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Aan de slag met burgerschap

INLEIDING
‘We doen veel op het gebied van burgerschap,

veranderende tijden; over internationalisering

maar een overkoepelende visie en structuur

en over de community-functie van scholen;

ontbreken’, is een veelgehoorde uitspraak in

over drones en over auto-reparaties; over de

ons onderzoek Een brede blik op burgerschaps

christelijke inspiratie en over universele waarden.

vorming; burgerschapsvorming in het inter

Het zijn bovenal verhalen die kunnen inspireren

confessioneel en protestants-christelijk voortgezet

en die een aanleiding kunnen vormen om bij

onderwijs (Verus, 2016). Sinds 2006 zijn scholen

u op school na te denken over burgerschaps

in Nederland wettelijk verplicht om aandacht te

vorming. We hopen dan ook dat deze brochure

besteden aan actief burgerschap en sociale

een handvat is bij de visievorming op burger

integratie. In contacten met leden merkt Verus

schapsvorming van docenten en schoolleiding

dat scholen veel activiteiten, projecten en lessen

onderling en gezamenlijk. Ook hopen we dat

aanbieden op het gebied van burgerschaps

scholen die visie integraal verbinden met hun

vorming. Denk bijvoorbeeld aan projecten rondom

visie op onderwijs en vorming.

1

seksuele diversiteit, goede-doelenacties en
maatschappelijke stages.

Hulp bij visievorming

De visie, het waarom en waartoe van de activi

Naast de portetten geven we in hoofdstuk 4 de

teiten, is soms lastiger te verwoorden voor

conclusies weer uit ons onderzoek onder zestien

scholen. Net als het leggen van verbinding tussen

scholen. Net als hoofdstuk 1 over het waarom

burgerschapsvorming en de eigen visie op goed

en waartoe van burgerschapsvorming, wil dit

onderwijs waarbij vragen centraal staan zoals

hoofdstuk scholen inspireren tot visievorming

Hoe ziet een goede samenleving eruit en hoe kan

op het gebied van burgerschapsvorming en de

mijn school daaraan bijdragen? Wat hebben mijn

verbinding daarvan met de visie op onderwijs

leerlingen nodig om aan die samenleving deel

en vorming. We eindigen deze brochure met een

te nemen? Hoe verhoudt onze maatschappelijke

aanbod hoe Verus scholen ondersteunt bij hun

opdracht zich tot de onderwijspedagogische

visieontwikkeling op burgerschapsvorming en

opdracht van de school? Christelijke scholen

goed onderwijs.

geven hier, elk op eigen wijze, een hoopvol
antwoord op.

Vier portretten van scholen
In deze brochure bieden we een inkijkje in
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs
die burgerschap op de kaart hebben gezet. Elk
op hun eigen manier en met een eigen visie op
wat ze hun leerlingen mee willen geven. In de
vier portetten in hoofdstuk 2, 3, 5 en 6 vertellen
schoolleiders het burgerschapsverhaal van hun

Wees zelf de verandering
die je in de wereld wilt zien.
Dat is wat ik eigenlijk graag
zou willen bewerkstelligen.
(schoolleider interconfessionele
vo-school)

school. Het zijn verhalen over het belang van
de ontmoeting met anderen en over snel

1

Artikel 8 lid 3 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs, en artikel 11 lid 3 van de Wet
op de expertisecentra
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1 BURGERSCHAPS
VORMING: WAAROM
EN WAARTOE
Burgerschapsvorming wordt wel eens ervaren als iets dat van
buiten het onderwijs komt, hetzij als verplichting van de overheid,
of als roep vanuit de samenleving. Maar hoewel de overheid
sinds 2006 scholen verplicht aandacht te besteden aan actief
burgerschap en sociale integratie, zou burgerschapsvorming
wel eens tot het onderwijspedagogische domein van de school
kunnen behoren. In dit hoofdstuk gaan we in op het waarom en
waartoe van burgerschapsvorming met het doel om scholen te
inspireren, hun visie daarop te ontwikkelen en die te verbinden
aan hun onderwijspedagogische visie op onderwijs en vorming.

6

Aan de slag met burgerschap

Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.2 En meer

aan actief burgerschap en sociale integratie, maar ten

nog: burgerschapsvorming blijkt voor deze vier (bijzon-

aanzien van de inhoud van burgerschapsvorming heeft

dere) scholen tot het wezen van onderwijs en vorming

de overheid weinig vastgelegd in wet- of regelgeving.

te behoren.

Dit heeft onder meer met de vrijheid van onderwijs te

Wij delen Biesta’s visie op de drie doeldomeinen van

maken. Omwille daarvan hebben scholen de vrijheid

onderwijs én wij delen de doelen die de vier scholen in

om een invulling van burgerschapsvorming te kiezen

deze brochure noemen. Deze inzichten veronderstellen

die past bij de levensbeschouwelijke identiteit en de

verder dat burgerschapsvorming integraal verbonden

onderwijsvisie van de school en die aansluit bij de 

is met onderwijs en vorming. Burgerschap komt er niet

leerlingpopulatie.

nog eens bij, maar hoort bij het waarom en waartoe
van onderwijs. Goed onderwijs is scholing en (burger-

Schoolportretten

schaps)vorming.

Uit de portretten in deze brochure wordt duidelijk dat
scholen deze vrijheid inderdaad gebruiken om burger-

Vijf doelen en vaardigheden

schapsvorming vorm te geven op manieren die bij de

Nader beschouwd komen voor ons in burgerschaps-

school en de leerlingen passen. Het multiculturele

vorming vijf onderwijsdoelen c.q. (denk)vaardigheden naar

Comenius Lyceum in Amsterdam richt zich bijvoorbeeld

voren. We zien deze soms expliciet en veelal impliciet

op het versterken van de eigenwaarde en het zelf

terug in de doelen die de vier scholen in deze brochure

bewustzijn van leerlingen door middel van ontmoetingen

geven. Maar niet alleen daar, ook de (andere) scholen

met anderen en het uitvoeren van projecten. En op

uit ons onderzoek Een brede blik op burgerschap kennen

het Arentheem College in Arnhem ligt de nadruk op

(ook veelal impliciet) doelen die in deze vijf categorieën

het voorbereiden van leerlingen op deelname aan de

vallen. Zie daarvoor hoofdstuk 4 waar we de conclusies

samenleving door de school een community-functie

van ons onderzoek weergeven.

in de buurt te geven, waardoor leerlingen ervaren wat
het vraagt om goed met elkaar samen te leven en je

De vijf onderwijsdoelen c.q. (denk)vaardigheden in

steentje bij te dragen.

het aandachtsgebied burgerschapsvorming zijn:
1

(zelf)kritisch denken en handelen,

Kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming

2

sociaal-kritisch denken en handelen,

3

democratisch-kritisch denken en handelen,

De portretten laten verder ook zien dat burgerschaps-

4

moreel-kritisch denken en handelen,

vorming niet alleen een kwestie is van kwalificatie

5	
levensbeschouwelijk-kritisch denken en handelen.

(verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen,

Hieronder lichten we ze toe met het doel om scholen 

bijvoorbeeld kennis over democratie en oefenen van

te inspireren in hun eigen proces van visievorming op

democratische vaardigheden), maar juist ook van

burgerschap en de verbinding daarvan met de eigen

socialisatie (hoe worden leerlingen onderdeel van maat-

visie op goed onderwijs.

schappelijke praktijken?) en van persoonsvorming
(krijgen leerlingen de ruimte om zich aangesproken te
voelen door hun omgeving? Welk moreel beroep wordt
er op hen en hun verantwoordelijkheid gedaan?).

1

(Zelf)kritisch denken en handelen

Daarmee leggen deze vier scholen bij burgerschaps

Burgerschapsvorming is allereerst leerlingen kritisch en

vorming een relatie met wat onderwijspedagoog 

zelfkritisch leren denken en handelen. Opvallend in ons

Gert Biesta de drie doeldomeinen van onderwijs noemt:

onderzoek en de vier portretten is dat veel scholen dit

2

Biesta, G. J. J. (2010). Good education in an age of measurement. Boulder/London: Paradigm Publishers.
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persoonsvormende doel primair van belang vinden voor

community-functie in de wijk te geven. Bezielde levens

burgerschapsvorming. Kritisch denken betekent niet dat

beschouwelijke tradities kunnen scholen en leerlingen

ergens meteen een mening over gegeven wordt of dat

hierbij inspireren door middel van verhalen, rituelen en

men het ergens bij voorbaat mee oneens is. Kritisch

het vormen van gemeenschappen waaraan leerlingen

denken betekent veel meer het leren afstand nemen van

deel kunnen nemen.

de eigen mening en het eigen perspectief, en ergens
goed over nadenken vanuit diverse perspectieven.
De wereld is groter dan de leerling zelf, zeggen de
wereld ontdekken, kennen en begrijpen zodat de eigen

Democratisch-kritisch denken
en handelen

wereld wordt vergroot. Kritisch denken is daarmee een

Dit aspect van burgerschapsvorming wordt met name

vorm van zelfkritisch denken.

door velen buiten het onderwijs vaak als doel van

Het eerste doel van kritisch denken is dus het leren

burgerschapsvorming genoemd. Maar we zien het ook

afstand nemen van jezelf om de blik op de wereld en de

bij de scholen in het onderzoek. Het gaat dan om zaken

meningen en perspectieven van anderen te richten. Het

als kennis van de democratie en de politiek en om demo

tweede doel is om – verrijkt – weer terug te komen bij

cratische vaardigheden als debatteren en stemmen om

jezelf. Bij burgerschapsvorming is het voor veel scholen

zo democratische rechten en plichten te kunnen uit

ook van belang dat de leerling positie inneemt, zijn/haar

oefenen. De overheid spreekt in haar visie op burger

keuzes maakt en zijn/haar identiteit vindt. Dit tweede

schapsvorming ook over het aanleren van democratische

doel geeft tegelijk aan dat het niet alleen om (zelf)kritisch

kernwaarden als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardig

denken gaat, maar ook om (zelf)kritisch handelen.

heid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid en

scholen. Burgerschapsvorming helpt de leerling de

2

autonomie. Tegelijk wil de overheid met burgerschapsvorming ook radicalisering vroegtijdig signaleren
en tegengaan.

Sociaal-kritisch denken en handelen

Dit aspect van burgerschapsvorming lijkt vanzelf

Burgerschapsvorming gaat ten tweede om de vorming

sprekend, maar is ook controversieel. Gaat het om

van mensen die zich betrokken weten op anderen.

staatspedagogiek? Delen alle goede burgers deze

Betrokken mensen zijn in staat tot het creëren van

kernwaarden? En wie bepaalt dat? Zonder hier op te

gemeenschappen waar mensen naar elkaar omzien,

antwoorden, willen we er hier op wijzen dat democratisch-

zowel binnen als buiten de school. Vandaar: sociaal-

kritisch denken en handelen misschien veel meer gaat

kritisch denken en handelen. Het gaat niet alleen om

over een bepaalde attitude van elke burger. In die zin

sociaal leren zijn of sociale vaardigheden aanleren,

gaat het er ook niet alleen om dat iedereen om de

maar ook om deze houding en vaardigheden constructief

zoveel jaar stemt en iets of niets vindt van de politiek,

in leren zetten in vormen van gemeenschap, in daad

maar gaat het om een dagelijkse houding van burgers

werkelijk omzien naar elkaar, in zich verplaatsen in

onderling. Gaan we in onze omgeving met elkaar in

anderen, in verdraagzaam zijn naar mensen van wie

dialoog? Staan we open voor elkaar? Werken we samen

je fundamenteel (van mening) verschilt.

aan het oplossen van maatschappelijke problemen?

Juist scholen, instituties, die bij uitstek relationeel en

De school kan een oefenplek zijn voor deze manier van

toekomstgericht zijn, kunnen een belangrijke bijdrage

democratisch-kritisch omgaan met elkaar. En uit de

leveren aan de samenleving en het vreedzaam samen-

portretten in deze brochure en uit ons onderzoek blijkt

leven van mensen. Burgerschapsvorming heeft betrek-

dat scholen dit ook doen.

king op het ontmoeten van de ander binnen en buiten
de school en leert een leerling zeggen: ‘Hier ben ik, wat
kan ik voor de samenleving doen?’ Binnen de muren
van de school geven veel scholen aan dat ze aspecten

8
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Moreel-kritisch denken en handelen

van sociaal-kritisch burgerschap (en de andere vier

Een vierde belangrijk aspect van burgerschapsvorming

aspecten van burgerschap) oefenen in dagopeningen

is ethische reflectie en ethisch verantwoord handelen.

en vieringen. Buiten de muren van de school gebeurt

De economische, humanitaire en ecologische crises

dit door goede-doelenacties, ontwikkelingsprojecten,

die de wereld al geruime tijd in de greep houden en

de maatschappelijke stage of door de school een

van daaruit de wens naar bijvoorbeeld transparantie,

Aan de slag met burgerschap

solidariteit en duurzaamheid, tonen duidelijk de behoefte

christendom betreft, mondiaal gezien een uitzondering:

aan een moreel kompas.

in veel andere delen van de wereld is het christendom

In onze samenleving is bovendien het ‘grote verhaal’

vitaal en groeiend. En dat geldt ook voor veel andere

van de christelijke levensovertuiging met de bijbehoren-

wereldreligies. Ruim tachtig procent van de wereld

de ethische noties naar de achtergrond geraakt3, waar-

bevolking is religieus!

door morele vanzelfsprekendheden zijn weggevallen.

Beide ontwikkelingen op levensbeschouwelijk gebied 

Dat levert vragen op: hoe willen we als burgers met

– levensbeschouwelijke individualisering en diversiteit in

elkaar omgaan? Welk beroep wordt er op ons gedaan?

Nederland en mondiale levensbeschouwelijke groei –

Hoe kijken we naar de ander? Wat vraagt het samen

doen het belang van levensbeschouwelijke vorming en

leven van ons?

(dialoog)vaardigheden in het kader van burgerschaps-

Om antwoord te kunnen geven op dit soort vragen, is

vorming alleen maar toenemen.

het volgens ons belangrijk dat er in het onderwijs aan-

Het is daarbij ten eerste van groot belang dat jonge

dacht is voor een oefening in de ethische reflectie en

mensen gedegen kennis hebben van onze eigen door

het aanscherpen van het eigen moreel kompas van

het christendom gestempelde cultuurgeschiedenis. 

leerlingen. Het vergt ook het oefenen in een moreel-

En omdat leerlingen door processen van globalisering

kritische houding ten opzichte van bestaande praktijken

in de eigen directe woonomgeving steeds vaker in

in de samenleving en in werksituaties die niet bijdragen

aanraking komen met mensen met andere culturele en

aan goed samenleven. Op deze manier is burgerschaps

levensbeschouwelijke achtergronden, hebben zij ook

vorming ook verweven met alle schoolvakken. In het

gedegen kennis nodig van verschillende religies, levens

vak economie kan bijvoorbeeld de waardendiscussies

beschouwingen en culturen om elkaar te begrijpen,

op gang worden gebracht over de manier waarop

te respecteren en met elkaar samen te leven. In de Wet

wordt omgegaan met geld en goederen. In het geval

op Burgerschap wordt levensbeschouwelijke vorming

van beroepsgericht onderwijs gaat het daarbij ook om

niet voor niets expliciet genoemd.

de specifieke ethische vragen die verbonden zijn met

Naast dit kennisaspect is de ontmoeting met anderen

het beroep waarvoor wordt opgeleid.

van belang, zodat leerlingen verschillende levensover

5

tuigingen naast elkaar kunnen zetten, zich daartoe leren
verhouden en daarover in gesprek leren gaan. Het gaat
hierbij om het reflecteren op en dialogiseren over

Levensbeschouwelijk-kritisch denken
en handelen

zingevingsvragen en het onderzoeken van de eigen

Tot slot is de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen

iemand in het leven staat, bepaalt hoe je aankijkt tegen

een aspect van burgerschapsvorming. Onze open en

en omgaat met je medemensen en de wereld om je heen.

democratische samenleving vraagt dat (jonge) mensen

Tot slot, inspirerend hiervoor is het beeld van de Britse

verantwoordelijkheid nemen in het ontwikkelen van hun

opperrabbijn Jonathan Sacks. Hij ziet de samenleving

eigen culturele en levensbeschouwelijke identiteit en

als het gezamenlijk bouwen van een ‘huis’. Je komt

respectvol leren omgaan met (jonge) mensen die een

elkaar tegen in de huiskamer, waar je met elkaar spreekt,

andere culturele en levensbeschouwelijke identiteit

viert, eet en koffie of thee drinkt. In het huis heeft ieder

hebben.

verder een eigen kamer om in de eigen traditie te

Zoals gezegd is de christelijk levensovertuiging in de

kunnen staan. Deze mix van eigen en samen, van jezelf

samenleving steeds meer naar de achtergrond geraakt.

zijn en met anderen leven, vinden wij een mooi beeld

Maar dit betekent niet dat religies en levensbeschou-

voor een klas, een lerarenteam, een school in de stad en

wingen niet belangrijk meer zijn voor mensen. Mensen

gemeenschappen in de samenleving. Je hoeft vanuit dit

vullen hun levensbeschouwelijke identiteit wel steeds

beeld niet bang te zijn om te verliezen wat je zelf van

individueler in. Hierdoor is de variatie aan vormen van

waarde acht. Sterker: je kunt daarmee juist bijdragen

levensbeschouwingen enorm toegenomen. Aan de

aan het bouwen van het huis en bent daarvoor

andere kant is West-Europa wat de ontwikkeling van het

zelfs onmisbaar.

3

en andermans levensovertuiging. De manier waarop

Bernts, T. en Berghuijs, J. (2016). God in Nederland, 1966-2015. Utrecht: Ten Have.
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2 MOGEN WIJ EEN
OPRUIMACTIE
ORGANISEREN?
Burgerschap is voor het Comenius Lyceum in Amsterdam een
‘hot issue’. Het Comenius Lyceum is een interconfessionele school
voor havo/vwo en telt 800 leerlingen, van wie 99% een islamitische
achtergrond heeft. Kees Buijtelaar ziet dat burgerschap
vaak vanzelf vorm krijgt op school. En tegelijk geeft de school
‘leerlingen graag een extra duwtje in de rug’.

10
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Hot issue

mografische ontwikkelingen, noem maar op.

Burgerschap is hier echt een heel hot issue.

Het thema past bij de christelijke identiteit

Wij hebben op school veel leerlingen van

van het Comenius. Rentmeesterschap draait

Marokkaanse en Turkse afkomst, en van

om duurzaamheid, om zorgen voor je

allerlei andere nationaliteiten. Dat maakt een

omgeving. Ook de manier waarop we naar

thema als identiteit of burgerschap onmid-

leerlingen kijken getuigt van christelijke noties

dellijk accuraat.

zoals het geven van kansen, het beste zien in

initiatief voorstelden: ‘Mogen wij, met de

Vanwege de achtergrond van de kinderen

de mensen en talentontwikkeling stimuleren.

groep 8-leeringen van de basisschool een

bij ons op school vind ik het belangrijk dat

Veel van onze leerlingen hebben een

opruimactie organiseren?’ Dit leek hen een

ze leren nadenken over zichzelf en de keuzes

achterstand. We willen hun een duurzame

goed idee, iedereen heeft last van zwerfvuil.

die ze kunnen maken. Want dat wordt in

ontwikkeling meegeven. Ze werken aan acht

En de reactie van de buurtbewoners? Zij ont

hun cultuur niet altijd bevorderd; dat heeft

competenties, waaronder samenwerken,

dooiden! ‘Het valt toch eigenlijk wel mee, ik

niet alleen met traditie en religieuze achter-

jezelf presenteren en persoonlijk duurzaam

zie hier allemaal meisjes, en het blijkt dat ze

grond te maken, maar ook met het feit dat

worden.

van jullie school zijn. Ze nemen ook nog al die

ze geïsoleerd leven. De kinderen op deze

Geloof in de leerling

basisschoolkinderen mee op sleeptouw!’

school komen nooit verder dan deze wijk.

Uitwisseling

Tenzij wij hen daartoe als school dwingen.

Wij doen ook een uitwisselingsprogramma

Ze zagen wat in mij

En dat vind ik echt onze taak als school.

met een zogeheten ‘witte’ school. Ik merk

Wij noemen onze school ‘interconfessioneel’,

We besteden er aandacht aan in onze

aan de kinderen van onze school dat ze

omdat 99 procent van onze leerlingen

lessen en hebben er programma’s voor.

zo’n uitwisseling heel eng vinden. Voor hen

populatie islamitisch is. Dat betekent niet dat

Ik zie ook dat aspecten van burgerschap

is onze school een veilige wereld en daar

de christelijke traditie niet meer belangrijk voor

hier heel automatisch vorm krijgen.

hebben ze ook behoefte aan. Je wilt soms

ons is en dat we deze zomaar weg doen.

Marokkaanse en Turkse kinderen zijn erg

ook niet weten waar de leerlingen voor

Een belangrijk aspect van het christelijk

sociaal. We hebben op school bijvoorbeeld

worden uitgemaakt. Dan lopen we met

geloof vind ik ‘dienen’. Wij vertalen dat door

een blinde jongen, wat in dit gebouw eigen-

elkaar over straat en wordt een meisje met

‘geloof in de leerling, hun de mogelijkheid

lijk levensgevaarlijk is. Maar dat is het niet.

een hoofddoekje voor de meest vreselijke

geven zich ten volle te ontwikkelen en hen

Want het enige wat we hoeven doen, is

dingen uitgemaakt: IS-aanhanger... dat

daarin tot het uiterste helpen’. Ik hoop dat

zeggen: ‘Dit is een blinde jongen en hij

soort dingen.

leerlingen hier op school ervaren: ik ben

komt bij jullie in de klas.’ De rest regelt

We zorgen ervoor dat al die leerlingen bij

geaccepteerd; ik word opgenomen in de

de klas. Hij is zelfs mee geweest met de

elkaar worden geplaatst ergens buiten de

gemeenschap. Toen we de kick-off hadden

studiereis naar Barcelona!

school en met elkaar in gesprek gaan. En

van het econasium, hadden we hiervoor

Wij geloven erin dat deze kinderen burgers

de eerste dag zie je onze kinderen vervallen

een oud-scholier uitgenodigd. Tijdens zijn

zijn. Als school geven we ze hiervoor een

in streetwise gedrag; dat is namelijk hun

schooltijd gedroeg hij zich onmogelijk; nu

extra duwtje in de rug!

houding. Maar na een dag zie je ze langzaam

is hij rapper, heeft hij allerlei bijbaantjes en

ontspannen, en dan begint het gesprek.

volgt hij een studie. Ik herinner mij nog dat

Econasium

En na een week lijkt het alsof ze al honderd

wij als docenten continu tegen hem zeiden:

Wij willen kinderen voorbereiden op hun

jaar met elkaar omgaan. De vraag is wel:

‘Ah, joh je kunt het gewoon, we weten dat

toekomst, op hun plek in de samenleving.

wat blijft ervan over als ze weer weggaan?

je het kunt… Je moet alleen niet zo stom
doen… We pakken je streng aan.’ En tijdens

Daarom hebben we het econasium opgericht. Het draait in dit econasium om ‘duur-

Opruimactie

die kick-off rapte hij: ‘Ze zagen wat in mij…!’

zaam leren, duurzaam leven’. Leerlingen

Een mooi voorbeeld van burgerschap vind

Ik hoop dat we onze leerlingen dat mee kun-

gaan aan de slag met vraagstukken over

ik de maatschappelijke stage. Die is zelfs

nen geven. Dat beschouw ik als onze missie.

de natuur, de maatschappij en over mensen

bijna de redding van onze school geweest!

die betrekking hebben op duurzaamheid.

Onze school gaat verhuizen naar een ander

Ze leren niet alleen onderzoeksvaardigheden,

schoolgebouw. Zeer tegen de zin van de

maar leggen ook contacten met bijvoorbeeld

buurtbewoners, want zij hadden veel overlast

organisaties en universiteiten en leren hun

ervaren van de scholieren die daar eerder op

talenten inzetten. In de toekomst zullen

school zaten. Veel zwerfvuil, tuinen vernield,

allerlei ecologische thema’s, meer nog dan

dat soort dingen. Toen waren er een paar

nu, een rol spelen: klimaatverandering, de-

meisjes van onze school die op eigen
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3 EEN DRONE UIT
DE 3D-PRINTER
Dingstede is een christelijke scholengemeenschap in Meppel.
De school telt 1.330 leerlingen en biedt onderwijs op het niveau
van atheneum, havo en mavo. Kenmerkend voor burgerschap
op CSG Dingstede is de relatie met bedrijven, gemeenten en
maatschappelijke organisaties. Volgens Marga Sijbom, teamleider
vwo/havo onderbouw en Koos Neuvel, rector, bevordert die
externe oriëntatie ‘burgerschapscompetenties als duurzaamheid,
maatschappelijk verantwoord ondernemen en democratie.
Dat vinden we belangrijk om leerlingen mee te geven voor als
ze na hun schoolopleiding de wereld in stappen’.
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Burgerschap als basis in
dynamische tijden

vooral om gaat, is dat we de daad bij het

van Natuurmonumenten door onze leerlingen

woord willen voegen en andersom.

gehooid. Dit is bovendien een mooi voor-

Burgerschapsvorming zou ik willen definiëren

Rentmeesterschap bijvoorbeeld vertalen

beeld van contextgevoelig onderwijs: we

als de ontwikkeling van een kind om zelf

wij als maatschappelijk verantwoord onder

verbinden vakken als aardrijkskunde, biologie

bewust, in overleg en in samenwerking met

nemen: wat is jouw bijdrage aan de wereld

met thema’s als natuurbeheer en duurzaam

anderen, belangen van anderen in het oog

om je heen?

heid, samenwerking en iets betekenen voor
de samenleving.

te hebben en goede keuzes te maken.
Keuzes die sociaal, verantwoord en duur-

Daarbij proberen we vanuit onze identiteit een

zaam zijn.

cultuur van hoge verwachtingen te creëren.
Daarmee bedoel ik dat leerlingen uit hun

Een drone-ontwerp voor
de brandweer

Ik vind dit belangrijk omdat leerlingen in

eigen ontwikkeling halen wat erin zit, en geen

Als school zijn we vooral trots op een

onzekere en dynamische tijden leven waarin

genoegen nemen met een zesje. We stimu-

meesterproef van het technasium, het eind-

razendsnelle veranderingen plaatsvinden.

leren de talenten van leerlingen én we vieren

examenwerkstuk van de havo. Er was een

We weten niet wat voor beroepen er zijn over

hun successen, bijvoorbeeld met een etentje

opdracht van de brandweer hier uit Meppel

vijf jaar. Ook leven leerlingen uit meerdere

of met een feest.

en omgeving om bij natuurbranden of bij
heidebranden van bovenaf naar brandhaar-

culturen naast elkaar. En er zijn milieuvraagstukken waarin zij als burger positie moeten

Ondernemende leerlingen

den te kunnen kijken. Drie havo 5-leerlingen

bepalen. Bovendien is het waarschijnlijk dat

Burgerschap krijgt vorm in allerlei activiteiten

hebben hiervoor een drone ontworpen en

leerlingen langer leven, wat een zekere lenig

en vakken. Op ons technasium worden

die samen in elkaar geknutseld. Hier kwamen

heid van geest vraagt. Ik denk dat burger-

leerlingen uitgedaagd om inventieve oplos-

de burgerschapscompetenties die ik noemde

schap kan bijdragen aan een basis waarbij

singen te bedenken voor echte vraag

samen: communiceren, samenwerken,

leerlingen leren om zich hieraan aan te pas-

stukken in de praktijk. We hebben ook een

duurzaamheid, innovatie.

sen, hierin positie te bepalen, te ontdekken

entrepenasium dat leerlingen een leer

Ze hebben onderdelen verzameld uit China

wat hun talenten zijn en verantwoordelijkheid

omgeving biedt waarin ze kunnen ontdekken

en voor enkele laatste onderdelen de

te nemen.

of ze het ondernemerschap in zich hebben.

3D-printer gebruikt; ze hebben chatsessies

Niet door erover te lezen, maar door het

gehouden met ingenieurs uit India in het

Een kenmerk van burgerschap op CSG

te dóen.Wie wil en durft, krijgt veel ruimte

Engels, omdat het ze aanvankelijk niet lukte

Dingstede is de relatie met externe partijen,

om creatieve ideeën uit te werken tot een

om de drone in elkaar te zetten; ze hebben

bedrijven, gemeenten of maatschappelijke

succesvol project.

aan crowdfunding gedaan om de materialen

organisaties. Leerlingen leren namelijk niet

Op het entrepenasium worden leerlingen

te betalen, dus mensen erbij betrokken.

alleen uit boeken. Die externe oriëntatie

gestimuleerd docenten of anderen te

En de brandweer gebruikt hem nu!

bevordert burgerschapscompetenties als

betrekken bij hun eigen onderneming – en

duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord

dat kan heel breed zijn. Een jongen in klas 2

ondernemen en democratie. Dat vinden we

ontwierp bijvoorbeeld een T-shirt om te

belangrijk om leerlingen mee te geven voor

verkopen voor War Child en vroeg zijn teken

als ze na hun schoolopleiding de wereld

docent hem hierbij te helpen. Een andere

in stappen.

entrepenasium-leerling met een grote passie
voor de politiek is jeugdbestuurslid van het

Wat is jouw bijdrage?

waterschap in de regio. Zij leerde enkele

We willen een open christelijke school

havo 3-leerlingen debatteren, die vervolgens

gemeenschap zijn en daarmee ook in het

in 2015 het Nationaal Jeugdwaterschaps

hart van de samenleving staan te midden van

debat wonnen.

allerlei verschillende groepen. De statuten

Een ander project is ‘hooien op Doosje’.

van onze schoolgemeenschap gaan uit van

Omdat de grond in Doosje – een buurt-

het evangelie van Jezus Christus in woord

schap in Nationaal Park De Weerribben –

en daad. Ik denk dat dit in alle praktijkvoor-

bestaat uit trilveen, kunnen er geen machines

beelden van burgerschap tot uitdrukking

komen en moet het hooien handmatig

komt. Dit kun je natuurlijk herijken tot meer

gebeuren. Dat is erg arbeidsintensief. Daarom

traditionele termen als gerechtigheid, soli-

hebben wij als school besloten dit gebied te

dariteit, rentmeesterschap, maar waar het

adopteren en wordt dit gebied onder leiding

Leerlingen worden
uitgedaagd om
inventieve oplossingen
te bedenken voor
echte vraagstukken
in de praktijk
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4 CONCLUSIES
‘EEN BREDE BLIK
OP BURGERSCHAP’
In 2015 en 2016 heeft Verus onderzoek gedaan naar
burgerschapsvorming bij zestien scholen voor protestantschristelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs, verspreid
door Nederland: twee vmbo-scholen, drie havo-vwo scholen
en elf scholen met vmbo/mavo, havo en vwo. Hiervan is in
september 2016 een onderzoeksrapport verschenen, getiteld:
Een brede blik op burgerschap. In dit hoofdstuk geven we
daarvan de conclusies weer.
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In dit onderzoek stonden twee
onderzoeksvragen centraal:

Deze vragen zijn beantwoord door een kwalitatief

•	
Hoe beschrijven degenen die in het christelijk en

onder schoolleiders van zestien protestants-christelijke

onderzoek te houden door middel van diepte-interviews

interconfessioneel vo verantwoordelijk zijn voor de

en interconfessionele vo-scholen. Het doel van het

burgerschapsvorming van leerlingen de verbinding

onderzoek was om zicht te krijgen op hoe deze scholen

tussen de levensbeschouwelijke identiteit van hun

omgaan met bovenstaande vragen. Dit hoofdstuk geeft

school en het burgerschapsonderwijs dat de

de belangrijkste conclusies puntsgewijs weer.

school aanbiedt?
•	
Hoe denken schoolleiders in het christelijk en
interconfessioneel vo over het evalueren van
burgerschapsvorming?

Om deze vragen te beantwoorden
zijn vier deelvragen opgesteld:
1	
Welke doelen hebben christelijke en interconfes
sionele vo-scholen met burgerschapsvorming en
hoe wordt hier vorm aan gegeven?
2	
Wordt de levensbeschouwelijke identiteit van de
school bewust verbonden met burgerschaps
vorming, en zo ja, op welke manier?
3	
Op welke manier wordt burgerschapsvorming
geëvalueerd?

Burgerschapsvorming kent
op deze scholen vaak geen
overkoepelende structuur en is
vaak niet geïntegreerd in een
samenhangende onderwijsvisie.

4	
Waaraan hebben de schoolleiders op het gebied
van evaluatie van burgerschapsvorming behoefte?

15

Welke doelen hebben christelijke en interconfessionele vo-scholen met
burgerschapsvorming en hoe wordt er vorm aan gegeven?

1

Ontbreken van een overkoepelende
structuur en een samenhangende
onderwijsvisie.

3

De concrete doelen van burgerschap
wijzen op brede vorming.
Op de vraag naar de doelen van de scholen om boven-

Burgerschapsvorming kent op deze scholen vaak geen

staande bedoeling van burgerschapsvorming te bereiken,

overkoepelende structuur en is vaak niet geïntegreerd in

noemen de scholen veel verschillende doelen.

een samenhangende onderwijsvisie, maar schoolleiders

Met al deze doelen staat burgerschapsvorming op de

hebben wel degelijk een eigen visie op burgerschaps-

onderzochte scholen in feite voor brede vorming.

vorming.

De doelen kunnen worden onderscheiden in kennis,

In overeenstemming met onderzoek van de Inspectie

vaardigheden en attitudes.

blijkt dus ook uit dit onderzoek dat overkoepelende
structuren in het burgerschapsonderwijs ontbreken. 

Kennis

Dit betekent niet dat scholen geen visie hebben op burger

•	
Leren over verschillende levensbeschouwingen

schapsvorming. Scholen hebben deze wel degelijk en
hoewel sommige respondenten zoeken naar wat ze nu
eigenlijk precies verstaan onder burgerschapsvorming

en culturen.
•	
Kennis hebben van de actualiteit om de eigen
mening te kunnen vormen.

en hoe ze hier woorden aan geven, hebben ze allemaal

•	
Het wereldbeeld van leerlingen vergroten.

een verhaal over het wat en het waartoe van dit domein.

•	
Kennis hebben van de democratie en de politiek om
zo gehoor te kunnen geven aan de democratische

2

De bedoeling, het waarom en waartoe,
van burgerschapsvorming is volgens de
scholen: persoonsvorming en verbinding
met de samenleving.

rechten en plichten.

Vaardigheden
•	
Kritisch denken: leerlingen leren om zelf na te denken,
zodat zij eigen keuzes kunnen maken.
•	
Reflecteren op zichzelf: leerlingen stimuleren om na
te denken over wat bij hen past, hoe ze willen zijn

In beschrijvingen van wat burgerschapsvorming is,

en wat ze willen ontwikkelen. Relativeren van eigen

wordt de nadruk gelegd op twee aspecten. Allereerst

gewoonten, overtuigingen en problemen. Niet omdat

op de persoonsvorming van de leerling: het ontwikkelen

deze er niet toe doen, wel om erbij stil te staan dat

van eigen denkbeelden, reflecteren op wie ze zijn en

anderen daar anders over kunnen denken.

hoe ze met anderen om willen gaan. Ten tweede de

•	
Omgaan met veranderingen en het maken van

verbinding met de maatschappij, het leren kennen en

keuzes: leerlingen moeten leren omgaan met de

respecteren van andere mensen en culturen, het samen

snel veranderende samenleving waarin structuren

leven met andere mensen en het bijdragen aan de
samenleving.

niet altijd duidelijk zijn.
•	
Omgaan met verschillen: leerlingen moeten leren
zich te verhouden tot mensen met een andere
levensbeschouwelijke/culturele achtergrond of een
andere geaardheid. Sommige scholen ervaren hierin
een dilemma: zij vinden het belangrijk, maar zij
vinden die diversiteit niet binnen hun schoolmuren.
Oplossingen worden dan in uitwisselingen gezocht.
•	
Democratische vaardigheden: leerlingen leren
debatteren, leren stemmen, leren hun eigen mening
te verwoorden.
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Attitudes
•	
Als zodanig geen attitude, maar scholen wijzen op

4

de school wordt soms verwacht dat zij leerlingen

Naast leerlinggerichte doelen worden
schoolgerichte doelen genoemd.

opvoeden en hun basale normen en waarden

•	
Leerlingbetrokkenheid bij de school: wanneer leer-

het belang van het opvoeden van leerlingen: van

bijbrengen als gevolg van de afwezigheid van hun

lingen betrokken worden bij de school ontstaat niet

werkende ouders.

alleen een prettig schoolklimaat, maar worden leer-

•	
Openheid: het openstaan voor zowel anderen als
voor nieuwe ervaringen.
•	
Empathie (inleven in een ander): door het perspectief

lingen ook voorbereid op actieve deelname aan de
samenleving.
•	
Veilige school: een schoolklimaat waarbij leerlingen

van een ander in te nemen, ontstaat begrip en zullen

zich thuis voelen, waar niet gepest wordt en waar

minder conflicten ontstaan. Dit doel wordt door

verschillen mogen zijn. Het gaat daarbij niet zozeer

sommigen gerelateerd aan medemenselijkheid en

om het naleven van protocollen, maar om de daad-

het omzien naar elkaar.
•	
Verdraagzaamheid: het aannemen van een respectvolle en begripvolle houding jegens anderen.

werkelijke vormgeving van een veilig schoolklimaat.
•	
Het vervullen van een community-functie: de school
als onderdeel van de samenleving in interactie met

•	
Behulpzaamheid: leerlingen stimuleren om in te zien

de buurt. Bijvoorbeeld door het geven van cursussen

wanneer mensen hulp nodig hebben en hoe ze

door docenten of het leveren van diensten, zoals een

hieraan kunnen bijdragen.

reparatieservice door leerlingen.

•	
Verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid nemen
voor het eigen gedrag en voor wat leerlingen kunnen
bijdragen aan de samenleving.

5

manier om te gaan met de natuur om hen heen.

Burgerschap wordt op diverse manieren
door de scholen vormgegeven.

Sommige scholen geven hiermee invulling aan het

De vormgeving van burgerschap vindt binnen de school

begrip ‘rentmeesterschap’.

plaats door bijvoorbeeld:

•	
Duurzaamheid: leerlingen leren om op een goede

•	
de inhoud van lessen,
Deze doelen kunnen in vijf categorieën worden

•	
de voorbeeldrol van docenten,

ingedeeld:

•	
het houden van goede-doelenacties,

1	
Kritisch burgerschap: kennis van actualiteit,

•	
de koppeling aan een schoolprofiel zoals een

kritisch denken, reflectie op zichzelf.
2	
Sociaal burgerschap: behulpzaamheid, verant-

entrepenasium.
Ook leggen de scholen externe contacten door bijvoor-

woordelijkheid nemen voor eigen gedrag, tonen van

beeld de maatschappelijke stage of door internationale

respect en begrip.

contacten te stimuleren.

3	
Levensbeschouwelijk burgerschap: kennis van
verschillende levensbeschouwingen en culturen,
openheid, omgaan met verschillen.
4	
Moreel burgerschap: duurzaamheid, verantwoordelijkheid nemen voor wat een leerling bij kan dragen
aan de samenleving en een betere wereld.
5	
Democratisch burgerschap: kennis over de
democratie en democratisch handelen.
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Wordt de schoolidentiteit bewust verbonden met burgerschapsvorming,
en zo ja, op welke manier?

6

8

Voor sommige scholen is de levensbeschouwelijke

De schoolidentiteit en burgerschapsvorming kunnen

identiteit expliciet bepalend voor de manier waarop ze

ook op gespannen voet staan met elkaar. Dit kan op

invulling geven aan burgerschapsvorming. Christelijke

drie manieren gebeuren:

noties zijn expliciet onderdeel van burgerschapsvorming

•	
Wanneer een docent van mening is dat een speci-

Er is expliciete verbinding tussen
levensbeschouwelijke identiteit en
burgerschapsvorming.

Er kan spanning zijn tussen de
levensbeschouwelijke identiteit en
burgerschapsvorming.

en leerlingen worden hiermee in aanraking gebracht. 

fieke activiteit of een bepaald lesdoel behoort tot de

Op de orthodoxe scholen gebeurt dit door deze noties

burgerschapsopdracht, maar de schoolleider vindt

over te dragen. Op andere scholen gebeurt dit door

dat dit niet bij de levensbeschouwelijke identiteit

de koppeling tussen burgerschap en christelijke noties

van de school past.

expliciet te benoemen voor de leerlingen, maar zonder

•	
Wanneer ouders het op basis van hun geloofsover-

het doel deze noties aan hen over te dragen. Deze

tuiging niet eens zijn met bepaalde activiteiten in het

scholen verbinden bepaalde activiteiten die vallen onder

kader van burgerschapsvorming en de school hierop

burgerschapsvorming expliciet met de identiteit van de

aanspreken door te verwijzen naar de levens

school. Goede-doelenacties en bijdragen aan de samen
leving door vrijwilligerswerk of de maatschappelijke stage

beschouwelijke identiteit van de school.
•	
Wanneer de visie van (orthodoxe) scholen op

worden bijvoorbeeld verbonden met de christelijke notie

vraagstukken die te maken hebben met burgerschap

van naastenliefde of de meer algemene notie van mede

verschilt van de gangbare visie in de samenleving.

menselijkheid en omzien naar elkaar. De christelijke

Bijvoorbeeld in het geval van acceptatie van

identiteit zien deze scholen als legitimering van deze

homoseksualiteit.

activiteiten.

7

9

de christelijke identiteit en burgerschapsvorming.

Er bestaan verschillende opvattingen
ten aanzien van de vraag of aandacht
voor burgerschapsvorming in christelijk
onderwijs verschilt van aandacht voor
burgerschapsvorming in niet-christelijk
onderwijs.

De levensbeschouwelijke identiteit van de school komt

Sommige schoolleiders menen dat christelijke scholen

naar voren in de sfeer op school en de betrokkenheid

op basis van hun identiteit een andere benadering van

op elkaar die als bijzonder ervaren wordt. Men geeft

burgerschapsvorming hebben dan niet-christelijke scholen.

dan aan dat het kenmerkend is voor de school dat men

Met name christelijke scholen zouden aandacht hebben

naar elkaar omziet en bij wil dragen aan de samenleving

voor de brede vorming van leerlingen. Andere school

en ziet de basis hiervan in de christelijke identiteit.

leiders daartegenover stellen dat het verschil enkel zit

Er is impliciete verbinding tussen
levensbeschouwelijke identiteit en
burgerschapsvorming.
Andere scholen leggen een impliciete verbinding tussen

in de manier waarop scholen doelen en activiteiten
legitimeren en in de inspiratie waaruit zij putten.
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Op welke manier wordt burgerschapsvorming geëvalueerd?

10

Evaluatie burgerschapsvorming op
school blijkt lastig door ontbrekende
overkoepelende structuren.

12

Scholen zoeken naar alternatieve
manieren van evalueren.
Scholen zoeken naar alternatieve manieren om de groei

Het ontbreken van overkoepelende structuren maakt

van leerlingen op het gebied van burgerschapsvorming

het voor scholen lastig om burgerschapsvorming te

zichtbaar te maken. Niet door te testen of door middel

evalueren op schoolniveau, om zicht te krijgen op wat

van vragenlijsten, maar door de leerling zelf als uitgangs

er precies gebeurt, wat het oplevert en wat er nog

punt te nemen. Hiervoor hanteren zij verschillende

ontwikkeld moet worden. Een aantal scholen is actief

manieren: scholen laten leerlingen een portfolio bij houden,

bezig met de vormgeving van deze overkoepelende

scholen bouwen een spelelement in of scholen oriënteren

structuren.

zich op het plusdocument van de VO-raad.

11

13

Er is onduidelijkheid over de vormgeving
van de evaluatie.
Het is niet altijd duidelijk hoe de evaluatie van burger-

Er is ambivalentie ten opzichte
van de rol van de Inspectie bij
burgerschapsvorming.

schapsvorming vorm kan krijgen. Toetsen of cijferscores

De rol van de Inspectie ten aanzien van burgerschaps-

vinden de scholen ongeschikt, omdat het bij burger

vorming wordt als ambivalent ervaren. Aan de ene kant

schapsvorming voor een groot deel (afgezien van kennis

is er begrip voor de Inspectie die zich een beeld moet

aspecten) gaat om zaken die moeilijk objectiveerbaar

kunnen vormen van wat er gebeurt op het gebied van

zijn. Bovendien worden de twee kernaspecten van

burgerschapsvorming. Aan de andere kant bestaat er

burgerschapsvorming, persoonsvorming en samenleven,

huiver dat de Inspectie zich inhoudelijk bemoeit met het

ook zichtbaar buiten de school, en misschien pas in

burgerschapsonderwijs, omdat dit voor respondenten te

de toekomst.

nauw verbonden is met de schoolidentiteit en de vrijheid
van onderwijs. Ook legt de Inspectie te veel nadruk op
meetbare resultaten waardoor vormingsaspecten onder
druk komen te staan.

19

Waaraan hebben de schoolleiders behoefte op het gebied van evaluatie
van burgerschapsvorming?

14

Inspectie als critical friend bij
burgerschapsvorming.

16

Respondenten zien de Inspectie graag als een critical

Verus wordt verschillende rollen
toebedacht op het gebied van
burgerschapsvorming.

friend, die hen positief bevraagt, met hen meedenkt en

Verus kan op het gebied van burgerschapsvorming

ideeën aandraagt. Ook zouden schoolleiders graag willen

verschillende rollen vervullen:

dat de Inspectie openstaat voor de verhalen en de sfeer

•	
Aandacht blijven vragen voor de vormende taak

van de school zonder dat alles in documenten beschreven

van het onderwijs in politiek en samenleving.

en vastgelegd hoeft te worden.

15

Scholen roepen op tot vertrouwen
van politiek en samenleving.

•	
Fungeren als sparringpartner of critical friend.
•	
Scholen in staat stellen tot onderlinge uitwisseling
van good practices en ervaringen.
•	
Ten aanzien van de evaluatie van burgerschaps
vorming door Verus bestaan verschillende visies:
• Geen rol voor Verus, omdat dit bij de scholen zelf

Scholen roepen op tot vertrouwen van de overheid en

moet blijven of omdat scholen bang zijn voor

de samenleving dat zij hun burgerschapsopdracht goed

controle of normering vanuit Verus.

uitvoeren, ook al is deze niet op alle terreinen meetbaar.

• Wel een rol voor Verus, bijvoorbeeld door ondersteuning bij het ontwikkelen van manieren van
evalueren die niet gestoeld zijn op het meten en
normeren van burgerschapsvorming.
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Er bestaan verschillende opvattingen ten aanzien
van de vraag of aandacht voor burgerschapsvorming
in christelijk onderwijs verschilt van aandacht voor
burgerschapsvorming in niet-christelijk onderwijs.
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5 CHILLEN MET
DE ROLLATOR
Leerpark Presikhaaf, onderdeel van het Arentheem College,
is een interconfessionele school voor praktijkonderwijs, vmbo en
mbo in Arnhem en telt zo’n 600 leerlingen. Een van de manieren
waarop de school burgerschap vormgeeft, is door bewust school
in de wijk te zijn. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ook de omgeving
de maatschappelijke waarde van de school bepaalt’, aldus
schoolleider Geke Kersten. Een eigen garage en restaurant zijn
hier mooie voorbeelden van.
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Van leerlingen naar burgers

als respect komen er jaarlijks spelers van

winkelcentrum gaan, en ze na terugkomst

Als school willen we graag dat mbo- en

Vitesse en NS-personeel om te vertellen

een hoop troep hebben achtergelaten, dan

vmbo-leerlingen een diploma halen, en dat

hoe het eraan toegaat bij voetbal en in het

spreken wij ze erop aan en ruimen ze het op.

praktijkschoolleerlingen werk krijgen. Maar er

openbaar vervoer, waar medewerkers last

is meer dan een diploma. Het gaat er uit

van hebben en hoe ze hiermee omgaan.

eindelijk vooral om dat leerlingen zich weten

Chillen met de rollator
Het mooiste voorbeeld van burgerschap tot

te redden in de maatschappij. En dat is

Een ander mooi voorbeeld van burgerschap

nu toe vind ik een toneelstuk dat de leerlingen

precies waar het bij burgerschap om gaat.

is Herstelgericht Werken. Dit is een specifieke

van onze praktijkschool hadden voorbereid

Op onze praktijkschool kunnen we leerlingen

methodiek om conflicten te bespreken.

met de ouderen in het verzorgingstehuis

best leren hoe ze een kozijn in elkaar zetten.

Daarbij gaat het niet per se om de oplossing,

vlak bij onze school, Chillen met de rollator.

Maar als ze naar een stageplek gaan en daar

maar is het wel de bedoeling dat iedereen

Staan daar op het toneel tien rollators en

al na twee uur schreeuwend of scheldend

na de bespreking weer tevreden de deur

tien leerlingen!

weglopen, dan moet er gewerkt worden aan

uit gaat. Zelfs met hele heftige conflicten.

Ouderen vinden het heel prettig als er

sociale vaardigheden. Juist daar besteden

Leerlingen leren hier heel veel van en wij

jongeren over de vloer komen en dat er iets

wij veel aandacht aan. Daarmee hoop ik dat

hebben gemerkt dat bijvoorbeeld pestgedrag

gebeurt. En leerlingen komen soms voor het

leerlingen zelfredzame burgers worden die

daardoor is afgenomen.

eerst in een woonzorgcentrum, horen andere

respect hebben voor elkaar.

verhalen en gaan anders naar ouderen kijken.

Midden in de wijk

Leren hierdoor ook om respectvol met

Respect, ruimte, luisteren

Ik ben ervan overtuigd dat ook de omgeving

ouderen om te gaan. En met zo’n toneelstuk,

Wie onze school binnenkomt, ziet niet direct

de maatschappelijke waarde van de school

waarbij ook de ouders van de leerlingen

dat dit een christelijke school is. De joods-

bepaalt. Als je als school leerlingen hebt die

komen kijken, breng je heel verschillende

christelijke traditie is het uitgangspunt van

uit de wijk komen, dan moet je ook naar die

groepen in de samenleving bij elkaar. 

onze school, maar we hebben ook veel

wijk ‘luisteren’, want als school maak je deel

Dat vind ik mooi!

leerlingen met een islamitische achtergrond.

uit van die wijk. Daarom hebben we als school

Daar willen we ook rekening mee houden.

een nieuwe strategie bedacht hoe we naar

De aandacht voor burgerschap is daarom

buiten willen treden, waarbij we een actieve

ook niet direct te herleiden tot de intercon-

rol zien weggelegd voor de leerlingen zelf.

fessionele identiteit van de school en onze

We hebben bijvoorbeeld een garage waar

visie hierop is zich nog aan het ontwikkelen.

mensen uit de wijk hun auto kunnen brengen.

Ik vind dat je je als school, ongeacht je

De leerlingen vangen de mensen op en

levensbeschouwelijke identiteit, rekenschap

vragen wat er aan de hand is. Aan het einde

moet geven van normen en waarden. Bij ons

van de dag wordt die auto weer opgehaald

op school zijn omgangsvormen van groot

en zijn er kleine ingrepen gedaan. Dat is

belang. Dat leidt tot elementaire regels als:

levensecht leren en dat maakt leerlingen

we willen dat we beleefd zijn naar elkaar,

ook gemotiveerd.

respect hebben voor elkaar, elkaar laten

We hebben als school ook een eigen

uitspreken, dat we Nederlands spreken.

restaurant, Restaurant Parkheuvel, en we
werken samen met Resto van Harte. Soms

Herstelgericht werken

worden deze maaltijden ook gecombineerd

Burgerschap komt bij ons op school op

met themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over

verschillende manieren tot uiting. Er is veel

eenzaamheid of elkaar helpen. Het mooie

aandacht voor sociale vaardigheden. We

hieraan is dat je leerlingen in een andere

verzorgen bijvoorbeeld trainingen over het

rol ziet. In de klas kunnen leerlingen soms

omgaan met weerstanden en problemen.

moeilijk zijn of roepen ze nog weleens

Op die manier maken we leerlingen weer-

conflicten op, maar in zo’n situatie gedragen

baarder. We helpen leerlingen om te gaan

ze zich eigenlijk voorbeeldig.

met media door een cursus Mediawijsheid.

Omdat de school in de wijk en in een park

Als het gaat om seksuele diversiteit nodigen

ligt, vind ik het belangrijk dat wij het park

we gastsprekers uit om hierover met leer

en de wijk voor een deel schoonhouden.

lingen in gesprek te gaan. Bij een thema

Als leerlingen in de pauze naar het

Het gaat niet per se
om de oplossing, maar
het is wel de bedoeling
dat iederen na de
bespreking tevreden
de deur uit gaat.
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6 ALLES HANGT MET
ALLES SAMEN
Het Maurick College is een daltonschool voor vmbo, havo,
atheneum en gymnasium in Vught en telt 1.800 leerlingen.
Voor coördinator identiteit en internationalisering Cees Akerboom
is burgerschap nauw verweven met de didactische uitgangs
punten van het daltononderwijs, met Europese waarden en de
katholieke identiteit van de daltonschool: ‘Bij ons hangt alles
met alles samen.’
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Talentontplooiing als voorwaarde
voor volwaardig burgerschap

we een menswaardige (school-) samen

Burgerschap zien wij als mogelijkheid voor

Wij hebben het vak godsdienst/levens

leerlingen om hun talenten te ontplooien.

beschouwing gerevitaliseerd door het te

Wanneer leerlingen hun talenten ontplooien,

vervangen door het vak Global Learning,

zijn ze in staat om een volwaardige plek in

Wereldburgerschap. We wilden meer dan

de huidige en toekomstige maatschappij in

we deden de ramen en deuren van de

te nemen. Op het Maurick College is burger

school openzetten voor de wereld om ons

schap onlosmakelijk verbonden met de

heen. Voorheen ging het bij het vak gods-

uitgangspunten van onze pedagogische-

dienst bijvoorbeeld om vragen als: Wat houdt

didactische visie: eigen verantwoordelijkheid,

de islam in? Of: hoe ziet een synagoge eruit?

zelfstandigheid en leren samenwerken.

Nu wordt er meer thematisch gewerkt.

Met het Common Framework for European

Thema’s die we aanbieden, zijn bijvoorbeeld:

Competences (CFEC) richten wij ons als

jodendom, Wie ben ik?, Fort Europa, 

school ook nadrukkelijk op Europees burger

De dood als straf en Bijbelverhalen. Soms

schap. Dit framework kent vier uitgangs-

komen er ook gastsprekers. Daarbij proberen

punten waarop leerlingen zich kunnen

we deze thema’s te verbinden met de grond

ontwikkelen: 1. hoe goed ben ik als leerling

teksten van de westerse joods-christelijke,

geïnformeerd over Europese structuren en

en ook islamitische cultuur.

leving kunnen bouwen.

Daarbij proberen
we deze thema’s te
verbinden met de
grondteksten van de
westerse joodschristelijke, en ook
islamitische cultuur.

instituties? 2. hoe leer ik als leerling goed
communiceren met mensen in mijn omgeving

Peer support

en binnen Europa? 3. hoe leer ik goed

Het vak Global Learning dat in de eerste

samenwerken aan een Europees project?

twee jaar gegeven wordt, legt een basis

en 4. hoe kan ik als leerling ondernemingszin

voor burgerschap. Leerlingen geven aan

laten zien en verwezenlijken in een Europese

dat de modules binnen Global Learning hen

of internationale context? Deze uitgangs-

leren ‘omgaan met emoties’. Dat vind ik de

punten zijn vertaald in verschillende levels;

mooiste definitie van en basis voor (persoon-

aan het einde van de schoolloopbaan is het

lijk) burgerschap. Vanuit dit gezichtspunt

de bedoeling dat leerlingen een van tevoren

wordt ook de ander benaderd en uitgenodigd:

vastgesteld niveau hebben bereikt.

‘Probeer met ons mee te leven!’
Voor ons betekent samenleven in de school

Global Learning

ook samen leren. Daarom geven we op onze

Het Maurick College is ontstaan uit twee

school burgerschap vorm via het tutorschap.

beroemde katholieke internaten, Sparrendaal

Oudere leerlingen helpen jongere leerlingen

en Regina Coeli. Onze identiteit is dus van

als tutor. Ook stimuleren we dat leerlingen

oorsprong katholiek. Dat laten we nu niet

elkaar helpen in de twee uur per dag dat

zozeer letterlijk in de school zien, bijvoorbeeld

de leerlingen werken aan eigen leerdoelen.

in de vorm van een kruisbeeld, maar wel

Dit noemen wij ‘peer support’. Het idee

in een herdenkingstuin voor iedereen, die

achter het tutorschap en peer support is

bewust in het hart van de school gepositio-

dat leerlingen van elkaar kunnen en willen

neerd is. Daar branden we bijvoorbeeld

leren, soms zelfs meer dan van docenten.

kaarsen en worden bloemen gelegd.

Ook kunnen leerlingen tegen elkaar zeggen:

Katholiek-zijn doen we met z’n allen. Dat uit

‘O, dat geeft niet hoor, dat heb ik ook alle-

dat zich in vier kernwaarden die ontleend

maal meegemaakt.’ Dat geeft herkenning.

zijn aan het katholiek sociaal denken: ieder-

De leerlingen op het vmbo maken sector-

een telt mee, er is altijd een mogelijkheid tot

werkstukken. Op een sectorwerkstukken-

vergeving, samen bouwen we aan de toe-

markt worden ouders, en leerlingen van

komst en solidariteit. Deze waarden zitten

havo en vwo uitgenodigd om te kijken wat

als het ware in het DNA van onze school en

de beroepsgerichte sector doet. Hiermee

die verbinden wij sterk met de vraag hoe

maken vmbo-leerlingen voor de hele school
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zichtbaar wat ze hebben geleerd. En ze

Water is Life

ervaren dat ze hierin worden gewaardeerd.

De school is erg trots op het Water is Lifecongres dat in juni 2016 gehouden werd.

Europees burgerschap

Een week lang waren er 140 zestienjarige

Na de derde klas kunnen leerlingen kiezen

wereldburgers op onze school, die met

voor twee profielen met een internationaal

elkaar en aan elkaar allerlei projecten op het

karakter. Binnen een alfa-profielkeuze

gebied van wateronderzoek presenteerden.

kunnen ze kiezen voor de leerlijn Citizenship,

Ook participeerde een heel aantal hoog

burgerschap, waarbij Europese waarden

leraren van universiteiten van Singapore tot

centraal staan. Deze leerlijn wordt ook in

New York in dit congres.

andere landen gegeven, in Spanje, Duitsland

Dit project beantwoordt aan de doelen van

en Denemarken bijvoorbeeld. In 4-vwo

burgerschap zoals wij dat op onze school

participeren we als school in de Week van

vormgeven in relatie tot onze didactische

Internationaal Burgerschap. Tijdens deze

uitgangspunten en katholieke kernwaarden:

week gaan leerlingen uit verschillende

zorgen voor een schone aarde, duurzaam-

Europese landen met elkaar in debat over

heid, bijdragen aan solidariteit, en (inter

thema’s als man-vrouwverhoudingen,

nationale) samenwerking. Bij ons hangt

economie et cetera. Er vindt dan dialoog

alles met alles samen!

plaats over wederzijdse oordelen en vooroordelen ten aanzien van Europese waarden
binnen verschillende Europese landen.
Bèta-leerlingen kunnen kiezen voor een
twee jaar durend International Science
Project. Leerlingen houden zich bijvoorbeeld
bezig met het thema robotisering. Daarbij
gaat het niet alleen om de technische vooruit
gang, maar worden ook ethische vragen
gesteld. Zorgt die mooie techniek van robotisering ook niet voor ontmenselijking?
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Het Maurick College nam geen deel aan
het Verus-onderzoek Een brede blik op
burgerschapsvorming.

Aan de slag met burgerschap

Dit project beantwoordt aan de doelen van
burgerschap zoals wij dat op onze school vormgeven
in relatie tot onze didactische uitgangspunten
en katholieke kernwaarden
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7 HOE KUNNEN
WIJ U VAN
DIENST ZIJN?
Tot slot leest u hoe Verus u van dienst wil zijn en
wil inspireren op het gebied van burgerschapsvorming.
Neem voor vragen hierover gerust contact met ons op.
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Sparringgesprek (gratis)

Inspiratiedag: Samen
aan de slag!

Rondom burgerschapsvorming
(gratis, max. 10 personen)

Hoe betrek je het docententeam bij
visievorming op burgerschapsvorming?

Waarom is burgerschapsvorming

Hoe verbind je de visie op burgerschaps

belangrijk voor onze leerlingen? Wat

vorming in het onderwijs, ideeën opdoen

vorming met de visie van de school

willen we hun meegeven op het gebied

en sparren met collega’s? In de ronde-

op goed onderwijs? Hoe zet je burger-

van samen leren, samen leven? Welke

tafelgesprekken Rondom burgerschaps

schapsvorming sterker neer in het

bijdrage levert onze school aan de

vorming staat elke keer een ander

schoolcurriculum? Op welke manier

samenleving?

thema centraal. Schuif aan bij een of

kun je burgerschapsvorming het beste

Op de Inspiratiedag: Samen aan de

meerdere gesprekken!

evalueren? Zomaar enkele vragen die

slag! gaat u met uw team of met uw

leven in het onderwijs. Herkenbaar?

directeuren in op deze vragen. Aan de

Dit zijn de thema’s en de data voor

Andere vragen? Samen sparren

hand van gesprekstools denkt u na over

het schooljaar 2016 – 2017:

kan altijd!

de relatie tussen burgerschapsvorming,

1	Rondom burgerschapsvorming: 

uw visie op goed onderwijs en de
eigenheid en identiteit van uw school.

Burgerschapsscan

U komt tot een eerste gezamenlijke

Wilt u meedenken over burgerschaps-

Laat zien wat je in huis hebt, deel je
best practices! (februari 2017)
2	Rondom burgerschapsvorming:

visie hierop. U sluit de dag af door

Burgerschap, goed onderwijs en

‘Burgerschapsvorming… Ja, we doen

samen aan de slag te gaan: in de buurt

schoolidentiteit: 1+1+1 = 3?

wel van alles, maar een echt overzicht

van uw school voert u gezamenlijk een

heb ik niet.’ Dit is een veelgehoorde

‘mini-maatschappelijke stage’ uit.

opmerking van schoolleiders. Wilt u

Kwaliteitsbewaking en evaluatie:
De tabellen voorbij. (mei 2017)

nadenken over wat uw school onder
burgerschapsvorming verstaat en een

(april 2017)
3	Rondom burgerschapsvorming:

Burgerschap op de kaart!
Locatie Verus, Woerden

analyse en overzicht krijgen van wat er
aan dit thema bij u op school gebeurt?

Het traject Burgerschap op de kaart!

Tijd 15.00 - 17.00 uur

Verus voert voor u een burgerschaps-

is een traject op maat. Het doel is om

Zie www.verus.nl voor actuele informatie

scan uit door met schoolleiders,

burgerschapsvorming te verankeren in

of mail naar Jacomijn van der Kooij

docenten en leerlingen te spreken.

de school. Samen met de schoolleiding

zodat u op de mailinglijst komt te staan.

Verus helpt u bovendien bij het vormen

en het team zoekt Verus naar de

van een schoolvisie op burgerschap en

schoolspecifieke invulling van burger-

het verbinden van die visie met uw

schapsvorming zodat dit aansluit bij

Meer informatie

visie op goed onderwijs.

de eigenheid en de onderwijsvisie van

www.verus.nl/advies/burgerschapsvorming

de school. Vanuit de waarden van de
school wordt burgerschap op de kaart

Jacomijn van der Kooij, adviseur identiteit

gezet. De schoolleiding en het team

bij Verus, jvanderkooij@verus.nl,

werken in dit traject nauw met elkaar

0348 74 44 16 of 06 51 59 81 60.

samen en er is veel aandacht voor de
borging van het project in de school.

Jacomijn voerde gesprekken met school
leiders over burgerschapsvorming bij hen

Burgerschap op de kaart! kan bijvoor-

op school. Op basis van deze gesprekken

beeld bestaan uit:

is dit aanbod tot stand gekomen.

•	
Een burgerschapsscan

De gesprekken vormden ook de basis voor

•

het onderzoek Een brede blik op burger-

Inspiratiedag: Samen aan de slag!

•	
Begeleiding van een werkgroep
Burgerschapsvorming
•	
Presentatie van een gezamenlijk
plan van aanpak

schap; burgerschapsvorming in het christelijk
en interconfessioneel voortgezet onderwijs.
Het volledige onderzoeksrapport hiervan is
te verkrijgen bij Verus.

•	
Terugkerende sparringmomenten
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