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Burgerschap is meedoen 

Achtergrondinformatie: 

De overheid geeft de richting aan, zij formuleert welke publieke taken vervuld moeten worden, 

onder welke voorwaarden, wat de beschikbare middelen zijn en welke resultaten zij verwacht;  Eind 

2005 gingen de Eerste en Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel (nr. 29666) "bevordering 

actief burgerschap en sociale integratie". Kern van dit wetsvoorstel is het opnemen van burgerschap 

en sociale integratie in artikel 8 van de wet op het primair onderwijs, artikel 11 van de wet op de 

expertisecentra en in artikel 17 in de wet op het voortgezet onderwijs.  

 

Burgerschap is als volgt verankerd in de wet: 

Het onderwijs: 

gaat er mede van uit gaat dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;  

is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;  

en is mede gericht op het doel dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. 

 
 

 

http://jongeburgers.slo.nl/visie/overheid/kern/actief_burgerschap/
http://jongeburgers.slo.nl/visie/overheid/kern/sociale_integratie/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizzPak77fdAhUC26QKHXU2BScQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/clipart-vectoren/synergie.html&psig=AOvVaw0mn8MH4dQb1sZaa1YUk_DS&ust=1536923522797762
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Kern van burgerschap 

De wettelijke hoofdfuncties van iedere school zijn kwalificatie en socialisatie. Dat wil zeggen dat de 

school leerlingen moet voorbereiden op vervolgonderwijs of toekomstige arbeid én op de deelname 

aan de maatschappij. Burgerschap is daarmee een belangrijke uitwerking van socialisatie. 

Taken die niet direct verband houden met kwalificatie of socialisatie zijn altijd aanvullend. Scholen 

moeten daarom zorgvuldig afwegen in hoeverre zij kunnen en/of willen inspelen op nieuwe taken die 

zich aandienen. Elke school kan haar eigen accenten geven aan burgerschap. De wet op burgerschap 

omvat de bepaling dat het onderwijs gericht is op actief burgerschap en sociale integratie. Actief 

burgerschap is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar 

een actieve bijdrage aan te leveren. Democratie is een wezenlijk kenmerk van de samenleving, en 

daarmee van burgerschap. 

 

Het actieve karakter van burgerschap houdt onder andere in dat:  

• de school fungeert als oefenplaats voor burgerschap;  

• het onderwijs een taak heeft om leerlingen op die rol voor te bereiden;  

• burgerschap is gericht op betrokkenheid, maatschappelijke en politieke participatie;  

• burgerschap binnen- en buitenschools leren is;  

• burgerschap niet beperkt blijft tot kennis en inzicht, maar ook gericht is op vaardigheden en 

houdingen die worden aangeleerd door ervaringsgerichte aanpakken en dialoog;  

• burgerschap vraagt om bepaalde omgangs- en communicatievormen, zoals een kritische 

houding, discussie, dialoog en oplossingsgerichtheid. Dat houdt ook in het erkennen van 

verschillen, anderen in hun waarde laten en het afzien van intimidatie en geweld. 

 

Sociale integratie 

Onder sociale integratie wordt verstaan: deelname van burgers aan de samenleving, deelname aan 

de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de 

Nederlandse cultuur. 

 

Diversiteit en identiteit 

De wet op burgerschap geeft aan dat het onderwijs erop gericht is dat leerlingen kennis hebben van 

en kennismaken met verschillende achtergronden van culturen en leeftijdgenoten, omdat ze 

opgroeien in een pluriforme samenleving. Dit maakt het leren omgaan met diversiteit tot  een 

belangrijk aspect van burgerschapsvorming . 

 

Identiteitsontwikkeling 

Een van de belangrijkste en tevens moeilijkste zaken die kinderen over democratie moeten leren, is 

hoe je fair en rechtvaardig omgaat met diversiteit en conflicten. In een pluriforme samenleving 

moeten kinderen ontdekken dat mensen van verschillende pluimage toch heel goed samen 

problemen kunnen oplossen. Ze moeten inzien dat er tussen mensen verschillen zijn, maar bovenal 

overeenkomsten. Identiteitsontwikkeling speelt een belangrijke rol bij het leren omgaan met 

verschillen. 
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Kennismaken met ander culturele diversiteit 

De school is de voorbereiding op de samenleving en tegelijkertijd een samenleving in het klein. De 

essentie van het omgaan met culturele verschillen in het kader van burgerschap is hoe leerlingen 

leren omgaan met verschillen. Dus niet zo zeer hoe de school omgaat met leerlingen met een andere 

culturele achtergrond. Dat kan voor leerlingen overigens wel leerzaam zijn.  Immers, goed voorbeeld 

doet volgen. 

 

Aangezien niet alle scholen een afspiegeling vormen van de pluriforme samenleving, zal het 

kennismaken met andere culturen niet overal op dezelfde wijze georganiseerd moeten worden. 

Hiervoor zijn inspirerende praktijkvoorbeelden, zoals vriendschapsscholen. Maar ontmoeting alleen 

is geen automatische garantie voor een open houding naar de samenleving en diversiteit 

daarbinnen.  Ook het overdragen van kennis van andere culturen en geloven is belangrijk. 

 

De kerndoelen  

De kerndoelen en eindtermen van het algemeen vormend onderwijs bevatten aanknopingspunten 

voor burgerschap en integratie.  

Voor het basisonderwijs is er een directe relatie te vinden met burgerschap in het domein 'Oriëntatie 

op jezelf en de wereld', kerndoelen 36, 37, 38, 39, 47, 51 en 53. Tot dit domein horen zaken als 

omgaan met andere mensen, problemen oplossen en levensbeschouwing en cultuur. 

Kerndoel 36: 

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de 

burger. 

Kerndoel 37 

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 

Kerndoel 38 

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 

samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met 

diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. 

Kerndoel 39 

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

Kerndoel 47 

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in 

omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, 

bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij 

aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, 

de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 

Kerndoel 51 

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen 

van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

Kerndoel 53 

De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 

geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 

 

 

http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html
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Burgerschap en sociale integratie op onze school. 

Onze visie:  

We stellen ons gastvrij op naar ouders en kinderen die niet gelovig zijn of een andere dan het 

katholieke geloof hebben 

We zijn een school met ambitieuze doelen, maar moeten qua werkdruk zorgdragen voor onszelf en 

de ander. “Puzzelen niet stapelen”. 

Vanuit veiligheid willen we onze leerlingen optimaal laten presteren en opbrengstgericht werken. 

Omdat we geloven dat kinderen enkel vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen ontwikkelen.  

 

Onderwijs op onze school gaat uit van de samenhang tussen leven, leren, ontdekken, spelen en 

werken. Onze school streeft ernaar kinderen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn te 

bieden. Wij zien het als een pedagogische opdracht van de basisschool om voor alle kinderen een zo 

optimaal mogelijke situatie te creëren. Hierin moeten ze zich veilig en geborgen voelen om zich zo op 

hun eigen wijze en in hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen. Dit al naar gelang de eigen, 

individuele mogelijkheden en capaciteiten, met waardering en respect voor elkaar.  

Wij accepteren en respecteren dat kinderen van elkaar verschillen. 

Wij werken in ons onderwijs niet alleen maar opbrengstgericht, maar ook procesgericht. 

De kerndoelen voor het basisonderwijs vormen onze richtlijnen voor hetgeen wij met de kinderen 

aan het einde van de basisschool beogen te bereiken. 

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om:  
• zelfstandig te worden;  
• kritisch te denken;  
• op een creatieve manier problemen op te lossen;  
• beslissingen te nemen en keuzes te maken;  
• eigen verantwoordelijkheid te dragen;  
• zich bewust te worden van hun eigen mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen en deze te 

gebruiken in hun dagelijkse realiteit;  
• met elkaar samen te werken, te spelen, te leren en te leven;  
• respect voor zichzelf en de ander te hebben;  
• op een respectvolle wijze met elkaar te communiceren;  
• zich aan regels te houden, daarbij rekening te houden met waarden en normen;  
• interesse te tonen in hun omgeving;  
• weerbaar te zijn;  
• open te staan voor anderen en zich kunnen verplaatsen in anderen. 

 

Het respectvol met elkaar omgaan, wetende dat alle mensen van elkaar verschillen, staat dan ook 

hoog in ons vaandel en tijdens alle vak- / vormingsgebieden en spelmomenten wordt hier in de 

praktijk aandacht aan besteed.Burgerschap en sociale integratie zijn ingeweven in de manier waarop 

we in de school samenleven. 
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Samenleven is ook samen werken. 

Na de instructie gaan de kinderen aan het werk. Dat werk moet eerst worden uitgelegd. In de 

onderbouw wordt in de kring besproken welke activiteiten de verschillende groepjes gaan doen. Ze 

weten dan met wie ze welk werk gaan doen. 

In de midden- en bovenbouw zien de kinderen op hun dagtaak of weektaak welke opdrachten ze 

moeten maken. Daarmee kunnen ze aan de slag. De leerkracht geeft vervolgens aan de 

instructietafel uitleg aan aparte instructiegroepjes. Tegelijkertijd wordt in de groep gewerkt door de 

overige klasgenoten.  

 

Samenleven is ook samen spelen. 

Door samen te spelen, leren kinderen beter omgaan met elkaar en met zichzelf. Je leert rekening te 

houden met een ander, afspraken maken, tegen je verlies te kunnen, je te verplaatsen in een ander 

en om te gaan met de ruimte. Er zijn verschillende vormen van samen spelen zoals de gym of spelles, 

het buiten spelen op het plein, het samen spelen in rollenspelen (dramalessen) en spelletjes in de 

groep. Op het rooster wisselen inspanning en ontspanning zich af.  

 

Samenleven is ook samen vieren. 

Een aantal religieuze feesten worden in de Katholieke school gevierd. Er wordt belangstelling 

getoond en met respect omgegaan met de vieringen van kinderen met een andere 

geloofsovertuiging.  

Goede doelen 

Kinderen leren dat ze iets over hebben voor mensen die het minder goed getroffen hebben. 

Incidenteel kan een goede doelen actie georganiseerd worden door ouders of als de situatie zich 

daarvoor leent.  

 

Gastbezoeken 

Regelmatig nodigen we gastsprekers uit, die kinderen vertellen over hun werk, cultuur of geloof. 

Op deze manier werken we aan de kerndoelen Burgerschap op een voor de kinderen aantrekkelijke 

manier. 

 

Sociale vaardigheden 

Op onze school vinden we onze visie op de brede ontwikkeling grotendeels terug in de 

uitgangspunten van Covey. We hebben naast de cognitieve ontwikkeling het hele kind in beeld. De 

creatieve, sociaal-emotionele, zintuiglijke en motorische ontwikkeling hebben een plek in onze 

onderwijsactiviteiten. Aandacht voor hoofd, hart en handen is terug te zien in ons onderwijsaanbod 

gericht op muziek, beweging, creativiteit en cultuur.  

In de school en de klassen ziet u tekeningen en teksten van de 7 gewoonten van effectief leiderschap 

hangen. We starten ieder schooljaar met het aanbieden van 1 gewoonte per week, deze gewoonte 

stellen we centraal in de school en in de groepen.  

Het doel is dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling 

doormaken en leren leidinggeven aan zichzelf. Op deze manier leren we kinderen hoe je de invloed 

op je leven kunt vergroten.  

samenwerken werken we synergetisch (voor elkaar en met elkaar) aan burgerschap. 

Vanuit jezelf bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking.  
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De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte 

krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en 

zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee 

leiden (synergie).  

Goed leidinggeven aan jezelf en goed inzicht krijgen in jezelf en je relatie met de ander helpen 

daarbij. We willen de kinderen leren zicht te krijgen op hun eigen aandeel en verantwoordelijkheid in 

allerlei (sociale) situaties. De gewoonten kleuren onze dagelijkse praktijk. Het is een proces van 

kijken, denken en doen, dat ons een gemeenschappelijke taal geeft. De kinderen ontwikkelen 

hierdoor vaardigheden die nodig zijn in onze maatschappij in de 21e eeuw: verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid, creativiteit, samenwerken en andere sociale vaardigheden. 

Het is de bedoeling dat er een cultuur ontstaat waarin kinderen, ouders en leerkrachten dezelfde taal 

spreken. Kinderen kunnen zelfstandig conflicten oplossen en worden daartoe aangemoedigd door 

volwassenen. Dan bereiden we kinderen voor op de maatschappij waarbij altijd tegenstrijdige 

belangen een rol spelen in groepen, bij communicatie in diverse situaties. Kinderen leren luisteren, 

kunnen voor zichzelf opkomen, zien beperkingen van eigen opvattingen in en dragen argumenten 

aan. Als kinderen daarnaast situaties kunnen analyseren en verschillende oplossingen kunnen 

bedenken voor problemen, spreken we van burgerschapsvorming. 
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