons werk tonen aan de school. Maar door de coronacrisis 
is dat on hold gezet. Volgend schooljaar willen we met 
onze plannen naar buiten komen. We gaan een groei-
boekje introduceren. Daarin bundelen we alles wat een 
leerling doet rond actief burgerschap, van het eerste 
tot het zevende jaar. Zo wordt duidelijk welke weg hij of 
zij afgelegde op vlak van burgerschapsvorming. Ook de 
feedbackgesprekken na elke examenreeks komen in het 
groeiboekje. Zo brengen we de evolutie van een leerling 
in kaart. Nu verdwijnen die verslagen in het archief.”

Professionele leerreis
“Charlotte en ik zijn zelf leerkrachten, dat is ook onze 
sterkte. Onze collega’s coachen, dat voelde in het begin 
wel wat onwennig. Maar ons enthousiasme trok hen 
over de streep. We nemen hen voldoende mee in het 
verhaal, zodat het ook zonder ons blijft bestaan.”
“Nadenken over theoretische kaders, beleid en leerlij-
nen: dat was voor ons een hele stap. Wij wilden meteen 
een feest of een rommelmarkt organiseren. Maar we 
leerden op lange termijn nadenken. Dit hele jaar was 
voor ons een groeimoment. We vroegen ons wel eens 
af: ‘Waarom doen wij dit ook weer?’ (lacht) Maar toch 
bleef het ons altijd prikkelen. We zijn bezig met de leer-
reis van de leerlingen, maar professioneel is dit voor ons 
ook een leerreis.” 

Wij leerlingen  
hebben ook iets  
te zeggen”

“

De stem van de school 
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EIGEN KIJK  
OP DEMOCR ATIE 
Een democratische school gaat verder dan leren en oefenen over democratie. 
Het is doordrongen in je hele schoolwerking. Ook je gebouw, je personeels-
beleid, je aanvangsbegeleiding maken je school democratischer. Hoe kijken 
experten naar de democratische school?

“Leerwinst en welbevinden van een team gaan hand in hand”

HR-KIJK

Als HR-partners ondersteunen wij directeurs in het voeren van hun personeelsbeleid. We werken 
vraaggestuurd en gaan altijd in eerste instantie in gesprek met de directeur. Vaak gaan we nadien 
aan de slag met schoolteams rond thema’s als samenwerking, communicatie en feedback. Onderling 
vertrouwen en een gevoel van gelijkwaardigheid creëren in een team zijn essentiële voorwaarden om 
te komen tot een vlotte samenwerking waarin iedere stem telt. We faciliteren teams zodat ze zelf tot 
afspraken en principes komen die voor hen werken: helemaal op maat van de school. 
Daarin vertrekken we steeds vanuit de bedoeling of de missie van een school en hopen door onze 
bijdrage op teamniveau ook invloed te hebben op de totale schoolcultuur. Een gedreven, betrokken 
en tevreden leerkracht straalt dat uit naar de leerlingen en daarvoor doen we het toch allemaal, niet? 
Maximale leerwinst en welbevinden van een schoolteam gaan volgens ons hand in hand.

Sarah Cognaux |  HR-partner

“Elke leerling actief, zo werken we aan leerlingen- en teamparticipatie”  

GROEPSKIJK

Hoe krijg je ál je leerlingen actief? Leraar Steve Daponte en zijn collega’s van Stedelijk Lyceum Harden-
voort doen dat aan de hand van coöperatieve leerstrategieën.  “Het is niet hetzelfde als groepswerk, 
maar daar is slechts een deel van het groepje echt actief en een deel verstopt zich achter de anderen. 
Een van de basisprincipes van coöperatieve leerstrategieën is individuele aanspreekbaarheid: iedereen 
moet iets presteren voor iemand anders. De hele klas is bezig met de leerstof. Leerlingen oefenen 
tegelijk actief luisteren, zelf communiceren en samenwerken in teams. Teambouwers en klasbouwers 
versterken het vertrouwen en zetten mee in op groepsvorming. Hetzelfde principe geldt voor ook 
voor aanvangsbegeleiding. Ik probeer ook schoolmentoren te stimuleren tot teambegeleiding. Want 
aanvangsbegeleiding moet een teamgebeuren zijn.”

Steve Daponte |  Leraar Stedelijk Lyceum Hardenvoort

“Brede school is meer dan een sleutel””

INFRASTRUCTURELE KIJK

‘Brede School’ als concept wordt vaak verengd tot het openstellen van schoolgebouwen na de schooltijd. 
Uiteraard zetten wij daar met ons patrimonium op in. Maar het concept ‘Brede School’ is echter veel rijker 
dan dat: je hebt ook de wijk als authentieke leeromgeving of de mogelijkheid van de verlengde schooldag. 
De school staat immers nooit geïsoleerd in een wijk, ze maakt er onlosmakelijk deel van uit. De leerlin-
gen breken als het ware uit het schoolgebouw en exploreren de buurt zowel ruimtelijk (ze ontdekken de 
pleintjes en straten rondom de school) als sociaal (ze bezoeken enkele sociale of culturele wijkorganisa-
ties). In de lesopdrachten kan ook regelmatig een link worden gelegd met wat zich in de wijk afspeelt. Op 
die manier wordt de wijk binnengebracht in de school en maakt de school actief kennis met de wijk.  Een 
tweede dimensie is die van de verlengde schooldag. Heel wat scholen investeren in een ruim aanbod aan 
sport-, cultuur of ontspanningsactiviteiten voor hun leerlingen na de normale schooldag. Op die manier 
krijgen zij de kans om op een heel laagdrempelige manier te proeven van een gevarieerd aanbod, zoals 
handwerk, schaken, basketinitiatie,… Via het aanbod van de verlengde schooldag leert de leerling nieuwe 
talenten of competenties ontdekken. 

Tarik Van Ballaer |  Manager Patrimonium – inhuiscoördinator De Pit

“Als we aan democratische scholen willen werken,  
moeten we zelf het goede voorbeeld geven”

ORGANISATIEKIJK

Het Stedelijk Onderwijs telt ontzettend veel sterke leerkrachten. Elke leraar maakt het verschil. Dat is 
zeker. Maar samen maken onze leraren nog méér het verschil voor onze leerlingen. Ik geloof namelijk 
in organisaties waar mensen samenwerken, expertise delen en waar iedereen een stukje leiderschap 
opneemt om samen een doel te bereiken. Dat doe je niet via hiërarchie, maar door te co-creëren, 
elkaar eerlijke feedback te geven en te netwerken. Geef mensen een kader en laat ze samen de weg 
naar hun doel zoeken! Werken en leren worden veel aangenamer en doeltreffender. Voor leraren én 
leerlingen. 

Gonda Verhaert |  Bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs

“Participatie maakt integraal deel uit van onderwijskwaliteit”

PEDAGOGISCHE KIJK

De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt scholen vanuit het Toezichtskader voor Onderwijs-
Kwaliteit (TOK). In ons begeleidingswerk werken we aan de principes van gedeelde verantwoordelijk-
heid en gezamenlijke doelgerichtheid. Participatie maakt integraal deel uit van onderwijskwaliteit. 
Een belangrijk kenmerk van een goede schoolwerking is dat die alle participanten aan het werk en aan 
het denken zet, met aandacht voor ieders perspectief. Voor de schoolontwikkeling kan een school dus 
maar best democratisch zijn. Participatie, inspraak en draagvlak van het team is een cruciale kwali-
teitsindicator in het TOK.

An de Kinderen |  Coördinator pedagogische begeleiding 

“Werken aan taal is werken aan democratie ”

TALIGE KIJK

“Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil dat iedereen kan uitgroeien tot een actieve participant van de 
samenleving. Dat houdt onder meer in dat iedereen optimaal tot leren komt, zijn eigen identiteit kan 
vormen en met anderen kan samenwerken. Taal speelt daarbij een cruciale rol. Het team ‘Taal in de 
stad’ binnen de pedagogische begeleidingsdienst versterkt scholen daarom in hun taalgerichte onder-
wijspraktijk zodat elke lerende ‘helemaal op zijn plek’ terecht komt. Elke leraar is zo taalleraar.   
Werken aan taal is dus ook werken aan democratie. Want je ideeën helder kunnen formuleren, je be-
denkingen durven uiten en je vragen kunnen stellen gaat immers zoveel makkelijker als je taal in al zijn 
vormen beheerst. En in onze superdiverse stad willen we élke stem horen! ”

Kristien Verbist |  Projectleider – Pedagogisch begeleider ‘Taal in de stad’
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ANN BLOGT
Wie zijn school democratischer, vreedzamer, 
wereldser, diverser of rechtvaardiger wil ma-
ken, kan bij het Stedelijk Onderwijs rekenen 
op ondersteuning en begeleiding. Ann is één 
van die ondersteuners. Fragmenten uit haar 
dagboek in het jaar van de ‘democratische 
school’. 

Ann Van Dyck werkte jaren als beleidsondersteu-
ning van de bedrijfsdirecteur (coördinator Vraag- 
en Meldpunt en onthaal), en werkt nu voor het 
team Actief Burgerschap. Ze ondersteunt scholen 
bij hun traject actief burgerschap, is onder  
andere betrokken bij de praktische organisatie van 
vormingsdagen en geeft vormingen rond waarden 
en oordeelsvorming.

KAN IK OOK REKENEN OP ONDERSTEUNING?

Actief Burgerschap wordt in elke school op -
gevolgd door de directeur en de netwerk-
directeur. Zijn er ideeën rond een plan van 
aanpak, een project of een leerlijn voor 
jouw school? Wil je graag een workshop 
over Actief Burgerschap? Heb je nog ande-
re vragen? Je kan daarvoor terecht bij  het 
team Actief Burgerschap ( jeroen.lauwers@
so.antwerpen.be).  Wij  bekijken dan hoe we 
je best verder kunnen helpen.

1 SEPTEMBER

SE PPE  I S  GE BOR EN
Mijn zoontje werd op 25 mei geboren.  
De eerste keer in 10 jaar miste ik de start van een nieuw 
schooljaar. En meteen ook de start van ons eerste jaar-
thema ‘democratische school’. Maar als kersverse mama 
sta je daar niet zo bij stil… dagen met een baby’tje van 
3 maanden zitten vol met borstvoeding geven, luiers 
verversen, proberen je kindje te doen slapen, zelf wat bij-
rusten na slapeloze nachten en dan nog zien dat je je huis 
semi-ordelijk houdt en gezond eten maakt …  
Werken, dat is toch pas voor oktober?

9 OKTOBER 

T E RU G  A AN  DE  SL AG !
9 oktober begint mijn democratisch jaar, al heb ik een 
weekje eerder wel de start met Deepak Ramola in het MAS 
meegepikt. Voor de aftrap van ons themajaar haalden we 
hem naar Antwerpen. Deepak is een Indische levensles-
senverzamelaar. Levenslessen zijn een prima manier om 
er terug in te komen en geïnspireerd te starten. Ik denk 
spontaan aan de zaken die ik aan Seppe later ook zou 
willen doorgeven. Ik lees zoveel mooie lessen die uit onze 
leerlingen zelf komen, dit bewijst maar dat iedereen wijs-
heid in zich draagt. Samen met mijn collega-begeleiders 
starten we trajecten in 8 democratische scholen van het 
Stedelijk Onderwijs. We kunnen ons baseren op twee goe-
de workshopformats. Gelukkig kan ik met hen afstemmen 
over het maken van een goed plan van aanpak.JANUARI 

VOOR BE R E I DING  
VOR M ING SDAGEN
Eén van mijn taken is passende vormingsdagen voorberei-
den bij elk jaarthema. Ik zoek dan ook volop partners die 
om in maart twee inspirerende dagen te organiseren. Dit 
gaat van participatietechnieken naar inspirerende projec-
ten van levensbeschouwelijke leerkrachten, filosoferen 
met kinderen, ouderparticipatie, democracity en andere, 
educatieve spellen, enz. Het gaat goed komen! De inschrij-
vingen lopen binnen. Ik bereid intussen ook workshops 
voor voor collega-ondersteuners over het kader Actief 
Burgerschap. Ik kijk uit naar de nakende verhuis van ons 
oud kantoorgebouw naar De Pit.

APRIL  
T I J DENS  DE   LOC K D OW N-L IGHT
Wat niemand had kunnen voorspellen gebeurt… velen van ons 
zitten allemaal wekenlang thuis. Wij als schoolondersteuners 
hebben niet meteen een vooruitzicht om voor het einde van 
het schooljaar nog naar scholen te kunnen. Voor mij bete-
kent dat thuiswerken en o.a. een alternatief zoeken voor de 
vormingsdagen en het slotevenement rond de ‘democratische 
school’. Als jullie dit magazine lezen is dit gelukt! En intussen 
heb ik het geluk Seppe te zien evolueren van leren kruipen, 
zichzelf rechttrekken tot voorzichtige stapjes en een eerste 
verjaardag. Ik  besef dat al onze scholen nu volop actief burger-
schap toepassen in de praktijk. Ze zetten zich kei hard in om 
hun leerlingen te bereiken, nieuwe skills te ontwikkelen en het 
afstandsleren te implementeren. Ik ben zeer benieuwd wat ‘na 
Corona’ het nieuwe normaal zal zijn…

Fotografie: Bart Cloet
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DE LEEREXPERT  
ZIEKENHUISSCHOOL 

SHOWING OFF 
In een democratische school telt iedereen mee. Iedereen heeft talenten, iedereen heeft 
levenslessen. Een groep die minder zichtbaar is, zijn zieke kinderen. Ook zij verdienen én 
krijgen een stem. In de ziekenhuisschool ervaren zij dat ze dat er meer is dan hun ziekte. 
Dat leren en leven in een moeilijke periode ook inspirerend kan zijn. Jaarlijks werken leraren 
en kunstenaars samen om de kinderen op een artistieke spoor te zetten. Thema dit jaar van 
het kunstproject ‘Showing off: levenslessen’.

Saskia is directeur van De Leerexpert Ziekenhuisschool. 
Haar team geeft onderwijs op maat aan kinderen en  
jongeren die (tijdelijk) in het ziekenhuis, in een revalida-
tiecentrum of de Universitaire kinder- en jeugdpsychia-
trie Antwerpen verblijven. Maar de school doet zoveel 
meer…

Het was leraar Bram die vijf jaar geleden het wilde 
plan had om een kunstproject op te zetten. “Dat idee is 
ondertussen uitgegroeid tot een jaarlijkse samenwer-
king tussen onze school en het M HKA onder de naam 
Showing Off”, zegt Saskia. “Jongeren van al onze afde-
lingen leren zo hedendaagse kunst kennen en ze maken 
onder begeleiding van kunstenaars uit allerlei discipli-
nes uiteindelijk ook zelf kunst. Een selectie uit de vaste 
collectie van het M HKA komt naar de school om de 
leerlingen te inspireren. Nadien kiezen zij uit workshops 
beeldende kunsten, muziek, poëzie, schilderkunst, tex-
tielkunst, grafiek en illustratie. Normaal gezien worden 

de kunstwerken van de leerlingen nadien tentoonge-
steld in het M HKA. Een hele eer voor de jongeren én 
voor ons! Alleen heeft COVID 19 deze keer die plannen 
gedwarsboomd.”

Jaarlijks kiest de school een thema. Voor deze editie 
vormden ‘levenslessen’ de rode draad van het kunstpro-
ject. De resultaten zijn prachtig: inspirerende levensles-
sen die visueel ondersteund worden door een kunstwerk 
van een leerling. De werken werden ook verzameld in 
een postkaartenbox. Zo krijgen kinderen en jongeren die 
zich op een kwetsbaar moment in hun leven bevinden 
ook een stem. “Want die hebben ze. Aan ons om ernaar 
te luisteren. Kijk en wees verwonderd. Laat je ontroeren 
en deel je gevoel. Want een beetje kwetsbaarheid kan 
nooit kwaad”, aldus Saskia. 

De kaartenbox is te koop in de shop van 
het M HKA voor 10 euro of via de school.

Geloof in je dromen.

5

6

4

1

2

3

1 Ik ben twee en ik zeg nee.4

Buiten de l i jntjes kleuren.2 Er is geen weg, de weg toont zich al wandelend.5

Zorgen voor de natuur is erg belangri jk .
Zo komt er geen af val in de zeeën waar
dieren van ster ven.

3 Je hebt niet veel nodig om je fantasie
te laten werken.

6

.. .  en vele andere prachtige tekeningen en levenslessen!
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KLASTIPS 
PARTICIPATIE
Hoe breng je meer participatie in je klas en in je school?  
Laat je inspireren door deze praktijkvoorbeelden en tips.

DOSSIER PARTICIPATIE

Drie stedelijke scholen (Stedelijk Lyceum Wa-
terbaan, Pestalozzi en Cadix) werkten aan Het 
Jeugdstadhuis. Dat is een pilootproject rond 
actief burgerschap voor de 3de graad secundair 
in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen in samen-
werking met AP Hogeschool. Leerlingen duiken 
in een maatschappelijke problematiek, analy-
seren die in verschillende vakken, bespreken 
mogelijke oplossingen, discussiëren met politici, 
maken deelprojecten en werken met kunst. Zo 
zien jongeren dat ze kennis uit diverse vakken 
moeten combineren om tot een goede oordeels-
vorming te komen. 

De leerlingen van Stedelijk Lyceum Pestalozzi 
werkten rond de figuur van Malcolm X, herinne-
ringseducatie en sociale rechtvaardigheden.  
Op Stedelijk Lyceum Cadix stond dan weer 

diversiteit centraal, terwijl de leerlingen van 
Stedelijk Lyceum Waterbaan zich bogen over de 
duurzaamheidsproblematiek: kunnen we zonder 
nieuwe politieke economie het milieu en onszelf 
redden?  

Elk project is samenhangend opgebouwd 
volgens de WELT-methode. Er wordt aandacht 
besteed aan kennisluiken (wetenschappelijke 
analyses, getuigenissen, geschiedenislessen,…) 
én doeluiken (debatten, tentoonstellingen, 
excursies,…). 
Scholen die interesse hebben in een samenwer-
king vanuit de WELT-methode kunnen contact 
opnemen met de coördinator Mark Saey via 
www.weltcenter.org. Op deze site vind je ook 
meer info over de WELT-methode en twee van 
de uitgewerkte projecten.

HET JEUGDSTADHUIS

24
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Interlevensbeschouwelijke projecten  
op school. Hoe begin je daaraan?  
Hoe breng je meer openheid en samen-
werking tussen leraren levensbeschou-
welijke vakken, andere leraren  
en leerlingen? Hoe kunnen zulke projec-
ten bijdragen aan andere vakken en aan 
een aangenamer schoolklimaat?

We vroegen het aan 4 van de inspecteurs-adviseurs 
van de verschillende levensbeschouwelijke vakken die 
meewerkten aan de voorbereiding van vormingsda-
gen rond Actief Burgerschap. Op vraag van het team 
Actief Burgerschap bekijken ze hoe de ILC of interbe-
schouwelijke competenties bijdragen aan de demo-
cratische school. 
 
“Het opzet is dat leerlingen en leraren beter leren 
omgaan met de diversiteit binnen en tussen de 
verschillende levensbeschouwingen. Doordat leraren 
LBV samen ILC-projecten opzetten, leren leerlingen in 
dialoog gaan, elkaars levensbeschouwing kennen en 
respecteren. We zijn gaan kijken hoe we de participa-
tiegraad in zulke projecten kunnen verhogen. Want 
hoe hoger de participatiegraad, hoe beter het project 
gedragen wordt en hoe groter de kans dat het project 
een meerwaarde kan betekenen voor de democrati-
sche school en voor de burgerschapscompetenties 
van de leerlingen.”
 
“We analyseerden de opbouw van zulke projecten 
en hebben ze in 6 herkenbare projectfases gegoten: 
Planning – ILC -focus – thema – inhoud – organisatie – 
evaluatie.

We brachten ook alle mogelijke actoren in kaart. Per 
fase beschrijven we wie best betrokken wordt. We 
brachten eveneens suggesties en ideeën samen om 
de participatiegraad bij de uitwerking van een project 
te optimaliseren. Daarnaast creëerden we een re-
flectie-instrument voor het LBV-team om de bereikte 
participatiegraad af te toetsen.”
 
Op www.onderwijsisleven.be vind je het materiaal 
van de inspecteurs terug. Het materiaal is niet alleen 
bedoeld voor leraren LBV, maar voor iedereen die wil 
werken rond een interlevensbeschouwelijk project. 
Zeker in het secundair onderwijs kunnen projecten 
gekoppeld worden aan actuele en maatschappelijke 
thema’s en gebeurtenissen. Bijvoorbeeld Hoe kijkt 
elke levensbeschouwing bijvoorbeeld naar thema’s 
als gender, leven en dood, feesten etc? 
Het leren doorprikken van stereotyperingen en voor-
oordelen maakt hier zeker deel van uit.
In een samenleving waarin polarisering dreigt toe te 
nemen zijn de inspecteurs ervan overtuigd dat zulke 
projecten een significante bijdrage leveren om de 
dialoog en het respectvol interlevensbeschouwelijk 
samenleven te bevorderen. Kortom om de school 
democratischer te maken.
 
Deelnemende inspecteurs zijn:
Inspecteur-adviseur RKG secundair onderwijs:  
Luc Vinckx
Inspecteur-adviseur Israëlitische godsdienst:  
Moses Mund
Inspecteur-adviseur NCZ secundair onderwijs:  
Janik Van der Borgt
Inspecteur--adviseur NCZ basisonderwijs:  
Inge Vrijdags

Zouhra, ondersteuner Actief Burgerschap bemiddelt 
vaak tussen ouders en school.  
Ze geeft vanuit haar perspectief een aantal tips.   

Schoolbeleid 
• Wees het eens over de kern van ouderparticipatie  
 (= onderwijs versterken).
• Ouderparticipatie draait om de school,  
 de leerlingen en de ouder! 
• Creëer een veilig kader: geef duidelijkheid over  
 de regels, het sanctiebeleid, het toezicht. Ouders  
 willen in vertrouwen hun kind naar school sturen.
• Heb aandacht voor nieuwe samengestelde  
 gezinnen.

Communicatie
• Informeer de ouders over de meerwaarde  
 en doelstelling van ouderparticipatie.
• Diversifieer je communicatiekanalen of contact- 
 kanalen. Screen je contacten en je communicatie  

 met ouders op deze B’s: bereikbaar, beschikbaar,  
 betaalbaar, bruikbaar, begrijpbaar, betrouwbaar,  
 bekend en begripvol.
• Als taal een probleem is, schakel een professionele  
 tolk in.

Open cultuur
• Toon dat je steeds open staat om zaken  
 te bespreken.
• Durf het eigen referentiekader in vraag te stellen.
• Bewaar het evenwicht tussen positieve en  
 negatieve boodschappen. Formuleer de negatieve  
 boodschap vanuit een growth-mindset!

MEER PARTICIPATIE  BIJ  
INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE  
PROJEC TEN 

OUDERPARTICIPATIE

DOSSIER PARTICIPATIE

Je vindt alle info op  
www.onderwijsisleven.be/2019 -2020/zelf-aan-de-slag/toolbox
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Nee, je school werkt niet als een parle-
mentaire democratie. Maar je kunt wel 
enkele basisprincipes hanteren en zo ook 
meteen aan burgerschapscompetenties 
werken. We laten Kris Van den Bremt van 
dekrachtvanjestem aan het woord.  
Ze vertelt hoe we via een leerlingenpar-
lement democratische principes kunnen 
waarmaken op school. `

• We moeten onze mening kunnen geven  (vrije  
meningsuiting is een democratisch basisrecht).

• We kiezen onze vertegenwoordigers tijdens vrije  
en eerlijke verkiezingen.

• We moeten kunnen nagaan wat onze vertegen- 
woordigers zeggen en beslissen (openbaarheid en 
transparantie).

• Wat beslist werd, moet ook goed uitgevoerd   
worden. Anders blijven beslissingen een lege doos.  
Wij moeten dus kunnen controleren of er uitge-
voerd wordt wat beslist werd.

Hoe vertaal je deze democratische  
principes in een leerlingenparlement?  
Waar moet je op letten? 
• Organiseer de verkiezingen voor de vertegenwoor-

digers zoals echte verkiezingen. 
 Tip: Je vindt een draaiboek op https://www.

dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakket-
ten-en-educatief-materiaal/verkiezingen-organise-
ren-op-school 

• Welke bevoegdheden heeft het leerlingenparle-
ment? Beschikt het parlement over een budget 
voor projecten op school? 

 Tip: zorg ervoor dat van bij de verkiezingen ieder-
een op school heel goed weet wat het parlement 
mag en niet mag. De verkiezingscampagnes moe-

ten daar rekening mee houden. 
• Zorg dat er van elke klas een vertegenwoordiger 

in het parlement zit: ook de jongste leerlingen 
hebben hun plaats in het parlement. 

 Tip: zesdejaars kunnen eerstejaars coachen.
• Organiseer op regelmatige en vaste data  

het leerlingenparlement. 
 Tip: liefst 1 keer per maand.
• Het verslag is heel belangrijk voor de betrokken-

heid van alle leerlingen en het maken en nakomen 
van afspraken. 

 Tips: 
 - Neem in het verslag de vraag of het voorstel  

 op en van welke klas(sen) het komt.
 -  Neem in het verslag alle argumenten op van  

 alle klasvertegenwoordigers en zet het op je  
 schoolsite, zo zien alle leerlingen van de school  
 (en ouders, leraren, medewerkers …)  wat er in  
 het leerlingenparlement besproken werd. 

 -  Hanteer bij elk agendapunt het principe van 
 de 3 W’s: Wie doet Wat en Wanneer. 

JE  SCHOOL,  EEN PARLEMENTAIRE 
DEMOCR ATIE?

DOSSIER PARTICIPATIE
VOORBEELD AGENDAPUNT
Zo kan een agendapunt uit het verslag van een leerlingenparlement  
er in een basisschool uit  zien:  

Agendapunt 2e leerjaar :  
“Kunnen er een schommel en een glijbaan op de speelplaats komen?”

Bespreking:
• Schommel : “Is te gevaarlijk voor andere kinderen als dit tegen je botst”, 

“Als de speelplaats groter zou zijn dan zou dit misschien kunnen, maar nu niet”, 
“Er kan maar 1 kind tegelijkertijd op en dan zouden we heel lange wachtrijen krijgen” 
Afspraak : geen schommel op de speelplaats.

• Glijbaan: “Goed idee”, “Kinderen mogen niet zoals vroeger via de glijbaan naar boven 
lopen, maar moeten de trap gebruiken”, “We zullen ook hier lange wachtrijen krijgen”  
Afspraak : Directie zegt dat een glijbaan voorzien is door de werkgroep speelplaats 
om in het gras in te bouwen, daar moeten dus geen trappen voor gebruikt worden. 
Leerlingen vinden dit ook een leuk idee. Directie bespreekt verder met oudercomité en 
werkgroep speelplaats en geeft tegen volgende vergadering timing.

In stedelijke basisschool Kosmos is de visie  
dat het team samen beleid voert.  Elk indi -
vidu heef t zijn rol en is in staat om veran-
dering te brengen. 

Het team zet samen actief in op communicatie,  
kritisch denken, creativiteit en samenwerken. 
Collega’s worden betrokken bij aanwerving, doen 
co-teaching en werkbegeleiding van nieuwe col-
lega’s. Iedereen bepaalt mee het prioriteitenplan 
en verdeelt de verantwoordelijkheden. Ze gaan 
jaarlijks op een meerdaagse nascholing in func-
tie van dit plan. Er wordt in overleggen bewust 
gewerkt met actieve werkvormen. Tot slot viert 
het team regelmatig hun successen en kleine 
of grotere gebeurtenissen. Dit vanuit hun visie: 
back-to-basics, ecologisch en gezond.

TEAMPARTICIPATIE

Meer methodieken en lesmateriaal op  
www.dekrachtvanjestem.be  en 
het educatieve aanbod van het Vlaams 
Parlement:www.vlaamsparlement.be 
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LEVENSLESSEN
Iedereen kan leren van elkaar.  
Iedereen heeft wijsheid en talenten. 
Democratisch zijn betekent dat  
je wil luisteren naar elkaar. 
Levenslessen delen is een leuke opstap 
om stil te staan bij je schoolwerking.  
Inspiratie zochten we bij levenslessen- 
verzamelaar Deepak Ramola.

WAT IS  EEN LEVENSLES?
Het is eigenlijk makkelijker om te zeggen wat het 
niet is. Een levensles is geen quote uit een boek of 
een film, geen zin uit een lied of een titel uit een 
magazine. Een levensles is iets dat het leven jou 
geleerd heeft: een moeilijke les, een makkelijke, 
een banale of grappige? Je hoeft geen buitenge-
woon leven te leiden om een levensles te leren. 
Het belangrijkste is dat jij het zelf geleerd hebt! Jij 
hebt de les als het ware uit het leven getrokken. 
Wat het ook is, jij hebt erover nagedacht, het on-
der woorden gebracht en het je eigen gemaakt. 

A AN DE SL AG IN DE  KL A S:  ENKELE  T IPS
Levenslessen geven altijd een aanleiding tot krach-
tige lessen voor je leerlingen. Hoe pak je dat het 
best aan? We geven alvast enkele tips. 

Breek het ijs  bij  je leerlingen met vragen: 
• Wat zou het belangrijkste advies zijn dat je aan  

iemand zou geven die je graag hebt?
• Wat wil je mij leren, zodat ik het aan anderen  

kan doorvertellen?
• Als je een goede vriend die je lang niet zal zien  

nog één ding kan meegeven, wat zou dat zijn?
• Wat zouden mensen volgens jou nooit mogen  

vergeten in hun leven?

Geen wereldschokkende zaken
Verwacht niet dat elke leerling een wereldschok-
kend nieuw inzicht zal aandragen, maar erken de 

levensinzichten die elke leerling aandraagt, hoe 
concreet of banaal ook. Een vrij evident inzicht kan 
altijd een goede reminder zijn voor iemand die het 
op dat moment nodig heeft.

Doe mee
Doe als leerkracht sowieso mee met het verzame-
len van levenslessen. Je maakt immers deel uit van 
de klas. Probeer bij het delen van levenslessen aan 
te voelen wie eerst aan bod komt. 

Herhaal elk jaar
Niets belet je om deze oefening jaar na jaar met de 
leerlingen te herhalen. Ze zullen wennen aan de 
vragen, bewust bezig zijn met hun eigen leven en 
tot meer en diepgaandere zelfinzichten komen. 

Levenslessenmuseum
Wil je als klas wat fleur en wijsheid brengen in je 
school? Dan kan je van de klas een levenslessen-
museum maken en anderen (ouders, mede- 
leerlingen, leerkrachten,…) uitnodigen om hen  
te inspireren. 

Wijsheidsclub
Je kan met vrijwillige leerlingen en leerkrachten 
een wijsheidsclub vormen, die acties bedenkt en 
coördineert om het wijsheidspotentieel van de 
school te benutten en zichtbaar te maken.

Meer tips lees je in de levenslessentoolbox. 

Meer dan 60000 lerenden in het Stedelijk Onderwijs Antwer-
pen. Dat zijn meer dan 60000 unieke perspectieven op het 
leven. Meer dan 60000 kansen om naar elkaar te luisteren 
en samen wijsheid op te bouwen. Met die insteek werkte 
het Stedelijk Onderwijs in het schooljaar 2019-2020 samen 
met de Indische organisatie PROJECT FUEL van de 28-jarige 
stichter Deepak Ramola. Sinds zijn 17e reist Deepak de hele 
wereld rond met slechts één doel: zoveel mogelijk levensles-
sen verzamelen en deze doorgeven. 

Zijn uitgangspunt is dat iedereen inzichten verwerft en kan 
leren van elkaar. De kwaliteit van een levensles staat immers 
los van leeftijd, ervaring of intelligentie van de persoon die 
ze deelt. En zo kijken wij ook naar een democratische school: 
waar je actief luistert naar elkaar, nadenkt over wat we je 
bij te dragen hebt, streeft naar verbondenheid en waar je 
samenwerkt en samen leert. 

Stedelijk Onderwijs nodigde Deepak Ramola in oktober 
drie weken uit in Antwerpen. Leerlingen en leraren werden 
opgeroepen om zoveel mogelijk levenslessen te verzamelen. 
Deepak begeleidde tientallen teams en klassen in workshops 
rond levenslessen. Een fijne manier om kleine stappen te 
zetten naar meer democratische, rechtvaardige, vreedzame, 
diverse en wereldse scholen. 

Levenslessen zijn er om van elkaar 
te leren. Kleuters, leerlingen,  
leraren: iedereen heeft ze.  
Een oprecht gesprek en je haalt 
levenswijsheden zo boven.  
Levenslessen ontroeren en bren-
gen mensen dichter bij elkaar. 
Het zijn geen wereldschokkende 
dingen, maar kleine waarheden.”

“

PROJEC T  FUEL

Check www.onderwijsisleven.be/2019 -2020/ 
levenslessen. In een video zie je een impressie 
van het bezoek van Deepak Ramola aan  
onze schoolteams. Meer info over Project Fuel:  
www.projectfuel .in

Het team Actief Burgerschap van het Stedelijk Onderwijs en Project FUEL ontwikkelden 
samen een toolbox voor scholen om de mogelijkheden en de methodes om met levens-
lessen te werken te laten zien. Deze toolbox kan je gratis downloaden op  
www.onderwijsisleven.be/2019 -2020/levenslessen

LEVENSLESSENTOOLBOX
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“Ne goeiendag is rap gezegd.”
— Yolanda, 57 jaar

“Huilen mag, maar  
probeer je te herpakken.”
— Kjenti,  9 jaar

“Geniet van een vrije dag.  
Er moet al zoveel.”
— Gevano, 9 jaar

“Life can be dramatic,  
but don’t make it a drama.”
— Ras en Scheile,  Discobar A Moeder

“Ga actief op zoek  
naar het beste in mensen.”
— Jinnih, Antwerps onderwijsschepen, 42 jaar

“Het is nooit te laat”
— Joke, 43 jaar

“Uitslapen! Als je moe bent,  
word je rapper kwaad.”
— Jon, 8 jaar

Ontdek video’s,  extra uitleg en meer levenslessen  
op www.onderwijsisleven.be/2019 -2020/ 
levenslessen/levensles-van-anderen 

MEER LEVENSLESSEN  
EN INSPIR ATIE?
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DEMOCR ATISCH
RECEPT
Werken aan een democratische school is zoals koken. Beetje bij 
beetje vind je de juiste verhoudingen, ingrediënten en werkwijze.

RECEPT  VOOR EEN DEMOCR ATISCHE SCHOOL

Een democratische school heeft een diverse maar boeiende 
smaak, waarin elk ingrediënt ten volle tot uiting komt. Maak 
dit recept bij voorkeur samen met je huisgenoten: de liefde 
en verbondenheid zorgen voor extra verfijning.

  200 gr Betrokkenheid
  250 gr Talentwerking
  200 gr Levenslessen
  150 gr Duidelijke beslissingen
  400 gr Participatieorganen
  150 gr Inspraak
  50 gr Feedback

 Naar smaak: oudercommunicatie,  coöperatieve   
 leerstrategieën en versgemalen bottom-up ideeën.

Schroei de participatieorganen dicht op een hoog vuur en kruid af met oudercom-
municatie. Marineer de dichtgeschroeide participatieorganen een paar uur in een 
bad van feedback. Laat in een aparte pan de betrokkenheid, de talentwerking en 
de levenslessen zachtjes zweten. Bevochtig met de duidelijke beslissingen en de in-
spraak, en laat rustig inkoken. Rasp er een paar coöperatieve leerstrategieën over. 
Dit recept vereist een delicaat evenwicht: geen enkel ingrediënt mag overheersen.
Schik de inhoud van de twee pannen op een bord en roer ze voorzichtig door 
elkaar. Voeg naar smaak de nog bottom-up ideeën toe. Is de saus nog niet dik 
genoeg? Herhaal dan het proces tot de gewenste dikte is bereikt.
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IN  DE  KLEINE MUZE
De kleine Muze is een stedelijke basisschool in hartje Borgerhout. De school laat zich 

inspireren door de Daltonfilosofie en legt een sterke nadruk op groepsdynamica en 
samenwerking. Toch liggen er nog uitdagingen: het team droomt ervan dat elk 
kind een goed zelfinzicht bereikt, waardoor het goed weet wat het kan bijdra-

gen aan de groep. Het team wil dat bereiken door de kinderen te laten reflec-
teren over hun talenten (wat ze kunnen en graag doen). Op die manier zetten 
ze samen stappen naar een democratische school.

RECEPT  VAN MAGDA, DIREC TEUR

Magda en haar team wilden op een structurele manier verder werken aan actief bur-
gerschap op school. Ze bogen zich over de eigen sterktes en opportuniteiten. Samen 
beslisten ze om de komende jaren méér in te zetten op talentontwikkeling. Niet met 
losse acties rond allerlei thema’s, maar gefocust en met een langetermijnvisie. Het be-
ter kunnen ontdekken en ontwikkelen van talenten van kinderen, vraagt ook een goede 
kijk op je eigen talenten. En dus startte het team met het in kaart brengen van de eigen 
talenten: welke leraar is sterk in wat? 

“Meestal zeggen collega’s waar ze niet goed in zijn, maar het benoemen van de eigen 
talenten blijkt veel moeilijker. Elke leraar kreeg nadien de taak om tijdens een pro-
jectweek zijn/haar talent in een workshop te delen met de kinderen. Op die manier 
konden de kinderen proeven van allerlei workshops en nieuwe ‘krachten’ ontdekken. 
Die week ontstond er een ongelooflijke dynamiek op de school. Leerkrachten ontdekten 
talenten van kinderen die ze nooit gezien hadden. Kinderen kwamen met veel meer 
plezier naar school. Ze leerden nieuwe dingen waarin ze konden uitblinken en waarmee 
ze hun juffen en meesters konden verrassen. We zagen hen opleven en de leerkrachten 
zagen plots manieren om kinderen op een andere manier te stimuleren. Door beter naar 
talenten te kijken en deze meer gebruiken, geven we iedereen een stem én meer kansen 
op school. Zo willen wij bouwen aan een democratische school”, aldus Magda. 

“Oog hebben voor ieders talenten, dat is 
de basis voor een democratische school”

RECEPT  VAN MARIJKE,  BETROKKEN OUDER

De 2 kinderen van Marijke lopen school in De Kleine Muze. “Voor mij is een democratische school 
een school waar iedereen telt en inspraak krijgt. Waar niet alleen gepráát wordt over participatie 
of diversiteit, maar waar het team er mee echt iets mee doet en blijft zoeken naar oplossingen. 
Omgaan met verschillen bijvoorbeeld, leer je volgens mij door het in de praktijk om te zetten. Die 
aanpak apprecieer ik wel aan de school”, aldus de mama van Anna en Simon.

“Zelf had ik talentenontwikkeling niet onmiddellijk ge-
linkt aan burgerschap, maar eigenlijk klopt dat wel.  
Ik heb mijn kinderen zelden zo graag naar school zien 
gaan dan tijdens de projectenweek. Aan onze keukenta-
fel ging het de hele tijd over talenten. Welk talent gin-
gen ze kiezen en tonen op het schoolfeest? Want dat zou 
in het teken staan van talenten. De kinderen stonden 
in die projectenweek zelfs elke dag vroeger op. Ook het 
klasdoorbrekende vonden ze super fijn. Jammer dat het 
schoolfeest en de vervolgacties niet konden doorgaan 
door Corona. Ik hoop dat de draad volgend schooljaar 
opnieuw wordt opgenomen.” 

“Mijn kinderen  
stonden zelfs  
vroeger op om  
naar school te  
kunnen gaan” 

RECEPT  VAN JUF  CHARLOT TE  
VAN HET  3E LEERJA AR 

“Wil je werken aan talentontwikkeling van kinderen, 
dan begin je best bij jezelf. Dat was ons vertrekpunt. 
Als team namen we de tijd om naar onszelf te kijken 
en de eigen talenten te benoemen. De andere col-
lega’s vulden dat aan. Ik vond het zelf heel tof om 
mezelf te ontdekken en te horen hoe collega’s naar 
me kijken. Bedoeling is dat we met ieders talenten 
op termijn gemakkelijker samenwerken en taken aan 
elkaar kunnen doorgeven. Dit schooljaar hebben we 
alvast eerste stappen gezet door in duo’s workshops 
te organiseren. Enerzijds een workshop in functie 
van je eigen talent (bij mij was dat ‘muziek’), maar 
anderzijds heb ik ook een workshop mee voorbereid 
over ‘natuur’. Iets waar ik totaal niet in uitblink, 
maar zo leren we onszelf ook stretchen. Kinderen 
moeten ook leren ontdekken waar ze minder sterk 
in zijn. Dat is bij ons leerkrachten niet anders!”

 “In een democratische school kunnen  
leerlingen hun eigen talenten in de verf  
zetten en zo ontdekkend leren.”
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HOE DEMOCR ATISCH  
IS  JOUW SCHOOL?
Elke school gebruikt al heel veel ingrediënten van een democratische 
school. Wil je weten waar jij met jouw school staat? Kies bij elke stel-
ling jouw antwoord (A, B of C). Werk aan de winkel of valt het nog 
wel mee? Rechts vind je de resultaten terug. 

ZELF TEST

4. Elk jaar zijn er op school discussies over het 
dragen van korte rokken, petten en trainings-
broeken. Hoe gaat je school hiermee om?
a. Het team en de directie bepalen jaarlijks in het 
schoolreglement welke kledijvoorschriften gehan-
teerd worden, en welke straffen er worden gege-
ven bij overtreding.
b. Het team en de directie gaan jaarlijks in gesprek 
met de leerlingen over de pijnpunten in de kledij-
voorschriften, met wederzijdse argumentatie. Na 
deze gesprekken wordt gekeken of de jaarlijkse 
kledijvoorschriften in het schoolreglement moeten 
aangepast worden.
c. Het team en de directie hebben besloten dat 
ze niet langer kledijvoorschriften gaan hanteren. 
Iedereen mag dragen wat hij of zij wil.

5. Op de eerste personeelsvergadering van 
het jaar neemt een nieuwe collega het 
woord bij  het onderwerp van het evaluatie -
beleid. Zij  ver telt dat ze hier op haar vorige 
school ook rond werkten, en doet een aantal 
voorstellen tot verbetering. Hoe reageert 
het team?
a. “Leer eerst de cultuur van deze school wat 
kennen voor je voorstellen tot verbetering doet. 
Wacht je beurt af, als je hier langer bent, kan je 
meer te zeggen hebben.”
b. “Bedankt voor je input. Scholen kunnen na-
tuurlijk eens verschillen, en wat werkte op de ene 
school, werkt daarom nog niet voor de andere. 
Zou je willen deelnemen aan een werkgroep om 
een schooleigen beleid uit te stippelen.”
c. “Als jij al ervaring hebt met dit domein, doe jij 
maar voorstellen om het evaluatiebeleid op deze 
school te verbeteren. We voeren die wel uit.”

Uiteraard is deze zelftest maar een kleine indicatie van waar je school staat. Wil je je school 
grondiger screenen? Dan kan je gebruik maken van deze twee instrumenten:
• De kwaliteitswijzer Actief Burgerschap geeft je de kans om aan de hand van 9 kwaliteitscrite-

ria na te gaan in welke mate democratisch burgerschap verankerd is op je school. Het Stede-
lijk Onderwijs vraagt van zijn scholen dat ze in 2025 op alle kwaliteitsindicatoren minimaal 
niveau 2 (procesgericht) scoren. Je vindt de kwaliteitswijzer op het medewerkersportaal, op 
het kanaal ‘Actief Burgerschap op School’ bij de sectie ‘Kwaliteitswijzer’.

•  De toolbox Democratische School helpt je om het participatief gehalte van je schoolwerking 
consequent in kaart te brengen. Op basis hiervan kan je prioriteiten en werkpunten bepalen. 
Je vindt de toolbox Democratische School op www.onderwijsisleven.be/2019-2020/zelf-aan-de-
slag/toolbox

K WALITEITSWIJZER EN TOOLBOX

1. De refter op je school wordt verbouwd tot 
een polyvalente ruimte. Hoe gaat de directie 
te werk bij  het vormgeven van deze ruimte?
a. De directie neemt de plannen op met de bouw-
heren en neemt zelf de beslissingen.
b. De directie plant inspraakmomenten voor 
personeel en leerlingen om samen te bepalen hoe 
de ruimte eruit moet zien. Achteraf koppelt de 
directie ook terug aan de deelnemers welke van 
hun voorstellen al dan niet weerhouden zijn en 
waarom.
c. De directie schrijft een wedstrijd uit waarbij de 
leerlingen voorstellen kunnen doen. De leerlingen-
raad selecteert als jury de drie beste voorstellen. 
Deze worden allemaal zonder meer door de direc-
tie uitgevoerd. 

2. Tijdens een vergadering van de school-
raad wordt een delegatie van leerkrachten 
en leerlingen uitgenodigd de komende 
opendeurdag te bespreken. De leerkrachten 
en leerlingen stellen voor dat de leerlingen 
zelf  de rondleidingen geven. Hoe reageert 
de schoolraad?

a. “Deze dag is heel belangrijk voor onze school, en 
we kunnen het risico niet lopen dat we een slechte 
beurt maken. Liever het personeel dus.”
b. “Fijn idee, maar we willen graag vooraf met de 
leerlingen bespreken hoe we onze school gaan 
voorstellen en welke rol ze hierin kunnen opne-
men. Waar het moeilijk is, hebben we graag dat 
het personeel een handje toesteekt.”
c. “Uitstekend idee. De leerlingen mogen zelf het 
hele programma in elkaar steken en beslissen hoe 
ze onze school willen voorstellen.”

3. De leerlingenraad stelt voor dat leer-
krachten jaarlijks geëvalueerd worden door 
de leerlingen. Hoe reageert het team?
a. “Dit is een slecht idee. Leerkrachten zijn hier om 
de prestaties van de leerlingen te beoordelen, niet 
omgekeerd.”
b. “We staan open voor feedback van onze leerlin-
gen, maar we vinden dat de eindbeoordeling bij 
onze collega’s en directie moet liggen. Zij hebben 
immers pedagogisch-didactische expertise.”
c. “Dit gaan we doen, en we gaan dit serieus 
nemen. Collega’s die slechte scores krijgen van de 
leerlingen, krijgen een negatieve evaluatie.”

Voornamelijk a: J i j  werkt op een 
eerder autoritaire school . 

Beslissingen worden hier vaak top-
down genomen. Het perspectief van de 
leerlingen komt zelden aan bod. Er is een 
tendens tot behoudsgezindheid: anciënni-
teit en verworven rechten gaan vaak voor 

op expertise en betrokkenheid.

Voornamelijk b: J i j  staat op een 
democratische school . 

Ieders perspectief wordt meegenomen 
in de besluitvorming, maar er wordt 
wel een duidelijke visie en lijn bewaakt. 
‘De massa’ neemt niet automatisch de 
beslissing, maar wordt afgewogen tegen 

de aanwezige expertise op school.

Voornamelijk c:  J i j  staat  
op een chaotische school . 

Door een beperkt leiderschap is er weinig 
standvastigheid in structuren en exper-
tise. Het team springt op opportuniteit, 
maar loopt het risico om in de chaos 
te verzanden. Door nagenoeg alles uit 
handen te geven aan leerlingen en indivi-
duele leerkrachten komt de expertise van 
sommigen weinig aan bod.



40

DEMOCR ATISCHE SCHOOL — onderwijs is  leven

41

INSPIRATIE
BRONNEN

met de steun van de
Vlaamse Overheid

Hoe zit het bij jou op school met leerlingenparticipatie? 
Deze werkmap bundelt inspirerende ervaringen van basisscholen rond leerlingenparticipatie. Leerlingen be-
trekken bij het hele klas- en schoolgebeuren is het uitgangspunt. Omdat participatie een recht is. En omdat 
de neveneffecten van participatie mooi meegenomen zijn: meer betrokkenheid van iedereen zorgt ervoor dat 
iedereen gemotiveerder naar school komt. Je school wordt er warmer, fijner, leefbaarder van.

Leerkrachten, directie en leerlingen staan elke dag opnieuw voor de boeiende uitdaging om participatief 
met elkaar om te gaan. Deze werkmap geeft je handige tips en leuke suggesties over hoe je dat het best 
aanpakt. 

Oprechte deelneming

Bestaat de school nog waar leerlingen eigenlijk niet meetellen? ‘Oprechte deelneming’ is een uitnodiging om 
dat soort school samen te begraven.

Voor jouw school is deze werk- en inspiratiemap een pleidooi voor oprechte deelneming: geen nep- maar 
oprechte participatie. Participatie heeft pas zin als leerlingen en leerkrachten samen voelen dat ze op school 
iets kunnen veranderen, dat de school hun ideeën – en dus hun persoon – oprecht serieus neemt. 

Veel plezier samen!

‘De school is van iedereen. Groot én klein moet kunnen meedoen op school: zijn mening zeggen en mee 
kiezen wat er op school gebeurt. Als we meepraten, kunnen we de school toffer maken. En de school 
kan altijd toffer. Altijd.’

Jeroen, vijfde klas OPRECHTE  
DEELNEMING

WERKMAP LEERLINGENPARTICIPATIE
 VOOR ALLE KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL

VZW DOEDÈSKADÈN & KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

OPRECHTE  DEELNEM
ING  W

ERKM
AP LEERLINGENPARTICIPATIE VOOR DE BASISSCHOOL

VZW DOEDÈSKADÈN &
 KINDERRECHTENCOM

M
ISSARIAAT

“Elke school geeft op haar eigen ritme vorm aan participatie”

Deze brochure met praktische werkvormen kwam tot stand door een 
samenwerking van Doedeskaden VZW en het kinderrechtencommissariaat. 
De focus ligt op kleuter- en lager onderwijs, maar de methodieken zijn 
zeker ook in andere onderwijsniveaus en contexten toe te passen. De map 
biedt aanknopingspunten, tips en suggesties om in je klas of school aan de 
slag te gaan, om samen school te maken met alle leerlingen. 
Te downloaden via:  
https://doedeskaden.be/tekst/oprechte-deelneming/

“Feedback geven en krijgen kan je leren”

De bekroonde documentaire ‘Children full of life’ laat indringend zien hoe 
de inspirerende leerkracht Mr. Toshiro Kanamori verbondenheid creëert 
met en onder zijn leerlingen. Hij draagt elk van hen op om hun ware inner-
lijke gevoelens in een brief te schrijven en deze voor de klas voor te lezen. 
Door hun leven te delen, beginnen de kinderen te beseffen hoe belangrijk 
het is om voor hun klasgenoten te zorgen.
Gratis te bekijken op Youtube 

WERKMAP OPRECHTE DEELNEMING

DOCUFILM: CHILDREN FULL OF LIFE

“Alles over kinderrechten”

Wil je meer te weten komen over kinderrechten? Wil je een actueel thema 
bekijken vanuit een kinderrechtenperspectief? Zoek je gewoon wat meer 
informatie voor een les over een specifiek onderwerp? Kenniscentrum Kin-
derrechten vzw (KeKi) wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van 
het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren. 
Deze informatie vind je op hun website.

WEBSITE KEKI.BE

“We helpen ouders, leerlingen en leerkrachten te verbinden”

De schoolbrug is een organisatie die werkt op alle onderwijsniveaus en zich 
actief inzet om bruggen te bouwen tussen scholen, ouders en leerlingen. 
Zo probeert ze alle Antwerpse jongeren te ondersteunen in een succesvolle 
schoolloopbaan. De Schoolbrug werkt met een vast team aangevuld met 
vrijwilligers. Ze werken vooral op onderwijskeuze, vrije tijd, taal, ouderac-
tiviteiten… Op hun website vind je meer info, materialen en methodieken 
om zelfstandig aan de slag te gaan.
Website: www.deschoolbrug.be

ORGANISATIE: DE SCHOOLBRUG

Screenshot ‘children full  of l i fe’
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FAC TCHECK

DEMOCRATISCHE 
SCHOOL IN  
CIJFERS Onderwijs is leven. Maar onderwijs is 

ook cijferen. Wat zeggen deze cijfers over 
democratische school? 

33e
 PL A ATS VOOR BELGIË

Dat is de plaats van België in de democratie-index 2019 van The Economist Intelligence 
Unit. Ze stellen jaarlijks een lijst op die het democratisch gehalte van bijna alle landen 
op de wereld weergeeft. De rangorde gaat oplopend van 1 (land met grote democrati-
sche vrijheid) tot boven de 150 (land met zwaar onderdrukkende dictatuur). De ranglijst 
bestaat uit 167 landen, met op kop steeds de Scandinavische landen. Meestal Noorwe-
gen, of Zweden. Hekkensluiter is steevast Noord-Korea, dat als minst democratische 
wordt beschouwd. 
België staat op de 33e plaats. Sinds 2014 is ons land volgens deze barometer niet langer 
een volwaardige, maar een gebrekkige democratie.  Er zijn eerlijke verkiezingen en 
vrijheid van meningsuiting, maar door een gebrekkige regering, politieke deelname en 
cultuur functioneert de democratie bij ons verre van optimaal. 
Sinds 2014 blijft onze score dalen. In 2013 scoorden we nog een solide 8,05. In 2018 
was die score teruggevallen naar 7,78. De grens tussen een gebrekkige en volwaardige 
democratie ligt op 8,00. Ter vergelijking: Noorwegen scoort 9,87, Nederland 8,89, Italië 
7,71 en Hongarije 6,63 (data voor 2018).

5  JA ARTHEMA’S
Onderwijs is leven! Onder dat motto zet Stedelijk Onderwijs Antwerpen zijn actief burger-
schapswerking in de kijker. Dat gebeurt aan de hand van vijf jaarthema’s. De ‘democratische 
school’ is het eerste jaarthema. Schoolteams van 7 stedelijke scholen en academies liepen 
een intensief traject om hun school nog meer democratisch te maken. In dit magazine lees je 
hoe zij dat deden. Hopelijk kunnen hun praktijkverhalen jou inspireren om mee te werken aan 
jouw democratische school. Vanaf september 2020 werken 7 andere stedelijk scholen inten-
sief aan het jaarthema de ‘wereldschool’. Nadien volgen nog de ‘rechtvaardige’, ‘diverse’ en 
‘vreedzame’ school.  

1e
 KINDERRECHTENACADEMIE

In de stedelijke academie Merksem kunnen 
honderden kinderen, jongeren en volwassenen 
zich creatief uiten in muziek, woord, dans en 
beeld. Als sinds 2012 werkt het team vernieu-
wende acties uit die kinderen en jongeren 
sterker maken en een stem geven. Het hoeft 
dan ook niet te verbazen dat deze academie 
zich de allereerste kinderrechtenacademie mag 
noemen. “We zetten in op een kindvriendelijk 
kinderrechtenklimaat. Want we geloven echt 
dat je via kunsteducatie kinderen de kans geeft 
om zich artistiek te ontwikkelen en zo ook hun 
zelfvertrouwen, zelfbeeld, (zelf)respect ver-
sterkt”, aldus de directeur. 

Zo organiseert de academie laagdrempelige 
uitstappen waardoor alle kinderen kunnen 
deelnemen. Leerlingen met motorische en 
meervoudige beperkingen kunnen er elke week 
dansles volgen (in samenwerking met  
De Leerexpert Dullingen). Kinderen kunnen bij-
voorbeeld ook hun mening kwijt via de kinderrechtenboot in de hal van de Academie. Onder 
deze boot worden vragen gesteld aan de leerlingen. Bijvoorbeeld: Wat maakt jou blij? Wat wil 
je in de Academie veranderen? Met deze antwoorden wordt dan verder gewerkt. Er kwam een 
kinderrechtenconcert en –rap. 

Sinds 2019 werkt de stedelijke academie Merksem intensief aan een traject om nog democra-
tischer te worden. Met het verzamelen en delen van levenslessen wijst de academie erop dat 
we ook van kinderen veel kunnen leren.
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EINDEXAMEN
Drie vragen voor twee mensen met een hart voor hun democratische 
school. Jonathan en Hanne van stedelijke basisschool De Wereldreiziger 
trokken vorig schooljaar mee aan de kar om hun school democratischer 
te maken. Ze kiezen met hun traject voor een duurzame weg. 

1/ Wat vind jij  de voornaamste democrati -
sche gebeurtenis, trend of evolutie in het 
voorbije schooljaar?
 
Dat partijen na de verkiezingen niet tot een com-
promis kunnen komen, waardoor er tijdens de co-
ronacrisis een noodregering moest opgericht wor-
den. Het ging om een minderheidsregering. Dit is 
al iets wat voor mij stof tot nadenken gaf. Ik denk 
dat wij voor de uitdaging staan om de jongeren 
van vandaag klaar te stomen om met democratie 
op een doordachte wijze aan de slag te gaan. Laten 
wij als schoolteams onze kinderen bewust maken 
dat democratie iets is waar onze grootouders voor 
gevochten hebben. 

2/ Wat is het belangrijkste inzicht dat je 
hebt meegekregen uit het traject Democrati -
sche School?
 
Ik ben als stagiair in onze ontwikkelgroep gestapt 
vanuit een eerder volgende positie. Gaandeweg 
vond ik in dit thema mijn drive en werd ik door-

heen het jaar een écht teamlid van de ontwikkel-
groep. Ik sta nog steeds versteld van het feit dat 
democratie in zo’n kleine dingen kan zitten en 
dat er vanaf zo’n jonge leeftijd aan gewerkt kan 
worden. Door mee aan de leerlijnen te sleutelen 
en mijn creatieve blik hierop te werpen, ben ik tot 
nieuwe inzichten gekomen die ik uiteraard in mijn 
verdere professionele carrière zal meedragen. 
 
3/ Welke persoon associeer jij  met demo-
cratie of de democratische school, of juist 
helemaal niet?
 
De persoon die bij mij het eerst naar boven kwam 
was Adolf Hitler. Dit is voor mij nog steeds de 
meest waanzinnige periode in het laatste deel van 
de geschiedenis. Het feit dat Hitler verkozen werd, 
dus de stem van het volk kreeg maar deze dan op 
een extreem foute manier heeft gebruikt, geeft 
me over heel mijn lijf kippenvel. Dit laat maar zien 
op wat voor manier de volksstem gemanipuleerd 
kan worden, waarna een heuse dictatuur kan 
ontstaan. Ik hoop dat we de volgende generaties 
mogen opleiden tot kritische wereldburgers die 
aan de slag gaan met hun rechten waarvoor (en 
zeker voor de vrouwen) nog maar recent ontzet-
tend hard voor gevochten is!

Hanne Errygers,  
Stagiair zorgcoördinator  
basisschool De Wereldreiziger 

Hanne Errygers,  stagiair zorgcoördinator  
basisschool De Wereldreiziger
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1/ Wat vind jij  de voornaamste democrati -
sche gebeurtenis, trend of evolutie in het 
voorbije schooljaar?
 
De voorbije maanden heb ik met open ogen staan 
kijken naar onze ‘noodregering’… In tijden van 
crisis lijkt democratie een hele andere betekenis te 
hebben voor velen. Ik heb me enorm gestoord aan 
de communicatie van de Minister van Onderwijs, 
maar ik heb ook ogen getrokken op lokaal vlak: het 
is gelukt om zomerscholen te organiseren voor de 
stedelijke scholen. Iets wat niet zo evident is als 
het lijkt. 

2/ Wat is het belangrijkste inzicht dat je 
hebt meegekregen uit het traject Democrati -
sche School?

Ik heb vol bewondering leren kijken (nog meer dan 
voorheen) naar de manier waarop kinderen op 
hun eigen leven een kijk hebben. Dit kwam vooral 
naar boven toen Deepak Ramola op bezoek was. 

Sommige kinderen hebben hier echt mooie dingen 
verteld. Ook al zijn ze nog jong, toch slagen ze erin 
(via de Deepak-methode) om hun eigen levens-
lessen te verwoorden. Ook hier viel op dat de 
taalbarrière geen barrière mag zijn in het werken 
met kinderen wereldwijd. Deepaks aanpak was een 
eye-opener voor mij. Niet alleen zijn enthousiasme 
maar ook zijn nieuwsgierigheid heeft me geïnspi-
reerd.

3/ Welke persoon associeer jij  met demo-
cratie of de democratische school, of juist 
helemaal niet?

Ik blijf met angstige blik kijken naar leiders van lan-
den zoals Rusland, Brazilië en Amerika… Ik maak 
daar ook niet graag te veel woorden aan vuil. Ik 
link de onmacht van bepaalde minderheidsgroepen 
in deze landen aan de ‘democratische’ procedures 
die in deze landen lopen. Waar ik dan wél veel lof 
over heb, is onze directeur, Jef Groffen. De manier 
waarop hij naar kind-zijn kijkt, is uitzonderlijk in-
spirerend voor mij. De manier waarop hij zijn team 
leidt, is warm en geborgen. 

Jonathan Van den Broeck, zorgcoördinator 
(De Wereldreiziger en De Esdoorn) 
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