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2. Abstract 

 
Dit onderzoek kwam er naar aanleiding van een studie naar ‘schoolburgerschap’, d.i. de bereidheid van 

studenten om te gaan stemmen de schoolverkiezingen, Uitgaande van de vaststelling dat leerlingen 

ondermaats,participeren onderzoekt dit artikel de verschillen tussen stemmers en niet-stemmers. Hiervoor vulden 

726 studenten van een Vlaamse Hogeschool (80% vrouw en 20% man; gemiddelde leeftijd 20,8 jaar) een 

enquête in die peilt naar het belang van inspraakthema’s, de voordelen van deelname aan participatieorganen en 

het vertrouwen in deze organen. Hieruit blijkt dat studenten inspraak over het onderwijsproces belangrijker 

vinden dan over de onderwijsinhoud, dat de voordelen vooral in het licht van betere loopbaankansen 

geïnterpreteerd worden, meer dan in de sociale waardering en dat bij de overgang van secundair onderwijs naar 

vervolgonderwijs de aandacht moet hernieuwd worden voor de democratische inrichting van de gemeenschap en 

in het bijzonder van de onderwijsgemeenschap.  
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5. Onderzoeksvraag 

 

Onderzoeksvragen - Welke inspraakthema’s vinden de stemmers en de niet-stemmers interessant? 

- Wat zijn, in de ogen van studenten, de relatieve voordelen van het lidmaatschap van 

een medezeggenschapsorgaan? 

- In hoeverre vertrouwen de studenten participatieorganen? 

Hypothesen / 

 

 

6. Methode 
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Onderzoeks-

methode 

Schriftelijke enquête naar het belang van inspraakthema’s, de voordelen van deelname aan 

participatieorganen en het vertrouwen in deze organen.  

Onderzochte 

groep  

726 studenten van een Vlaamse Hogeschool (80% vrouw en 20% man; gemiddelde leeftijd 

20,8 jaar) vulden deze enquête in.  

Bereik Regionaal (Vlaanderen) 

 

 

7. Resultaten 
 

Het belang van 

inspraakthema’s 

Studenten vinden inspraak over het onderwijsproces (de afstemming van vormgeving 

en inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding, het inzicht in de toetsing, etc.) 

aanmerkelijk belangrijker dan over de onderwijsinhoud (de inhoud van de 

opleidingsonderdelen, het onderwijs- en examenreglement, de vrijstelling, etc.). Ook 

inspraak over infrastructuur scoort vrij laag. Die bevinding geldt zowel voor 

stemmers als niet-stemmers. Het is dus niet de afstand van de student tot de 

medezeggenschapsthematiek die een rol speelt bij de beslissing om niet te stemmen.  

De voordelen van 

deelname aan 

participatieorganen 

Uit de enquêtes blijkt dat materiële voordelen belangrijker zijn dan immateriële 

voordelen. Studenten zoeken de voordelen van participatie meer in carrièrekansen 

(materieel) dan in sociale waardering (immaterieel). Opvallend is hierbij dat mannen 

eerder het materiële voordeel zien, terwijl vrouwen meer het sociale 

waarderingsaspect benadrukken.  

Het vertrouwen in de 

participatieorganen 

Opvallend is dat eerstejaarsstudenten nauwelijks stemmen. Vooral bij de overgang 

van secundair onderwijs naar vervolgonderwijs, moet al vroeg het belang naar aan de 

orde komen van studentenmedezeggenschap, de plaats daarvan in de 

schoolgemeenschap, de rol bij de  persoonlijke ontwikkeling en haar bijdrage aan de 

ontwikkeling van democratisch burgerschap.   

 

8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
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