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Feedback  

Programma adviescommissie



1. L²INK: centrale onderzoeksvraag

Hoe kunnen leerlingen en 
leerkrachten binnen de eerste 

graad van het secundair 
onderwijs samen werken aan 
een onderwijspraktijk binnen 

de klas waarin actieve 
leerlingenparticipatie en 
inspraak centraal staan? 



1. L²INK: bijkomende vragen

Methodieken?

Perspectieven, 
ervaringen van 

jongeren

Sterktes, 
valkuilen en 
uitdagingen?

Effect van 
inspraak & 
participatie



1. L²INK: 
participatief onderzoeksopzet



Deelnemende scholen:

Klassen in het experiment:
2e jaar praktijkvakken

2e nijverheid B
2e mode-voeding-verzorging



Deelnemende scholen:

Klassen in het experiment:
2e jaar Nederlands



Deelnemende scholen:

Klassen in het experiment:
2e jaar /realisatietechnieken grafische 

technieken



Onderzoeksproces 
Feedback

•Adviescommissie

•Klankbordgroepen

Nulmeting

•Survey

•Semi-gestructureerde interviews 
leerkrachten

Experiment

•Participatiepakket & toolbox

•Coaching

• Individuele gesprekken leerlingen

Eindmeting

•Survey

•Semi-gestructureerde interviews

•Focusgroepen leerlingen



Feedback

 Adviescommissie

 Experiment: controlegroep?

 Zorg voor duidelijke vragen & visualisatie (survey)

 …

 Klankbordgroepen

 Heel veel feedback op gekozen vragenlijsten survey

 Instructiefilmpje (visualisatie & uitleg)

 Nood aan concrete toolbox & verspreiding



Adviescommissie: 



Adviescommissie: SWOT
STERKTES:
Gemotiveerde leerkrachten
Diverse richtingen en scholen worden

betrokken
Iets wat nog niet aangekaart is
Kwalitatieve luik

WERKPUNTEN:
Welke uitleg geef je bij de nulmeting?
Kruisbestuiving van andere leerkrachten

tijdens experiment goed bewaken

MOGELIJKHEDEN:
Follow up meting om duurzaamheid effect na

te gaan
Veel mogelijkheden binnen kwalitatief

onderzoek
Traceren welke leerkrachten uit

controlegroep ook “besmet” zijn door 
participatiemicrobe?

Feedbacktool VSK? ‘kaap het kantoor’ op 
VSK, kans op veel input van leerlingen.

VALKUILEN:
Leerlingen pas na de nulmeting informeren –

je krijgt sowieso de meer gemotiveerde lkr
en lln voelen zich speciaal.

Leerkrachten uit controlegroep zijn besmet…
Aanbod van tools en methodieken > niet

concreet genoeg en leerkrachten hebben
daar nood aan

Participatie binnenbrengen in een klascontext
die niet gezond is, kan de situatie nog 
erger maken.



Nulmeting

 Survey (afgenomen in december 2017)

 237 leerlingen namen deel

 5 delen: personalia, welbevinden, leermotivatie, ervaren
mate van inspraak & andere variabelen

 Mbt “welbevinden”: overleg met onderwijsinspectie

 Mbt “leermotivatie”: overleg met Prof. Vansteenkiste

 Ervaren mate van inspraak: op basis van feedback 
klankbordgroepen vereenvoudigd



Nulmeting

 Semi-gestructureerde interviews leerkrachten
 6 deelnemende leerkrachten
 Adhv topiclijst
 afgenomen door 1 onderzoeker
 Analyse door het onderzoeksteam

Resulterend in een "CV" van elke leerkracht



Nulmeting



 Participatiepakket & toolbox

 1ste coachingsgesprek met leerkrachten individueel:

 Informatie over experiment 

 Overlopen van toolbox & 1ste aanzet tot “plan van aanpak”

 Informatie over registratie via “online dagboek”

 Coaching

 Op basis van registratie “online dagboek”

 Coachingsgesprekken met de leerkrachten

Experiment



Experiment: online dagboek



Experiment: online dagboek
 Welke tool of actie heb je geprobeerd?

 Hoe was de sfeer in de klas tijdens...?

 Hoe was jouw gevoel bij het uitvoeren?

 Hoe was jouw gevoel nadien?

 In welke mate is je vooropgestelde doel bereikt?

 In welke participatiegraad heb je de tool toegepast?

 Op welke behoefte speelt deze tool vnl. in?

 Hoe schat je het leereffect in?

 Was deze tool of actie makkelijk uit te voeren?

 Mate van betrokkenheid

 Was deze tool gebruiksvriendelijk?

 Tips & trics?



 Uitgeteste tools

 In totaal werden 31 tools uitgeprobeerd, besproken 
en/of geregistreerd

 Tijdens de coachingsgesprekken werd het effect 
besproken & tevens feedback om de toolbox bij te 
sturen of nieuwe tools aan te reiken

 Daarnaast werden een aantal acties getest door de 
leerkrachten

Experiment



 Individuele gesprekken met de leerlingen

 Alle leerlingen uit de experimentele klassen werden 
geïnterviewd

 De meeste gesprekken werden opgenomen (audio 
en video)

 Analyses gebeuren op alle gesprekken

 Gedeelde thema’s

 Kwalitatieve analyse gesprekken & resultaten survey

Experiment



Experiment



Experiment



Eindmeting

 Survey (afname tussen 14 mei en 8 juni)
 Hopelijk  nemen opnieuw 237 leerlingen deel

 5 delen: personalia, welbevinden, leermotivatie, 
ervaren mate van inspraak & andere variabelen

 Mbt “welbevinden”: overleg met onderwijsinspectie

 Mbt “leermotivatie”: overleg met Prof. 
Vansteenkiste

 Ervaren mate van inspraak: op basis van feedback 
klankbordgroepen vereenvoudigd



Eindmeting

 Semi-gestructureerde interviews leerkrachten

 6 deelnemende leerkrachten

 Adhv topiclijst & “CV” 

 afname door 1 onderzoeker

 Analyse door het onderzoeksteam



Eindmeting

 Focusgroepen met leerlingen

 Onderzoeksdoelstelling experiment

 Gerichte bevraging van “gedeelde thema’s” uit gesprekken

 Bevraging van “specifieke thema’s” uit gesprekken

 Checken thema's leerkrachten (uit interviews, dagboeken)

 Onderzoeksdoelstelling valorisatie

 Focus op wat de klas wil of wat voor hen best werkt

 Feedback op ontworpen toolbox, participatiepakket



2. Voorlopige resultaten
 Survey (nulmeting): welbevinden



2. Voorlopige resultaten

 Survey (nulmeting): welbevinden

 Leerlingen voelen zich goed:

 In de school: +90%, met meerderheid “meestal wel”

 In de klas: +90%, meer uitgesproken “ja”

 Dit wordt bevestigd in de individuele gesprekken

 De school en klas worden heel erg positief ervaren (in alle 3 de 
scholen)

 Indien veranderingen, meestal praktische of pauzebeleid



Intrinsieke leermotivatie? 24 à 25 % 



Persoonlijk belang? 63 à 73 %



Externe motivatie?

 67%: “omdat ouders, familie dit van mij verwachten” (factor van 
“externe druk”)

 2 factoren van “interne druk” (die wel met beeldvorming te maken
hebben):

 51%: “omdat ik de indruk wil geven een verstandige leerling te zijn

 46%: “omdat ik de indruk wil geven een goede leerling te zijn” 

 Andere vormen scoren aanzienlijk minder:

 38% (externe druk) dat het verplicht wordt

 31% (interne druk) van zich schuldig voelen

 15% (interne druk) van zich te schamen



2. Voorlopige resultaten

 Survey (nulmeting)
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2. Voorlopige resultaten

 Survey (nulmeting): ervaren mate van inspraak

 Heel erg hoog: 4 subschalen +80%

 Uitval naar beneden:

 "manier van leren" (<65%)

 “inhoud van de lessen” (<50%)

 “veel samenwerken” (<50%)



2. Voorlopige resultaten

 Survey (nulmeting): ervaren mate van inspraak
 Afgetoetst tijdens individuele gesprekken lln.:

 Bevestiging van tevredenheid van de leerlingen

 "manier van leren"
 Nog verder te bevragen in focusgroepen – vraag is vooral of eerder

onderzoek bevestigd wordt dat leerlingen hierin vertrouwen op de 
expertise van de leerkrachten

 Leerkrachten benoemen dit als kans (en worden dus hierin aangesproken
op hun expertise??)



2. Voorlopige resultaten

 Survey (nulmeting): ervaren mate van inspraak

 Afgetoetst tijdens individuele gesprekken lln.:

 "inhoud van de lessen":
 Leerlingen geven aan hier meer inspraak te willen, "in de mate van het 

mogelijke"

 Opvallend is wel dat ze hierin nog sturing nodig hebben, welke inhouden
ze dan precies zouden kiezen

(cf. Competenties van 2e jaar secundair??)



2. Voorlopige resultaten

 Survey (nulmeting): ervaren mate van inspraak

 Afgetoetst tijdens individuele gesprekken lln.:

 “veel samenwerken”:
 Sommigen vinden het goed zoals het nu is

 Anderen zouden meer willen samenwerken



2. Voorlopige resultaten

 Toolbox

Leerklimaat Leefklimaat Evaluatie/feedback Werkvormen 

  
 

 

 



2. Voorlopige resultaten

 Op klasniveau

 Op moment dat er “basisvertrouwen” is tussen leerlingen en
leerkracht kan er volop geëxperimenteerd worden

 Zonder risico op “chaos” of “controleverlies” leerkracht (cf. een van 
de mogelijke weerstanden bij leerkrachten)

 Basisvertrouwen is voor leerlingen gebaseerd op “beschikbaarheid”, 
“interesse” van de leerkracht

 Bereidheid & durf van de leerkracht wordt enorm
geapprecieerd door de leerlingen



2. Voorlopige resultaten

 Op klasniveau

 Effect van uitgeteste tool is sterk afhankelijk van:

 Overtuiging van de leerkracht

 Aanwezige competenties (rekening houden met “2e jaars”)

 Sfeer in de klasgroep

 Planmatige aanpak is noodzakelijk

 Eerst investeren in leef- en leerklimaat



2. Voorlopige resultaten

 Bij leerkrachten:

 "veel bijgeleerd"

 "inspirerend"

 "bredere kijk op participatie"

 "concrete ideeën om aan de slag te gaan"



2. Voorlopige resultaten

 Belemmerende & faciliterende factoren
 Schoolbeleid
 De mate waarin leerkrachten ondersteund, gestimuleerd

worden om aan inspraak & participatie te werken

 De mate waarin ze zelf inspraak & participatie ervaren

 Collegialiteit
 De manier waarop overlegd wordt met collega’s
 Of dit is ingebed in een bepaalde cultuur

 Of er voldoende tijd, ruimte voorzien is



3.



4. Op naar valorisatie: 
vervolgonderzoek ifv "upscaling"!?
1. Survey: alle secundaire scholen Oost- en West-

Vlaanderen
 Belemmerende & faciliterende factoren
(klas, leerkrachten, schoolbeleid, externe factoren,…)
 Leerkrachten & beleidsfuncties

2. Participatietraject in 2 scholen & een ganse graad
(alle leerkrachten)

 Vormings- en coachingstraject leerkrachtenkorps
 Stem van de leerlingen (ideeën, wensen, effecten,…)



4. Op naar valorisatie

Participatiepakket: vorming



4. Op naar valorisatie

Toolbox

Leerklimaat Leefklimaat Evaluatie/feedback Werkvormen 

  
 

 

 



4. Op naar valorisatie

Website: "participatie in de klas"



Dank voor jouw aanwezigheid en bijdrage!


