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Uitkomst parallelsessie leerlingparticipatie

Parallelsessie met leerlingen: de trendmeting
Tijdens de conferentie De meerwaarde van
Burgerschap, zijn leerlingen aan de slag gegaan in
een trendmeting, georganiseerd door Diversion.
Een trendmeting is een methode om te
inventariseren wat er speelt onder de leerlingen.
Het is een goede methode om uit te vinden wat zij
goed vinden gaan, wat zij minder goed vinden
gaan en waar zij graag meer aandacht voor willen
zien. Meer weten over de trendmeting en andere
methoden waarmee gewerkt kan worden aan het
inrichten en uitvoeren van leerlingconsultatie?
Kijk op www.burgerschapindeschool.nl voor de
Toolbox en meer!

Burgerschap & sociale thema’s
Burgerschap wordt door de leerlingen vooral gekoppeld aan
sociale activiteiten, iets voor een ander doen: ‘Burgerschap is
sociaal zijn, en jezelf afvragen: hoe sta ik in de maatschappij?’

Leerlingen bevelen aan:



Geef uitleg over het woord ‘Burgerschap’. Burgerschap is een moeilijk te begrijpen
woord. Wanneer het toch wordt gebruikt, leg het goed uit.



Organiseer een puberruil evenement: waarbij leerlingen van een andere culturele
achtergrond of uit een andere sociale groep eens bij elkaar thuis gaan kijken.



Organiseer tafelsessies op school waar discussies gevoerd worden en leerlingen
aangemoedigd worden met medeleerlingen in gesprek te gaan.



Gebruik als school social media en geef leerlingen hierin een actieve rol.



Geef leerlingen bij maatschappelijke stage zelf de keus waar ze willen werken.



Zorg als school actief voor de diversiteit in en rondom je school. Leerlingen vinden
het belangrijk om mensen van verschillende achtergronden te leren kennen.



Leerlingen haken af bij eenrichtingsverkeer vanuit de docent. Laat leerlingen actief
meepraten en meedenken in de les.



Wanneer een leerlingenraad wordt aangesteld, zorg dan ook dat er naar hen wordt
geluisterd.



Leerlingen zijn zeer enthousiast over bijvoorbeeld het runnen van de kantine als
opdracht.



Vergeet niet dat schoolfeesten vooral ook een sociale aangelegenheid zijn: een
mogelijkheid om leerlingen uit andere klassen te ontmoeten.

