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Kwalitatieve relaties
voor meer motivatie



De uitdaging beter
begrijpen en met dezelfde

bril bekijken
Doel vastleggen op lange

en korte termijn 
Criteria opstellen voor de

oplossing 

 
 

Sessie 1 BEGRIJPEN
 
 

Doel: 

 

Sessie 2 BRAINSTORM
 

 
Doel:

 
Komen tot een beperkt aantal

(circa 3) wilde ideeën
 
 

Sessie 3 PROTOTYPING
 

 
Doel:

 
Ideeën uitwerken tot concrete,

bruikbare prototypes
 
 



Jongeren aan
het woord



R|R

Positieve bevestiging

Uitdagingen worden niet als problemen gedefinieerd, maar er wordt
samen aan gewerkt.

Geen racisme, geen discriminatie

Ruimte voor open gesprekken als gelijkwaardige gesprekspartners met
oprechte interesse in elkaar

Vertrouwen (in elkaar, plus dat de leerkracht ook op de gepaste manier
zal reageren)

Praten, niet enkel als het slecht gaat

Een streng maar rechtvaardig rolmodel

Een gemeende "hoe ist", positief ingestelde leerkrachten die je laten zijn
wie je bent (ook al maak je fouten, ze zorgen dat je groeit)

Criteria van "kwalitatieve
relaties"



"Waarom mogen leerlingen de
leerkrachten niet evalueren? Wij
zitten er toch de hele dag bij."

M, 12JAAR



"Juffrouw, waarom moet die
kap af!?" 

+
“Leerkrachten begrijpen zelf de

meerwaarde van sommige
regels niet en volgen ze niet op,

dat is niet cool, dat is
verwarrend.” 

A, 12 JAAR



“Waarom richten we niet samen
de klas in? We kiezen de

kleuren, we nemen allemaal
wat persoonlijke spullen mee,
dat maakt het wat huislijker.” 

Z. ,  14JAAR



Good practices

Portfolio: leerlingen laten verzamelen en
presenteren wat ze interessant vinden (uit

actualiteit)

"Praktijk":
samen bepaald

onderwerp &
wat ze willen

leren - leren uit
de praktijk & via
familie/netwerk

van jongeren

Zelf les geven over gekozen
onderwerp

Klasuur:
klasgesprek
over welzijn,

waar leerkracht
mee aan de slag

gaat

Positieve
bekrachtigingen Keuzevakken,

contractwerk



Ideeën

Interactieve
werkvormen voor

meer betrokkenheid

Een plek waar je tot
rust kan komen en
op je gemak bent

Aandacht voor
kennismaking

/groepsvorming

Jezelf kunnen zijn,
kiezen wat je draagtMeer projectmatig

werken,
vakoverschrijdend,

interdisciplinair



Ideeën

Vak rond talenten
en toekomst

Maandelijks (informeel)
"café/tentoonstelling" waar lln aan

ouders tonen wat ze leerden

Leerkrachten trainen in omgang met
racisme en gepast reageren + training in

creëren van een vertrouwensrelatie

Co-creatieve
schoolreglementen



Brainstorm-
ideeën

School als huiselijke
omgeving

Van autoritaire naar verbindende
leerkracht: bv leerkrachten die iets over

zichzelf vertellen

Positief omgaan met
meertaligheid en
elkaars taal leren

Rolmodellen

Speeltijd als
verbindingsmoment

"zachte landing" in
de ochtend

meer muziek op
school

redenen om te
vieren, vieren



Brainstorm-
ideeën

Geen toetsen op
punten, andere

manieren om
kennis te testen

Meer op uitstap, 
met overnachting

Huisdieren op
speelplaats

School later op de
dag (10-17)

Zelf leerkracht
kiezen



 
 

Lightning Demo
 
 
 

Inspiratie op doen in
andere velden - elkaar

inspireren 
 
 

 

Creatieve matrix &
masterplan

 
Gefragmenteerde

brainstorm +
verbinding van alle

ideeën

 
 

Dot voting
 
 
 

Decision making
 
 
 





360 graden bevraging

Green schools (Bali)Ruimte door jongeren
zelf ingericht op school

Sociocratisch onderwijs
(cfr democratisch

onderwijs NL)



Gesprekstoolbox

Zelfsturende teams op
school

Talentenspel Maria Montessori: niet
straffen en belonen

etc etc



Uitdaging: kwalitatieve relaties tussen leerkrachten en leerlingen voor meer motivatie 

“how might we....” 

 
Een cultuur creëren

van academisch
optimisme 

De school meer in dan
naast maatschappij  

Discriminatie (en
racisme) aanpakken op

school 

Van autoritair naar
verbindend

schoolklimaat 

Vertrouwensband creëren
tussen lln en lrkr  

Technologie (denk
app, smartschool,

video opnames,
schoolgebouw etc) 

         

Externe mensen en
partnerschappen (den

k lokaal jeugdwerk,
vrijetijdsbesteding,

jongerenorganisaties
etc) 

         

Onderwijsactoren (den
k leerkrachten,

directies, leerlingen
etc) 

         

Onderwijspartners (de
nk brugfiguren,

lerarenopleiding etc) 
         





Sfeer-
beelden



Uitkomst



What's next



Ideeën aftoetsen in eigen omgeving -
wat zijn de reacties?



Tussendoor: stokpaardjes
kiezen +
innovatief/changemaker
idee benoemen
19/1/2023: prototyping:
ideeën uitwerken tot
concrete, bruikbare
prototypes
Februari/maart:
experimenteren maar!



Zie document in mail
met overzicht ideeën

Vul google form in

https://docs.google.com/forms/d/1HJ4YI2NZd9q5VdEaxkKqiAW1fTPuae75E11xkcyfKIg/edit


Extra inspiratie



Rolmodellen inzetten

Co-creatie:
regels (mee)bepalen,
jongeren in raad van

bestuur

Multidisciplinair
teamteachen:

vakoverschrijdend, maar
ook ouders, kunstenaars,

psychologen,
jeugdwerkers, ...

School als mini-
maatschapij



Meerwaarde: 
*Rolmodellen voor de klas 
*Positief omgaan met
thuistaal/diversiteit 
*Tijd vrijmaken voor leerkracht en
intervisie
*Ervaring, taal, netwerk
*In contact brengen
(contacttheorie)

Leerkrachten-buddy's




