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je aanpak
is rond!
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Ga op zoek naar 
waarom je studenten 
wil betrekken. Met het 

vastleggen van de 
bedoeling, markeer 
je een denkrichting, 

een richtsnoer. Kies de 
richting die je op wilt, 

vóór je de aanpak inricht. 
De bedoeling geleidt de 
stroom die nodig is voor 
participatie. Je voorkomt 
kortsluiting door steeds 
vanuit je bedoeling te 

werken. Toch een storing? 
Plug dan opnieuw in op je 

bedoeling.
STROOMVERSNELLING
Scherp je bedoeling aan. Waarom wil je 
studenten betrekken? Kom tot 5 bedoelingen.

TIP 
De bedoeling is niet hetzelfde als het doel. 
De bedoeling werkt niet naar, maar vanuit 
een punt. In het licht van je bedoeling werk 
je aan de doelen. 

Een kickstart voor
STUDENTPARTICIPATIE

ZET JE AANPAK AAN
Plug in op een nieuwe kijk op en aanpak van 
studentparticipatie. Zet je aanpak AAN door acht 
stappen te volgen. De stroom die nodig is om 
stappen te zetten, wek je samen met studenten op. 
Onderweg vind je acht stops die via de stroomlijnen 

je aanpak van participatie AANzetten. Participatie 
is geen eindpunt, maar komt door deze aanpak in 
een stroomversnelling. Je wekt met deze kickstart 
genoeg stroom op voor een goede aanpak van 
participatie, die werkt voor jou én voor studenten. 

AAN!

STROOMVERSNELLING
Maak een overzicht bij welke thema’s 
studenten meedoen, meedenken en 
meebeslissen en hoe ze dit doen. 

TIP 
Vormen kun je verdelen in vormen van 
zeggenschap en participatie. Zeggenschap 
geeft een groep studenten vooral inspraak. 
Participatie geeft een grotere groep het 
(essentieel voor participatie) ‘ik-heb-wat-te-
zeggen’ gevoel. 

STROOMVERSNELLING
Bedenk welke vragen je 
studenten wilt stellen. Stel 
op de rondvraag vooral 
vragen die beginnen met ‘wat 
als’,  en laat je leiden door 
nieuwsgierigheid.

TIP 
Ga naar studenten toe. 
Dat is niet moeilijk. Van de 
wandelgangen tot het leslokaal, 
sociale media, de kantine of het 
fietsenhok: studenten zijn overal!

AAN!

AAN!

JA!

AAN!

ENERGIE!

Je hebt een kickstart 
gegeven aan participatie. 
Onderweg gaf je impulsen 
die helpen om te zien wat 

anders kan. Je aanpak staat 
nu AAN. Krijg je een storing? 
Geef je aanpak dan opnieuw 

een impuls door terug te 
gaan naar je bedoeling en je 
aanpak bij te stellen. Verspil 

geen energie aan een 
gebrek aan draagvlak, maar 
creëer draagvlak door uit te 
stralen wat participatie jou 
en studenten oplevert. Dan 
komt de aanpak vanzelf in 

een stroomversnelling.

Tijd voor de 
rondvraag! Verzamel 

ideeën over wat 
participatie kan en moet 
zijn. Studenten kunnen 
het goed vertellen. Je 

moet het hen alleen wel 
vragen. Luister naar wat 
studenten vertellen én 

naar wat je niet hoort. Dit 
is hét moment om rond 
én door te vragen. Er 

ontvouwen zich vanzelf 
nieuwe ideeën. Op de 

rondvraag haal je ideeën 
op en plug je studenten in 

op je aanpak.

Zet stippen op de horizon. Het 
zijn de doelen van je aanpak. 
Een stip is een punt waar je 

naartoe werkt. Nadat je doel 
bereikt is, kun je onbeperkt 

nieuwe doelen stellen. Er is veel 
mogelijk als het om participatie 

gaat, maar je slaat makkelijk 
door, omdat er zo veel mogelijk 
is. Houd participatie behapbaar. 
Meer doen is niet altijd beter, net 
als dat doelen niet altijd groots 

hoeven te zijn. Markeer je doelen 
en houd vast aan de bedoeling.

Het is tijd om vormen van participatie 
te verkennen. Ga op zoek naar 

vormen die passen. Er is genoeg te 
kiezen. Voor alle vormen geldt: het is 
een goede vorm, niet de enige goede 
vorm. Verschillende studenten krijgen 

energie van verschillende vormen. 
Oefen met nieuwe vormen en kijk hoe 

bestaande vormen beter worden. 
Meer is niet altijd beter, het kiezen van 

verschillende vormen wel.

STROOMVERSNELLING
Markeer je doelen. Leg vast 
wat je over 14, 70 en 365 dagen 
gedaan en bereikt wilt hebben.

TIP 
Meer studenten om raad 
vragen, levert niet altijd 
meer inzichten op. Het gaat 
erom dat jij door hun ogen 
kunt kijken en studenten 
dat zien. Dat is de échte 
graadmeter voor succes.
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STROOMVERSNELLING
Kies 5 vormen. Maak een 
mix van online en draadloze 
vormen. Inspiratie nodig? 
Vraag studenten om ideeën.

TIP 
Er zijn veel vormen van 
participatie. Denk aan een 
pizzasessie, wandelganggesprek, 
appgroep, ideeënbus, student-
ambassadeurs, aan studenten 
in projectgroepen of als collega 
in een sollicitatiecommissie, 
de student als buddy of laat 
studenten het entreeticket zijn 
voor bijeenkomsten.

STROOMVERSNELLING
Peil weerstand 
van participatie bij 
studenten en collega’s. 
Ga in gesprek over 
waar dit vandaan komt 
en deel je bedoeling en 
aanpak.

TIP
Stel je aanpak steeds 
opnieuw scherp, net 
zolang tot je succes hebt. Geen 
studenten op je spreekuur? Zoek 
studenten op. Niks om studenten 
te vragen? Vraag waar studenten 
over willen meedenken.

AAN!

DE SCHERP-
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AAN!

AAN!

STROOMVERSNELLING
Bepaal hoe de aanpak van 
participatie vastgelegd wordt. 
Plannen delen, verslag doen en 
terugkoppelen aan studenten 
houdt de aanpak AAN.

TIP
Maak verbindingen in 
je team en organisatie 
én daarbuiten. Je bent 
niet de enige die met 
studentparticipatie 
bezig is. Kijk af bij 
anderen, werk samen 
en doe er je voordeel 
mee.
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ONTWIKKELING 
Marjolein de Jong

ONTWERP
Juliet Campfens

Zet de huidige aanpak van participatie in de 
schijnwerpers. Om te weten wat anders kan, is 
het belangrijk te weten waar je kunt beginnen. 

Hoe is participatie nu geregeld? Hoe wordt 
naar participatie gekeken en er over gepraat? 

Welke vormen zijn er, wie zet ze in en hoe 
werken ze? Een stevige aanpak bouw je door 
te werken vanuit dat wat er al is. Vaak is er al 
meer dan je denkt en is de vraag hoe je dat 
aanvult en verstevigt. Blijf scherp op wat de 

situatie is en hoe dit verandert.

Scherp de richting van je 
aanpak aan. Kijk terug op 
voorgaande stappen. Pak 
de bedoeling en doelen 

erbij en leg gekozen 
vormen ernaast. Wat kan 
nog beter, nog scherper 
en nog meer aansluiten 
bij wat jij en studenten 

zoeken? Onderweg 
scherpstellen hoort bij 

participatie. Participatie 
is een kwestie van doen, 
scherpstellen en opnieuw 
proberen. Mits je werkt 
vanuit je bedoeling, is 

succes altijd verzekerd.

Je aanpak is bijna 
geladen. Leg 4 

verbindingen om je 
aanpak duurzaam 
en betekenisvol te 

maken.

Maak een team 
aanvoerders. Zij 

stralen de aanpak 
uit en moedigen 

studenten en 
collega’s aan om 

aan te haken.
Via studenten vind 
je studenten. Zet in 
op netwerken van 
studenten en werk 

met hen samen.

Maak middelen 
beschikbaar. Denk  
aan geld, tijd en 

materialen om je vormen 
gebruiksklaar te  
maken en AAN  

te houden.

Communiceer over 
participatie. Straal  

je aanpak uit en nodig 
actief uit om mee te doen. 

Doe wat je belooft  
en koppel terug  
wat het oplevert.
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Participatie op AAN zetten doe je niet 
alleen, dan werkt het niet. Om echt 

energie op te wekken, werk je samen 
met studenten. Door hen actief 

te laten inpluggen op je aanpak, 
creëer je een atmosfeer waarin alles 
onderling met elkaar verbonden is 
en de energie kan gaan stromen.


