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INLEIDING 

 

Voor u ligt een overzicht van verschillende ‘democratische interventies’ voor het voortgezet 

onderwijs.  

 

Het overzicht is bedoeld ter inspiratie voor schoolleiders of anderen die betrokken zijn bij het 

vormgeven van burgerschapsvorming in de school.  

 

Het is nadrukkelijk niet bedoeld als uitputtend overzicht, maar is samengesteld op basis van een 

eerste verkenning van democratische interventies. Het overzicht is ontstaan op basis van 

ervaringen op scholen met burgerschapsvorming en ervaringen en kennis van 

onderwijsadviseurs. 

 

Er zijn zestien ‘democratische interventies’ opgenomen in dit overzicht, die op uiteenlopende 

manieren aandacht besteden aan democratie en burgerschap in de school. Sommige 

interventies zijn al ontwikkelde programma’s of methodieken, andere zijn minder uitontwikkeld 

en bieden ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling door de school. 
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OPERATIONALISERING VAN RUBRIEKEN 

 

Om de ‘democratische interventies’ enigszins te kunnen vergelijken worden zij beschreven aan 

de hand van een aantal rubrieken. Deze rubrieken worden hieronder kort uitgewerkt.  

 

Omschrijving 

Korte omschrijving van de interventie. Waar mogelijk op basis van beschikbaar materiaal, zoals 

informatie van websites. 

 

Aanpak 

Korte omschrijving van de manier waarop de interventie uitgevoerd wordt, inclusief het aantal 

deelnemers en de plaats die de interventie heeft/kan hebben in het curriculum. 

 

Doel van de interventie 

Op twee manieren wordt het doel ingestoken. Te weten: 

1 Beschrijving van het type burgerschap dat de interventie beoogd te bereiken. Dit is 

bepaald aan de hand van een onderzoek van Westheimer & Kahne (2004)1, die op basis 

van empirisch onderzoek drie typen programma’s onderscheiden, die elk een ander type 

burgerschap beogen te ontwikkelen. 

 Type 1: Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap 

 Deze burger handelt verantwoordelijk in zijn eigen omgeving (bijvoorbeeld oprapen van 

rommel, bloed geven, regels van de wet opvolgen). Helpt de daklozen wanneer dat 

gevraagd wordt of doet vrijwilligerswerk in de buurt. 

 Programma’s die zich hierop richten benadrukken eerlijkheid, integriteit, zelfdiscipline, hard 

werken, gehoorzaamheid/volgzaamheid. 

 Type 2: Participatief burgerschap 

Participeert actief in het sociale leven van de gemeenschap op lokaal en nationaal niveau. 

Programma’s richten zich op het voorbereiden van leerlingen op actieve betrokkenheid bij 

collectieve, gemeenschapsgebaseerde zaken. Programma’s richten zich op het leren van 

leerlingen hoe collectieve organisaties werken en de belangrijkheid van organiseren van 

en participeren in georganiseerde zaken (bijvoorbeeld het organiseren van een 

voedselbank). 

 Type 3: Rechtvaardigheidsgeoriënteerd burgerschap 

 Programma’s richten zich op het analyseren en begrijpen van sociale, economische en 

politieke krachtenvelden. Heeft overlap met participatief burgerschap omdat het ook een 

nadruk legt op collectieve zaken in de gemeenschap. Maar benadrukt de kritische analyse 

van onrechtvaardigheid. Programma’s richten zich op communicatie met anderen en het 

wisselen van perspectief, kritisch reflecteren en het invloed uitoefenen op sociale 

systemen. 

2 Beschrijving van de doelen van het programma op leerling-, klas-, leerkracht-, school- 

en/of ouderniveau. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan 

De scan ‘Actief burgerschap en sociale integratie’ - ook ontwikkeld binnen dit project - is gericht 

op tien thema’s. Per interventie wordt aangegeven op welke thema’s uit de scan de interventie 

gericht is.  

                                                           
1
  Westheimer, J. &  Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. 

American Educational Research Journal, 41(2), 237-269. 
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1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

Op basis van de hier vermelde bronnen is de ‘omschrijving’ en ‘aanpak’ beschreven van de 

interventie. Deze bronnen dienen ook ter verdieping. 
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OVERZICHT VAN 'DEMOCRATISCHE INTERVENTIES' 

 

1 Scan actief burgerschap en sociale integratie 

2 De Vreedzame School 

3 Leefstijl 

4 Herstelrecht 

5 Peer mediation 

6 Pestprotocol 

7 Tutorleren 

8 Europees Jeugdparlement 

9 Wegwijs op het gemeentehuis 

10 Leerlingenraad op school 

11 Schoolkrant 

12 Afspraken maken over gedragsregels 

13 Dialoog/Discussie 

14 Debat 

15 Beroepsoriënterende stage 

16 Maatschappelijke stage 
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1 NAAM INTERVENTIE: SCAN ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE 

 

Omschrijving 

Voor scholen die de invulling van burgerschap visiegeleid willen aanpakken. De scan helpt om 

in beeld te krijgen welke ambities de school heeft en wat daaraan al gedaan wordt. 

De scan wordt ingevuld aan de hand van stellingen op tien thema’s. Thema’s zijn onder andere 

‘persoonsvorming’, ‘participatie’ en ‘visie en beleid’. Deze thema’s komen voort uit een bepaald 

referentiekader. Ze zijn mede gebaseerd op aspecten die in het Toezichtkader van de 

onderwijsinspectie zijn opgenomen. Het resultaat van de scan is een overzicht van de huidige 

en gewenste situatie in de school en discrepanties daartussen, ingevuld door verschillende 

betrokkenen/geledingen (zoals schoolleiding en leerkrachten).  

Uitdrukkelijk doel is om de dialoog in de school aan te gaan. Zo’n gesprek kan vervolgens leiden 

tot een aanscherping van visie of beleid en een aanzet geven tot activiteiten/beleidsvoornemens 

die de gewenste situatie dichterbij brengen.  

 

Aanpak 

Meerdere betrokkenen in de school (schoolleiding en leerkrachten) vullen de scan in. De school 

bepaalt zelf het aantal respondenten. Het invullen kost circa 15 minuten. Het invullen van deze 

scan gebeurt digitaal en kan na aanmelding op elk gewenst moment plaatsvinden.  

De scan kan verschillende opbrengsten genereren:  

1 een vergelijking (per hoofdthema) van opvattingen over de huidige en de gewenste 

situatie, hetzij voor de school als geheel, hetzij voor een bepaalde groep (docenten, 

leerlingen, ouders);  

2 een ordening van de resultaten naar het niveau waarop vooral werk aan de winkel is (visie, 

beleid, stakeholders, taken en bevoegdheden, besluitvorming, deskundigheid, et cetera). 

 Hierover kan intern, eventueel onder begeleiding van een onderwijsadviseur, een dialoog 

worden gevoerd, waarna beleidskeuzes gemaakt kunnen worden voor praktische aanpak. 

 

Doel van de interventie 

Het doel van de scan is om scholen een handvat te bieden voor visieontwikkeling en in kaart te 

brengen waar de ambities liggen op het gebied van burgerschap en sociale integratie. 

De scan is daaom niet gericht op het ontwikkelen van een bepaald type burgerschap, zoals 

Westheimer & Kahne (2004) deze beschrijven. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid: 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- http://www.kpcgroep.nl/KPCGroep/Diensten-ABC/Burgerschap/Scan.aspx  

- http://www.kpcgroep.nl/nl-NL/KPCGroep/Diensten%20ABC/Burgerschap.aspx  
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2 NAAM INTERVENTIE: DE VREEDZAME SCHOOL 

 

Omschrijving 

De Vreedzame School is een programma dat door middel van lessen en activiteiten op een 

structurele manier aandacht wil geven aan conflictoplossing, verantwoordelijkheid van leerlingen 

en het ontwikkelen van de school tot democratische gemeenschap. 

Het programma van De Vreedzame School is volledig uitgewerkt en met succes uitgeprobeerd 

voor het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is er een apart programma.  

Dit VO-programma is veel meer 'maatwerk'. Er zijn lessen die in de mentoruren aan de 

leerlingen worden aangeboden. Daarbij is de keus tussen een korte module van 10-12 weken, 

of een uitgebreid programma met wekelijks een lesactiviteit. Daarnaast zijn er mentortrainingen 

en docententrainingen mogelijk en zijn er draaiboeken voor het opleiden en invoeren van 

vertrouwensleerlingen of leerlingmediatoren. 

 

Aanpak 

De Vreedzame School is geen methode die je kunt bestellen. Het is een programma dat uit een 

aantal onderdelen bestaat: 

- een training voor schoolteams;  

- klassenbezoeken en coaching;  

- een lessenserie voor alle groepen; 

- een informatieavond en workshops voor ouders;  

- training en invoeren van leerlingmediatoren. 

Scholen die meedoen aan het programma krijgen gedurende twee jaar externe begeleiding bij 

de invoering. Kerngedachte hierachter is: De Vreedzame School is veel meer dan louter een 

serie lessen!  

 

De Vreedzame School wil: 

- leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;  

- leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;  

- de klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich 

betrokken en verantwoordelijk voelt. 

De lessen zijn hierbij niet meer dan een belangrijk hulpmiddel en bieden een kapstok om de 

inhoud aan te bieden. Veel belangrijker is de toepassing van het gedachtegoed van De 

Vreedzame School door de groepsleerkracht (en alle andere volwassenen in de school die met 

leerlingen te maken hebben) op elk moment in elke situatie! Willen we dat leerlingen hun 

conflicten op een constructieve manier oplossen, dan zullen we als leerkracht dat zelf ook 

moeten doen, is de gedachte hierachter. Hierbij geldt dat als kinderen zich verantwoordelijk 

voelen, zij die verantwoordelijkheid dan ook moeten krijgen. 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief; 

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap. 

- Participatief burgerschap. 

 

Doelstellingen  

De Vreedzame School heeft doelen op meerdere niveaus: 

- leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;  

- leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;  

- de klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich 

betrokken en verantwoordelijk voelt. 

 



 

 

 

Pagina 8/27 

januari 2011 

  

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- www.devreedzameschool.nl  
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3 NAAM INTERVENTIE: LEEFSTIJL 

 

Omschrijving 

Het programma Leefstijl besteedt aandacht aan vaardigheden als kennismaken, luisteren, 

communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten 

oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen. 

Leefstijl is opgebouwd uit een aantal thema’s die ieder leerjaar terugkomen en steeds verder 

worden uitgediept. Voorbeelden hiervan zijn: Goed begonnen is het halve werk, Goed voor 

mezelf en Opgelost! 

 

Aanpak 

Het programma voor het voortgezet onderwijs bestaat uit Leefstijl 1 en 2. Leefstijl 1 besteedt 

aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en actief burgerschap voor het voortgezet 

onderwijs klas 1 en 2. Leefstijl 2 is geschikt voor klas 3 en 4. Het lesmateriaal is toepasbaar in 

het vmbo en havo/vwo. De verplichte onderdelen burgerschap en sociale cohesie zijn verwerkt 

in de thema’s en de lessen van Leefstijl 2. Naast sociaal-emotionele vaardigheden, actief 

burgerschap en sociale cohesie is er binnen de lessen ook aandacht voor het uitvoeren van 

maatschappelijke stages. Voorbeelden van thema’s zijn hier: De maatschappij en jij, Sterk in 

samenwerk en Maak jouw keuze. 

De interventie heeft een structurele plaats in het curriculum: Leefstijl voor voortgezet onderwijs 

is opgebouwd uit negen thema’s, waarin bijvoorbeeld communicatie, conflicthantering, keuzes 

maken of waarden en normen centraal staan. De thema’s komen ieder leerjaar terug en worden 

steeds verder uitgediept. 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief;  

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap. 

 

Doelstellingen  

- Het ontwikkelen van kinderen en jongeren tot sociaalvaardige, betrokken en zelfstandige 

volwassenen. 

 

Leerlingniveau 

- Het ontwikkelen van vaardigheden als luisteren, met gevoelens omgaan, nee zeggen, 

assertief zijn en conflicten hanteren.  

School- en klasniveau 

- Het creëren van de voorwaarden om de leerlingvaardigheden te ontwikkelen. 

- Het ontwikkelen van een betere sfeer in de klas. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Website Leefstijl: http://www.leefstijl.nl/index.php  
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4 NAAM INTERVENTIE: HERSTELRECHT 

 

Omschrijving 

Herstelrecht is een pedagogisch model dat niet is gericht op straffen, maar op herstellen van 

schade door samen te werken, naar elkaar te luisteren en te leren van fouten en conflicten. 

Achterliggende gedachte is dat samen werken aan constructieve oplossingen bij conflicten de 

schoolgemeenschap sterker en veiliger maakt. 

Het Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO) zet zich in voor verbreding van 

kennis en toepassing van herstelgericht werken.  

Herstelgericht werken richt zich op: 

- de relatie leerling-leerling; 

- de relatie leraar-leerling; 

- de onderlinge relaties in het schoolteam; 

- de relatie school-ouder-kind; 

- de relatie school en (leef)omgeving. 

Herstelrecht kan voor een oplossing zorgen in uiteenlopende situaties: 

- conflicthantering; 

- veiligheid; 

- agressie; 

- omgaan met diversiteit; 

- verbeteren schoolklimaat; 

- studiebegeleiding. 

 

Aanpak 

De aanpak van Herstelrecht is divers. Op meerdere niveaus zijn er mogelijkheden voor 

activiteiten. 

 

Leerlingniveau 

- Peer mediator in de eigen school. 

- Schoolwacht in opleiding. 

Leerkrachtniveau 

- Mentoraatstrainingen in de vorm van ééndaagse keuzemodulen na invoering (onder 

andere groepscommunicatie en herstelkringen; individuele gespreksvoering; toolkit voor 

werken met herstelrechtinstrumenten; omgaan met weerstand; faalangst). 

Schoolniveau 

- Info trainingsmiddag(en) voor schoolteams, voorafgaand aan interne besluitvorming. 

- Tweedaagse Introductietrainingen voor schoolteams op locatie en schooloverstijgend.  

Directieniveau 

- Herstelgericht leiderschap. 

Ouderniveau 

- Het verzorgen van informatie- en ouderavonden over Herstelrecht. 

- Kennismakingstrainingen voor ouderverenigingen en medezeggenschapsraden. 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief; 

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap. 
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Doelstellingen  

Zoals ook de aanpak zich op meerdere niveaus richt, richten ook de doelen zich op meerdere 

niveaus. 

 

School- en klasniveau 

- Een verbetering van het pedagogisch klimaat in het algemeen.  

- Een door leerlingen en team gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het eigen 

welbevinden, dat van anderen en voor de schoolomgeving. 

Leerlingniveau 

- Een afname van het aantal conflicten of een aanpak daarvan die de onderlinge relaties 

versterkt.  

- Betere leer- en werkresultaten. 

- Verbeterde relaties omdat conflicten worden gezien als iets om van te leren en herstel van 

de verstoorde verhoudingen het uitgangspunt is. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- http://www.herstelrechtinhetonderwijs.nl/index.php  
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5 NAAM INTERVENTIE: PEER-MEDIATION 

 

Omschrijving 

Peer-mediation is een verzamelnaam voor verschillende aanpakken die leerlingen - zonder 

tussenkomst van volwassenen - conflicten laten oplossen.  

Deze gaan alle uit van ongeveer hetzelfde uitgangspunt: conflicten zijn niet negatief, maar 

kunnen een bijdrage leveren aan het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen en het 

ontstaan van een veilig schoolklimaat wanneer leerlingen deze conflicten constructief leren 

oplossen.  

 

Aanpak 

Vele verschillende aanpakken richten zich op peer-mediation. In deze aanpakken wordt 

doorgaans een aantal leerlingen opgeleid tot ‘mediator’. Een mediator neemt een neutrale 

houding aan, luistert naar de verschillende kanten van het conflict en bemiddelt bij het zoeken 

naar een oplossing waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn. 

Daarnaast worden ook vaak leerkrachten of andere medewerkers van een school bekend 

gemaakt met de principes van conflictmediatie: door hen inzicht te geven in bemiddelings-

processen of door hen zelf ook op te leiden tot mediator. 

 

Voorbeelden van aanpakken 

- Op de website van het ‘Centrum voor School & Veiligheid’ (CSV) staat een overzicht van 

publicaties, scholing, good practice en links over conflictbemiddeling en peer-mediation. 

Zie: http://www.schoolenveiligheid.nl/aps/School+en+Veiligheid/veiligheid+en+beleid/ 

Conflictbemiddeling  

- Een programma dat zich enkel richt op peer-mediation: 

http://www.mediationdoorleerlingen.nl/index.php  

- Programma’s waar peer-mediation - naast andere principes - een belangrijke rol speelt: 

 - Herstelrecht (zie elders in dit overzicht). 

 - De Vreedzame School (zie elders in dit overzicht). 

- Peer-mediatoren worden ook wel ‘vertrouwensleerlingen’ genoemd. Zie: 

http://www.schoolenveiligheid.nl/aps/School+en+Veiligheid/veiligheid+en+beleid/Peers/Ver

dieping/vertrouwensleerlingen.htm 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief; 

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap. 

- Participatief burgerschap. 

 

Doelstellingen  

- Leerlingen verantwoordelijkheid geven. 

- Relaties tussen leerlingen verbeteren. 

- Een veilig en positief klimaat in de school ontwikkelen. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 
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Bronnen 

- http://www.schoolenveiligheid.nl/aps/School+en+Veiligheid/veiligheid+en+beleid/ 

conflictbemiddeling  

- http://www.mediationdoorleerlingen.nl/index.php  

- http://www.schoolenveiligheid.nl/aps/School+en+Veiligheid/veiligheid+en+beleid/ 

Peers/Verdieping/vertrouwensleerlingen.htm  
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6 NAAM INTERVENTIE: PESTPROTOCOL 

 

Omschrijving 

Een pestprotocol is een stappenplan voor de school. Hierin wordt vastgelegd welke stappen de 

school gaat zetten in het geval van pesten: met wie er wordt gepraat, wie daarbij zijn en wat de 

volgende stap is. Een pestprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe 

gehandeld wordt wanneer er gepest wordt. Door het protocol te volgen ontstaat een 

samenwerking tussen leerkracht, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders. 

 

Aanpak 

Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen leerkracht, pester, gepeste, 

overige klasgenoten en ouders. Deze vorm van samenwerken wordt de vijfsporenaanpak 

genoemd. Daarbij worden gebeurtenissen die te maken hebben met de pestsituatie vastgelegd, 

zodat het verloop gevolgd kan worden. Hierdoor ontstaat helderheid voor alle partijen. 

Het feit dat de school er beleid op gemaakt heeft, geeft aan dat de school onderkent dat pesten 

een probleem is en dat het niet gedoogd wordt. Wanneer zij vervolgens direct optreedt wanneer 

er sprake is van pesten, is het voor de pesters duidelijk dat wat ze doen risico met zich 

meebrengt. 

 

Voorbeelden van wat kan worden opgenomen in een pestprotocol: 

- uitleg over het belang van een pestprotocol; 

- de uitgangspunten van de school met betrekking tot pesten; 

- wat wordt onder pesten verstaan?  

- informatie voor ouders; wat signalen zijn, wat ouders kunnen doen, publicaties en 

websites. 

 

De invulling van de daadwerkelijke aanpak bij pesten wordt door de school zelf bepaald. 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief;  

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap. 

 

Doelstellingen  

Een pestprotocol heeft tot doel om op meerdere niveaus (school-, klas-, leerling-, leerkracht- en 

ouderniveau) duidelijkheid te scheppen over de handelswijze en aanpak van pestgedrag. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Voor een voorbeeld van een protocol voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, en 

een voorbeeld voor een protocol digitaal pesten zie Pestweb: 

http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+leerkrachten/Pesten+in+mijn+klas/Pesten+voork

omen/Pestprotocol.htm  
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- Ouders & COO heeft een aantal tips voor het opzetten van een pestprotocol, maar is van 

mening dat een pestprotocol het beste werkt wanneer een school een geheel eigen 

protocol ontwikkelt die past bij de eigen schoolsituatie en schoolbetrokkenen. 

http://www.ouders.net/school-en-thuis/protocollen/  
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7 NAAM INTERVENTIE: TUTORLEREN 

 

Omschrijving 

Leren met behulp van tutoring door medeleerlingen (peer-tutoring) is een vorm van 

samenwerkend leren. Kenmerk voor deze vorm van leren is het onderscheid van de 

verschillende rollen: tutor en tutee. Er zijn verschillende vormen van tutorleren mogelijk: 

leerlingen van dezelfde leeftijd, met hetzelfde of verschillend kennisniveau, één of meerdere 

leerlingen, volgens een bepaalde methodiek of niet. De interactie staat bij het tutorleren 

centraal. 

 

Aanpak 

Om tutorleren in de praktijk in te voeren is het volgende belangrijk. 

- Het maken van afspraken over de vakgebieden en/of plaats in de school bij het tutorleren. 

- Het maken van afspraken over de in te roosteren uren voor het tutorleren. 

- Afspraken maken en vastleggen over de methodiek van opleiden en begeleiden van 

tutoren. 

- Voor docenten en ouders duidelijk maken van de procedure om leerlingen te selecteren 

om tutor-/leerlingkoppels te formeren. 

- Een duidelijke beschrijving maken van taken en vaardigheden van de tutorbegeleiders 

binnen het team. 

Een tutor moet over bepaalde vaardigheden en attituden beschikken, zoals gemotiveerd zijn, 

anderen kunnen stimuleren, kunnen ondersteunen en betrokken zijn. Leerlingen moeten worden 

gefaciliteerd voor het tutorschap in de vorm van training en vrijroostering. Zij moeten bij 

problemen kunnen terugvallen op specialisten en/of docenten in of buiten de school. 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief;  

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap. 

- Participatief burgerschap. 

 

Doelstellingen  

Leerlingniveau 

- Anderen leren helpen of coachen. 

- Verantwoordelijkheid nemen. 

- Ontwikkelen van communicatieve, pedagogische en didactische vaardigheden. 

- Leren verplaatsen in een ander. 

- Reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Thiadens, J. (2005) NVSNVL en ......  het Tutorleren. In: Tijdschrift voor 

Leerlingbegeleiding januari 2005. Artikel over tutorleren. 

 http://leerlingzorgvo.kennisnet.nl/archief/denvs-nvlen2005/hettutorleren  
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- Sol, Y.B. & Stokking, K.M. (2007). Tutorleren in het voortgezet onderwijs. Utrecht: 

Onderwijskunde UU. 

 http://www.kortlopendonderzoek.nl/leerprocessen/2007_Tutoren_in_het_voortgezet_onder

wijs.html  

- Project Peertutoring 

 http://www.onderwijsraad.nl/actueel/lustrum/l-factor/projecten/begeleiding/126-

peertutoring-avans-hogeschool  

- Derriks, M. & Kat, E. de. (2009). Maatjesaanpak in een Jenaplanschool. Tutoring en 

mentoring in het basisonderwijs. Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut. 

 http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/pdf/sco810.pdf  
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8 NAAM INTERVENTIE: EUROPEES JEUGDPARLEMENT 

 

Omschrijving 

Het Europees jeugdparlement bootst het Europees parlement na. Het is een onderdeel van het 

‘European Youth Parliament’, een a-politieke, multi-nationale non-profitorganisatie die 

scholieren bijeen brengt om te discussiëren over Europese onderwerpen. 

Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland is de Nederlandse afdeling van het European 

Youth Parliament en organiseert sinds 1998 conferenties voor middelbare scholieren in 

Nederland.  

 

Aanpak 

Voormalige deelnemers aan het jeugdparlement organiseren jaarlijks meerdere voorrondes 

verspreid over heel Nederland. In deze nationale sessies debatteren scholieren over 

verschillende onderwerpen. De beste deelnemers worden uitgezonden naar Europese sessies. 

 

Deelname staat open voor delegaties van zeven scholieren uit de bovenbouwklassen van havo 

en vwo.  

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief; 

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Rechtvaardigheidsgeoriënteerd burgerschap. 

 

Doelstellingen  

Leerlingniveau 

- Vaardigheden op het gebied van debatteren, meningsuiting, argumentatie. 

- Kennis van democratische instituties (Europees parlement). 

- Meningsvorming over Europese kwesties. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Website Europees jeugdparlement: www.eyp.nl  

- Brochure: http://issuu.com/eypthenetherlands/docs/europees_jeugd_parlement-

brochure/3?mode=a_p  
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9 NAAM INTERVENTIE: WEGWIJS OP HET GEMEENTEHUIS 

 

Omschrijving 

Wegwijs op het Gemeentehuis laat jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar zien hoe 

gemeentelijke beleid tot stand komt gebaseerd op het principe: leren door ervaren. Door zelf 

politiek te bedrijven krijgen de jongeren inzicht in politieke en gemeentelijke 

besluitvormingsprocessen.  

Voor een dag vervullen de jongeren de rol van gemeenteraadslid en gaan op het gemeentehuis 

aan het werk om concrete plannen te bedenken voor het verbeteren van hun leefomgeving.  

Deze dag wordt begeleid door het Instituut voor Publiek en Politiek. 

 

Aanpak 

Onder begeleiding van het Instituut voor Publiek en Politiek bedenken de jongeren in kleine 

groepjes concrete en uitvoerbare plannen. Voor de uitwerking van de plannen gaan de jongeren 

in gesprek met lokale politici, ambtenaren en belangenorganisaties en komen in aanraking met 

begrippen als macht, democratie, lobby, begroting en budget.  

Aan het einde van de dag vindt er een openbare jeugdraadsvergadering plaats en worden de 

plannen gepresenteerd. De voorzitter van de vergadering is bij voorkeur de burgemeester.  

De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld, waardoor een plan ook echt wordt 

uitgevoerd. De jongeren kiezen zelf welk plan er uitgevoerd wordt en moeten daarom 

argumenteren en debatteren om hun klasgenoten te overtuigen.  

 

Wegwijs op het Gemeentehuis is een project voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs (vmbo, 

havo, vwo) en het mbo.  

De gemeente is opdrachtgever voor deze dag en nodigt scholen uit voor deelname. Scholen 

kunnen ook hun interesse kenbaar maken via het IPP of via een burgerinitiatief. Door een 

burgerinitiatief in te dienen is een gemeente verplicht het op de agenda van de gemeenteraad te 

zetten en tevens leren leerlingen door deze procedure ook hoe zij zo’n initiatief kunnen 

indienen. 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief; 

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Rechtvaardigheidsgeoriënteerd burgerschap. 

 

Doelstellingen  

Leerlingniveau 

- Leren debatteren. 

- Kennis van democratische instituties en processen. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- www.wegwijsdagen.nl  
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10 NAAM INTERVENTIE: LEERLINGENRAAD OP SCHOOL 

 

Omschrijving 

Een leerlingenraad geeft leerlingen een platform om hun stem te laten horen binnen de school. 

Het kan omschreven worden als een ‘formele’ manier om leerlingen te laten participeren, al dan 

niet onder begeleiding van een volwassene. In een leerlingenraad praten leerlingen gezamenlijk 

over verschillende onderwerpen binnen de school. De taken van een leerlingenraad, de mate 

van inspraak die het heeft en het ‘democratisch speelveld’ waarbinnen zij mogen bewegen kan 

verschillen per school.  

 

Aanpak 

Een leerlingenraad bestaat doorgaans uit afgevaardigden van verschillende klassen in de 

school. Leerlingen kunnen leden uit de raad democratisch kiezen (door middel van verkiezingen 

in de school) of zij kunnen zich vrijwillig aanmelden waarna de leerlingenraad zelf bepaalt. 

Om het ‘democratisch speelveld’ van de leerlingenraad te bepalen kunnen de rechten en 

plichten van de leerlingenraad worden opgesteld in samenspraak tussen leerlingen en 

schoolleiding.  

 

Het LAKS heeft een voorbeeldmodel voor een leerlingenraadreglement opgesteld: 

http://www.laks.nl//files/publicaties/Model_leerlingenraadreglement.pdf  

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief; 

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Participatief burgerschap. 

- Rechtvaardigheidsgeoriënteerd burgerschap. 

 

Doelstellingen 

- School ontwikkelen tot een democratische gemeenschap. 

- Leerlingen structureel inspraak geven in de school. 

- Leerlingen verantwoordelijkheid geven. 

- Kennis van democratische procedures. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Model voor het opzetten van een leerlingenraad 

 http://www.laks.nl//files/publicaties/Model_leerlingenraadreglement.pdf  
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11 NAAM INTERVENTIE: SCHOOLKRANT 

 

Omschrijving 

Een schoolkrant is een krant die uitgegeven wordt door een school en wordt gemaakt voor en/of 

door de leerlingen. Een schoolkrant kan in een papieren vorm en/of digitaal worden gemaakt. 

 

Aanpak 

De leerling wordt van een passieve deelnemer (krantenlezer) een actieve deelnemer in het 

proces van informatieuitwisseling en meningsvorming.  

Het maken van een schoolkrant heeft te maken met organiseren en selecteren. Het moet 

duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is (aanleveren items, eindredactie). Ook de planning 

moet kloppen: er zijn deadlines die moeten worden gehaald en het nieuws moet actueel zijn. 

Belangrijke punten: 

- wat is een nieuwsbericht precies; 

- let op je doelgroep; 

- welke doelen heb je met je bericht; 

- wanneer is nieuws nieuws; 

- het belang van bronnen; 

- nieuws uit eerste hand: interviews; 

- journalistieke genres; 

- wanneer plaats je wel/niet een stuk? 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief;  

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Participatief burgerschap. 

 

Doelstellingen 

 

Leerlingniveau 

- Het hebben van een platform om meningen te uiten. 

- Bewust worden van manieren om betrouwbare informatie te vergaren en te verspreiden. 

Schoolniveau 

- Leerlingen van de hele school een platform bieden voor meningsuiting. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Kennisnet: http://praktijkinbeeld.kennisnet.nl/schoolweb/toepassingen  

- Stichting Krant in de klas: http://www.krantindeklas.nl/site/voorpagina/  
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12  NAAM INTERVENTIE: AFSPRAKEN MAKEN OVER GEDRAGSREGELS 

 

Omschrijving 

Regels over gewenst gedrag en omgangsvormen bieden leerlingen en personeel kaders 

waarbinnen zij kunnen bewegen. Door leerlingen en personeel een stem te geven in het maken 

van deze regels, leren zij verantwoordelijkheid te dragen en wordt een veilig en zorgzaam 

klimaat ontwikkeld op basis van gemeenschappelijke waarden en normen.  

 

Aanpak 

Het maken van regels heeft meestal een preventieve werking op het ontstaan van conflicten en 

problemen. Het maken van deze regels kan op verschillende manieren tot stand komen. 

 

Voorbeelden van aanpakken voor het opstellen van gedragsregels. 

- Het Centrum voor School en Veiligheid heeft een algemene beschrijving gemaakt ten 

aanzien van gedragsregels.  

 Zie voor meer informatie: http://www.pestweb.nl/NR/rdonlyres/C1B039E2-280F-4182-

A680-E26E9277FC45/0/gedragsregels.pdf  

- Regels en afspraken over gewenst gedrag kunnen vastgelegd worden in een 

gedragscode, die samen met leerlingen wordt opgesteld. 

 Een handreiking voor gedragscodes: 

http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/handreiking-gedragscodes.pdf  

- Het opstellen van een pestprotocol is een manier om gedragsregels vast te stellen die 

specifiek met pesten te maken hebben (zie de beschrijving van deze interventie elders in 

deze bundel).  

- Een schoolbrede aanpak voor het stellen van regels en het stimuleren van gewenst gedrag 

is te vinden in het programma ‘Schoolwide Positive Behavior Support’. (In hoeverre deze 

regels opgesteld worden in samenspraak met leerlingen is in dit programma niet duidelijk). 

Zie: www.swpbs.nl  

- Het maken van gedragsregels kan ook gekoppeld worden aan de Grondwet. Door het 

maken van een Grondwet voor de school stellen leerlingen algemeen geldende regels op 

voor gedrag en omgangsvormen. Een handreiking voor het opstellen van een grondwet op 

school: http://leermiddel.digischool.nl/vo/leermiddel/8db8902baefac31655e4f574b8e351fb   

 

Doel van de interventie 

-  Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; 

participatief; rechtvaardigheidsgeoriënteerd). 

- Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap. 

- Participatief burgerschap. 

 

Doelstellingen kunnen zijn: 

- leerlingen leren verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag; 

- ontwikkelen van een veilig en positief klimaat in de school; 

- kennis van grondwet (in het geval van het opstellen van een grondwet voor de school). 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 



 

 

 

Pagina 23/27 

januari 2011 

  

Bronnen 

- http://www.pestweb.nl/NR/rdonlyres/C1B039E2-280F-4182-A680-

E26E9277FC45/0/gedragsregels.pdf  

- http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/handreiking-gedragscodes.pdf  

- www.swpbs.nl  

- http://leermiddel.digischool.nl/vo/leermiddel/8db8902baefac31655e4f574b8e351fb  
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13 NAAM INTERVENTIE: DIALOOG IN DE KLAS 

 

Omschrijving 

Een dialoog is een gesprek waarbij ervaringen en belevingen worden uitgewisseld. Dit in 

tegenstelling tot een discussie of debat waarin het streven is om meningen tegenover elkaar te 

zetten en elkaar te overtuigen. In de dialoog wordt ervan uitgegaan dat iedereen de 

werkelijkheid op zijn eigen wijze beleeft en die ook op zijn eigen manier zal verwoorden. Juist 

dat zorgt voor de meerwaarde. Door de uitwisseling tijdens een dialoog ontstaan verbreding van 

de eigen kennis, verruiming in inzichten en begrip voor elkaars standpunten. 

 

Aanpak 

Een dialoog wordt voorafgegaan door een korte inleiding. Er zijn vaak meerdere rondes in een 

dialoog; elke ronde geeft extra diepte aan de voorgaande ronde. 

Het creëren van een veilige ruimte en respect voor elkaar is een basisvoorwaarde voor het 

voeren van de dialoog. 

Voor de begeleider is het belangrijk om tijdens de dialoog: 

- niet in te vullen;  

- de eigen mening voor zich te houden;  

- niet te generaliseren;  

- kort en bondig samen te vatten;  

- zich te houden aan de tijd;  

- de inbreng van alle deelnemers te accepteren, welke die ook is; 

- ruimte te geven aan alle deelnemers. 

 

Doel van de interventie: 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief; 

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap. 

- Participatief burgerschap. 

- Rechtvaardigheidsgeoriënteerd burgerschap. 

  

Doelstellingen  

- De interventie is gericht op de leerling. Door middel van een dialoog leren leerlingen zich 

uiten met respect voor de mening van anderen en krijgen meer zicht op diversiteit.  

- De dialoog kan een verbreding van de eigen kennis en verruiming in inzichten betekenen.  

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Website SLO: http://burgerschapmbo.slo.nl/inspiratie/dialoog/  



 

 

 

Pagina 25/27 

januari 2011 

  

14  NAAM INTERVENTIE: DEBATTEREN 

 

Omschrijving 

Door standpunten en ‘waarheden’ kritisch te bekijken en alle mogelijke argumenten en 

tegenargumenten te bespreken, ontstaan nieuwe ‘waarheden’, inzichten en vooruitgang/ 

verbreding in ons denken. 

Het debat bestaat bij de gratie van een meningsverschil. Oftewel: zonder meningsverschil geen 

debat. Deelnemers aan een debat debatteren met elkaar, maar hebben als doel om het publiek 

te overtuigen. Daardoor staat het publiek eigenlijk centraal tijdens ieder debat. 

 

Aanpak 

Het debat wordt gevoerd met inachtneming van een aantal regels: 

- het debat gaat over een duidelijk afgebakend onderwerp; 

- het debat gaat over wat de deelnemers scheidt; 

- gelijke wapenen; 

- vrijheid van het woord; 

- inspanningsverplichting; 

- acceptatie van de uitkomst. 

Het is de verantwoordelijkheid van alle aanwezigen bij een debat om erop toe te zien dat deze 

regels in acht worden genomen. Als één of meer regels niet goed worden opgevolgd, leidt dat 

tot verlies van kwaliteit van het debat. 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief;  

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Rechtvaardigheidsgeoriënteerd burgerschap. 

 

Doelstellingen  

- Door te debatteren trainen leerlingen verschillende vaardigheden die in het leven nuttig en 

bruikbaar zijn zoals: luisteren, argumenteren en presenteren.  

- Daarnaast maakt het debat veel zaken bespreekbaar op een manier die bruikbaar is voor  

een leerkracht.  

- Tot slot ontwikkelen leerlingen door te debatteren een kritische denkhouding en komen ze 

in aanraking met onderwerpen waar ze misschien nog nooit over hebben nagedacht.  

Het kan een verbreding betekenen van het eigen referentiekader en is één van de pijlers 

van de democratische rechtsstaat. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Nederlands Debat Instituut: http://www.debatinstituut.nl/  
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15  NAAM INTERVENTIE: BEROEPSORIËNTERENDE STAGE 

 

Omschrijving 

Stage ter oriëntering op het toekomstige vak/werkgebied (dit in tegenstelling tot een 

maatschappelijke stage waarbij het maatschappelijke aspect centraal staat). 

(Op de website van OCW is informatie te vinden over de maatschappelijke stage en de 

verschillen tussen beroepsstage en maatschappelijke stage). 

 

Aanpak 

In de bovenbouw van het vmbo vindt structureel een beroepsoriënterende en beroeps-

voorbereidende stage plaats. Voor deze stage zoeken de leerlingen zelf naar een geschikte 

stageplaats. Voorafgaand aan het zoeken krijgen de leerlingen advies en voorlichting over 

hetgeen er komt kijken bij het vinden van een stageplaats. Houdingsaspecten zijn belangrijk 

(initiatief nemen, inzet tonen, prestatiebereidheid, verantwoordelijkheid, naleven van regels, 

klantgerichtheid, betrouwbaarheid, presenteren). De leerlingen moeten worden gewezen op het 

belang ervan en de inzet die hierop van de leerlingen wordt verwacht. Het is belangrijk dat 

docenten de leerlingen hierop begeleiden en hiervoor aandacht hebben. 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief;  

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Participatief burgerschap. 

 

Doelstellingen  

- Het doel van de beroepsoriënterende stage is gericht op participatie van de leerling.  

Leerlingen doen ervaringen op met het werken op de arbeidsmarkt, zorgen zelf voor het 

vinden van een stageplaats, (die aan een aantal criteria moet voldoen) en ontwikkelen 

sociale competenties en attitude die nodig zijn voor het beroep. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Hoe regel ik mijn stageplaats in het vmbo?: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/vragen-en-antwoorden/hoe-regel-ik-mijn-stage-in-het-vmbo.html  

- Wat nou stage/leerbaan? Regel het gewoon zelf: http://www.stagemarkt.nl/  

- Stagehandboek vmbo: 

http://www.kchandel.nl/Productcatalogus/Alles%20over%20stage/Stage/Pages/Stagehand

boekvmbo.aspx  
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16  NAAM INTERVENTIE: MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

 

Omschrijving 

Maatschappelijke stage (MaS) houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun 

middelbare schoolperiode. Ze doen iets voor een ander of de samenleving en maken kennis 

met meerdere kanten van de samenleving. De school bepaalt in welk leerjaar de stage 

plaatsvindt. Bij de stage gaat het om creatieve en initiatiefrijke projecten, waarbij het initiatief 

van de leerling voorop staat 

 

Aanpak 

Evenals bij de beroepsoriënterende stage zijn leerlingen in de praktijk actief, maar de 

invalshoeken zijn verschillend. Bij de maatschappelijke stage is betrokkenheid bij de 

samenleving het uitgangspunt en bij de beroepsstage gaat het om een oriëntatie op een 

specifiek beroep (zie ook de website van OCW). 

Het succes is afhankelijk van het enthousiasme van de leerlingen, van de inzet van de school 

en van de bereidheid van vrijwilligersorganisaties om maatschappelijke stageplekken te bieden. 

 

Het effect van een maatschappelijke stage wordt groter naarmate: 

- er een directere relatie is met andere activiteiten van de school; 

- wanneer de stage wordt voorafgegaan door een goede voorbereiding (inclusief 

maatschappelijke oriëntatie); 

- als er een evaluatie plaatsvindt van de stage als resultaten consequenties hebben voor het 

vervolgtraject. 

De maatschappelijke stage geldt voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs: vanaf het 

schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. 

 

Doel van de interventie 

Gericht op één van de volgende typen burgerschap (persoonlijk verantwoordelijk; participatief;  

rechtvaardigheidsgeoriënteerd) 

- Persoonlijk verantwoordelijk burgerschap. 

- Participatief burgerschap. 

 

Doelstellingen  

- Het doel van de maatschappelijke stage is dat leerlingen zich oriënteren op de 

maatschappij en daarin hun verantwoordelijkheid leren nemen.  

- Door daadwerkelijke participatie verwerven leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes 

die passen bij democratisch burgerschap. 

 

Interventie is gericht op de volgende thema’s uit de scan (gearceerd) 

 

1 Actief burgerschap 6 Visie en beleid 

2 Sociale integratie 7 Schoolgemeenschap(svorming) 

3 Persoonsvorming 8 Introductie van nieuwe leden 

4 Participatie 9 School als oefenplaats 

5 Verbinden van culturen 10 Verbinding van binnen en buiten leren 

 

 

Bronnen 

- Websites met betrekking tot ‘maatschappelijke stage’:  

 - http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-stage  

 -  http://www.maatschappelijkestage.nl/  

 


