
1� over onderwijs

Ilse Lalieu: “De mening van 
de leerlingen doet er echt toe.”

In de jaren zeventig, ten tijde van de democratisering,  
kwamen er steeds meer leerlingenactiviteiten op scholen. 
Ook op De Breul werden steeds meer leerlingen zich bewust 
van hun rechten. Ze meenden dat er te veel willekeur was 
bij de aanname van docenten en dat zou de kwaliteit van  
de lessen nadelig beïnvloeden. Ondanks enige scepsis binnen  
de organisatie, werd in 1978 de huidige Vertegenwoordiging 
van leerlingen in benoemingsprocedures (VLIB) opgericht. 

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren gaat dit jaar een stevige impuls geven aan  

leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs. Het is nuttig voor het schoolbestuur 

als leerlingen actief betrokken zijn bij de school, meent het LAKS. Op scholengemeen-

schap De Breul in Zeist hebben de leerlingen al bijna dertig jaar een actieve rol bij  

de benoeming van docenten.

‘Meedenken, meedoen èn meebeslissen’
Leerlingenparticipatie nuttig voor docent, schoolbestuur en leerling

“Het mooie is dat ook docenten zich hiervoor hard hebben 
gemaakt”, zegt schoolpedagoog Ilse Lalieu. Zij begeleidt al 
veertien jaar de leerlingen die bij de benoemingsprocedures 
meedoen.
In de VLIB zitten leerlingen van vmbo tot en met vwo. Ze 
nemen niet alleen deel aan sollicitatieprocedures, maar 
ze houden ook enquêtes onder leerlingen die een nieuwe 
docent hebben en stellen adviezen op voor de schoolleiding 

over de docent. Op het 
moment dat er een vacature 
vrijkomt worden de leerlin-
gen hierover ingelicht door 
de personeelsfunctionaris. 
De VLIB benoemt vervolgens 
twee van haar leden in de  
sollicitatiecommissie. De 
schoolleiding en de perso-
neelsfunctionaris bepalen 
welke sollicitanten worden 
uitgenodigd. Bij de gesprek-
ken zitten twee leerlingen, 
de schoolleiding, twee  

sectieleden en de personeelsfunctionaris. De stem van de 
leerlingen geldt even zwaar als de stem van de schoolleiding 
en die van de docenten. In een training, die Lalieu geeft, 
hebben de leerlingen geleerd wat goede vragen zijn om te 
stellen tijdens een sollicitatiegesprek. “De leerlingen vinden 
soms dat ze betere vragen hebben dan de docent. Ze vragen 
anders door en ze letten op andere dingen dan docenten. Ze 
stellen vragen die kinderen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld 
of de docent meegaat op werkweek of naar school komt als 
er ’s avonds wat te doen is.”

Orde houden 
De meeste docenten zijn erg enthousiast dat er leerlingen bij 
het gesprek zitten. “Het maakt de sfeer opener. Ikzelf voelde 
me meteen op mijn gemak toen ik hier in het sollicitatie-
gesprek zat,” herinnert Lalieu zich.
De mening van de leerlingen doet er echt toe. “Mede door 
de leerlingen is er onlangs een nieuwe ronde gestart voor 
een economiedocent. Ze vonden dat er in de eerste ronde 
geen geschikte kandidaat zat.”
Een nieuwe leerkracht krijgt een tijdelijke aanstelling voor 
een jaar. In dat jaar wordt twee keer onder leerlingen 
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‘De stem  
van de  
leerlingen telt 
even zwaar 
als die van de 
schoolleiding’

gepeild wat ze van de docent vinden. Zowel bijvoorbeeld  
bij brugklasleerlingen als bij 5 vwo, om zoveel mogelijk ver-
schillende leerlingen te horen. Er wordt in de enquête onder 
meer gevraagd of ze vinden dat de docent orde kan houden. 
Het voorlopig advies van de leerlingen na het eerste half jaar 
gaat naar de schoolleiding. De docent krijgt vervolgens tips 
en adviezen om zijn functioneren te verbeteren. Weer een 
half jaar later, na de tweede enquête, volgt het eindadvies. 
Lalieu: “Het gebeurt dat een leerkracht op basis hiervan geen 
vaste aanstelling krijgt.” Dat geldt voor ongeveer een op  
de acht nieuwe leerkrachten. Zo bouwt de school een sterk 
lerarencorps op.
“Soms zijn we verrast door de 
mening van de leerlingen”, 
zegt de schoolpedagoog. 
“Maar zij hebben het meest 
met de leerkrachten te maken. 
Zij nemen het serieus dat hun 
oordeel wordt gevraagd over 
de leerkrachten en wij nemen 
hun bevindingen serieus.” Er 
komen op De Breul acht tot 
tien nieuwe docenten per jaar 
binnen, degenen voor ziekte- 
en zwangerschapsverlof meegerekend. Over enige tijd start 
er een sollicitatieprocedure voor een nieuwe rector. “Ook 
daar doen de leerlingen aan mee. Maar dan worden ze voor-
af getraind door een extern bureau.”
Behalve dat het de school veel oplevert dat leerlingen  
participeren in benoemingsprocedures, vindt Lalieu ook dat 
het de leerlingen veel oplevert. “Het is onderwijs dat ze in 
de les niet leren. De leerlingen raken heel erg betrokken bij 
school en voelen zich medeverantwoordelijk. De leerlingen 
die bij de VLIB zitten presteren ook beter.” De leerlingen  
krijgen geen studiepunten voor deze activiteiten. “Wel  
hebben ze een eigen ruimte op school waar ze kunnen  
vergaderen.” Lalieu heeft een keer per week tijdens de grote 
pauze overleg met de VLIB in deze ruimte. En de leerlingen 
die in de VLIB komen krijgen een tweedaagse training.

Geen taboe
“Alle docenten zijn lovend over dit systeem”, zegt ze. 
“Docenten maken hierdoor hun functioneren ook eerder 
bespreekbaar in de klas. Het is geen taboe als het niet lekker 
loopt. Er wordt eerder gereflecteerd op collega’s en je durft 
als docent ook eerder om hulp te vragen. Het levert dus iets 
op in de hele cultuur van de school.”
Als scholen er niet aan willen om leerlingen mee te laten 
meedoen en meebeslissen in benoemingsprocedures is dat 
volgens Lalieu gewoon koudwatervrees. “Er is namelijk  
niets bedreigends aan. Het is juíst niet bedreigend, het is 
heel open. Je kunt wel zeggen of signaleren dat kinderen 
onverantwoordelijk bezig zijn, maar gééf ze verantwoorde-
lijkheden, dan leren ze verantwoordelijk te zijn. Nog iets  
heel belangrijks: als je leerlingen laat meedenken en  
meedoen dan hoort meebeslissen er ook echt bij.”

Tineke Snel
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Stevige impuls

Het LAKS en onderzoeksbureau stichting Alexander gaan 
dit jaar een stevige impuls geven aan leerlingenparticipa-
tie in het voortgezet onderwijs. Ze gaan good practices in 
kaart brengen en ter beschikking stellen van scholen en 
leerlingen. Daarnaast willen ze inzicht krijgen in de stand 
van zaken van leerlingenparticipatie in Nederland. De ver-
wachting is dat het onderzoekstraject concrete handvat-
ten oplevert voor schoolleiding, docenten en leerlingen. 
En beleidsinformatie, die het LAKS wil gebruiken richting 
politiek en schoolbesturen. Aan het eind van het jaar komt 
het LAKS met resultaten.

‘Het levert 
iets op 
in de hele 
cultuur van 
de school’
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