
‘ Leerlingen weten heel goed  
hoe het beter kan op school’

“Ik vind het belangrijk dat er een leerlingenraad is, want de leerlingenraad 
komt op voor de leerlingen. Eigenlijk zou elke school een leerlingenraad 
moeten hebben. Wist je dat dat in België al verplicht is?” Aan het woord  
is Alex Verschoor (15). Samen met medescholier Bob Groenendijk is hij  
voorzitter van de leerlingenraad van Kentalis Het Rotsoord in Utrecht.

D e leerlingenraad is vooral bezig met onder-

zoek, klachten en ideeën. Zo willen we de 

school helpen de kwaliteit te verbeteren. 

Leerlingen weten heel goed hoe het beter 

kan op school. En als leerlingenraad vertegenwoordig 

je alle leerlingen. Omdat ik wil opkomen voor de 
rechten van de leerlingen en hun mening, zit 

ik in de raad. Alles wat wij doen, doen we in onze eigen 

tijd”, vertelt Alex, die ernstige spraak- en taalmoeilijk-

heden heeft en in klas 3 CT zit. Het is duidelijk dat hij zijn 

werk met veel plezier doet, net als de overige vijf leden 

en Bertina van Barneveld, de begeleider vanuit school.

De stem van de leerlingenraad wordt zeker gehoord. 

Zo dacht de raad mee over de nieuwbouwplannen. 

Nieuwbouw aan de Slotlaan 37 is nodig: “Het gebouw 

was oud en vies. Dat hebben wij samen met het  

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) aangetoond 

via de LAKS-Monitor”. Uit alle ideeën van docenten, 

de leerlingenraad en de directie is een definitief plan 

ontstaan. Alex is benieuwd hoe het nieuwe gebouw 

eruit zal zien. “Maar voor het werk van de leerlingen-

raad maakt het niet uit waar je zit. Er is altijd wel wat  

te doen.” 

LAKS-monitor
De LAKS-Monitor is een grootschalig en landelijk onderzoek 

binnen het vmbo. Opgezet door het Landelijk Aktie Komitee 

Scholieren (LAKS). Een organisatie van, voor en door scholieren. 

Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, informeert en 

vertegenwoordigt scholieren. 

de leerlingenraad van Kentalis Het 

rotsoord heeft een eigen website:  

www.vsoleerlingenraad.weebly.com.
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