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Praten met de leerling: waarom?

'Praat niet 
over maar 
met ons'



Praten met de leerling: hoe dan?

Gebruik maken 
van belangenbehartigers 



Praten met de leerling: hoe dan?

Toegankelijk opstellen en 
praten als gelijke partners



Praten met de leerling: hoe dan?

Zorgen voor goede 
informatievoorzieningen 



Tools 

'Ga met 
leerlingen, 
docenten en
schoolleiders in 
gesprek over 
eigenaarschap
binnen de 
school'



Tools



Stem van de leerling, hoe dan?
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JongPIT

- Is een stichting voor en door jongeren tussen 15 en 30 jaar 
met een chronische aandoening, psychische aandoening of beperking

- Alles vanuit de ervaring
- Enerzijds individueel, anderzijds structureel
- Activiteiten:

- lotgenotencontact 
- informatie en tips en truc 
- gevraagd en ongevraagd advies

- Op verschillende thema’s, maar het leven is niet op te splitsen



Inhoud 

- Waarom is participatie van jongeren belangrijk?
- Verschillende rollen in participatie 
- Tips van jongeren voor het vormgeven van beleid
- Tips van jongeren tijdens participatie



Ik vind het lastig op welke manier ik jongeren met een 
ondersteuningsbehoefte goed kan betrekken
• 1. ja
• 2. nee
• 3. beetje 

Stelling 



Participatie van leerlingen

• De 1 vind het lastig, de ander gaat het goed af
• Wordt wel als belangrijk gezien
• Op scholen wordt nog te vaak over ouders gesproken



Participatiematrix 



Tips vooraf 

- Stem van jongeren serieus nemen
- Formuleer van te voren wat jongeren jou te bieden hebben
- Denk na over welke rol de jongeren hebben
- Benader jongeren niet pas achteraf als het beleid al klaar is, maar ook bij de brainstorm, start 

en communicatie
- Zorg dat de stem en de check van jongeren standaard onderdeel is van je beleid: in elk project, 

coalitie, team of samenwerkingsverband
- Zie jongeren als een volwaardige gesprekspartner
- Reserveer tijd en middelen om de visie van jongeren mee te nemen
- Durf ook te luisteren, soms willen jongeren net iets anders dan dat jij in gedachten had.
- Geef altijd een terugkoppeling, ook als je niets met de inbreng hebt gedaan. 



Tips tijdens

- Jongeren hebben dit nog niet zo veel gedaan, waardoor het lastig kan zijn
- Jongeren hebben een drukke agenda met bijvoorbeeld school en sport en hun aandoening dus leg 

op tijd afspraken vast
- Jongeren vinden het soms moeilijk om hulp te vragen, dus biedt dit aan
- Bespreek regelmatig wat de afspraken zijn en wat de rol van de jongeren is, zo wordt teleurstelling 

voorkomen
- Zorg in een gesprek dat alle jongeren goed aan bod komen
- Geef jongeren ook feedback zodat ze er iets van kunnen leren
- Zorg ervoor dat jongeren ook van elkaar leren hoe zij dingen aanpakken
- Zorg voor een veilige omgeving waarbij alle jongeren hun ervaring durven te delen. 



Verschillende vormen

1) bestaande groepen, zoals een schoolklas 
2) kind-en-ouder bijeenkomsten
3) jongerenraden, die betrokken zijn bij elke fase
4) jongerenadviesraad, die gevraagd en ongevraagd advies geeft
5) kind/jongere bijeenkomsten en familie bijeenkomsten
6) brussen, broers en zussen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte



Stem van de jongeren
• Organiseren structurele jongerenparticipatie
• Bereiken en bevragen jongeren

Wat we gaan doen
• In samenwerkingsverbanden onderzoeken wat de stem van de 

jongere is en hoe dit beter vormgegeven kan worden

JongPIT kan helpen



Femke van Zoggel
Femke.vanzoggel@jongpit.nl

www.jongpit.nl
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JEUGDVRIENDELIJKE STAD



HELMOND HANGOUT



TOEKOMST



DIALOOG, VRAGEN EN INFO

• WEBSITE: WWW.HELMOND.NL/JEUGDVRIENDELIJKESTAD

• MAIL: JEUGDVRIENDELIJKESTAD@HELMOND.NL

• INSTAGRAM: @JEUGDVRIENDELIJKESTAD

http://www.helmond.nl/jeugdvriendelijkestad
mailto:jeugdvriendelijkestad@helmond.nl




Vragen voor de break-out sessies:

1. Wat doen jullie zelf al om de stem van jongeren te 
betrekken bij jullie plannen en evaluaties?

2. Wat zou je nog beter willen doen in jullie situatie?
3. Wat is daar voor nodig, wie moet je daar bij 

betrekken?
4. Wat zou een volgende stap zijn?




