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6 LEERLINGEN

Ook voor leerlingen is het ingrijpend dat hun school bekend staat als zwak of zeer 
zwak. In hun onderlinge gesprekken kan er collectief een negatief gevoel ontstaan: 
‘We doen het allemaal slecht’ of ‘Deze school beperkt mij in mijn toekomst mogelijk
heden’. Van een grote groep negatiefdenkers gaat een ongewenste kracht uit die tot 
meer negativiteit leidt. Het is belangrijk om dit op tijd te signaleren en op te pakken. 
Dat begint met leerlingen serieus te nemen en hen te beschouwen als partners in het 
verbeterproces. 

Informeren
Informeer leerlingen bijvoorbeeld via een brief, waarin in begrijpelijke taal wordt 
uitgelegd wat het inspectieoordeel betekent voor hen en voor de school. Leg uit wat 
de school gaat doen om zo snel mogelijk weer op het gewenste niveau te komen. In de 
mentorklas kan het onderwerp verder vervolg krijgen.

Betrekken
Door leerlingen een actieve rol te geven bij de verbeteringen voelen zij zich mede
eigenaar van de verbeterplannen. Leerlingen hebben vaak goede praktische ideeën en 
weten de vinger op de zere plek te leggen. Ze zien niet alleen de knelpunten, maar 
ook oplossingen, en door hun positie in de school merken zij zaken op die voor de 
school wel, maar voor de leerling niet altijd vanzelfsprekend zijn. 

Betrekken kan bijvoorbeeld door, als dat nog niet het geval is, een leerlingengeleding 
aan de Medezeggenschapsraad toe te voegen. Dan krijgen leerlingen een officiële 
positie en de mogelijkheid om te overleggen met ouders en personeel. Input vragen 
aan de leerlingenraad kan ook, maar met de kanttekening dat het gesprek dan niet 
plaatsvindt tussen ouders, leerlingen en personeel, maar tussen leerlingen onderling. 
Sommige scholen kiezen voor een leerlingenklankbord of leerlingenresonansgroep die 
zich specifiek bezighoudt met de vorderingen in het verbeterproces. Ook aquarium
gesprekken (zie kader) zijn een goede manier om de inbreng van leerlingen serieus te 
nemen.
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Verankeren
Met behulp van Vensters van Verantwoording kan een school enquêtes af bij ouders 
en leerlingen om de tevredenheid over het onderwijs te meten. Deze enquêtes kunnen 
jaarlijks worden herhaald en geven een goed beeld van de manier waarop leerlingen 
tegen de school aankijken. Scholen die hier nog niet structureel mee werken of geen 
followup geven aan de uitkomsten van de enquête kunnen hiermee beginnen als 
eerste stap om de communicatie met en inbreng van leerlingen te verankeren. 
Terugkerende ‘rituelen’ zorgen ook voor verankering. 

Aquariumgesprekken

Hoe laat je leerlingen meedenken over verbeteringen in het onderwijs? Een 
aquariumgesprek is daarvoor een nuttig middel. Dit is een gesprek waarin 
leerlingen onder leiding van een (externe) gespreksleider met elkaar praten 
over het onderwijs en docenten luisteren. 

Plaats in een ruimte stoelen in een binnenste en een buitenste cirkel. In de 
binnenste cirkel nemen de leerlingen plaats. Achter hen, in de buitenste cirkel, 
gaan de docenten zitten. De docenten mogen niet meedoen aan het gesprek, 
maar alleen luisteren en aantekeningen maken. Het gesprek wordt geleid door 
een gespreksleider en kan bijvoorbeeld gaan over de sfeer op school, de 
lessen, het didactische en pedagogische klimaat. 

Goed voorbereide aquariumgesprekken leveren interessante informatie op. 
Spreek van tevoren een code af met de leerlingen: je mag alles zeggen, let op 
fatsoensnormen, we willen van jullie leren en het wordt niet tegen je gebruikt. 
De buitenste cirkel doet tijdens het gesprek zijn best om te begrijpen wat er 
gezegd en bedoeld wordt. Durf de rollen ook eens om te draaien: de docenten 
in de binnenkring en de leerlingen in de buitenkring.
Na de sessie vindt er een gesprek met de docenten plaats, met als centrale 
vraag: wat leren we hieruit, en hoe gaan we verder. 

Een aquariumgesprek kan vaker herhaald worden. Dat geeft een goed beeld 
van de vorderingen. Het middel kan ook ingezet worden met de ouderraad.


