
 

 

Graag nodigen wij jou uit om deel te nemen aan gesprekken over de kwaliteit van onderwijs.  Jouw 

mening over goed onderwijs telt!  

Het kabinet heeft afgesproken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de 

(mede)zeggenschap van schoolleiders, leraren en inspraak van ouders en leerlingen te versterken. 

Heb jij een mening over het onderwijs? Wil jij meedenken met leraren, schoolleiders, onderwijs 

ondersteuners en ouders over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs? Meld je dan nu 

aan voor het brede gesprek over (mede)zeggenschap! 

Wat?  
Het kabinet heeft afgesproken dat leerlingen meer betrokken moeten worden bij het maken van 

beslissingen op school. Denk bijvoorbeeld aan de leerlingenraad, een klankbordgroep of de 

medezeggenschapsraad. Betrokkenheid van leerlingen is belangrijk, omdat de school met jullie 

ideeën en meningen beteronderwijs kan geven. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert een onderzoek uit in de vorm van 

gesprekken met allerlei mensen uit het onderwijs. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de 

taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen zijn van iedereen die onderdeel uitmaakt van de 

school. Jouw mening, kennis en ervaringen zijn heel belangrijk voor dit onderzoek, omdat daardoor 

het onderwijs in de toekomst nog beter wordt!  

Hoe?  
OCW organiseert samen met een onderzoeksteam een breed gesprek waarbij je met elkaar gaat 

praten over het verbeteren van de betrokkenheid van leerlingen op school. Waarom is op de ene 

school de leerlingbetrokkenheid groot, en op de andere school niet? Hoe kunnen we zorgen dat 

leerlingen vaker hun stem kunnen laten horen? Tijdens het gesprek komen ook andere onderwerpen 

voorbij, zoals: welke beslissingen mag een schoolleider nemen? Hoe wordt het geld van school 

uitgegeven? 

Op 23 maart worden de resultaten gepresenteerd tijdens de eindconferentie. Je bent dan als 

deelnemer uiteraard ook van harte welkom. 

Waar en wanneer? 
De gesprekken duren 1,5 tot 2 uur. Bekijk hier de lijst met data en locaties. 

https://breedgesprekmedezeggenschap.caop-events.nl/page/1188219


Belangrijke informatie 
 Ben je lid van de medezeggenschapsraad op jouw school? Dan kun je speciaal vrij aanvragen 

voor het brede gesprek. Jouw school beslist of je vrij krijgt. 

 Je kunt vrij spreken tijdens de gesprekken, je school wordt niet geïnformeerd over wat jij 

hebt gezegd tijdens het breed gesprek. 

 Je ontvangt een tegemoetkoming voor reiskosten. 

 Kom samen! Trommel je vrienden op denk samen mee over de toekomst van het onderwijs! 

Misschien gaat het kabinet straks wel jouw plannen uitvoeren!  

Via de aanmeldlink op deze website kun je kiezen uit verschillende data en steden. Ook kun je je hier 

alvast aanmelden voor de eindconferentie op 23 maart 2023. 

Wil je meer weten of heb je vragen? Stuur dan een mail naar: events@caop.nl. Wij proberen je vraag 

binnen enkele werkdagen te beantwoorden. 
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