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Student Voice: Who cares?
• Waarom is participatie van studenten belangrijk?
• Hoe waardeer je de participatie van studenten?
• Is aanvullend beleid nodig?

• Vooronderzoek De Haagse Hogeschool
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Aanpak onderzoek HHS
Vooronderzoek
• Oriëntatie in de literatuur
• Open interviews (8)
• Half-open interviews (17)
• Vragenlijsten onder alle studenten in de medezeggenschap (37)
• Rapportage
Vervolgonderzoek
• Verbreding HO en MBO
• Enquete en focusgroepen
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Niveaus van participatie
• ‘Students being heard’
Informatieverzameling via enquetes, focusgroepen,
(panel)gesprekken
• ‘Students collaborate with adults’
Samenwerking tussen studenten en staf in hechtere relaties,
samen uitdagingen verkennen en oplossingen zoeken
• ‘Building capacity for leadership’
De mogelijkheid voor studenten om leiderschap te tonen in
deze samenwerkingsrelaties
‘The Pyramid of Student Voice’ (Mitra & Gross, 2009)

De waarde van studentparticipatie
• Versterkt de motivatie, het enthousiasme en het lerend vermogen van studenten
en staf
• Leidt tot grotere aandacht voor het leerproces, en de waarde van de
samenwerking naast de leeruitkomsten
• Meer bewustwording van en reflectie op de eigen capaciteiten en de eigen rol,
(professionele) identiteit.
• Meer actieve studenten en staf met versterking van het eigenaarschap voor het
leerproces
• Leidt tot wederzijds begrip en empathie, en het versterken van de
gemeenschapszin
• Versterkt de geloofwaardigheid van het burgerschapsonderwijs
Coock-Sather, Bovill & Felten, 2014; Flint, Healy & Harrington, 2014; Brasof
2020.
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Kenmerken
Student Voice

• Autonomie
• Onafhankelijkheid

• Gelijkwaardigheid
• Wederkerigheid
• Openheid
• Respect

Uitingsvormen Student Voice

‘Leadership’

Studenten tonen
(persoonlijk) leiderschap In onderwijs,
onderzoek en beleid

‘Collaboration’

Studenten & staf werken samen
in partnerschappen in onderwijs,
onderzoek en beleid

‘Being heard’

Studenten worden gehoord over hun
ervaringen met en resultaten in onderwijs,
onderzoek en beleid

Uitingsvormen van ‘student voice’ en kenmerken van de samenwerking

Uitstekend HO
• Studentwelzijn
• Studieresultaten
• Gemeenschapszin
• Wereldburgerschap

Controversialiteit Student Voice (1)
De staf…
• gebruikt de stem van student voor eigen doeleinden (reclame,
promotiemateriaal)
• wil of kan de macht niet delen (beroepsvereisten, inspectienormen)
• laat niet weten wat met de inbreng gebeurt
De studenten…
• hebben een (onbewust) gevoel van incompetentie (te weinig kennis of ervaring)
• spreken ten onrechte namens alle studenten (drukt de waardevolle diversiteit
van student voice weg)
• kunnen -mede door het romantiseren van de staf- getoonde kwaliteiten
overdrijven
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Controversialiteit Student Voice (2)
Gezamenlijke organisatie …
• ontbeert ondersteunend beleid (kpi’s, rubrics versus open leerprocessen)
• materiële ondersteuning ontbreekt (professionalisering, tijd, geld,
studiepunten, informatievoorziening en aansluitend taalgebruik)
• ontbeert een sterke sociale gemeenschap, waarin macht wordt gedeeld
en co-creatie vanzelfsprekend is

Student Voice raakt vraagstukken rond ‘macht’ en ‘inclusie’

De Haagse Hogeschool
• Studenten voelen zich meestal welkom
• en willen wel meepraten, vooral over
het eigen onderwijs
• Studenten voelen zich niet altijd
gehoord
• Studenten ervaren de HHS nog niet
altijd als een democratisch instituut
waar pluraliteit gewaardeerd wordt en
gelijkwaardigheid & wederkerigheid
vanzelfsprekend zijn

Motieven participatie Formele MZ
Kiezen voor participeren in de medezeggenschap
• Verbetering onderwijs
• Persoonlijke ontwikkeling
• Verbetering opleiding algemeen
Kiezen voor niet-participeren in de medezeggenschap
• Onbekendheid met de medezeggenschap
• Geen vertrouwen werkelijk invloed te hebben
• Andere prioriteiten (werk, gezin, hobby)
• Eerdere negatieve ervaringen in de medezeggenschap
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Participatiegraad medezeggenschap
Verkiezingen HHS mei/juni 2020
• Opkomstpercentage 7,5%
• 280 zetels beschikbaar
• 64 kandidaten zonder verkiezing in MZ
• Vacante zetels:
10 studentzetels en 7 personeelszetels (FR)
27 studentzetels en 43 personeelszetels (OC)
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Formele Medezeggenschap
• Het overlegklimaat wordt in de MZ overwegend positief
gewaardeerd (harmonieus, ontspannen, gelijkwaardig,
respectvol, gezamenlijk)
• Studenten in de MZ vinden het overlegklimaat in veel
mindere mate inspirerend en sterk in het inhoudelijk debat
• Hoewel de sfeer uitnodigend en open is, zeggen studenten
in de MZ toch niet altijd wat zij vinden
• Studenten in de MZ ervaren gelijkwaardigheid en
wederkerigheid, en hebben het gevoel te kunnen bijdragen
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Versterking studenten in de MZ
• Stukken tijdig en met inhoudelijke oplegger aanleveren
• Kennis over bevoegdheden en werkwijzen
medezeggenschap vergroten
• Combinatie van studie en activiteiten in de
medezeggenschap bespreken en organiseren
• Tijd en studiepunten (compensatie) regelen
• Inhoudelijke voorbereiding (onderzoek naar elkaars mening
en de materie), raadplegen achterban, afstemming tussen
geledingen en deliberatie organiseren
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Participatie in onderwijs en onderzoek
• Participatie beperkt zich vooral tot ‘gehoord worden’ (evaluaties van
onderwijs)
• In veel mindere mate krijgt participatie vorm in partnerschappen bij
ontwerp en uitvoering van onderwijs
• Terugkoppeling van resultaten van evaluaties is beperkt
• Studenten kunnen in beperkte mate meepraten over wat en hoe ze
willen leren en hoe de lesstof kan worden getoetst
• In de klas worden studenten uitgenodigd hun mening te vormen en te
geven
• Of een scherp debat kan plaats hebben, zeker over maatschappelijke
vraagstukken, hangt af van de persoonlijkheid van de docent
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Reflectie
• Voor maatwerk wordt steeds meer verwezen naar steunstructuur
• Ervaringen met de steunstructuur sterk persoonsafhankelijk
• Efficiënte bedrijfsprocessen drukken maatwerkbeslissingen voor
individuele gevallen weg (schaalgrootte en regeldruk)
• Wie ervaart (professionele) ruimte voor maatwerkbeslissingen?
• Wat is de sturingsfilosofie, de cultuur van de opleiding en de rol
van het lijnmanagement; leerlinggeoriënteerd of
systeemgeoriënteerd?
• Wat is de persoonlijke visie op leren en ontwikkelen, hoe delen
we die met elkaar en wat si de betekenis daarvan voor de HHS
ambities?
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Adviezen
• Luisteren en gehoord worden (‘Connecting’)
Zichtbaarheid MZ, panels van goed geïnformeerde studenten ter ondersteuning
van de formele MZ, terugkoppeling resultaten
• Inrichten betekenisvolle partnerschappen (‘Curious’)
Gezamenlijk definiëren student voice op verschillende niveaus, herontwerp
curriculum in diverse teams, samenwerken met studenten in verschillende rollen
(docent, coach, ontwerper, auditor), gezamenlijke projecten
• Leiding geven aan Leren (‘Caring’)
Ontwikkeling van de staf, werken vanuit vertrouwen, leiderschapsontwikkeling
studenten en staf, zicht ontwikkelen op professionele identiteit, workshops
deliberatie
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Discussie en vragen

