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Zoomthema 

Aanleiding  
 SOM is een organisatienetwerk waarin principes als participatie, cocreatie, gelijkwaardigheid, 
betrokkenheid en dergelijke centraal staan. Aan het begin van mijn stage kreeg ik dan ook de opdracht 
om na te gaan hoe de participatie en betrokkenheid van leerkrachten binnen het netwerk vergroot 
kan worden. SOM heeft immers moeite om leraren te doen participeren binnen het netwerk en binnen 
hun innovatieve werkingen, zoals bijvoorbeeld in labo’s. Het zijn dan ook vooral de schooldirecteurs, 
coördinerend directeurs, programmadirecteurs en dergelijke die een actieve rol opnemen binnen 
SOM. Uit de verschillende interviews en gesprekken die ik aan het begin van mijn stage deed, werd 
duidelijk dat alle partners grotendeels op eenzelfde lijn zaten wat betreft de taken, de waarde en de 
uniciteit van SOM. Daarentegen bleek echter dat dit niet het geval was voor de visie op participatie. Ik 
merkte dat het nog onduidelijk was wat SOM juist verstaat onder participatie en wat voor soort 
participatie zou moeten terugkomen in de verschillende onderdelen van de werking. Er kwamen 
verder allerlei vragen en bedenkingen naar boven met betrekking tot mijn onderzoeksvraag: hoe de 
participatie van leraren te versterken. Zo vroegen verschillende leden van de SOM-raad zich luidop af 
of het wel wenselijk was om hier sterk op in te zetten. Verder leek de vraag waarom men leraren juist 
wou laten participeren binnen het netwerk nog niet helemaal beantwoord. Ten slotte rezen ook de 
vragen op welk niveau en binnen welke onderdelen van de werking hun participatie als noodzakelijk 
werd gezien. Als stagiair ervaarde ik dus dat alles in het organisatienetwerk op een of andere manier 
rond participatie draait, maar dat het toch nog vaak onduidelijk blijft wat ‘Samen Onderwijs Maken’ 
juist betekent. Vanuit deze conclusies leek het me een goede eerste stap om te analyseren hoe 
participatie momenteel vorm krijgt binnen SOM en hoe dit zich verhoudt tot de theoretische literatuur 
inzake participatie. Ik besloot met andere woorden om vanuit mijn ervaringen in te zoomen op het 
concept participatie binnen SOM. Op die manier wil ik het SOM-team en de SOM-raad met dit 
zoomthema meer inzicht bieden op de huidige participatie binnen het organisatienetwerk. Bovendien 
tracht ik mijn inzichten uit de vele gesprekken, interviews en focusgroepen te bundelen met mijn 
inzichten uit wetenschappelijke kaders om zo een taal te geven aan SOM’s visie op participatie. 
Uiteindelijk kwam ik uit bij volgende onderzoeksvraag:  

Hoe kan de SOM-raad haar visie op participatie, afgeleid van de SOM visie en missie, 
expliciteren opdat SOM een helder zicht krijgt op de eigen werking binnen het SOM-team en 
binnen alle geledingen van SOM met het oog op de verzelfstandiging en zelfsturing van het 
netwerk?    

Ik presenteerde mijn onderzoek naar participatie aan het SOM-team (zie Bijlage 1). Daarbovenop 
wordt dit onderzoek omgevormd tot een artikel dat binnenkort op de SOM-website verschijnt. Een 
aanzet hiertoe is terug te vinden in Bijlage 2.  

Visie van SOM op participatie  
Participatie is vandaag de dag uitgegroeid tot een modewoord, maar vaak blijft het een leeg 

begrip. Om de visie op participatie binnen SOM te expliciteren, vond ik het dan ook belangrijk om eerst 
helder te krijgen wat we moeten verstaan onder participatie en wat voor soort participatie aanwezig 
is binnen SOM. Dit concept is reeds vaak onderzocht, maar dan vooral in sectoren zoals jeugdwerk, de 
profitsector, maatschappelijk werk en dergelijke. Het onderzoek naar participatie binnen de 
onderwijssector is eerder schaars (Graham et al., 2019). Daarbij is de organisatiestructuur van SOM, 
met haar sterke focus op participatie, een uniek gegeven binnen de onderwijssector. Dit zoomthema 
is dus vooral gebaseerd op onderzoek binnen andere sectoren, waarbij er een grote overlap is in 
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context met die van SOM. Er bestaan reeds veel modellen die het complexe concept participatie 
proberen te kaderen. Zo is er de participatieladder van Sherry Arnstein die een onderverdeling van 
verschillende ‘treden’ maakt in het bekomen van burgerparticipatie (Arnstein, 1969) (zie Bijlage 3). 
Daarnaast is er de participatieladder van Roger Hart die een hiërarchische opdeling weergeeft van de 
verschillende vormen van participatie bij jongeren (Hart, 1992) (zie Bijlage 4). Verder identificeerde 
Sarah White vier van elkaar te onderscheiden participatievormen; namelijk nominale, instrumentele, 
representatieve en transformatieve participatie (White, 1996). Al deze kaders kunnen tot op zekere 
hoogte inzicht bieden in wat participatie is, maar ze geven telkens een te simplistisch, hiërarchisch en 
statisch beeld van wat participatie binnen een organisatienetwerk kan betekenen. Zo gaf Hart in 2008 
zelf aan dat een hiërarchisch en gepland model zoals zijn eigen ladder in de weg kan staan van 
spontane participatie (Hart, 2008). Indien te sterk wordt vastgehouden aan theorieën over participatie 
waarbij het wordt voorgesteld als iets afgelijnd dat te plannen is, lopen we bovendien het risico op 
schijnparticipatie. Het concept participatie laat zich dus moeilijk vangen (Desmet, 2022). Om de visie 
van SOM hierop toch zo goed als mogelijk te verhelderen en te vatten in al haar complexiteit, opteerde 
ik er na een uitgebreide literatuurstudie voor om vanuit meerdere theoretische kaders te vertrekken. 
Ten eerste vertrek ik vanuit het kader rond de participatie-ethiek, wat een taal geeft aan de bredere 
visie van SOM op participatie (Desmet, 2022). Ten tweede gebruik ik het participatiecontinuüm van 
Demos vzw (2020) dat inzicht biedt in de manier waarop SOM participatie vormgeeft per onderdeel 
van de werking.  

Participatie-ethiek  
Het eerste kader dat ik hanteer, is dat uit het doctoraat van Tine Desmet (2022) over 

participatie binnen het Brusselse jeugdwerk. Tine Desmet rondde vorig jaar haar doctoraat ‘Lang leve 
de chaos: Participatief onderzoek in het participatieve Brusselse jeugdwerk’ af. Hierbinnen presenteert 
ze een kader rond participatie-ethiek dat zeer goed toepasbaar is op de werking van SOM, ook al focust 
het op een ander veld. Daarbij stelt ze zelf dat het als universeel te beschouwen valt. Met dit kader 
biedt ze een alternatief voor de eerder vernoemde hiërarchische en simplistische modellen en tracht 
ze de chaos, die steeds deel uitmaakt van participatieve relaties, te vatten (Desmet, 2022). Participatie 
is volgens Desmet (2022) dan ook iets dat spontaan moet ontstaan. Ze geeft tevens aan dat de 
participatieve relaties niet te plannen en continu veranderlijk zijn. Participatie is dus een zeer 
dynamische, complexe notie die beter te omschrijven valt als een kader dan met een exacte definitie 
(Herbots & Put, 2015). Dit kader is daarbij te zien als een houding eerder dan als stappenplan. Zo’n 
houding, door Desmet (2022) dus participatie-ethiek genoemd, komt het beste tot zijn recht indien 
deze gehanteerd wordt op verschillende niveaus en tussen verschillende actoren (Desmet, 2022). SOM 
kan de participatie-ethiek dus gebruiken als een kader dat binnen de ganse werking door te trekken is. 
Deze ethiek komt echter naar boven in participatieve relaties die niet te plannen en continu 
veranderlijk zijn. De enige zekerheid waaraan SOM kan vasthouden, is dat er steeds moet voldaan 
worden aan vier eigenschappen om zulke participatieve relaties te creëren; namelijk 1) 
gelijkwaardigheid, 2) kritische reflectie, 3) authenticiteit en 4) een holistische aanpak. Elk van deze vier 
eigenschappen krijgt in het doctoraat van Desmet (2022) een specifieke invulling.  

Bij de eerste eigenschap, gelijkwaardigheid, is het belangrijk om voldoende te communiceren 
en af te stemmen of er rekening wordt gehouden met alle verschillende meningen en ideeën. 
Daarnaast dient er continu ruimte te zijn voor dialoog (Desmet, 2022). Deze gelijkwaardigheid komt 
sterk terug in alles wat SOM doet. Het SOM-team brengt bijvoorbeeld bij ieder labo 
onderwijsprofessionals uit alle onderwijsniveaus en alle functies tot dialoog. Hierbij hechten ze steeds 
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evenveel waarde aan ieders expertise, of men nu leerkracht, coördinerend directeur of pakweg 
professor is. De tweede eigenschap, kritische reflectie, houdt in dat er een veilige haven gecreëerd 
moet worden waarin iedereen regelmatig over zichzelf en de manier van werken kan reflecteren. 
Hierbij dient moralisering en individuele druk gemeden te worden (Desmet, 2022). Ook deze 
eigenschap komt reeds sterk terug in de werking van SOM. Ieder initiatief dat het netwerk opstart, 
start immers vanuit het kritisch reflecteren op wat beter kan binnen het Leuvense onderwijsveld. Elke 
partner die zich engageert binnen zo’n initiatief wordt hierbij ook telkens de vraag gesteld om in eigen 
boezem te kijken op zoek naar mogelijke verbeteringen. Het SOM-team probeert dit mogelijk te maken 
door een veilige haven te creëren, waarin iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen met betrekking 
tot complexe en vaak gevoelige thema’s, zoals etnisch-culturele diversiteit binnen lerarenteams. 
Authenticiteit wordt bekomen door elke participant te verwelkomen in al zijn verschillen. Opnieuw is 
het hierbij belangrijk om een veilige ruimte te creëren waarin men zichzelf ten volle kan tonen en open 
durft te zijn over afwijkende meningen of bedenkingen. Er mag met andere woorden niet toegewerkt 
worden naar zoiets als dé norm (Desmet, 2022). Deze eigenschap past volledig binnen de houding van 
SOM. Iets wat SOM immers hoog in het vaandel draagt, is het respecteren van ieders eigenheid en 
eigen agenda. De projecten, acties en experimenten die het SOM-team faciliteert, vertrekken dan ook 
nooit vanuit een opgelegde visie of doelstelling. Het is net door met alle partners samen te zitten en 
vanuit hun eigenheid en hun ervaringen te vertrekken, dat er iets ontstaat in de veilige tussenruimte 
die ze creëren (Desmet, 2022). Ten slotte sluit ook het holisme naadloos aan bij de visie van SOM. 
Allereerst is flexibiliteit, zoals ook uit mijn reflecties blijkt, een stokpaardje van SOM. Indien een 
netwerk 79 verschillende onderwijsspelers, die elk een eigen agenda hebben, tot samenwerking wil 
brengen, kan het ook niet anders dan dat flexibiliteit voorop staat. Ook pragmatiek staat centraal door 
steeds bottom-up te werken en te vertrekken vanuit de noden en ervaringen die de 
onderwijsprofessionals in het midden leggen. Ondanks het feit dat iedere partner binnen het netwerk 
zijn authenticiteit mag bewaren, ziet SOM ook de nood aan een duidelijk kader. Zo verwijst een van de 
vijf bouwstenen van de werking van SOM naar het gezamenlijke SOM-kader (Baeyens, 2021).      

De vier eigenschappen vind ik dus allen terug in de aanpak van het SOM-team. Hierdoor kan 
de participatie-ethiek van Tine Desmet (2022) helpend zijn om een taal te geven aan SOM’s visie op 
participatie. Tot nu toe gebeurt het inzetten op participatieve relaties aan de hand van deze vier 
eigenschappen immers eerder impliciet binnen SOM. Dit zoomthema kan daarom bijdragen aan het 
expliciteren van een visie en manier van werken die kan gecommuniceerd worden aan de verschillende 
partners. Bovendien kan het verheldering bieden voor onderwijsspelers waarvoor SOM minder bekend 
is. Ten slotte kan het een startpunt zijn indien partners zelf een initiatief willen trekken. Indien een 
schooldirecteur in de toekomst bijvoorbeeld zelf een nieuw labo wil coördineren, dan hoeft hij of zij 
geen nieuw kader te ontwikkelen, maar kan die gebruikmaken van dit kader als houvast. Dit kadert 
mooi in SOM’s toekomstwens om het netwerk te verzelfstandigen en zelfsturend te maken. Hierdoor 
zou het netwerk op termijn immers grotendeels zonder de coördinatie vanuit het SOM-team kunnen 
functioneren.  

Participatiecontinuüm 
Een ander belangrijk inzicht is dat participatie een fluïde begrip is dat flexibel kan worden 

ingezet naargelang de eigenheid van de participant (Desmet, 2022). Dit zien we erg terugkomen binnen 
SOM waar de participatie van partner tot partner en van werking tot werking sterk kan verschillen. Het 
kan zelfs zijn dat het ene labo zich op een ander level van participatie bevindt dan het andere. Zo 
brengt het SOM-team bij labo Diverse Leraarskamer verschillende spelers samen rond de tafel die 
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gezien worden als gelijkwaardig qua input en inspraak. De coördinatie blijft hierbij tot nog toe wel 
grotendeels in handen van het SOM-team. Bij labo Speak Up! krijgen de participanten daarentegen 
nog meer vrijruimte en zet de coördinatie een stap opzij om het proces volledig in handen van de 
jongerenambassadeurs te leggen. Om hierop nog dieper in te zoomen is het tweede kader dat ik 
hanteer het participatiecontinuüm dat ontwikkeld werd door Demos vzw. Dit is het eerder vernoemde 
kenniscentrum dat binnen de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector aan participatie en gelijkheid werkt. 
Ook Demos vzw (2020) ontwikkelde  een alternatief voor de eerder vernoemde simplistische modellen. 
Ze ontwierpen immers een eigen participatiecontinuüm van deelnemen tot deelhebben. Hier gingen 
ze bovenstaande ladders (zie Bijlage 3 en 4) ‘platleggen’ om zo los te komen van de hiërarchische 
onderverdeling tussen participatievormen. Ze spreken hierbij tevens van strategieën die organisaties 
inzetten om participatie te verdiepen en vernieuwen. Deze strategieën kunnen gebruikt worden als 
bril om naar het organisatienetwerk te kijken en als hulpmiddel om de bestaande inspanningen 
daarbinnen te kaderen (Demos vzw, 2020). Zo trachtte ik om de verschillende strategieën te 
herkennen in de onderdelen van de werking van SOM om zo de huidige werking te verhelderen. De 
participatie-ethiek van Tine Desmet (2022) kan immers dienen als een algemene visie op participatie 
die wordt doorgetrokken doorheen de ganse werking van SOM. Om SOM in al zijn complexiteit te 
vatten, is het echter ook waardevol om in te zoomen op hoe het SOM-team de verschillende 
onderdelen van haar werking vormgeeft vanuit die visie. Demos vzw (2020) brengt hierbij zelf de 
nodige nuance binnen door te stellen dat de verschillende strategieën vaak door elkaar lopen. Het zou 
daarom wenselijk zijn om binnen een aanpak meerdere strategieën te combineren. Het is dus niet zo 
dat het participatiecontinuüm ieder initiatief rigide wil categoriseren onder het mom van een bepaalde 
strategie. Mijn koppeling tussen strategieën en de onderdelen van de werking van SOM dient dan ook 
niet gelezen te worden als een rigide categorisatie, maar eerder als een aanzet om meer inzicht te 
krijgen in de huidige werking. Op die manier tracht ik te verduidelijken hoe participatie binnen SOM 
momenteel op diverse manieren vorm krijgt. Daarbovenop kan het een aanzet tot kritische reflectie 
betekenen. Zo zou het kunnen dat de SOM-raad op basis van dit kader tot de conclusie komt dat er 
een andere participatiestrategie wenselijk is binnen een bepaald onderdeel van de werking. 

Een visuele voorstelling van het participatiecontinuüm van deelnemen tot deelhebben is terug 
vinden in Bijlage 5. De strategieën die zich hierop meer situeren richting deelnemen, zijn eerder gericht 
op deelnemers die minder inspanningen leveren en minder invloed hebben op het eindresultaat. De 
strategieën die daarentegen meer in de buurt komen van deelhebben, richten zich eerder op 
deelnemers die meer inspanningen leveren en meer invloed uitoefenen op het uiteindelijke aanbod. 
Op het continuüm situeren zich in totaal zeven strategieën van deelnemen tot deelhebben; namelijk 
respectievelijk ontkieming, toeleiding, vindplaatsgericht werken, bemiddeling, inspraak, cocreatie en 
ruimte maken (Demos vzw, 2020). Bij elk van deze strategieën geeft Demos vzw (2020) een korte 
toelichting:  

Ontkieming  Bij ontkieming komen mensen in contact met jeugdwerk, cultuur of sport 
zonder dat ze er zelf voor kiezen. Het komt op hun pad.  

Toeleiding  Via allerlei drempelverlagende initiatieven begeleid je de toekomstige 
participant naar een bestaand vrijetijdsaanbod. Vrijetijdsorganisaties doen hier 
zelf inspanningen voor, maar werken soms ook met externe toeleiders. 

Vindplaatsgericht 
werken  

Via mobiele werkingen of projecten in buurthuizen en wijkcentra brengt men 
het vrijetijdsaanbod naar plaatsen waar de beoogde doelgroep al aanwezig is. 
Soms gebeurt dit om daarna de stap naar het bestaande aanbod te verkleinen. 
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Bemiddeling  Onder bemiddeling verstaan we een intense uitwisseling of relatie die uitgaat 
van tweerichtingsverkeer. Belangrijk hier is dat een derde partij betrokken 
wordt in het contact tussen ‘klant’ en organisatie. Vanuit die relatie ontstaat 
ruimte voor afstemming en een onderhandelingsmarge om deelaspecten van 
de werking aan te passen. 

Inspraak  Organisaties zetten bevragingen op en organiseren consultatie- en 
inspraakmomenten waar ze groepen vragen om hen te informeren over hun 
ervaringen, noden en wensen. Of ze delen stap voor stap de beslissingsmacht 
naarmate de nieuwe deelnemers doorstromen in de geledingen van de 
organisatie. 

Cocreatie  Hier is er actieve betrokkenheid van burgers als volwaardige partner bij de 
productie en uitvoering van een cultuur-, jeugd- of sportaanbod. Van meet af 
aan leg je een proces af met je eindgebruikers waarbij de inbreng van alle 
betrokkenen gelijkwaardig is.  

Ruimte maken  Vrijetijdsorganisaties geven volledige autonomie, zelfstandigheid en 
keuzevrijheid aan de eindgebruikers. Deze gebruikers zijn zelf organisator en 
(eind)verantwoordelijke van het aanbod en worden daarbij ondersteund op 
vraag. 

(Demos vzw, 2020, p.6-7)  
 
Wanneer ik deze toelichtingen licht aanpas zodat ze toe te passen zijn op het 

organisatienetwerk (zie Bijlage 6), dan zijn deze strategieën te herkennen in hoe het SOM-team de 
verschillende onderdelen van haar werking vormgeeft. Ten eerste is binnen de bijeenkomsten van de 
SOM-raad vooral de strategie inspraak te herkennen omdat deze bestaat uit vertegenwoordigers van 
de verschillende grote Leuvense onderwijsspelers die tijdens bijeenkomsten de kans krijgen om hun 
ervaringen, noden en wensen in het midden te leggen. Bovendien beslissen zij samen welke 
uitdagingen door het netwerk worden opgepakt. Doorheen mijn stage werd duidelijk dat het SOM-
team ernaar streeft om in de toekomst binnen de SOM-raad ook ruimte te creëren voor cocreatie. De 
samenkomsten van de SOM-raad zouden dan ook momenten worden waarop de partners actief 
betrokken worden bij het tot stand komen en verduurzamen van de initiatieven van SOM. Op die 
manier zouden de aanwezigen niet alleen meer beslissen welke uitdagingen worden opgepakt, maar 
ook samen nadenken over de manier waarop. Daarnaast dienen de bijeenkomsten van de SOM-plus 
enerzijds om verbinding te creëren tussen alle 79 partners. Hierin kunnen we toeleiding herkennen 
aangezien het SOM-team door het organiseren van een bijeenkomst van de SOM-plus ervoor zorgt dat 
de partners elkaar leren kennen op een laagdrempelige manier. Anderzijds krijgen de partners binnen 
de SOM-plus de kans om input voor en feedback op het jaaractieplan te geven. Hierin is de strategie 
bemiddeling te herkennen omdat het SOM-team ruimte creëert voor afstemming en onderhandeling 
over het jaaractieplan. 

Naast de bijeenkomsten van de SOM-raad en de SOM-plus, faciliteert het SOM-team ook drie 
vaste onderdelen van de werking; namelijk de community, de studio en het laboratorium. De 
community is, zoals eerder aangehaald, een onderdeel van de werking dat ervoor zorgt dat de partners 
elkaar leren kennen, kennis uitwisselen en elkaar inspireren. Hiervoor worden meerdere 
participatiestrategieën ingezet; namelijk ontkieming, toeleiding en vindplaatsgericht werken. Op het 
continuüm situeren deze strategieën zich allen eerder aan de kant van het deelnemen dan het 
deelhebben. Dit wil zeggen dat de partners binnen de community minder worden verwacht om zich 
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actief te engageren en een invloed uit te oefenen op het aanbod. De partners kunnen deelnemen aan 
de lezingen, fora, schoolbezoeken en dergelijke zonder zelf een groot engagement op te nemen. Uit 
die initiatieven doen ze dan kennis op, geraken ze geïnspireerd, leggen ze onderlinge contacten en 
planten ze zaadjes voor verdere samenwerkingen. Ondanks het feit dat de partners hier zelf niet op 
een zeer diepgaande of actieve manier participeren, zet SOM met haar community-werking wel een 
eerste stap richting het samen werken, samen creëren en samen experimenteren. De manier van 
participeren binnen de studio situeert zich daarentegen aan de kant van het deelhebben. Als 
participatiestrategie valt hierin dan ook vooral cocreatie te herkennen. Zo wordt dit onderdeel 
omschreven als het organiseren van ‘co-creatieve’ activiteiten en projecten. Hierbinnen zijn de 
onderwijsspelers actief betrokken als gelijkwaardige partners die samen ontwerpen, uitvoeren en 
creëren, wat helemaal aansluit bij de strategie cocreatie. Een voorbeeld hiervan is de studio waarbij 
onderwijsspelers samen met partners in welzijn, vrije tijd en arbeid een zomerschool opzetten om 
leerlingen te versterken en aan boord te houden. Het laatste en meest complexe onderdeel van de 
werking is het laboratorium. Binnen de labo’s faciliteert het SOM-team cocreatie waarbij de betrokken 
partners samenkomen tijdens zogenaamde ‘ontwerptafels’. Hier gaan ze samen vanuit een gedeeld 
engagement aan de slag om experimenten te ontwerpen, uit te testen en hierop te reflecteren. Naast 
cocreatie is er hierin soms de strategie ruimte maken te herkennen, zoals binnen het labo Speak Up! 
rond antiracistisch onderwijs. Binnen dit labo kregen de partners niet alleen de kans om samen een 
experiment te ontwerpen, maar verleende het SOM-team ook autonomie, zelfstandigheid en 
keuzevrijheid aan de jongerenambassadeurs om bijvoorbeeld workshops te ontwerpen en te geven 
binnen Leuvense scholen. SOM creëert hier een vrijruimte voor geëngageerde jongeren die zelf 
organisator en verantwoordelijke zijn voor hun experiment (Demos vzw, 2020). Binnen de werking van 
SOM is er dus een veelheid aan participatiestrategieën te herkennen die zich allen situeren op een 
continuüm van deelnemen tot deelhebben. Er bestaan tegenwoordig echter veel organisaties of 
instanties waarbinnen participatie als cruciaal wordt gezien. Dat maakt van SOM op zich niks unieks. 
Uit mijn interviews, focusgroepgesprekken en ervaringen binnen SOM leerde ik dat het vooral het 
creëren van die vrijruimte is wat van SOM een uniek gegeven maakt. Zo stelde één van geïnterviewden 
het volgende:  

SOM is een soort van vrijruimte. Die claim is tegelijk heel bescheiden én heel arrogant. SOM 
gaat mensen samenbrengen die loskomen van de dagdagelijkse realiteit, maar deze realiteit 
wel erkennen, om zo het onderwijs in de brede zin van het woord te verbeteren. 

Conclusie  
Ter conclusie wil ik graag teruggrijpen naar mijn oorspronkelijke onderzoeksvraag ‘Hoe kan de 

SOM-raad haar visie op participatie, afgeleid van de SOM visie en missie, expliciteren opdat SOM een 
helder zicht krijgt op de eigen werking binnen het SOM-team en binnen alle geledingen van SOM met 
het oog op de verzelfstandiging en zelfsturing van het netwerk?’ Uit mijn onderzoek is naar voren 
gekomen dat SOM haar visie op participatie enerzijds kan expliciteren aan de hand van de participatie-
ethiek van Tine Desmet (2022) en anderzijds aan de hand van de participatiestrategieën van Demos 
vzw (2020). Elk van deze kaders biedt op zijn manier inzichten in de werking van SOM. Het is maar door 
los te komen van de populaire kaders, bijvoorbeeld de participatieladders, dat ik tot een resultaat 
kwam dat voldoende de betekenis van ‘Samen Onderwijs Maken’ vat in al zijn complexiteit. Mijn hoop 
is dat dit zoomthema dan ook verheldering kan bieden en een eerste stap richting de verdere 
verzelfstandiging en zelfsturing van het netwerk kan betekenen.      
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Aanbevelingen  
Vanuit dit zoomthema kan ik ten slotte enkele aanbevelingen formuleren voor SOM. Allereerst 

zou ik het SOM-team, maar ook de SOM-raad, willen aanbevelen om de participatie-ethiek te blijven 
doortrekken doorheen de ganse werking van SOM. Dit kader kan gebruikt worden om iedere Leuvense 
onderwijsspeler inzicht te bieden in de werking van SOM. Het kan dan ook nuttig zijn om hierover 
breder te communiceren naar het netwerk toe. Een tweede aanbeveling is om dit zoomthema de start 
van een denkoefening te laten zijn. De SOM-raad kan de opgedane inzichten immers gebruiken om na 
te denken over de oorspronkelijke vraag die mij werd voorgelegd; namelijk we de participatie en 
betrokkenheid van leraren kunnen versterken. Nu de visie op participatie binnen SOM is 
geëxpliciteerd, kan hopelijk worden toegewerkt naar een standpunt over de mate waarin SOM wilt dat 
leraren (sterker) participeren binnen het netwerk. Daarbij biedt dit zoomthema een mooi startpunt 
om na te denken over hoe de visie op participatie te koppelen is aan de vijf bouwstenen binnen de 
werking van SOM (Baeyens, 2021). Veel van de werking van bijvoorbeeld labo’s is immers gebaseerd 
op deze bouwstenen. Daarom zou het waardevol zijn om na te gaan hoe beide kaders zich tot elkaar 
verhouden. Ten derde heeft SOM volgens mij nog belangrijke stappen te zetten in het verhelderen van 
ieders rol binnen het netwerk. Doorheen mijn gehele stage, maar vooral ook mijn onderzoek, werd 
immers herhaaldelijk duidelijk dat er nog onduidelijkheid heerst over wie wanneer welke rollen dient 
op te nemen binnen de werking. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het inzetten van 
participatiestrategieën is het niet helder of dit enkel bij het SOM-team ligt of ook bijvoorbeeld bij de 
ganse SOM-raad. Is het bijvoorbeeld volledig aan Lotte en Lore om ruimte te creëren voor de 
jongerenambassadeurs binnen het labo Speak Up!, of is het ook aan bepaalde partners om die rol op 
zich te nemen? En wanneer het SOM-team ruimte moet maken, is het dan ook nog steeds hun rol om 
te zorgen voor toeleiding? Vooral rond de rol van de coördinatie lijkt er nog nood aan verheldering en 
afbakening. Een kader dat hierbij mogelijks houvast kan bieden is dat van Schulte (2021) die de rol van 
een leider binnen een Community of Practice omschrijft. Veel van de werking van SOM komt immers 
in grote mate overeen met die binnen een Community of Practice zoals beschreven door Wenger 
(2009). Hieraan kan ik dan ook meteen mijn vierde en laatste aanbeveling koppelen; namelijk om het 
kader rond Communities of Practice te gebruiken als een soort van methodiek om de SOM-labo’s 
vanuit een doordachte en onderbouwde visie op participatie vorm te geven. Er zijn immers enorm veel 
parallellen te trekken tussen de organisatie van een Community of Practice en de organisatie van een 
labogroep. Het kader van Wenger (2009), maar ook bijvoorbeeld dat van Kreutzmann (2022), kunnen 
het SOM-team dus taal geven om te verduidelijken wat ze reeds doen binnen een labo en hoe ze 
hierbinnen reeds vorm geven aan participatie. Dit kan dan op zijn beurt weer leiden tot meer inzicht 
in de werking van SOM en de toekomstige verzelfstandiging en zelfsturing van het netwerk.   
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Bijlagen  

Bijlage 1: Presentatie onderzoek participatie  

Dia 1 

PARTICIPATIE 
BINNEN SOM

DOOR ELISE JANSSENS

 

Binnen kader stage deed ik een onderzoek naar participatie binnen SOM  
Vandaag resultaten hiervan presenteren  
Doel: verhelderen van werking van SOM + start denkoefening toekomst SOM   
 
 
Dia 2 

OORSPRONKELIJKE VRAAG 
Hoe participatie van leerkrachten versterken?
MAAR bedenkingen: 
• Is het wel wenselijk dat leraren participeren?
• Op welk (participatie)niveau moeten leraren dan 

participeren?
• Binnen welke onderdelen van de werking hebben we 

welke vorm van participatie nodig?
DUS verschuiving van de vraag

 

Begin stage vraag hoe SOM participatie van leerkrachten binnen het netwerk zou kunnen versterken  
MAAR uit verschillende gesprekken en interviews met het SOM-team en de partners bleek dat er nog 
veel onduidelijkheden waren rond participatie binnen SOM  
-> versch bedenkingen kwamen naar boven (puntjes) 
Hierdoor verschoof mijn oorspronkelijke vraag naar een nieuwe onderzoeksvraag  
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Dia 3 

NIEUWE ONDERZOEKSVRAAG
HOE kan de SOM-raad haar visie op participatie (afgeleid van de 
SOM visie en missie) expliciteren

OPDAT SOM een helder zicht krijgt op de eigen werking binnen 
het SOM team en binnen alle geledingen van SOM

MET HET OOG OP verzelfstandiging/zelfsturing van het netwerk?

 

Vraag (aflezen)  
-> hele boterham  
Om vraag te kunnen beantwoorden hoe SOM de participatie van leerkrachten kan versterken, eerst 
opportuun om de visie op participatie binnen SOM te expliciteren  
WANT SOM werkt als organisatienetwerk al heel sterk op participatie, MAAR tot nu toe blijft de visie 
hierop nog impliciet  
DUS om een helder zicht te krijgen op de eigen werking van SOM leek het een belangrijke eerste stap 
om die visie te expliciteren   
Op die manier kan het SOM-team haar manier van werken immers makkelijker duiden en 
communiceren naar het netwerk toe, wat de verzelfstandiging en de zelfsturing van het netwerk 
hopelijk ten goede komt  
 
 
Dia 4 

WAT TE DOEN?

• Door bril van participatie naar SOM kijken 
• In beeld brengen waar en hoe participatie aanwezig 

is binnen SOM (stavaza)
• Aanbevelingen naar de toekomst toe formuleren 
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Om die onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden ben ik op zoek gegaan naar een gepaste bril om 
vanuit het concept participatie naar SOM te kijken  
Ik ben daarbij in beeld gaan brengen waar en hoe participatie aanwezig binnen SOM, ik heb dus 
eigenlijk een soort van stand van zaken opgesteld  
Ten slotte ben ik op basis van die bril en de stand van zaken overgegaan tot het formuleren van 
aanbevelingen voor SOM  
 
 
Dia 5 

Bril participatie
■ Participatie complex, dynamisch gegeven 
■ Modewoord MAAR vaak schijnparticipatie 
■ Verschillende kaders 

– Sherry Arnstein: participatieladder rond burgerparticipatie
– Roger Hart: participatieladder rond participatie van jongeren 
– Sarah White: vier vormen van participatie 

■ MAAR te hiërarchisch en simplistisch 

■ DUS 2 alternatieven 

1. Participatie-ethiek (~ Desmet) geeft taal aan bredere visie van 
SOM

2. Participatiestrategieën (~ Demos vzw) bieden inzicht in manier 
waarop SOM participatie vormgeeft per onderdeel werking 

 

In mijn zoektocht naar een bril die aansluit bij de complexe werking en coördinatie van een 
organisatienetwerk als SOM, heb ik een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar participatie  
Hieruit bleek dat participatie een complex en dynamisch gegeven is  
Daarbij wordt dit concept tegenwoordig zo vaak gebruikt dat het een soort modefenomeen is 
geworden, MAAR we lopen hierbij het risico dat het in feite over schijnparticipatie gaat  
Ik bestudeerde ook verschillende populaire kaders rond participatie 

Zo ontwikkelde Sherry Arnstein een participatieladder rond burgerparticipatie, zoals 
zichtbaar op de foto 
Roger Hart ontwierp een gelijkaardige ladder voor jongerenparticipatie  
Het kader van Sarah White deelt participatie ten slotte op in vier aparte vormen  

Wanneer ik deze kaders op de werking van SOM trachtte te leggen, kwam ik echter tot de conclusie 
dat deze te hiërarchisch en simplistisch waren om een match te vormen met de realiteit binnen SOM  
Daarom zocht ik verder en belandde ik uiteindelijk bij 2 alternatieven  

Ten eerste de participatie-ethiek van Tine Desmet die een taal geeft aan de bredere visie van 
SOM op participatie  
En ten tweede de participatiestrategieën van Demos die inzicht bieden in de manier waarop 
SOM participatie vormgeeft per onderdeel van de werking  
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Dia 6 

1) Participatie-ethiek (~ Desmet) 
■ Participatie te zien als iets dat spontaan moet ontstaan en zich ontplooit in participatieve relaties 

 4 eigenschappen van zulke relaties: 

1) gelijkwaardigheid
a. belangrijk om voldoende te communiceren en af te stemmen of er rekening wordt gehouden met alle verschillende 

meningen en ideeën 
b. continu ruimte voor dialoog creëren

2) kritische reflectie
a. een veilige haven creëren waarin iedereen regelmatig over zichzelf en de manier van werken kan reflecteren MAAR 

hierbij opletten voor moralisering en individuele druk

3) authenticiteit 
a. elke participant verwelkomen in al zijn verschillen
b. belangrijk om een veilige ruimte te creëren waarin men zichzelf ten volle kan tonen en open durft zijn over afwijkende 

meningen of bedenkingen
c. er mag niet toegewerkt worden naar zoiets als dé norm

4) een holistische aanpak
a. hanteren van een flexibele en pragmatische aanpak 
b. duidelijk kader voorzien

E0

 

Dus eerst de participatie-ethiek van Tine Desmet  
Tine Desmet rondde vorig jaar haar doctoraat ‘Lang leve de chaos: Participatief onderzoek in het 
participatieve Brusselse jeugdwerk’ af 
Met haar kader rond participatie-ethiek probeert ze een alternatief te bieden voor de eerder 
vernoemde hiërarchische en simplistische modellen en tracht ze de chaos die steeds deel uitmaakt 
van participatieve relaties te vatten   
Ze stelt hierbij dat participatie iets is dat spontaan moet ontstaan en zich ontplooit in participatieve 
relaties waarin steeds vier eigenschappen terug te vinden zijn  
(vier eigenschappen en hun omschrijving) 
Deze participatie-ethiek en haar vier eigenschappen zijn volgens mij reeds sterk te herkennen in de 
aanpak en houding van het SOM-team en kan dan ook een taal bieden om de visie op participatie te 
expliciteren voor de algemene werking  
MAAR op vlak van participatie zijn er binnen SOM ook grote verschillen terug te vinden per 
onderdeel van de werking 
DAAROM wil ik de participatie-ethiek van Desmet aanvullen met een ander kader  
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Dia 7 

2) 7 participatiestrategieën op een 
continuüm van deelnemen tot deelhebben 
(~ Demos vzw)

 

Het tweede kader is dat van de zeven participatiestrategieën van Demos  
Demos vzw is een kenniscentrum dat aan gelijkheid en participatie werkt binnen de cultuur-, 
jeugdwerk- en sportsector  
Ze ontwikkelden een continuüm van deelnemen tot deelhebben waarop ze zeven 
participatiestrategieën situeerden 
Hiermee wilden ook zij een alternatief bieden voor de eerder genoemde hiërarchische en 
simplistische modellen  
Zo gingen ze de ladder platleggen om los te komen van de hiërarchische onderverdeling tussen 
participatievormen  
Daarbij spreken ze niet van participatievormen, maar van participatiestrategieën die organisaties of 
instanties inzetten om participatie te vernieuwen en te verdiepen   
Rechts op het continuüm situeren ze de strategieën die neigen naar deelnemen. Dit houdt in dat 
men zich eerder richt op participanten die zelf minder inspanningen leveren en minder invloed 
hebben op het uiteindelijke resultaat.  
Links op het continuüm situeren zich dan de strategieën die neigen naar deelhebben. Deze 
strategieën richten zich eerder op participanten die veel inspanningen leveren en dan ook meer 
invloed hebben op het eindresultaat.  
Dit kader gebruikte ik om in beeld te brengen waar en hoe participatie aanwezig is binnen elk 
onderdeel van de werking van SOM 
Deze stand van zaken dient echter niet gelezen te worden als een rigide categorisatie, maar eerder 
als een aanzet om meer inzicht te krijgen in de huidige werking  
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Dia 8 

2) Participatiestrategieën te herkennen 
in onderdelen van de werking van SOM
■ Bijeenkomsten SOM raad 

– Inspraak maar in de toekomst ook streven naar cocreatie

■ Bijeenkomsten SOM plus 
– Toeleiding 
– Bemiddeling 

 

Een eerste onderdeel van de werking van SOM zijn de bijeenkomsten van de SOM-raad  
Hierin is vooral de strategie inspraak te herkennen omdat deze bestaat uit vertegenwoordigers van 
de verschillende grote Leuvense onderwijsspelers die tijdens bijeenkomsten de kans krijgen om hun 
ervaringen, noden en wensen in het midden te leggen.  
Bovendien beslissen zij samen over welke uitdagingen door het netwerk worden opgepakt.  
Doorheen mijn stage werd duidelijk dat het SOM-team ernaar streeft om in de toekomst binnen de 
SOM-raad ook ruimte te creëren voor cocreatie. De samenkomsten van de SOM-raad zouden dan 
ook momenten worden waarop de partners actief betrokken worden bij het tot stand komen en 
verduurzamen van de initiatieven van SOM. Op die manier zouden de aanwezigen niet alleen meer 
beslissen welke uitdagingen worden opgepakt, maar ook samen nadenken over de manier waarop.     
Het tweede onderdeel zijn de bijeenkomsten van de SOM-plus.  
Hierin kunnen we toeleiding herkennen aangezien het SOM-team door het organiseren van een 
bijeenkomst van de SOM-plus ervoor zorgt dat de partners elkaar leren op een laagdrempelige 
manier.  
Daarnaast krijgen de partners binnen de SOM-plus de kans om input voor en feedback op het 
jaaractieplan te geven. Hierin is de strategie bemiddeling te herkennen omdat het SOM-team ruimte 
creëert voor afstemming en onderhandeling over het jaaractieplan. 
 

 

 

 

 

 

 



  Stageverslag zoomthema participatie binnen SOM 
  Elise Janssens – R0756598 

 

Dia 9 

2) Participatiestrategieën te herkennen 
in onderdelen van de werking van SOM
■ Community 

– Ontkieming 
– Toeleiding 
– Vindplaatsgericht werken 

■ Studio 
– Cocreatie

■ Labo 
– Cocreatie
– Ruimte maken 

 

Naast de bijeenkomsten van de SOM-raad en de SOM-plus, faciliteert het SOM-team ook drie vaste 
onderdelen van de werking; namelijk de community, de studio en het laboratorium.  
Binnen de community worden meerdere participatiestrategieën ingezet; namelijk ontkieming, 
toeleiding en vindplaatsgericht werken.  
Op het continuüm situeren deze strategieën zich allen eerder aan de kant van het deelnemen dan 
het deelhebben, wat wil zeggen dat de partners binnen de community minder worden verwacht om 
zich actief te engageren en een invloed uit te oefenen op het aanbod.  
De manier van participeren binnen de studio situeert zich daarentegen aan de kant van het 
deelhebben. Als participatiestrategie valt hierin dan ook cocreatie te herkennen. Zo worden binnen 
de studio ‘co-creatieve’ activiteiten en projecten georganiseerd. Hierbinnen zijn de onderwijsspelers 
actief betrokken als gelijkwaardige partners die samen ontwerpen, uitvoeren en creëren, wat 
helemaal aansluit bij de strategie cocreatie. 
Het laatste en meest complexe onderdeel van de werking is het laboratorium.  
Het SOM-team faciliteert cocreatie waarbij de betrokken partners samenkomen tijdens 
ontwerptafels waar ze samen vanuit een gedeeld engagement aan de slag om experimenten te 
ontwerpen, uit te testen en hierop te reflecteren.  
Naast cocreatie is er binnen een labo soms de strategie ruimte maken te herkennen, zoals binnen het 
labo Speak Up! rond antiracistisch onderwijs. Binnen dit labo kregen de partners niet alleen de kans 
om samen een experiment te ontwerpen, maar verleende het SOM-team ook autonomie, 
zelfstandigheid en keuzevrijheid aan de jongerenambassadeurs om bijvoorbeeld workshops te 
ontwerpen en te geven binnen Leuvense scholen. SOM creëert hier dus een vrijruimte voor 
geëngageerde jongeren die zelf organisator en verantwoordelijke zijn voor hun experiment.  
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Dia 10 

PARTICIPATIE BINNEN LABO’S
Labo’s zijn een zeer dynamisch, experimenteel gegeven 
DUS moeilijk om vorm te geven vanuit een eenduidige visie op 
participatie 
MAAR kan wel belangrijk zijn in het licht van de 
verzelfstandiging/zelfsturing van het netwerk 

 Mogelijke oplossing: Community of Practice (CoP) als 
methodiek om participatie op een doordachte/onderbouwde 
manier vorm te geven binnen de SOM-labo’s 

 

Aangezien labo’s een zeer dynamisch, experimenteel gegeven zijn is het moeilijk om ze vorm te 
geven vanuit een eenduidige visie op participatie  
Uiteraard kan het ook bij labo’s nuttig zijn om ook hier de participatie-ethiek als houding of visie te 
hanteren op participatie, maar in het licht van de gewenste verzelfstandiging en zelfsturing van het 
netwerk is dit wellicht nog te weinig concreet  
Een labo wordt momenteel gecoördineerd en gefaciliteerd door het SOM-team, maar indien het 
netwerk ernaar streeft om dit op een dag grotendeels over te laten aan de partners zelf, dan is het 
belangrijk om ook hier de aanpak te expliciteren  
Daarom ging ik op zoek naar een kader dat aansluit bij die dynamiek en vormgeving van een labo en 
dat handvaten kan bieden bij het vormgeven van participatie binnen een labo 
Een kader dat kan dienen als hulpmiddel hiervoor is om een labogroep te organiseren als een 
Community of Practice.  
De theorie van Wenger rond Communities of Practice kan hierbij dienen als een methodiek om 
participatie op een doordachte en onderbouwde manier vorm te geven binnen de SOM-labo’s  
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Dia 11 

Labogroep organiseren als Community 
of Practice (CoP) 
■ CoP = praktijkgemeenschap die samenkomt rond een gedeelde interesse 
■ Deelnemers leren door te participeren (bv. actief deelnemen aan ontwerptafel)
■ Uit samenkomsten ontstaat een gemeenschappelijk engagement om zelf beter te worden én om 

de praktijk te verbeteren 
■ Binnen CoP ° gedeeld repertoire (bv. startnota Labo Diverse Leraarskamer) 
■ CoP bestaat uit collectief leidende gebruikers
■ 3 eigenschappen van CoP’s:

– Detecteren van gemeenschappelijke noden 
– Innovatief potentieel en innovatieve activiteiten 
– Stimulatie van organisatorische aanpassing 

■ Verschillende vormen van participatie (bv. perifeer vs. insider)
■ Verschillende rollen binnen CoP

 

De reden waarom ik ervoor koos om de labo’s te koppelen aan de theorie rond Communities of 
Practice is dat er erg veel parallellen te vinden zijn dus het coördineren van een labogroep en het 
coördineren van een CoP  
Het is dus niet zo dat labo’s volgens deze methode plots anders georganiseerd zouden moeten 
worden, het kader biedt eerder inzicht in wat het SOM-team reeds doet om de participatie van de 
netwerkpartners te optimaliseren  
Daarnaast kan het hopelijk een houvast bieden aan de netwerkpartners die in de toekomst op meer 
zelfstandige basis een labo willen vormgeven  
Een Community of Practice is een praktijkgemeenschap die samenkomt rond een gedeelde interesse  
De deelnemers aan zo’n praktijkgemeenschap leren door hieraan te participeren, net zoals de 
verschillende netwerkpartners leren door actief deel te nemen aan een ontwerptafel van een labo 
Uit zulke samenkomsten ontstaat dan een gemeenschappelijk engagement om zelf beter te worden 
én om de praktijk te verbeteren  
Zo willen de verschillende partners die deelnemen aan het labo Diverse Leraarskamer elk bijleren 
over hoe ze kunnen bijdragen aan meer etnisch-culturele diversiteit binnen hun school of instantie, 
maar daarbovenop willen ze er ook voor zorgen dat er tout court meer etnisch-culturele diversiteit is 
terug te vinden in het Leuvense onderwijs  
Binnen zo’n CoP ontstaat bovendien een gedeeld repertoire. Ook dit vinden we reeds terug in de 
huidige labo’s. Zo wordt er telkens toegewerkt naar een gedeeld kader waar alle deelnemende 
partners achter staan. Kijk maar naar de startnota van labo Diverse Leraarskamer.    
Een ander belangrijk kenmerk van een CoP is dat het bestaat uit collectief leidende gebruikers. Het is 
dus niet zo dat het SOM-team een kant-en-klaar experiment uittekent waar de netwerkpartners 
indien gewenst op kunnen intekenen. Iedere partner die beslist te participeren krijgt daarentegen de 
kans om van begin tot einde samen een leidende rol op te nemen binnen het labo.  
Dan zijn er drie eigenschappen van CoP’s die erg typerend zijn en naadloos lijken aan te sluiten bij de 
missie van SOM.  

1) De eerste is dat CoP’s bijdragen aan het detecteren van gemeenschappelijke noden. Zo 
vertrekt een labo altijd vanuit een complexe uitdaging waarvoor meerdere onderwijsspelers 
staan en die ze niet alleen kunnen oplossen. Het zoeken van manieren waarop de etnisch-
culturele diversiteit binnen scholen kan stijgen, is zo een gemeenschappelijke nood binnen 
de Leuvense scholen   
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2) Ten tweede organiseren CoP’s innovatieve activiteiten (bv experimenten) en creëren ze 
een innovatief potentieel  
3) Ten slotte stimuleren CoP’s organisatorische aanpassing. Zo is binnen ieder labo het doel 
om uiteindelijk duurzame innovaties binnen te brengen binnen de Leuvense 
onderwijsinstellingen en beleidsmakers aan te zetten tot structurele aanpassingen.  

Een volgend kenmerk dat van CoP’s een erg geschikt kader maakt om op de labo-werking toe te 
passen, is de opdeling in verschillende vormen van participatie. Participatie binnen een labo kan dan 
perifeer zijn of een partner kan een echte insider zijn die vanaf het begin betrokken was.  
Daarbovenop wordt ook gesproken over verschillende rollen binnen een CoP, net zoals niet iedereen 
dezelfde rol opneemt binnen een labo. Zo kan iemand de rol van labotrekker en iemand anders die 
van facilitator opnemen.  
Duidelijk is dus dat er erg veel parallellen te trekken zijn tussen de werking van een CoP en die van 
een labogroep. 
 
 
 

Dia 12 

Labogroep als Community of Practice leiden
Binnen een CoP heeft de leider een specifieke rol:

■ autonomie geven en vrijruimte creëren 

■ promoten van autonoom experimenteren en improviseren 

■ connecties tussen leden CoP mogelijk maken 

■ nieuwe materialen aanreiken 

■ complexiteit reduceren 

■ betekenisgeving, visie meegeven aan leden 

■ transformeren van oplossingen die uit CoP voortkomen van informele nr formele 
praktijk (= verduurzaming) 

■ spanning tussen CoP en de formele organisatorische hiërarchie in stand houden

 

Een vraag waarmee SOM nog vaak worstelt en die we hieraan koppelen, is welke rol het SOM-team 
dient te spelen binnen een labo. In hoeverre moeten ze de labogroep sturen en coördineren? Zijn ze 
enkel facilitator, of ook inhoudelijk expert? En wat mogen de partners juist verwachten van het SOM-
team binnen een labo?  
Om hierop een antwoord te bieden, kunnen we opnieuw de koppeling maken met een CoP 
Schulte onderzocht immers de rol van de leider binnen een CoP en hieruit komen volgende zaken 
naar boven  
(puntjes)  
Dit kader verwoord mooi welke diversiteit aan rollen momenteel reeds worden opgenomen door het 
SOM-team wanneer zij een labo organiseren  
Dit kan opnieuw een taal geven aan hetgeen reeds gebeurt en een houvast bieden naar de toekomst 
toe  
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Dia 13 

Aanbevelingen voor de toekomst 
■ Start denkoefening 

– Nadenken over welke inzichten de geëxpliciteerde visie op participatie biedt
– Nadenken over vormgeving bouwstenen van SOM om participatie te bekomen
– Vraag beantwoorden of en hoe SOM de participatie van leerkrachten moet versterken 

■ Verhelderen vraagstuk rollen binnen SOM 
– Rolbepaling als zesde bouwsteen toevoegen? 
– Hoe hangt rolbepaling samen met participatie(strategie) 
– Rol coördinatie binnen het netwerk verder uitdenken en afbakenen

■ Participatie-ethiek doortrekken in ganse werking van SOM

■ Community of Practice als methodiek om labo’s vanuit een doordachte en onderbouwde 
visie op participatie vorm te geven 

■ Visie op participatie expliciteren en communiceren met oog op verzelfstandiging en 
zelfsturing van het netwerk

 

Tot slot probeerde ik vanuit al deze inzichten enkele aanbevelingen te formuleren  
Dit onderzoek kan hopelijk de start van een denkoefening vormen waarbij wordt nagedacht over … 
(drie puntjes)  
Een tweede aanbeveling is om het vraagstuk rond rollen binnen SOM nog verder te verhelderen. 
Doorheen mijn onderzoek kwam immers herhaaldelijk naar voren dat hierover nog veel 
onduidelijkheid is. Mogelijks kan het helpend zijn om naast de vijf bouwstenen die de kern vormen 
van de werking van SOM nog een zesde bouwsteen genaamd ‘rolbepaling’ toe te voegen. Bovendien 
dient te worden nagedacht over hoe de rolbepaling samenhangt met participatie(strategie). Tot slot 
kan het nuttig zijn om hierbij ook de rol van de coördinatie binnen het netwerk verder uit te denken 
en af te bakenen.  
Een derde aanbeveling is om de participatie-ethiek te blijven doortrekken in de ganse werking van 
SOM.  
Dan lijkt het me wenselijk om de theorie rond Communities of Practice als methodiek te gebruiken 
om labo’s vanuit een doordachte en onderbouwde visie op participatie vorm te geven  
Ten slotte zou ik aanbevelen om de visie op participatie die ik hier presenteerde aan het netwerk te 
communiceren met het oog op de verzelfstandiging en zelfsturing ervan   
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Dia 14 
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Bijlage 2: Aanzet artikel onderzoek participatie  

Inleiding:  

Stagiair bij SOM vanuit pedagogische wetenschappen  

Bij aanvang erg benieuwd hoe SOM haar missie waar kon maken. Hoe kan je nu met zo veel 
verschillende partners, over de netten heen, en van kleuter- tot volwassenenonderwijs, de meest 
complexe onderwijsuitdagingen aanpakken? Hoe kan het dat al die onderwijsspelers met al hun 
verschillende agenda’s en visies samen tot structurele verandering komen? En dan vooral, hoe krijg 
je zoiets georganiseerd?  

Lijkt heel idealistisch, ‘te mooi om waar te zijn’ en misschien op het eerste zicht ook wel een beetje 
wollig en toch heb ik doorheen mijn stage ervaren dat het netwerk werkt.  

Ik deed enorm veel interviews en gesprekken met ‘SOM-kenners’ en hieruit haalde ik veel inzichten. 
Zo leerde ik hieruit dat de manier waarop SOM samen onderwijs maakt erg uniek is. Wat SOM als 
organisatienetwerk dan zo uniek maakt, is het feit dat er een veilige tussenruimte wordt gecreëerd 
waarin alle onderwijsspelers samen het Leuvense onderwijs duurzaam innoveren. Binnen die ruimte 
krijgt iedere partner de kans om zijn noden en wensen op tafel te leggen, waarmee vervolgens 
samen aan de slag mee wordt gegaan. Wat het SOM-team doet is eigenlijk een ruimte creëren waar 
iedereen los kan komen van zijn eigen agenda om vanuit een gedeeld engagement samen beter 
onderwijs te maken.  

Neutrale en veilige plek/haven waar alle onderwijspartners naartoe kunnen komen en waarin men 
experimenteel kan nadenken over waar we naartoe moeten zonder dat eigen agenda een rol speelt. 
(~ Lalynn Wadera)  

SOM is een soort van vrijruimte. Die claim is tegelijk heel bescheiden én heel arrogant. SOM gaat 
mensen samenbrengen die loskomen van de dagdagelijkse realiteit, maar deze realiteit wel erkennen, 
om zo onderwijs in de brede zin van het woord te verbeteren. (~ Jan Elen)  

SOM brengt een aanbod zeer sterk in samenwerking met, terwijl er elders van bovenaf wordt beslist 
wat er zal gebeuren. Daar beslist het bestuur iets en je komt of je komt niet. Bij SOM gebeurt dit veel 
organischer dan ergens anders en heel bottom-up. (~ Willem Schoors)  

 

Aanleiding:  

Om meer inzicht te krijgen in hoe SOM de Leuvense onderwijsspelers zover krijgt om samen 
onderwijs te maken en om te vatten wat het binnen SOM juist betekent om samen onderwijs te 
maken, zoomde ik in op het concept participatie.  

Dit deed ik enerzijds voor mijn eigen leerproces als stagiair, maar ook om naar het netwerk toe meer 
duidelijkheid te scheppen over de unieke en krachtige werking van SOM.  

SOM bestaat ondertussen immers als zeven jaar en het SOM-team heeft bakken ervaring en 
expertise opgebouwd in het faciliteren, coördineren en sturen van een complex organisatienetwerk. 
Toch werd me als snel duidelijk dat die kennis moeilijk vast te pakken is. Hierdoor blijft het dan ook 
moeilijk om als buitenstaander te vatten wat SOM juist inhoudt, welke rol het SOM-team juist 
opneemt en wat de impact van het netwerk juist is.  
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Ik ben de uitdaging aangegaan om de betekenis van ‘samen onderwijs maken’ te gaan analyseren 
aan de hand van de bril van participatie. Iedere partner ‘participeert’ namelijk binnen het netwerk, 
maar hoe of wat blijft hierbij flou. Hebben ze dan inspraak door te mogen zetelen in de SOM-raad? 
Of worden ze louter toegeleid naar het aanbod van andere instellingen? Plant SOM enkel de zaadjes 
voor een mogelijke samenwerking of creëren ze ook echt de ruimte om de partners zelf eigenaar te 
laten worden van een innovatief experiment?  

Uiteindelijk bleek geen van al die opties volledig te vatten wat SOM doet. Participeren binnen het 
netwerk is dan ook niet te vatten in een welomschreven definitie. Participeren binnen het netwerk 
kan niet uitgepuurd worden aan de hand van één goed klinkend concept zoals ‘ontkieming’, 
‘toeleiding’, ‘bemiddeling’, ‘inspraak’ of ‘cocreatie’. Het is dat allemaal en toch geen van allen 
helemaal.   

 

Participatie-ethiek: 

Ik doorploeterde talloze kaders, modellen en wetenschappelijke theorieën rond participatie, maar 
geen een van allen leek volledig te vatten wat SOM in de praktijk doet. Pas toen ik op het doctoraat 
van Tine Desmet botste, leek ik het licht te hebben gezien. Met haar kader rond participatie-ethiek 
probeert ze een alternatief te bieden voor de vaak hiërarchische en simplistische modellen en tracht 
ze de chaos die steeds deel uitmaakt van participatieve relaties te vatten. Ze stelt hierbij dat 
participatie iets is dat spontaan moet ontstaan. Participatie is daarbij eerder te zien als een algemene 
houding of ethiek die terug te vinden is in de ganse werking van een organisatie of instantie. Volgens 
haar kader kan participatie binnen SOM maar ontstaan vanuit participatieve relaties die steeds 
voldoen aan vier eigenschappen. Deze participatie-ethiek en haar vier eigenschappen zijn volgens mij 
reeds sterk te herkennen in de aanpak en houding van het SOM-team en kunnen dan ook een taal 
bieden om de visie op participatie te expliciteren voor de algemene werking.  

1. Bij de eerste eigenschap, gelijkwaardigheid, is het belangrijk om voldoende te communiceren 
en af te stemmen of er rekening wordt gehouden met alle verschillende meningen en 
ideeën. Daarnaast dient er continu ruimte te zijn voor dialoog. Deze gelijkwaardigheid komt 
sterk terug in alles wat SOM doet. Het SOM-team brengt bijvoorbeeld bij ieder labo 
onderwijsprofessionals uit alle onderwijsniveaus en alle functies tot dialoog. Hierbij hechten 
ze steeds evenveel waarde aan ieders expertise, of men nu leerkracht, coördinerend 
directeur of pakweg professor is.  

a. Wat erg typerend is voor SOM is de gelijkwaardigheid aan de tafel. SOM brengt alle 
mensen samenbrengen, proffen, leraren enzovoort, en pas nadien komen we met een 
nota of een gedeeld kader naar voren. (~ Lore Baeyens)  

2. De tweede eigenschap, kritische reflectie, houdt in dat er een veilige haven gecreëerd moet 
worden waarin iedereen regelmatig over zichzelf en de manier van werken kan reflecteren. 
Hierbij dient moralisering en individuele druk gemeden te worden. Ook deze eigenschap 
komt reeds sterk terug in de werking van SOM. Ieder initiatief dat het netwerk opstart, start 
immers vanuit het kritisch reflecteren op wat beter kan binnen het Leuvense onderwijsveld. 
Elke partner die zich engageert binnen zo’n initiatief wordt hierbij ook telkens de vraag 
gesteld om in eigen boezem te kijken op zoek naar mogelijke verbeteringen. Het SOM-team 
probeert dit mogelijk te maken door een veilige haven te creëren, waarin iedereen zich 
kwetsbaar durft op te stellen met betrekking tot complexe en vaak gevoelige thema’s, zoals 
etnisch-culturele diversiteit binnen lerarenteams.  
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a. SOM biedt de partners een veilige haven en geeft hen steeds de boodschap dat 
fouten maken mag. Hierdoor engageert iedereen binnen het netwerk zich om zich 
kwetsbaar op te stellen om zo een antwoord te bieden op complexe problemen. (~ 
Lalynn Wadera)  

b. Een sterkte van SOM is dat het ruimte creëert om buiten de schoolmuren te komen, 
zich inhoudelijk te verrijken en een spiegel voor te houden voor je eigen organisatie. 
In het onderwijs bestaat er niet zoveel dat dit mogelijk maakt. (~ Lotte Michielsen)   

3. Authenticiteit wordt bekomen door elke participant te verwelkomen in al zijn verschillen. 
Opnieuw is het hierbij belangrijk om een veilige ruimte te creëren waarin men zichzelf ten 
volle kan tonen en open durft zijn over afwijkende meningen of bedenkingen. Er mag met 
andere woorden niet toegewerkt worden naar zoiets als dé norm. Deze eigenschap past 
volledig binnen de houding van SOM. Iets wat SOM immers hoog in het vaandel draagt, is het 
respecteren van ieders eigenheid en eigen agenda. De projecten, acties en experimenten die 
het SOM-team faciliteert vertrekken dan ook nooit vanuit een opgelegde visie of doelstelling. 
Het is net door met alle partners samen te zitten en vanuit hun eigenheid en hun ervaringen 
te vertrekken, dat er iets ontstaat in de veilige tussenruimte die ze creëren.  

a. Iedereen moet zijn eigen visie behouden. Hoe straffer de visie hoe harder dat er 
duidelijkheid is over waar je naartoe werkt. (~ Lore Baeyens) 

b. SOM gaat niet vertrekken vanuit of onderzoek of praktijk. SOM gaat wel mensen 
samenbrengen om vanuit verschillende perspectieven samen dingen op te zetten om 
systematisch dingen te veranderen. (~ Lotte Michielsen)  

4. Ten slotte sluit ook het holisme naadloos aan bij de visie van SOM. Allereerst is flexibiliteit 
een stokpaardje van SOM. Indien een netwerk 79 verschillende onderwijsspelers die elk een 
eigen agenda hebben tot samenwerking wil brengen, kan het ook niet anders dan dat 
flexibiliteit voorop staat. Ook pragmatiek staat centraal door steeds bottom-up te werken en 
te vertrekken vanuit de noden en ervaringen die de onderwijsprofessionals in het midden 
leggen. Ondanks het feit dat iedere partner binnen het netwerk zijn authenticiteit mag 
bewaren, ziet SOM ook de nood aan een duidelijk kader. Een gedeeld kader is dan ook een 
van de vijf bouwstenen waarop SOM ieder labo bouwt.   

a. Het is belangrijk om de controle los te durven laten. Het moet mogen mislukken want 
als leerkracht kan je niet alles weten en controleren. We moeten het experiment nog 
meer gaan opzoeken want soms is het krachtiger om te durven en te doen vanuit 
goesting, verbinding en authenticiteit. (~ Sander Van de Poel)  

b. SOM wordt gemaakt door de leden zelf. Het werkt bottom-up. Zo ontstaan labo’s 
vanuit een vraag naar experiment van mensen in het veld. (~ Danny Pijls)  

c. Een sterkte van SOM is dat het kader steeds heel sterk wordt bewaard. Telkens 
worden de drie vragen van Sinec gesteld; namelijk why, what en how. Er is altijd 
sprake van reflectie of iets past in het kader. Zo worden de drie speerpunten van SOM 
goed bewaakt. (~ Saskia Dekocker)   

Deze participatie-ethiek zet de houding van waaruit SOM werkt heel mooi om in woorden.  

 

Continuüm van deelnemen tot deelhebben: 

Los van deze algemene houding, krijgt participatie op diverse wijzen vorm binnen de verschillende 
onderdelen van de werking van SOM. Op elk onderdeel van de werking kunnen we een andere 
participatievorm of participatiestrategie plakken, maar het belangrijkste is dat al die vormen 
evenwaardig zijn en zich situeren op een continuüm van deelnemen tot deelhebben. Deelnemen 
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houdt in dat de participanten zelf minder inspanningen leveren en daardoor minder invloed hebben 
op het eindresultaat. Deelhebben houdt daarentegen in dat de participanten zelf veel inspanningen 
leveren en dan ook veel invloed hebben op het uiteindelijke product.  

Er is een groot verschil tussen aanwezig zijn en echt betrokken zijn. (~ Lore Baeyens) 

Binnen de community-werking situeert de participatie zich eerder aan de kant van deelnemen. De 
partners kunnen deelnemen aan de lezingen, fora, schoolbezoeken en dergelijke zonder zelf een 
groot engagement op te nemen. Uit die initiatieven doen ze kennis op, geraken ze geïnspireerd, 
leggen ze onderlinge contacten en planten ze zaadjes voor verdere samenwerkingen. Ondanks het 
feit dat de partners hier zelf niet op een zeer diepgaande of actieve manier participeren, zet SOM 
met haar community-werking wel een eerste stap richting het samen werken, samen creëren en 
samen experimenteren.  

De participatie van de partners binnen de studio-werking schuift een heel stuk op richting 
deelhebben. Hier kunnen we de term ‘cocreatie’ opplakken omdat hierbinnen co-creatieve 
activiteiten en projecten worden georganiseerd. De onderwijsspelers worden in de studio dan ook 
actief betrokken als gelijkwaardige partners die samen ontwerpen, uitvoeren en creëren. Een 
voorbeeld hiervan is de studio waarbij onderwijsspelers samen met partners in welzijn, vrije tijd en 
arbeid een zomerschool opzetten om leerlingen te versterken en aan boord te houden.  

Binnen het laboratorium komt deelhebben ten slotte het hardst naar voren. Het SOM-team gaat hier 
ruimte maken voor de partners binnen het netwerk om zelf een experiment op poten te zetten en 
hierover eigenaarschap op te nemen. Zo creëerde het SOM-team een veilige tussenruimte voor de 
jongerenambassadeurs binnen het labo Speak Up!. Hierdoor kregen de jongeren de kans om zelf 
organisator en verantwoordelijke te worden van hun experiment. Het SOM-team verleent hiervoor 
dan ook autonomie, zelfstandigheid en keuzevrijheid aan de jongerenambassadeurs om bijvoorbeeld 
workshops te ontwerpen en te geven binnen Leuvense scholen.  

Binnen SOM is er dus een veelheid van participatievormen en strategieën te herkennen die zich allen 
situeren op een continuüm van deelnemen tot deelhebben. Er bestaan tegenwoordig echter veel 
veel organisaties of instanties waarbinnen participatie als cruciaal wordt gezien. Dat maakt van SOM 
op zich niks unieks. Hetgeen van SOM een uniek gegeven maakt is het feit dat hierbinnen ook ruimte 
wordt gemaakt opdat de partners zelf het Leuvense onderwijs duurzaam kunnen innoveren. Het 
SOM-team zet hierbij een stapje opzij en laat de partners alle ruimte om samen te experimenteren. 
Het SOM-team neemt hierbij een erg complexe rol op, waar in de toekomst nog verder op moet 
worden doorgedacht.  

 

Conclusie:  

Betekenis van Samen Onderwijs Maken is terug te vinden in de participatie-ethiek die doorheen de 
ganse werking terugkomt. Daarnaast zijn er binnen de verschillende onderdelen van de werking van 
SOM verschillende participatiestrategieën terug te vinden die zich elk situeren op een continuüm van 
deelnemen en deelhebben. Al die strategieën spelen een rol in de kern van SOM; namelijk ruimte 
maken voor de Leuvense onderwijsspelers om het onderwijs samen duurzaam te innoveren.   
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Bijlage 3: Participatieladder Sherry Arnstein  

 

(Arnstein, 1969, p.217) 
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Bijlage 4: Participatieladder Roger Hart 

  

(Hart, 1992, p.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Stageverslag zoomthema participatie binnen SOM 
  Elise Janssens – R0756598 

Bijlage 5: Visuele voorstelling participatiecontinuüm Demos vzw 

 
(Demos vzw, 2020, p.6) 
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Bijlage 6: Aangepaste toelichtingen bij participatiestrategieën Demos vzw  

Participatiecontinuüm van deelnemen tot deelhebben:  

• Ontkieming  
o Bij ontkieming komen mensen in contact met jeugdwerk, cultuur of sport zonder dat ze 

er zelf voor kiezen. Het komt op hun pad (Demos vzw, 2020).  
o VERSIE SOM: Mensen komen in contact met andere onderwijsspelers of andere partners 

binnen het netwerk (bv. buurtwerk, jeugdwerk, cultuursector). De andere komt hierbij 
op hun pad zonder dat ze er zelf voor kiezen.  

• Toeleiding  
o Via allerlei drempelverlagende initiatieven begeleid je de toekomstige participant naar 

een bestaand vrijetijdsaanbod. Vrijetijdsorganisaties doen hier zelf inspanningen voor, 
maar werken soms ook met externe toeleiders (Demos vzw, 2020).  

o VERSIE SOM: Via allerlei drempelverlagende initiatieven begeleid je de toekomstige 
participant naar een bestaand aanbod binnen het onderwijs. Soms gebeurt dit dankzij de 
eigen inspanningen van de onderwijsspeler die dit aanbod voorziet. Soms gebeurt dit 
door externe toeleiders (bv. SOM coördinatie).  

• Vindplaatsgericht werken  
o Via mobiele werkingen of projecten in buurthuizen en wijkcentra brengt men het 

vrijetijdsaanbod naar plaatsen waar de beoogde doelgroep al aanwezig is. Soms gebeurt 
dit om daarna de stap naar het bestaande aanbod te verkleinen (Demos vzw, 2020).  

o VERSIE SOM: Via mobiele werkingen of projecten binnen het netwerk brengt men het 
aanbod tot bij de beoogde doelgroep. Soms gebeurt dit om daarna de stap naar het 
bestaande aanbod te verkleinen.  

• Bemiddeling  
o Onder bemiddeling verstaan we een intense uitwisseling of relatie die uitgaat van 

tweerichtingsverkeer. Belangrijk hier is dat een derde partij betrokken wordt in het 
contact tussen ‘klant’ en organisatie. Vanuit die relatie ontstaat ruimte voor afstemming 
en een onderhandelingsmarge om deelaspecten van de werking aan te passen (Demos 
vzw, 2020).  

o VERSIE SOM: Een intense uitwisseling of relatie die uitgaat van tweerichtingsverkeer en 
waarbij een derde partij (bv. SOM coördinatie) betrokken wordt. Vanuit die relatie 
ontstaat ruimte voor afstemming en een onderhandelingsmarge om deelaspecten van de 
werking aan te passen.   

• Inspraak  
o Organisaties zetten bevragingen op en organiseren consultatie- en inspraakmomenten 

waar ze groepen vragen om hen te informeren over hun ervaringen, noden en wensen. 
Of ze delen stap voor stap de beslissingsmacht naarmate de nieuwe deelnemers 
doorstromen in de geledingen van de organisatie (Demos vzw, 2020). 

o VERSIE SOM: Het netwerk zet bevragingen op en organiseert consultatie- en 
inspraakmomenten waar ze groepen vragen om hen te informeren over hun ervaringen, 
noden en wensen. Of ze delen stap voor stap de beslissingsmacht naarmate de nieuwe 
deelnemers doorstromen in de geledingen van (de werking binnen) het netwerk. 

• Cocreatie  
o Hier is er actieve betrokkenheid van burgers als volwaardige partner bij de productie en 

uitvoering van een cultuur-, jeugd- of sportaanbod. Van meet af aan leg je een proces af 
met je eindgebruikers waarbij de inbreng van alle betrokkenen gelijkwaardig is (Demos 
vzw, 2020).  
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o VERSIE SOM: Hier is er actieve betrokkenheid van onderwijsspelers als volwaardige 
partner bij het tot stand komen en verduurzamen van de werking van SOM. Van meet af 
aan leg je een proces af met je eindgebruikers waarbij de inbreng van alle betrokkenen 
gelijkwaardig is. 

• Ruimte maken  
o Vrijetijdsorganisaties geven volledige autonomie, zelfstandigheid en keuzevrijheid aan de 

eindgebruikers. Deze gebruikers zijn zelf organisator en (eind)verantwoordelijke van het 
aanbod en worden daarbij ondersteund op vraag (Demos vzw, 2020).  

o VERSIE SOM: SOM geeft volledige autonomie, zelfstandigheid en keuzevrijheid aan de 
eindgebruikers. Deze gebruikers zijn zelf organisator en (eind)verantwoordelijke van het 
aanbod en worden daarbij ondersteund op vraag. 

 


