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Raadpleging over het veranderen van de schooltijden

Context 

In 2018 heeft de stad Straatsburg haar burgers 
geraadpleegd over het schoolritmebeleid, nadat de 
Franse regering had besloten dit beleid te 
decentraliseren. Dit project is een belangrijke stap van 
de stad op weg naar institutionalisering van 
gezamenlijke besluitvorming. 

Doelstellingen

1. Beslissen welke activiteiten moeten aangeboden 
in scholen buiten het klaslokaal

2. Begrijpen welke behoeften er zijn onder gezinnen 
en hoe de stad hen kan helpen. 

3. Bepalen van het beste schoolmodel voor kinderen 
vanaf de kleuterschool

Actieplan

Om ervoor te zorgen dat het zijn 3 doelstellingen zou 
bereiken, heeft de stad Straatsburg gebruik gemaakt 
van online- en offline-inspraakmethodes, onder meer 
door gespecialiseerde consultants te vragen om de 
standpunten van de schoolkinderen te verzamelen, 
door enquêtes te houden onder het personeel van de 
scholen en door onderzoeken naar het gezins- en 
sociale leven van kinderen aan de raadpleging toe te 
voegen..
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Civocracy’s aanbevelingen

• Koppel online en offline methodes op een 
samenhangende manier. Toon bijvoorbeeld alle 
offline evenementen op de evenementenkalender 
van het platform om de opkomst en deelname te 
verhogen. 

• Wees transparanter door updates en resultaten van 
enquêtes, onderzoeken en vergaderingen op het 
platform te publiceren. 

• Wees actiever in het reageren op de bijdragen van 
de burgers, zowel door te reageren maar ook door 
bepaalde bijdragen als constructief te markeren.

Resultaten

• Straatsburg ontving  2175 reacties  
van deelnemers, voornamelijk van 
ouders: zij gaven meer dan 1500 
reacties.

• 5873 ouders en 69 verenigingen 
werden geraadpleegd.

• 920 leraren hebben meegedaan 
(d.w.z. 50% van de leerkrachten of 
directeuren van openbare scholen in 
Straatsburg.)

Impact 

Aan het einde van de besprekingen heeft de stad 
Straatsburg ervoor gekozen om vijf grote 
structurele veranderingen door te voeren:

• Er zijn dagelijkse ochtendlessen, die elk 
3,5 uur duren. 

• Voor de kinderen van de basisschool zal 
een middag per week (woensdag) worden 
gewijd aan de educatieve activiteiten die 
door de stad worden uitgevoerd. 

• Jonge kinderen kunnen op 
woensdagmiddag naar de kleuterschool 
gaan om werkende ouders beter te 
ondersteunen. 

• Het nieuwe schooljaar begint eind 
augustus.

+2k

Reacties geplaatst

5 
Grote structurele 

veranderingen

50%

Leerkrachten hebben 
meegedaan

Casestudy 2018 - 22k€

Raadpleging over het veranderen van de schooltijden

2


