
IN ACTIE OP 
JE SCHOOL

VISIESESSIE & TOEKOMSTEXPO

MET LEERLINGEN IN GESPREK

OVER HUN VISIE OP ONDERWIJS

ACTIE-ONDERZOEK

SAMEN MET LEERLINGEN EEN VOLGENDE STAP ZETTEN

IN DE SCHOOLONTWIKKELING

ACTIE-ONDERZOEK

SAMEN MET LEERLINGEN EEN VOLGENDE STAP ZETTEN

IN DE SCHOOLONTWIKKELING

LIGHT



5. 
TOEKOMSTEXPO

Leerlingen staan bij hun posters 
om de rondlopende leraren 
en schoolleiders hun ideeën 
te vertellen en gaan met hen 
in gesprek. Na afloop delen de 
leraren en schoolleiders wat ze 
interessant vinden en met de 
ideeën van leerlingen willen en 
gaan doen.

VISIESESSIE & TOEKOMSTEXPO

MET LEERLINGEN IN GESPREK

OVER HUN VISIE OP ONDERWIJS

Tips
• Kennen de leerlingen elkaar niet zo goed? Kies een geschikte energizer ter kennismaking en ijsbreker.
• Bereid je goed voor met deze checklist!
• Geef leerlingen ruimte om met eigen ideeën te komen.
• Help leerlingen hun standpunt positief te formuleren (wat willen ze WEL)?

 
HIERNA…

•  Weet je wat leerlingen 

belangrijk vinden aan 

het onderwijs.

•  Weet je wat leerlingen 

goed vinden aan het 

onderwijs op school 

en wat ze graag 

anders zien.

•  Willen jouw 

leerlingen, leraren en 

schoolleiders vaker 

met elkaar in gesprek 

over het onderwijs.

1. 
VISIE OP ONDERWIJS 

Leerlingen gaan met elkaar in 
gesprek over onderwijs. Wat willen 
ze er leren? Wie en wat hebben ze 
daarvoor nodig? Hoe zou school 
er dan uitzien? Ze dagen elkaar uit 
met ‘vijf keer waarom’.

2. 
DE SCHOOL IN BEELD

Hoe kijken de leerlingen vanuit 
hun visie naar het onderwijs op 
school? In een SWOT-analyse 
brengen leerlingen in kaart  
wat volgens hen goed is en 
beter kan. 

4.  
PITCH

Tot slot bereiden leerlingen een 
korte pitch voor. Hoe trek je de 
aandacht voor jouw verhaal? 
Hoe begin je daarna het 
gesprek? Leerlingen oefenen 
samen en geven elkaar tips. Toi 
toi toi

3. 
SPEERPUNTEN-POSTER

Nu zijn de leerlingen klaar 
om hun speerpunten voor de 
toekomst van het onderwijs 
op school te kiezen. Zij maken 
ieder op eigen (creatieve) wijze 
een poster die zijn of haar visie 
uitbeeldt. 

Je hebt een heldere visie op leren en onderwijs. Hoe kijken 
leerlingen daar eigenlijk zelf tegenaan? Met de visiesessie 
geef je leerlingen de ruimte om hun eigen visie op onderwijs 
te verwoorden en deze met jou en de leraren te delen in hun 
eigen toekomstexpositie. Met enthousiasme en zelfvertrouwen 
gaan ze in gesprek. Een mooi startpunt om vaker leerlingen te 
betrekken bij de toekomst van het onderwijs op je school!

Wil je met leerlingen een 
volgende stap zetten in de 
schoolontwikkeling? Doe dan 
samen actie-onderzoek!
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Download hier 
het draaiboek

https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Checklist-visiesessie-toekomstexpo.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Draaiboek-visiesessie-toekomstexpo.pdf


IN ACTIE OP 
JE SCHOOL
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BEKIJK HIER ALLE MATERIALEN

DIE JE NODIG HEBT VOOR:

Visiesessie & Toekomstexpo

- Draaiboek 

- Uitnodiging voor leerlingen en collega’s  

- Powerpoint  

- Checklist  

- SWOT-analyse  

- Toekomstposter 

- Plaatjes en emoticons voor poster 

- Actiekaart  

- Voorbeelden van energizers 

Actie-onderzoek

- Draaiboek 

- Uitnodiging leerlingen 

- Checklist 

-  Powerpoint ‘1. De werkgroep 

bereidt vragen voor’  

-  Powerpoint ‘2. Leerlingen 

interviewen leerlingen’ 

- Vragenlijst actie-onderzoek

- Analyse en presentatie  

- Mijlpalenplanning  

- Voorbeelden van energizers

Actie-onderzoek light 

- Draaiboek 

- Uitnodiging leerlingen  

- Checklist 

-  Powerpoint ‘2. Leerlingen doen  

actie-onderzoek’ 

- Voorbeelden van energizers

https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Draaiboek-visiesessie-toekomstexpo.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Uitnodiging-voor-leerlingen-en-collegas_Visiesessie-Toekomstexpo.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Powerpoint_VisiesessieToekomstexpo.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Checklist-visiesessie-toekomstexpo.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/SWOT-analyse-visiesessie-toekomstexpo.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Toekomstposter-visiesessietoekomstexpo.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Plaatjes-en-emoticons-voor-de-poster-Visiesessie-Toekomstexpo.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actiekaart-visiesessie-toekomstexpo.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Voorbeelden-energizers.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Draaiboek-actie-onderzoek.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Uitnodiging-Leerlingen-Actie-onderzoek.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Checklist-actie-onderzoek.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Powerpoint-1-De-werkgroep-bereidt-vragen-voor.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Powerpoint-1-De-werkgroep-bereidt-vragen-voor.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Powerpoint-2-Leerlingen-interviewen-leerlingen.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Powerpoint-2-Leerlingen-interviewen-leerlingen.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Vragenlijst-actie-onderzoek.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Analyse-en-presentatie-Actie-onderzoek.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Mijlpalenplanning-Actieonderzoek.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Voorbeelden-energizers.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Draaiboek-actie-onderzoek-light.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Uitnodiging-Leerlingen-Actie-onderzoeklight.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Checklist-actie-onderzoek-light.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Powerpoint-2-Leerlingen-doen-actie-onderzoek.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Powerpoint-2-Leerlingen-doen-actie-onderzoek.pdf
https://schoolleidersvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/05/Voorbeelden-energizers.pdf

