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1 Inleiding
Een belangrijk doel van de opvoeding van kinderen is om hen te leren
hoe zij kunnen functioneren in de maatschappij. Denk aan het leren
omgaan met verschillen, waarden en normen of conflicten. Verschillende
onderzoeken onder jongeren naar hun betrokkenheid bij de politiek en
de samenleving suggereren echter dat er onder hen een ‘burgerschapstekort’ is. Dit kan meerdere redenen hebben; bijvoorbeeld het individueler worden van de maatschappij, waarin eigen belangen en rechten
belangrijker gevonden worden dan het gemeenschappelijk belang.
Tegelijkertijd leven jonge mensen ook in een multiculturele samenleving,
waarin andere waarden en normen voorkomen dan zij zelf hebben en
waar zij mee in aanraking komen.
Vanaf 2006 hebben scholen de wettelijke taak om actief burgerschap en
sociale integratie in het onderwijs te bevorderen. Op welke manier dit
gebeurt, verschilt per school, omdat de overheid de invulling van deze
opdracht aan de scholen overlaat. Uit de praktijk blijkt dat er geen overeenstemming bestaat over de wijze waarop de school aandacht besteed
aan burgerschapsvorming. Een gemeenschappelijk kader over doel en
inhoud zou scholen kunnen helpen hier vorm aan te geven.

De bedoeling van deze handleiding is om inzicht te geven in wat
burgerschapvorming is en hoe scholen voor voortgezet onderwijs deze
complexe thematiek kunnen invullen en implementeren in hun dagelijkse
praktijk. Dit doen we aan de hand van praktische handvatten en een
aantal concrete stappen.

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/
handreikingburgerschap
of scan de QR-code.
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2 Wat is actief burgerschap?
Burgerschap is een lastig begrip. Het is breed, complex en mensen
geven er verschillende betekenissen aan. Over het algemeen spreken
we van actief burgerschap als het gaat om actief bijdragen aan de
gemeenschap en samenleving.
Een belangrijke vraag voor scholen is: Tot welk type burger willen
wij dat leerlingen zich ontwikkelen? Leenders & Veugelers (2004)
onderscheiden drie typen burgerschap, elk met een andere invloed
op leerlingen:

• Kritisch-democratisch burgerschap: centraal staat zowel het bevor-

deren van sociale betrokkenheid als zelfstandigheid. Waarden
worden niet opgedragen, maar gezamenlijk en democratisch door
de leerlingen zelf ontwikkeld door middel van dialoog en kritische
zelfreflectie.
Al deze drie typen kunnen voorkomen in het curriculum en in activiteiten. De overheid spreekt de voorkeur uit voor kritisch-democratisch
burgerschap.

• Aanpassingsgericht burgerschap: belangrijk zijn sociale betrokkenheid,

discipline en overdragen van (gedeelde) waarden, bijvoorbeeld eerlijkheid en discipline. Hoewel dit type burgerschap het meeste voorkomt
in het onderwijs, draagt het niet bij aan het onderhouden van democratische waarden en het kritisch reflecteren van de leerlingen.
• Individualistisch burgerschap: centraal staan ontplooiing van het

individu, autonomie en aandacht voor rechten. Communicatie
over waarden gebeurt door middel van onder andere discussie en
reflectie. Er ligt hier echter nog een grote nadruk op het individu in
plaats op gedeelde waarden.

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/
handreikingburgerschap
of scan de QR-code.
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3 Welke niveaus van burgerschapsvorming zijn er?
Burgerschapsvorming is meer dan alleen lessen in de klas. Het gaat verder
en vraagt ook wat van leerlingen, leraren, de school en haar omgeving.
Dit komt vooral tot uiting in het gedrag en de houding naar elkaar toe.
Leerlingen
Leerlingen kunnen burgerschapscompetenties ontwikkelen op verschillende vlakken. Diverse wetenschappers onderscheiden domeinen
of sociale taken: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord
handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen.

De leraar speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en onderhouden
van een positief klimaat in de klas. Leerlingen kunnen een bepaalde
verantwoordelijkheid krijgen voor taken in de klas en in de school,
zoals het begeleiden van een medeleerling. Hierdoor kunnen leerlingen aangesproken worden op gedrag. Het onderhouden van dit
veilige en positieve klimaat gebeurt door middel van bijvoorbeeld
klassengesprekken over conflicten in de klas of debatten over maatschappelijke onderwerpen.

Leraren
De houding en modelrol van de leraar zijn belangrijke elementen bij
burgerschapsvorming. Bewustwording is daarbij zeer belangrijk. Hiervoor
zijn concrete aanbevelingen voor houding en invulling gemaakt in ’Onderwijs vormt’ (2011) van de Onderwijsraad (zie ook Onderwijsraad, 2012).

School
Op school vinden allerlei activiteiten plaats waarbij de maatschappij
direct of indirect wordt betrokken, zoals het opstarten van een ‘wereldwinkel’ op school. Maar ook de manier waarop de leerlingen en leraren
elkaar aanspreken en met elkaar omgaan, bijvoorbeeld door middel van
de dialoog, is een voorbeeld van burgerschapsvorming.

Klas
Een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om te kunnen oefenen met
burgerschapscompetenties is een veilig, positief, open en democratisch
klimaat. Er moeten duidelijke verwachtingen zijn, maar ook ruimte voor
de eigen verantwoordelijkheid en stem van de leerlingen.

Omgeving
Scholen hebben een brede taak om leerlingen voor te bereiden op
deelname aan de maatschappij. Hoe zij hieraan invulling geven, bepalen
scholen grotendeels zelf door bijvoorbeeld maatschappelijke stages
bij verschillende bedrijven.
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4 Stap 1 – Perspectief bepalen
Burgerschap is een nogal breed begrip en het betekent niet voor iedereen
hetzelfde. Wat de een een goede burger vindt, is voor de ander niet per
definitie ook een goede burger. Om als school duidelijk te krijgen wat
burgerschap inhoudt, is het belangrijk om daarover samen na te denken.
Vragen die je als school kunt stellen
• Welke perspectieven op burgerschapsvorming kiezen wij als school

(welk type burgers en welke niveaus van burgerschapsvorming)?
Op pagina 5 en 7 zijn beide aspecten kort toegelicht.
• Kiezen we een smalle of brede benadering van burgerschapsvorming?
Burgerschapsvorming kan breed en smal worden benaderd. Bij een
smalle benadering gaat het vooral om het overdragen van kennis over
‘staatsburger zijn’. In de meest brede zin is er sprake van het ontwikkelen van competenties bij leerlingen, leraren en management. Deze
competenties zijn dan nodig om goed te kunnen functioneren in een
complexe samenleving. Op school betekent dat dat de burgerschapscompetenties verweven zijn in de cultuur van de school. Leraren, leerlingen, maar ook management gaan met elkaar het gesprek aan en
gebruiken bijvoorbeeld de dialoog om met elkaar te communiceren.

• Hoe sluit onze visie aan bij de behoefte van leerlingen?

De match tussen de omgeving waarin de leerlingen opgroeien en de
visie van de school is belangrijk. Het is daarom interessant om de
leerlingen te vragen wat zij belangrijk vinden voor de school. Vinden
zij het wel belangrijk dat leraren met hen in gesprek gaan? Wat willen
zij leren over burgerschap? Hoe willen ze zelf het liefste benaderd
worden? Daarvoor zijn verschillende manieren, zoals leerlingenquêtes,
bijeenkomsten met leerlingpanels of het aangaan van het gesprek in
de klas.
(bron: www.democratischburgerschap.nl)
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5 Stap 2 – Ambities en behoeften bepalen
Stap 2 is het bepalen van ambities en behoeften. Wat wil de school
bereiken met burgerschap? De volgende vragen helpen om deze twee
bouwstenen in kaart te brengen.
1 Welke pedagogische doelen heeft de school voor ogen?
2 Voor welke burgerschapsdomeinen wil de school opleiden?
3 Wat willen we onze leerlingen leren op het gebied van
burgerschapsvorming?
4 Waar staan onze leerlingen op het gebied van burgerschapscompetenties?
5 Waar ligt onze focus als het gaat om burgerschap?
Om ambities en behoeften te bepalen zijn er verschillende scans die
scholen in kunnen zetten. Deze scans zijn bedoeld om te bekijken of en
in hoeverre de school de diverse mogelijkheden benut om actief burgerschap (en sociale integratie) te implementeren. Voorbeelden van scans
zijn Zelfevaluatie Actief Burgerschap (SLO), Scan Actief Burgerschap
(KPC Groep) en de Burgerschapsscan (CED-groep).

Een andere manier om de ambities van de school te bepalen is om zelf
onderzoek te gaan doen naar de situatie van leerlingen thuis en in de
wijk. Handige instrumenten, ervaringen en tips zijn te vinden op
www.maatschappelijkeopdracht.nl.
Na het bepalen van de doelen en de burgerschapsdomeinen is het
de vraag wat de school leerlingen wil leren op het gebied van burgerschapsvorming. Dat kan bijvoorbeeld door de leerlingcompetenties in
kaart te brengen (www.burgerschapmeten.nl) en daarover in gesprek te
gaan met het team, leerlingen en ouders. Vervolgens kan de school
bepalen wat de leerlingen gaan leren.

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/
handreikingburgerschap
of scan de QR-code.
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6 Stap 3 – Organiseren van ambities en behoeften
Het organiseren van ambities en behoeften is stap 3 bij het implementeren van burgerschap op school. Om hiermee aan de slag te gaan is het
belangrijk om de volgende vragen te beantwoorden:
1 Welk organisatiemodel (voor burgerschap) past het best bij onze
school? Hoe verweven we burgerschap in ons curriculum?
2 Wat is de rol van de schoolleider, van de leraar en van de leerling?
3 Werken we met een werk-/stuurgroep en welke beslissingsbevoegdheid heeft een werk-/stuurgroep?
4 Wie organiseert wat?
5 Wat wordt uitgevoerd? Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een
beleidsplan, het professionaliseren en functioneren van leraren, het
maken van een organisatieplan, het begeleiden van het team en het
begeleiden van de leerlingen.
6 Wie voeren er uit? Hebben leerlingen, leraren en ouders een stem in de
invulling van het implementatietraject? Wie voeren er verder uit (directie,
team, leraren, leerlingen, bestuur, ondersteunend personeel, ouders)?
7 Hoe wordt uitgevoerd? Is het voeren van de dialoog bij burgerschapsvorming een manier die binnen de school wordt toegepast?
8 Waar (op welke plaatsen) wordt uitgevoerd?
9 Hoe monitoren en evalueren we de veranderingen?

Bij het nadenken over het organiseren van de implementatie van burgerschap is zeker ook de manier van communiceren van belang.
In Nederland wordt burgerschapsvorming nu vooral aangeboden in losse
activiteiten en bepaalde vakken als maatschappijleer. Burgerschapsvorming kan echter ook in een doorlopende leerlijn en in alle vakken
aandacht krijgen. Het voeren van een open dialoog met leerlingen is
een manier om aandacht te besteden aan burgerschap.
Voor de dialoog met leerlingen is nog weinig aandacht omdat dat door
leraren als lastig wordt ervaren.
Met de dialoog wordt een gespreksvorm bedoeld waarbij deelnemers
niet de bedoeling hebben anderen voor hun standpunt of mening te
winnen. De dialoog is gericht op het samen verkrijgen van een dieper
inzicht in een onderwerp of het gezamenlijk bedenken van een oplossing
voor een probleem (Castelijns & Verhoeven, 2012). Het resultaat van de
dialoog is nieuwe gemeenschappelijke kennis; dat kan een concreet plan
van aanpak, een instrument of een tool, een nieuwe handelswijze of
aanpak zijn. Een uitwerking van de dialoog als werkvorm is te vinden in
'Dialoog in de klas’ van Castelijns en Verhoeven (2012).
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7 Stap 4 – Uitvoeren van ambities
De vierde stap staat in het teken van de praktische uitvoering van de
ambities zoals die zijn uitgewerkt in stap 2 en 3.
Leerlingen gaan aan de slag met activiteiten in en buiten de klas onder
leiding van een leraar of begeleider, maar ook buiten de school in
samenwerking met bijvoorbeeld een sociale instelling. Ook binnen de
klas en de school komen vernieuwingen tot stand, bijvoorbeeld het
leren omgaan met de dialoog.

Tip! Dialoog in de klas
Een geschikte werkvorm om leerlingen in gesprek te laten gaan is Structured
Academic Controversy (SAC) (Parker & Hess, 2001; Verhoeven 2012).
Met behulp van gestructureerde korte opdrachten verkennen leerlingen
(verschillende perspectieven op) een onderwerp en werken zij in groepjes van
vier toe naar consensus over hun standpunt. De structuur is als volgt (Solomon,
Watson & Battistich, 2001; Parker & Hess, 2001; Koops, 2011):
• De leraar deelt de klas in in groepjes van 4 (liefst heterogene groepjes).
• Om het ijs te breken bedenken leerlingen een teamnaam.
• Elk groepje krijgt van de leraar een stelling over een maatschappelijk relevant
thema (aan de hand van een foto, tekst of videofragment).
• In tweetallen bedenken leerlingen argumenten voor of tegen de stelling.

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/
handreikingburgerschap
of scan de QR-code.

• Het ene tweetal presenteert zijn argumenten aan het andere tweetal.
• Het andere tweetal geeft een korte samenvatting en presenteert vervolgens

zijn argumenten.
• Het eerste tweetal vat de presentatie kort samen.
• De tweetallen wisselen nu van perspectief en benoemen argumenten die nog

niet genoemd zijn.
• De eigen perspectieven worden losgelaten en leerlingen komen samen tot

een gezamenlijk standpunt of oplossing.
• Optioneel: terugkoppeling naar de hele klas per groepje.
• Reflectie op het proces met de hele groep. Mogelijke reflectievragen: Hoe is

het gegaan? Was het moeilijk om van perspectief te wisselen? Wat hebben
we geleerd over dialoog? Wat hebben we geleerd over het thema?
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8 Stap 5 – Evalueren van veranderingen
In deze laatste fase speelt het evalueren van de veranderingen een
belangrijke rol. Vragen die richting kunnen geven zijn:
1
2
3
4
5
6

Hoe verliepen de veranderingen?
Wat vinden de leerlingen dat zij hebben geleerd?
Hoe hebben de leraren de veranderingen ervaren?
Hoe ervaren de ouders de veranderingen?
Passen de veranderingen bij de doelen die we hebben gesteld?
Moeten we de activiteiten bijstellen?

Op basis van de monitoring en de evaluatie (door middel van bijvoorbeeld enquêtes, paneldiscussies) bij ouders, leerlingen, leraren en
andere deelnemers kan dan de balans opgemaakt worden. Verloopt
de implementatie van burgerschap zoals we dat wilden of moeten we
ambities en activiteiten bijstellen?

Belangrijk bij het uitvoeren van de ambities is dat de uitvoering ook
regelmatig gevolgd en gemonitord wordt. Het is dan ook van belang
dat de monitoring volgens een goede planning plaatsvindt en dat het
duidelijk is wie de monitoring waar doet en op welk moment.
Op het moment dat een ambitie niet de gewenste uitwerking heeft,
moet het duidelijk zijn wie de activiteiten kan bijsturen en hoe dat
gebeurt. Ook dat is van tevoren vastgelegd in het implementatieplan.

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/
handreikingburgerschap
of scan de QR-code.
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Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/
handreikingburgerschap
of scan de QR-code.
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