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Doelen van vandaag

• Verduidelijken van de wet

• De visie op burgerschap

• Hoe passen je doelen bij je populatie?

• De oefenplaats

• Het verschil tussen burgerschap en sociaal emotioneel leren

• Stappenplan hoe de wet te implementeren

Daarna kijken we wat we 
samen verder willen 

verkennen: jullie behoefte



Welkom

Stel jezelf even 
voor 
- één zin over 
burgerschap op 
jouw school waar 
je heel trots op 
bent
- één zin waar je 
naar op zoek bent 
in deze workshop



Visie op mens en 
maatschappij van de 
school. Wat verstaan 

jullie onder ‘goed 
samenleven’ en op 
welke wijze wilt het 
onderwijs daaraan 

bijdragen?

De eisen die zijn gesteld in de 
wettelijke opdracht voor de 

bevordering van burgerschap 

Behoeften van de 
leerlingenpopulatie: 

wat hebben de 
leerlingen nodig? 
(met oog op hun 

ontwikkelingsfase, de 
sociale setting waarin 

leerling opgroeien, 
etc.)

• Waarom: leren samenleven 
met anderen. In het klein 
(sociale verbanden) en in het 
groot (samenleving, 
democratie)

• Hoe: aanleren sociale en 
maatschappelijke 
competenties en kennis 
basiswaarden

• Wat is goed burgerschap? 

Burgerschapsonderwijs



Wat hebben de leerlingen nodig?



Hoe divers is jullie populatie?
Bespreek in tweetallen/ viertallen



Aansluiting bij visie en identiteit 
van de school



• Respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat (Grondwet en UVRM) én het handelen naar deze 
basiswaarden op school. 

• Vrijheid; Gelijkwaardigheid; Solidariteit

• Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die de 
leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de 
pluriforme, democratische samenleving.

• Bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of 
seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk 
behandeld worden. 

De eisen vanuit de wettelijke opdracht



De basiswaarden

• vrijheid van meningsuiting

• gelijkheid en gelijkwaardigheid

• solidariteit

• begrip voor anderen

• verdraagzaamheid [tolerantie]

• afwijzen van onverdraagzaamheid

• afwijzen van discriminatie

• autonomie

• Verantwoordelijkheidsbesef



→ Voorleven, oefenen en internaliseren 

• Zorgdragen voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de 
basiswaarden. 

• Creëren van een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief 
te oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden.

• Zorgdragen voor een omgeving waarin leerlingen en personeel zich veilig 
en geaccepteerd weten, ongeacht de verschillen. 

→ doelgericht, samenhangend en herkenbaar 



De gecontroleerde 
botsing



curriculum cultuur

Voorwaarde = respectvolle veilige oefenplaats



Kleur bekennen 
en in de 
spanning staan



Stappenplan met kernvragen





• Gericht op besturen, schoolleiders en docenten basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs.

• Met de bedoeling te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit 
van hun burgerschapsonderwijs en het zijn van dé centrale vindplaats 
voor al het ondersteuningsaanbod. 



Waarvoor kan je bij ons terecht?

• Portaal www.expertisepuntburgerschap.nl met informatie over beleid 
en regelgeving, thema’s (bijv. diversiteit, macht & inspraak, vrijheid 
van meningsuiting) leermiddelen, professionaliseringsaanbod en 
nieuws.

• Hulplijn

• Adviseurs voor verdere ondersteuning op maat

• Kennisdeling

http://www.expertisepuntburgerschap.nl/


IJkpunten 





Quickscan
Burgerschap 

Zelfevaluatieinstrument





Wat doen jullie al aan burgerschap? 

Ga in je groep het gesprek aan 
wat jullie allemaal al doen en 
schrijf dit voor jezelf op.

Je krijgt hiervoor 15 minuten.

Maak een inventarisatie. We 
komen er later op terug
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1. Wie zijn de leerlingen en ouders die onze school in 
komen? Waar komen ze vandaan, wat zijn kenmerken?

4. Wie is de leerling die onze school verlaat: welke 
houding en vaardigheden heeft deze leerling op zak?

En wat betekent dit voor je opdracht?

• Individueel: Schrijf voor jezelf op

• In groepjes: Uitwisselen en vergelijken

• Plenair: Terugkoppelen en reflectie



2. Wie zijn wij als docenten? Wat is onze 
achtergrond en wat is onze professionele houding?

3. Wie zijn de partners rondom onze school die een 
rol spelen en hoe is de samenwerking? 

Welke kansen en uitdagingen biedt dat jouw school? 

• Individueel: Schrijf voor jezelf op

• In groepjes: Uitwisselen en vergelijken

• Plenair: Terugkoppelen en reflectie



5. Welke maatschappelijke gebeurtenissen hebben invloed 
op onze school?



5. Welke maatschappelijke gebeurtenissen hebben invloed 
op onze school?

→Wat betekent dit aan uitdagingen en kansen voor jouw school?

→ Levert het spanningen op? Hoe ga je daarmee om?

→ Beschouwen wij het als onze taak om hier aandacht aan te besteden? 
Wanneer wel/niet en waarom?

• In groepjes: Uitwisselen en vergelijken

• Plenair: Terugkoppelen en reflectie



Afsluiting

• Jouw unieke opdracht

• Bouw je eigen verhaal

• Planmatige aanpak



Bedankt voor de 
aandacht!


