
Leerlingenconferentie VO Haaglanden
6 februari 2020 – Den Haag



Op 6 februari 2020 
organiseerde Futureconsult 
in opdracht van VO 
Haaglanden een 
leerlingenconferentie in Den 
Haag. Tijdens deze dag 
dachten 80 leerlingen actief 
mee over de toekomst van 
onderwijs en de rol van de 
scholen van VO Haaglanden. 
Hier vindt u een overzicht van 
de activiteiten en een 
sfeerimpressie van een zeer 
geslaagde dag! 





Opening van de dag door Daan Boom. Daan 
is bekend van o.a. Streetlab en deelde met 

de leerlingen zijn ervaringen op school. 
Daarnaast konden leerlingen vragen stellen 

en advies vragen. 



Na de opening gingen leerlingen aan 
de slag met vier verschillende 
workshops. 

1. In de klas
Hoe gaan we met elkaar om in de klas? 
Tijdens deze workshop werden discussies 
gevoerd over onderwerpen als diversiteit, 
religie, seksualiteit en wat wel en niet oké is.

2. Trendrad
Welke trends en ontwikkelingen komen op 
scholen af? Hoe denken leerlingen hier over? 

3. Ideale school
Hoe ziet de school van de toekomst er uit, als 
we deze helemaal naar onze wensen mogen 
ontwerpen?

4. Ideale docent
Over welke eigenschappen moet een docent 
beschikken? Wat vinden leerlingen belangrijk?  



Wat is normaal? Hoe 
gaan we met elkaar om 
in de klas? Tijdens de 
workshop over de sfeer in 
de klas werden thema’s 
als diversiteit, 
geaardheid, identiteit en 
religie besproken. 

Leerlingen van 
verschillende scholen 
discussieerden met 
elkaar en deelden hun 
kijk op de wereld. Daarbij 
werd hen geleerd hun 
mening te onderbouwen, 
maar ook goed naar 
anderen te luisteren.

In de klas



Trendrad

In de workshop Trendrad reflecteerden leerlingen op trends en 
ontwikkelingen in het onderwijs. Hoe groot is de impact van robots? Wat 
denken leerlingen dat het effect is van oneerlijke kansen in het 
onderwijs? En wat voor trends zien leerlingen zelf? Door op een creatieve 
manier na te denken over de impact van trends en ontwikkelingen 
deelden leerlingen hun kijk op de toekomst van het onderwijs.



De ideale school

Aan de hand van science fiction verhalen ontwierpen de leerlingen hun ideale school van de 
toekomst. Er werd eerst gebrainstormd over het leven in 2060. Wat eten we en hoe reizen 
we? Vervolgens werd, stapsgewijs, het onderwijs van de toekomst ontworpen. Aan het einde 
van de workshop werd terug gekoppeld wat leerlingen wenselijk vinden in de toekomst en 
wat helemaal niet. Hoe ziet hun ideale school er uit?



De ideale docent Wat moet jouw docent 
kunnen? Wil je alleen les 
krijgen of ook op weg 
geholpen worden in de 
maatschappij? En welke 
eigenschappen zijn 
belangrijk? 

In deze workshop bepaalden 
leerlingen eerst, aan de hand 
van ‘skill-kaarten’, welke 
eigenschappen van een 
docent ze het belangrijkste 
vinden. Vervolgens stelden ze 
een creatieve vacaturetekst 
op om hun ideale docent te 
werven. In de vorm van 
posters werden de vacatures 
gepresenteerd. 



Tijdens de dag werden in de 
workshops stellingen verzameld om 
een manifest samen te stellen. Dit 

manifest werd aan het einde van de 
dag aan Arno Peters van VO 

Haaglanden gepresenteerd door 
leerling. Beiden tekenden het 

manifest voor toekomstbestendig 
onderwijs in Den Haag!

Manifest
toekomstbestendig onderwijs in 

Den Haag



Voor meer informatie over deze leerlingenconferentie kunt u 
contact opnemen met

Marlieke van Schalkwijk vanschalkwijk.m@futureconsult.nl
Loulou Nekkers loulou.nekkers@futureconsult.nl
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