
Wat kunnen leerlingen 
doen om hun onderwijs 

te verbeteren?! 



 Het LAKS 

 Het Nederlandse schoolsysteem 

 Manieren om als scholier je onderwijs te verbeteren 

volgens het LAKS: 

• VLIB (Vereniging van Leerlingen In Benoemingsprocedure) 

• LED (Leerlingen Evalueren Docenten) 

• Leerlingenraad 

• LAKS Monitor (horizontale dialoog) 

 

 

Inleiding 



Even kennis 
maken! 



 Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is de 

eerste alleen door minderjarigen opgerichte 

organisatie in Nederland. 

 Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is de 

enige belangenbehartiger van scholieren in 

Nederland.  

Wat is het LAKS? 



 200 leerlingenraden 

 7 scholieren (bestuur) 

 3 full-time medewerkers 

 

 

Wie zijn het LAKS? 



 - KIC (Klachten en Informatie Centrum) 

 - Vereniging 

 - Lobby 

 

 

Wat doet het LAKS 



 1993 was het LAKS de eerste minderjarige organisatie die een 

wetsvoorstel mocht komen uitleggen in het Nederlands parlement 

 Aanpassing van wetgeving in Nederland op meerdere terrein binnen het 

onderwijs. 

 Enkele grote protesten. 

Wat heeft het LAKS bereikt?! 







Management op Nederlandse 
scholen 

 
 



Wie? 

 Leerlingen verenigd in de VLIB. 

Wat? 

 Leerlingen zitten in de sollicitatie commissie van docenten op 

hun school. 

Hoe? 

 Een stappenplan 

 

VLIB (Vereniging van Leerlingen In Benoemingsprocedure) 



 



Stappen plan VLIB evaluatie nieuwe 
docent 

13 

Selectie van 
Kandidaten 

Aanstelling  
(1 jaar)  

Vacature 
Profielschets 

Tijdelijke aanstelling 

Tussentijdse evaluatie (na 3 maanden) 

VLIB maakt 
advies 

Goede punten 
Verbeter punten 

Enquete  
3 klassen 

Benoemings cie 
• 2 ll van VLIB  
• Personeels mw 
• Directie 

Definitieve evaluatie (na 1 jaar)  

Herhaling  
enquete 

Definitief  
Advies VLIB 

Definitieve  
aanstelling 

Benoemings cie 
• 2 ll van VLIB 
• Personeels mw 
• Directie 

Evaluatie cie VLIB 
+ 3 klassen 
 



- 1: De school maakt een vacature openbaar met een bij 

behorende profiel-schets. 

- 2: 2 leerlingen uit de VLIB overleggen met de directeur, 

personeelsfunctionaris en het docententeam over welke 

kandidaten ze uitnodigen voor een gesprek. 

- 3: De stem van de VLIB telt voor 1/3 mee bij de benoeming 

van een docent (1 jaar contract) 

Stappenplan/werkwijze 



- 4: 3 willekeurig gekozen klassen aan wie de docent les geeft 

maken in de maand november een enquête over het 

functioneren  van de docent. 

- 5: De VLIB verwerkt alle enquêtes en komt met een voorlopig 

advies naar de schoolleiding. In het advies staan 

aandachtspunten waar de docent aan moet werken en dingen 

die de docent volgens de leerlingen goed doet.  

Stappenplan/werkwijze 



- 6: Dezelfde 3 klassen die in november een enquête hebben 

gemaakt maken in april nog een enquête over de docent. 

- 7: De VLIB verwerkt de enquêtes en en brengt vervolgens een 

definitief advies uit aan de schoolleiding. Dit kan positief of 

negatief zijn. Nadruk bij dit advies ligt bij of een docent heeft 

gewerkt aan de aangegeven verbeter punten. 

 

Stappenplan/werkwijze 



- 8: Het advies van de VLIB telt weer voor 1/3 mee bij de 

beslissing of de docent een vaste aanstelling krijgt of niet. 

Stappenplan/werkwijze 



- Leerlingen trainen 

- Hoe houden ze zelf gezag in de klas? 

- Kennis van specifieke zaken?   

 

- Format en sfeer creëren waarin dit mogelijk is 

- Wat is mijn taak hierin als schoolleider? 

Investeringen 



 

Wie?    

Leerlingen   

Wat? 

Evalueren docenten 

Hoe? 

Het invullen van vragenlijsten 

 

 

LED (Leerlingen Evalueren Docenten) 



Waarom? 

 -Leerlingen zijn de enigen die een docent heel vaak meemaken. Daarom kunnen zij heel goed informatie 

geven over zijn of haar gedrag. 

 -Soms wordt de beoordeling van de docent overgelaten aan mensen van de schoolleiding of mededocenten die 

een keer achter in de klas gaan zitten. De les wordt door hun aanwezigheid zo beïnvloedt dat goed 

beoordelen onmogelijk is.  

LED (Leraren Evalueren Docenten) 



Waarom? 

 De les wordt boeiender. Docenten willen hun leerlingen immers motiveren en als hen eindelijk 

eens goed duidelijk gemaakt wordt hoe dat moet dan gaan ze daar mee aan de slag en zullen 

de lessen verbeteren.  

 Er zijn zaken die alleen leerlingen kunnen beoordelen zoals duidelijkheid, boeiendheid, 

inlevingsvermogen van de docent en het respecteren van de mening van leerlingen. 

LED (Leraren Evalueren Docenten) 



Waarom niet? (weerlegging) 

 Leerlingen niet serieus  

• Blijkt niet zo te zijn bij scholen met een LED 

 Representativiteit  

• Groot aantal leerlingen in een klas geeft goed gemiddeld beeld 

 Negatieve beeldvorming 

• Bij een negatief beeld is er meestal een reëele aanleiding 

Conclusies op basis van studies opgenomen in de publicatie ‘LED’ 

 

LED (Leraren Evalueren Docenten) 



 Waarom? (weerlegging) 

 Waarschijnlijk is een van de eerste argumenten van mensen die tegen LED zijn, dat leerlingen helemaal niet 

in staat zijn om serieus vragen over het gedrag van hun docenten te beantwoorden. Dat ze het alleen maar 

als een kans zien om hun docenten zwart te maken. Dit is niet waar: 

-Op scholen die al met een LED-systeem werken, is gebleken dat leerlingen de vragenlijst wel degelijk 

serieus invullen.  

 

LED (Leraren Evalueren Docenten) 



 Waarom? (weerlegging) 

 -Ook het IVLOS is tot die conclusie gekomen. Het IVLOS (Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, 

Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden) is een onderzoeksinstelling die verbonden is aan de Universiteit 

van Utrecht. Zij doen al twintig jaar onderzoek naar leraarsgedrag en de rol die leerlingen kunnen spelen bi 

het in kaart brengen daarvan. Uit hun analyses blijkt dat leerlingen over elke vraag nadenken en niet zomaar 

iets aankruisen. 

 Bovendien komen de meningen van leerlingen uit n klas vaak redelijk overeen er zijn ze helemaal niet 

buitengewoon negatief. 

 

LED (Leraren Evalueren Docenten) 



 Waarom? (weerlegging) 

 -Als er negatieve beelden zijn, dan zullen die dus ook wel een reden hebben. 

Een ander tegenargument zou kunnen zijn dat docenten moeten groeien in hun rol dat daarom een vroege 

evaluatie niet op zijn plaats zou zijn. Dit is echter een slecht argument. De ingewonnen gegevens zijn slechts 

ter informatie en zijn niet doorslaggevend bij een eventuele vaste aanstelling. Je kunt het ook omdraaien: de 

evaluatie kan de docent juist helpen om in zijn rol te groeien.  

 

 

LED (Leraren Evalueren Docenten) 



Wanneer werkt het? 

 - de docenten open staan voor opbouwende kritiek; 

 -er op de mening van de leerlingen gereageerd wordt; 

 -er op de mening van de docenten gereageerd wordt; 

 -het een vast onderdeel is van het personeelsbeleid; 

 -het wordt geregeld door docenten en leerlingen samen. 

 

 

 

LED (Leraren Evalueren Docenten) 



“Zo de gegevens zijn geanalyseerd, klaar?!” 

“Néé!” 

 

 Het werk begint nu pas, hoe? 

• Gesprek met leerlingen, docent en schoolleiding 

• Analyse van verbetering maken voor een 

(vak)sectie 

LED (Leraren Evalueren Docenten) 



De leerlingenraad! 



Vertegenwoordigt leerlingen 

 - in de medezeggenschapsraad  

 - bij het LAKS 

 - bij overleggen 

Komt op voor de belangen van de scholier 

 -  Door de VLIB 

 -  Door de LED 

Organiseert (in samenwerking met de schoolleiding) activiteiten die het 

schoolklimaat bevorderen. 

De leerlingenraad 



Wat is mijn rol hierin als schoolleider docent??? 

 - Aanbieden van kennis 

 - Aanbieden van faciliteiten 

 - Aanbieden van infrastructuur 

 - Neem ze serieus! 

  

De leerlingenraad 



LAKS Monitor 



Wie? 

- Leerlingen vullen een vragenlijst in van 20 minuten. 

- Doel: het creëren van een dialoog tussen leerlingen (leerlingenraad) en de schoolleiding 

over de school en het schoolklimaat. 

- Gefinancierd door ministerie van Onderwijs, ondersteund door de VO-Raad (Nederlandse 

vereniging voor schoolleiders) 

 

LAKS Monitor 



Wat? 

De monitor richt zich op 5 thema’s: 

1. Leerlingparticipatie 

2. Docenten en begeleiding 

3. Lessen en toetsen 

4. Algemene tevredenheid 

5. Organisatie binnen de school 

 

 

  

LAKS Monitor 



- Uitkomsten 

  

 

 

LAKS Monitor 



De LAKS monitor, wat kan met dat gekke 

Nederlandse project hier in België?! 

 

Wel; … 

 

  

 

 

LAKS Monitor 





   Wie? 
- Enthousiaste leerlingen 
Wat? 
- Een checklist met de onderwerpen van de LAKS 

monitor  
Doel? 
- Het creëren van een school waar iedereen op alle 
terreinen het maximale eruit haalt 

 

 

‘’De gouden school’’ 



 VLIB 

 LED 

 Leerlingenraad 

 LAKS-monitor/goudenschool 

 

 

Nog even kort 



….. 

Vragen???? 




