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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport naar aanleiding van mijn praktijkonderzoek naar 
burgerschapsvorming op het Dr. Mollercollege. In een steeds complexere wordende, 
globaliserende samenleving, neemt het belang voor burgerschapsvorming in het onderwijs toe. 
Ook vanuit de overheid wordt gestimuleerd om leerlingen in het onderwijs voor te bereiden op 
hun kritische en verantwoordelijke rol als participerende burger. Het was voor mij een uitdaging 
om via het onderzoekstraject van de Academische Opleidingsschool (AOS) mijzelf meer te 
verdiepen in het actuele onderwijsthema burgerschapsvorming. 

De onderzoeksperiode is voor mij een plezierige en leerzame tijd geweest.  
Vanaf deze plaats, wil ik een aantal mensen bedanken voor hun inzet en bijdrage tijdens mijn 
onderzoek. Allereerst gaat er een woord van dank uit naar de schoolleiding van het  
Dr. Mollercollege. Ik heb van hen de mogelijkheid en het vertrouwen gekregen om dit onderzoek 
uit te voeren. De betrokkenheid gedurende mijn onderzoek, heb ik erg gewaardeerd.  
Ik heb het overleg met mede-docentonderzoekers tijdens de AOS-bijeenkomsten als zeer 
waardevol en leerzaam ervaren. Na iedere bijeenkomst, ging ik weer vol energie en vertrouwen 
naar huis. Dank daarvoor.   
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de begeleiders van het docentonderzoek, Kitty 
Leuverink en Rian Aarts. Hun deskundige begeleiding gedurende het onderzoekstraject heb ik 
als zeer waardevol ervaren. De opbouwende feedback en het vertrouwen dat ik van Kitty mocht 
ontvangen, heeft mij enorm geholpen. 
Een laatste woord van dank gaat uit naar al mijn collega’s en de leerlingen die een bijdrage 
hebben geleverd aan dit onderzoek. 

Waalwijk, juni 2019 
Jannemieke Verhagen 
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Samenvatting 
 
In een samenleving waarin we te maken hebben met globalisering, een afname van sociale 
cohesie en maatschappelijke spanningen, neemt de roep naar burgerschapsvorming in het 
onderwijs toe. We streven er immers naar om onze jongeren te vormen tot participerende, 
kritisch denkende, verantwoordelijke wereldburgers in deze complexe samenleving.  
Ook vanuit de politiek is er steeds meer aandacht voor dit thema en is er in 2018 door de 
minister een voorstel gedaan om de wettelijke opdracht uit 2006 voor de scholen te verfijnen en 
te verduidelijken. 
Dit rapport geeft de resultaten weer van een literatuuronderzoek naar burgerschapsvorming in 
het onderwijs en een praktijkonderzoek op het Dr. Mollercollege. Welke hiaten zijn er en welke 
verbeterpunten zijn er mogelijk? 
De alliantie burgerschapsvorming (UvA, 2018) diende als uitgangspunt voor dit onderzoek. 
Leerlingen zijn geënquêteerd en vaksecties zijn bevraagd. 
De belangrijkste resultaten uit het literatuuronderzoek geven aan dat het belang voor 
burgerschapsvorming in het onderwijs door alle partijen wordt erkend. In de ideale situatie zou 
het integraal onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma. Tegelijkertijd blijkt uit 
internationaal onderzoek (ICCS) dat Nederlandse jongeren op het gebied van 
burgerschapsvorming achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenoten in het buitenland 
(Munniksma, 2017). Scholen blijken moeite te hebben om concreet vorm te geven aan hun 
burgerschapsonderwijs. Een probleem waarmee ook het Dr. Mollercollege te kampen heeft. Op 
een aantal burgerschapscompetenties blijft de school achter. Uit de leerlingenquête die onder 
tweedeklassers gehouden is, blijkt dat er in de lessen bijvoorbeeld te weinig wordt gepraat over 
mensenrechten, minderheidsgroeperingen en politieke thema’s.  
Over het algemeen blijken de verschillende vakken volgens de leerlingen weinig aandacht te 
besteden aan burgerschapsvorming. 
De meeste vaksecties zelf geven echter aan het belang van burgerschapsvorming te 
onderkennen en daar in het huidige onderwijsprogramma ook aandacht voor te hebben. Er kan 
dus geconcludeerd worden dat er een discrepantie is tussen het beeld van de leerlingen en van 
de docenten. Verder blijkt dat er gewerkt moet worden aan de zichtbaarheid van het thema voor 
met name de leerlingen. Op welke manieren dat mogelijk is, is in de aanbevelingen terug te 
vinden. Een doorlopende leerlijn voor klas 1 en 2 en daaropvolgend schoolbreed op het gebied 
van burgerschapsvorming is wenselijk, zodat voor alle partijen duidelijk wordt welke doelen in 
welk leerjaar aandacht krijgen.   
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1. Inleiding 
 
1.1. Aanleiding 
 
Aandacht voor de rol van het onderwijs in de maatschappelijke vorming van jongeren is niets 
nieuws. Émile Durkheim (1858-1917, Frans socioloog en filosoof) stelde in zijn tijd al:   

“het onderwijs dient k inderen voor te bereiden op de eisen die de maatschappij stelt. Aangezien dat het eerste 
publieke instituut is waar het k ind niet als lid van het gezin binnentreedt, maar als een individu met een zich 
ontwikkelende eigen identiteit. Voor het voortbestaan van een maatschappij is er een gemeenschappelijke 
basis van ideeën en gevoelens nodig, die door socialisatie in stand moet worden gehouden.” 

Sinds 2006 is het echter de wettelijke opdracht voor scholen om in hun onderwijsprogramma 
aandacht te hebben voor burgerschapsvorming (Inspectie van het Onderwijs, 2006). Het  
Dr. Mollercollege maakt onderdeel uit van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO.) De OMO kent het 
beleidsdocument ‘Koers 2023’ om hiermee richting te geven aan haar onderwijs. 
Burgerschapsvorming heeft ook in dit document ruime aandacht:  

“Goed onderwijs vormt je als wereldburger, maakt je weerbaar en stelt je in staat je eigen weg te vinden in een 
steeds complexer wordende wereld.”  (OMO, 2017) 

De ervaring op het Dr. Mollercollege leert dat er binnen verschillende vakken en 
buitenlesactiviteiten zeker aandacht is voor burgerschapsvorming, maar dat dit versnipperd is. 
Er ligt momenteel niets vast met betrekking tot burgerschapsvorming en zowel docenten als 
leerlingen zijn zich niet bewust van burgerschapsonderwijs. Tijdens vergaderingen en in de 
wandelgangen, komt het regelmatig ter sprake:  
‘Burgerschapsvorming…  we moeten er wat mee, het is immers een wettelijke opdracht. Maar 
wat is het eigenlijk en wat kunnen we er dan ook daadwerkelijk mee met onze leerlingen?’  
Tegelijkertijd profileert het Dr. Mollercollege zich in het schoolplan 2016-2019 als een school 
waarbij veel aandacht is voor respectvol samenleven en normen en waarden. Er wordt 
gestreefd naar de vorming van jonge mensen tot verantwoordelijke en volwaardige 
wereldburgers die goed toegerust zijn voor hun leven in de maatschappij en de wereld van 
morgen (Dr. Mollercollege, 2016). Het thema burgerschapsvorming sluit hier naadloos op aan.  
Als docent aardrijkskunde vind ik het belangrijk dat leerlingen verantwoord en respectvol leren 
omgaan met de planeet aarde en met ontwikkelingen in de samenleving zoals de toenemende 
globalisering. Daarbij vind ik het van belang dat jongeren kritisch leren denken. In mijn eigen 
onderwijspraktijk merk ik dat leerlingen actuele gebeurtenissen vaak niet mee krijgen en dat 
veel leerlingen het moeilijk vinden om beargumenteerd hun visie op maatschappelijke 
problemen weer te geven. 
In overleg met de schoolleiding is besloten dat ik via AOS praktijkonderzoek ga doen naar 
burgerschapsvorming op het Dr. Mollercollege. 
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1.2. Context 
 
Het Dr. Mollercollege maakt deel uit van OMO Scholengroep De Langstraat. Het is een 
scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. In de onderbouw hebben de 
leerlingen de mogelijkheid om hun opleiding grotendeels in het Engels te volgen (TTO) In de 
onderwijswereld is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor burgerschapsvorming. 
Ook op het Dr. Mollercollege is een start gemaakt om dit actuele onderwerp een prominentere 
plaats te geven in het onderwijsprogramma. In het schooljaar 2017-2018 zijn alle leerlingen uit 
klas 2 geënquêteerd. Dit onderzoek richtte zich op kennis over sociale kwaliteit. 
Burgerschapsvorming maakt in deze context onderdeel uit van sociale kwaliteit. De sociale 
kwaliteit van een school is namelijk het geheel van eigenschappen en randvoorwaarden die 
nodig zijn om de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen met succes te 
ontwikkelen (Academische werkplaats Sociale Kwaliteit, 2017). Daarnaast is ook gekeken naar 
het gedrag dat leerlingen aannemen ten aanzien van burgerschap: het handelen van jongeren 
als burger in sociale situaties waar ze binnen een democratische samenleving deel van uit 
maken. Vanuit deze enquête is de alliantie Burgerschapsvorming (2018) voortgekomen met 
daarin de resultaten van de tweedeklassers op het Dr. Mollercollege vergeleken met leerlingen 
uit de tweede klas op 23 andere scholen. Zie bijlage 1: Resultaten alliantie burgerschap 2018. 
Dit praktijkonderzoek richt zich dan ook op deze doelgroep, verbetering van het 
burgerschapsonderwijs in klas 1 en 2.  

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan waarom het Dr. Mollercollege op een aantal 
indicatoren lager scoort in vergelijking met andere scholen, verbeterpunten aan te geven en 
concrete voorstellen te doen om burgerschapsonderwijs in de onderbouw te verbeteren. 

1.3. Onderzoeksorganisatie 
 
Vanuit de schoolleiding is er behoefte aan onderzoek naar burgerschapsvorming. De 
onderzoeksorganisatie bestaat dan ook uit de schoolleiding, mijn persoon als onderzoeksdocent 
en de verschillende docenten die vanuit hun eigen vak betrokken zijn bij burgerschapsvorming. 
Tenslotte zullen de leerlingen van het Dr. Mollercollege natuurlijk ook een rol hebben bij het 
bepalen van de uitgangssituatie en het meten van effecten. 

1.4. Aansluiting van het onderzoek bij de school 
 
Biesta (2012) suggereert dat brede onderwijskwaliteit behaald kan worden wanneer er ingezien 
wordt dat onderwijsprocessen invloed uitoefenen op 3 domeinen, namelijk: kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming. Bij kwalificatie gaat het om de rol die het onderwijs heeft in het 
verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die jongeren kwalificeren om iets te doen. 
Bij socialisatie gaat het om de wijze waarop jongeren middels het onderwijs deel worden van 
tradities en praktijken. Tot slot werkt onderwijs in op menselijke individualiteit en subjectiviteit; 
de persoonsvorming. Het Dr. Mollercollege heeft als doel om een positieve bijdrage leveren aan 
de brede onderwijskwaliteit door versterking van het burgerschapsonderwijs.  Vanuit de 
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Universiteit van Amsterdam (UvA) is in samenwerking met een aantal scholen een zelfevaluatie 
instrument ontworpen waarmee scholen hun sociale kwaliteit in kaart kunnen brengen. Sociale 
kwaliteit is door hen als volgt gedefinieerd: 

De sociale kwaliteit van een school is het geheel van eigenschappen en randvoorwaarden die nodig zijn 
om de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen met succes te 
ontwikkelen.  Persoonsvorming en brede ontplooiing van talenten, burgerschap, morele ontwikkeling en 
sociale integratie zijn voorbeelden van de onderwerpen waarom het kan gaan. 
(Academische werkplaats Sociale Kwaliteit, 2017). 

Vanuit het Dr. Mollercollege wordt het ontwikkelde instrument door een directielid en een docent 
stapsgewijs ingevuld. Burgerschapsvorming heeft daar dus ook een grote rol in. De 
opbrengsten van dit praktijkonderzoek en het traject vanuit de UvA leiden samen tot een plan 
voor doorontwikkeling van het burgerschapsonderwijs.   
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2. Praktijkprobleem 
 
Burgerschapscompetenties zijn van toenemend belang voor maatschappelijke ontwikkeling en 
maatschappelijk succes (Dijkstra, 2012). Al sinds 2006 is het een wettelijke opdracht van 
scholen om les te geven in burgerschap (Inspectie van het Onderwijs, 2006). Het wetsartikel 
waarin dit omschreven staat, luidt als volgt: 

“Het onderwijs:  
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,  
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en  
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.” 

(artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs) 

De wettelijke opdracht is terughoudend geformuleerd. Het gaat om een inspanningsverplichting, 
maar de scholen zijn vrij in de invulling van het thema burgerschapsvorming in het onderwijs. 
Binnen de kerndoelen voor de onderbouw in het VO is de maatschappelijke en sociale opdracht 
van scholen terug te vinden, waaruit blijkt dat scholen aandacht besteden aan 
burgerschapsvorming, maar tegelijkertijd blijft het daarmee een open opdracht. 

Burgerschap in kerndoelen VO  (Nieuwelink, H., & Dijkstra, A. B., 2017). 

De maatschappelijke en sociale opdracht van de school is ook terug te vinden in de kerndoelen voor de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs:  
• De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving en hoe hij de 
veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) 
positief kan beïnvloeden (35). 
• De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, 
daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek 
om te gaan (36). 
• De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in 
Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor 
de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te 
gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (43). 
• De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert 
zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn (44). 
• De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en 
leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), 
de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van 
internationale samenwerking te zien (47) 
 
In 2015 wordt er geconcludeerd dat de meeste VO-scholen wel degelijk aan de wettelijke 
minimumeisen rondom burgerschapsvorming voldoen, maar dat scholen onvoldoende in beeld 
hebben hoe de leerlingen ervoor staan en hoe zij zich op dit gebied gedurende hun 
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schoolcarrière ontwikkelen. De inspanningen van scholen zijn er wel, maar vaak niet planmatig 
en doelgericht opgericht met als gevolg dat de effectiviteit moeilijk te meten is (Inspectie van het 
Onderwijs, 2015). In juni 2018 heeft minister Slob het wetsvoorstel 'Verduidelijking 
burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs' openbaar gemaakt en opengesteld voor 
consultatie. Deze voorgestelde nieuwe wet geeft meer richting en lijkt minder vrijblijvend: de 
burgerschapsopdracht aan scholen wordt verduidelijkt en er is vastgelegd dat scholen 
leerlingen kennis en respect moeten bijbrengen voor de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat en ieders grondrechten. Ook staat in de wet dat leerlingen op school met 
burgerschapsvaardigheden moeten kunnen oefenen, en dat de school het goede voorbeeld 
dient te geven op dit vlak (VO-raad, 2018). De Nederlandse Onderwijsraad blijft echter als 
reactie op dit voorgenomen wetsvoorstel onderstrepen dat de burgerschapsopdracht voor 
scholen nog altijd te onduidelijk is. Zij adviseert in september 2018 het kabinet dan ook om de 
burgerschapsopdracht te verscherpen. De onderwijsraad stelt dat: 

• het wetsvoorstel beter moet worden onderbouwd. Onder meer door beter inzichtelijk te 
maken welke problemen het wetsvoorstel aan wil pakken, en of het alleen gaat om een 
verduidelijking of dat er meer of iets anders van scholen wordt verwacht. 

• preciezer moet worden geformuleerd wat burgerschap en de burgerschapsopdracht 
inhouden. Volgens de Onderwijsraad bestaat de kern uit: leren functioneren in en 
bijdragen aan een pluriforme, democratische samenleving. (Onderwijsraad, 2018) 

 
Uit het International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), een internationaal 
onderzoek naar burgerschap onder leerlingen, blijkt dat Nederlandse leerlingen achter blijven 
op leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen (Munniksma, 2017). Gezien de actuele 
ontwikkelingen, de achterblijfpositie van Nederland en de politieke aandacht, neemt de 
noodzaak tot het maken van een verbeterslag in het Nederlandse onderwijs dan ook toe. Ook 
op het Dr. Mollercollege is er toenemende aandacht voor burgerschapsvorming en wordt 
gezocht naar een manier om burgerschapsvorming door te ontwikkelen en een prominentere 
plaats te geven in het onderwijsprogramma. Zoals eerder vermeld zijn in het schooljaar 2017-
2018 de leerlingen uit de tweede klas geënquêteerd op het gebied van 
burgerschapsontwikkeling. Deze enquête richtte zich op componenten met betrekking tot de 
vier sociale taken democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met 
conflicten en omgaan met verschillen. Zowel op het gebied van kennis als attitude, 
vaardigheden, reflectie en gedrag zijn de leerlingen bevraagd. Op een aantal aspecten scoort 
het Dr. Mollercollege gemiddeld, maar er is ook zeker nog een verbeterslag mogelijk. Op 
diverse fronten scoort het Dr. Mollercollege zelfs lager dan gemiddeld (zie bijlage 1, resultaten 
alliantie burgerschap 2018.) 
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Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag voor dit praktijkonderzoek luidt als volgt: 
Welke verbeterpunten zijn er mogelijk ten aanzien van het burgerschapsonderwijs in klas 1 en 2 
op het Dr. Mollercollege? 

Deelvragen 

Om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen, is er een aantal deelvragen opgesteld, 
deze luiden als volgt: 

1. Wat is burgerschapsvorming en wat is het belang van burgerschapsvorming voor 
leerlingen? 

2. Op welke aspecten scoort het Dr. Mollercollege in de alliantie burgerschapsontwikkeling 
lager dan gemiddeld en wat is hiervan de oorzaak?  

3. Wat is de visie van het Dr. Mollercollege ten aanzien van burgerschapsvorming?  

4. Welke activiteiten binnen het huidige onderwijsprogramma in klas 1 en 2 dragen bij aan 
burgerschapsvorming? 

5. Welke hiaten zijn er in het huidige onderwijsprogramma in klas 1 en 2 ten opzichte van 
de ideale situatie? 

6. Op welke manier kunnen de activiteiten binnen het huidige onderwijsprogramma 
vastgelegd worden en zichtbaar worden voor docenten en leerlingen? 
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3. Theoretisch kader 
 
Alvorens te starten met het praktijkonderzoek, zal in dit theoretisch kader 
het thema burgerschapsvorming in relatie tot het onderwijs verder uitgediept worden. Hiermee 
zal deelvraag 1 beantwoord worden:  

Wat is burgerschapsvorming en wat is het belang van burgerschapsvorming voor leerlingen? 

Ten eerste zal ingegaan worden op een heldere definitie voor burgerschapsvorming op het Dr. 
Mollercollege. Vervolgens zal in de literatuur gezocht worden naar de meerwaarde van 
burgerschapsvorming voor leerlingen. Tenslotte wordt via literatuuronderzoek de inzet van 
burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs onderzocht.  

3.1. Definiëring burgerschapsonderwijs 
 
Dit onderzoek richt zich op burgerschapsvorming op het Dr. Mollercollege. Voorafgaand aan het 
praktijkonderzoek is van belang om een uniforme, heldere definiëring van het begrip 
‘burgerschapsvorming’ te hebben die in het onderzoek gehanteerd zal worden.  Het blijkt 
immers in de praktijk lastig om een beschrijving te geven van ‘burgerschap’. Docenten vinden 
het over het algemeen wel belangrijk om leerlingen voor te bereiden op de samenleving, maar 
vraag je wat er precies bedoelt wordt met ‘burgerschap’ dan blijft het vaak stil. In het schoolplan 
2016-2019 van het Dr. Mollercollege is onderstaand citaat terug te vinden: 

“In het verlengde van de opvoeding door de ouders/verzorgers willen we een set van waarden 
overdragen. Een kernwaarde daarbij is respect voor elkaar en voor elkaars mening. We willen de 
leerlingen voorleven en meegeven dat een respectvolle samenleving leidt tot een veilige en 
kansrijke maatschappij.” (Dr. Mollercollege, 2016). 

Hieruit blijkt dat de school belang hecht aan burgerschapsvorming, maar een concreet plan of 
leerdoelen zijn er niet. 
Als er puur gekeken wordt naar wat de wet voorschrijft dan is dat ook een open opdracht voor 
scholen, de wettelijke opdracht luidt namelijk als volgt:  

“Scholen moeten aandacht besteden aan actief burgerschap en sociale integratie” (Inspectie van het 
Onderwijs,2016) 

In het rapport van de Inspectie van het Onderwijs waarin onderzoek is gedaan naar 
burgerschap in het onderwijs, wordt ook geconcludeerd dat het voor docenten vaak onduidelijk 
is wat burgerschapsvorming inhoudt. Verder blijkt in dit rapport dat er op de meeste scholen wel 
aandacht besteed wordt aan burgerschapsvorming, maar dat er vaak geen doelgerichte aanpak 
is (Inspectie van het Onderwijs, 2016).  
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In het artikel ‘de noodzaak van burgerschapsonderwijs’ (Nieuwelink & Dijkstra, 2017) is een 
heldere formulering van het begrip burgerschap en de toepassing daarvan op jongeren, terug te 
lezen. Nieuwelink en Dijkstra (2017) beschrijven het als volgt: 

“Burgerschap gaat over vrije individuen die op gelijke basis gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
hebben voor het zelfbestuur van de samenlevingen waar zij onderdeel van zijn. Daarmee gaat 
burgerschap over het maatschappelijk functioneren van mensen en heeft betrekking op 
manieren waarop mensen zich verhouden tot andere gemeenschappen en over omgaan met 
verschillen, diversiteit, sociale cohesie en solidariteit. Tevens gaat burgerschap over de 
verhouding tussen individuen, autoriteiten en instituties. In omgang met autoriteiten spelen 
aspecten als democratie, invloed en mensenrechten een belangrijke rol. Burgerschap speelt 
niet alleen een rol in het leven van jongeren als zij 18 zijn en gaan stemmen maar ook al nu, in 
hun dagelijks leven doet burgerschap ertoe. Jongeren hebben met elkaar contact, moeten 
onderlinge tegenstellingen oplossen als zij iets gaan doen, praten over wat eerlijk is en wat niet 
en hebben opvattingen over een rechtvaardige wereld. Dat zijn allemaal onderdelen van hun 
burgerschap in het hier en nu.” (2017, pp.10-11) 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat burgerschap niet alleen gaat over politieke thema’s, maar 
zeker of misschien zelfs vooral om de leerling als individu en zijn/ haar sociale positie in de 
samenleving. Ook Veugelers (2010) onderschrijft dit in het boek Scholen voor burgerschap: 
Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs. Hij spreekt hierover verbreding en 
verdieping van het begrip burgerschapsvorming. Verbreding in de zin dat burgerschap zich niet 
meer beperkt tot nationaal schaalniveau, maar steeds meer betrekking heeft op Europees 
burgerschap en zelfs wereldburgerschap. Verdieping houdt volgens hem ook in dat 
burgerschap zich niet meer beperkt tot politieke thema’s, maar zich uitstrekt op sociaal, 
cultureel en interpersoonlijk niveau. Burgerschapsvorming heeft een grote invloed op de 
identiteitsontwikkeling van jongeren (Peschar, J. et al., 2010). 
Door het SLO (2016) wordt onderscheid gemaakt in drie dimensies met betrekking tot 
burgerschap; een sociaal-culturele waarbij het van belang is welke taal men spreekt en waar 
men zich thuis voelt, een politiek-juridische in de vorm van stemrecht en staatsburgerschap en 
een economische dimensie, met andere woorden waar komt het inkomen vandaan en aan 
welke samenleving wordt een economische bijdrage geleverd? (Bron, 2006). In figuur 3.1 zijn 
voorbeelden bij deze verschillende dimensies weergegeven. 
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Figuur 3.1: De dimensies van burgerschap met voorbeelden (Bron, 2006). 

In het artikel ‘Burgerschapscompetenties, de ontwikkeling van een meetinstrument.’ wordt door 
ten Dam, Geijsel, Reumerman en Ledoux (2010) een meetinstrument beschreven waarmee de 
burgerschapscompetenties van jongeren gemeten kunnen worden. Deze 
burgerschapscompetenties zijn op basis van de literatuur opgedeeld in vier componenten: 
Democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en 
omgaan met verschillen (ten Dam e.a., 2010).  
Voor het Dr. Mollercollege concludeer ik vanuit het bovenstaande literatuuronderzoek dat 
burgerschapsonderwijs in de ideale situatie het volgende op zou brengen: 

 
In het schooljaar 2017-2018 zijn alle tweede klas leerlingen havo/ vwo van het Dr. Mollercollege 
op basis van de eerder genoemde burgerschapscompetenties geënquêteerd. Deze enquête is 
uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Hieruit is de alliantie burgerschap 
voortgekomen die als uitgangspunt voor dit onderzoek dient. 

3.2. Drie typen burgerschap 
 
Onder verschillende groepen wordt er verschillend gedacht over burgerschap. Ten aanzien van 
burgerschapsvorming onderscheidt Veugelers (2003/ 2004) 3 typen burgerschap: 
aanpassingsgericht, individualistisch en kritisch-democratisch burgerschap. Het 
gemeenschappelijke kenmerk van deze drie typen is dat zij alle drie passen in een 
democratische samenleving. Het verschil zit in de manier waarop de burger in die samenleving 
functioneert (Veugelers 2003; Leenders en Veugelers 2004). 

- Leerlingen leren gezamenlijk verantwoordelijkheden te nemen. 
- Leerlingen leren omgaan met verschillen, tegenstellingen en diversiteit binnen de samenleving. 
- Leerlingen streven naar sociale cohesie en solidariteit. 
- Leerlingen zijn op de hoogte van democratische normen en waarden en handelen daarnaar. 
- Leerlingen zijn op de hoogte van mensenrechten en praten daar met elkaar over. 
- Leerlingen hebben opvattingen over een rechtvaardige wereld. 
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Aanpassingsgericht burgerschap is gericht op het aanpassen aan de gemeenschap waar men 
deel van uit maakt. Algemene belangen zijn hierbij belangrijker dan eigen keuzes en private 
belangen. Het doorgeven van tradities en gebruiken hebben een prominente plaats. In het 
onderwijs wordt aan het aanpassingsgericht burgerschap aandacht besteed door het volgen 
van regels en normen,  het tonen van goede voorbeelden en het doorgeven van waarden, 
normen en cultuur. Ook is er aandacht voor integratie door het meedoen van scholen in de 
samenleving.  

Bij individualistisch burgerschap gaat het om de individuele rechten en zelfontplooiing van de 
burger. Burgerschap is bij deze variant gericht op het waarborgen van de benodigde vrijheden 
om deze individuele ontplooiing mogelijk te maken. Centraal hierbij staat het eigenbelang. Men 
gaat er hierbij vanuit dat de persoonlijke ontplooiing in combinatie met het bieden van vrijheden 
aan anderen om hetzelfde te doen, uiteindelijk leidt tot een betere samenleving voor iedereen. 
In het onderwijs is er in toenemende mate aandacht voor dit type burgerschap. Denk hierbij aan 
kritisch leren denken en het presenteren van de eigen mening van leerlingen. 

Bij het kritisch-democratisch burgerschap wordt gezocht naar een combinatie van elementen uit 
het individualistisch en het aanpassingsgericht burgerschap. Zowel de individuele als de sociale 
ontwikkeling is van belang. Er wordt gezocht naar verbondenheid tussen autonomie en sociale 
betrokkenheid. Democratie is daarbij van groot belang. Kritisch-democratische 
burgerschapsvorming in het onderwijs is gericht op het betrekken van leerlingen op elkaar en op 
de samenleving. In het onderwijs is er veel aandacht voor allerlei vormen van samenwerkend 
leren, met daarbij veel aandacht voor de ontwikkeling daarin van elk individu.  

3.3. Belang burgerschapsvorming 
 
Jongeren groeien vandaag de dag op in een dynamische omgeving. Globalisering als gevolg 
van de  intensivering van migratie- en handelsstromen heeft de afgelopen decennia geleid tot 
steeds meer internationale uitwisseling en een kleiner wordende wereld; de ‘global village’ (den 
Bekker et al., 2016). Daarnaast blijkt de samenleving ook steeds individualistischer te worden. 
Door de toegenomen mogelijkheden om een eigen leven te leiden, zouden burgers op hun 
verantwoordelijkheid voor medeburgers en de publieke zaak, hebben ingeboet. Mensen voelen 
zich steeds minder verbonden met elkaar en de samenleving. Daarbij komt dat er zorgen zijn 
rond de relatie burgers – bestuur. Voelen mensen zich voldoende betrokken bij de politiek? 
(Hurenkamp, Tonkens, 2008). Niet in de laatste plaats wordt de roep om burgerschap steeds 
groter vanwege de toename van maatschappelijke spanning, denk hierbij aan thema’s als 
radicalisering, vluchtelingenproblematiek en terrorisme. Tegenstellingen lijken toe te nemen en 
juist daarom is het van belang om leerlingen democratisch burgerschap aan te leren  
(Nieuwelink et al., 2015). 
Eén van de taken van een school is dan ook om leerlingen voor te bereiden op hun huidige en 
toekomstige rol in de samenleving. Een samenleving die zich in Nederland kenmerkt door 
pluriformiteit, democratie en is gebaseerd op grondrechten. In deze voorbereiding is het van 
belang dat leerlingen zich betrokken voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving 
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en in staat zijn daaraan een bijdrage te leveren. Hiertoe dient er ontwikkeling plaats te vinden 
op het gebied van kennis, vaardigheden en houdingen, ofwel: weten, kunnen, willen (Bron, 
2006). 
Burgerschapscompetenties zijn immers niet vanzelfsprekend aanwezig. Jongeren moeten de 
gelegenheid krijgen om zich in dit opzicht te ontwikkelen. Daarbij komt dat kinderen en jongeren 
gelijke kansen moeten hebben, ook als het gaat om participatie in de samenleving. 
Burgerschapsvorming in het onderwijs is in dat opzicht het middel om alle jongeren de kans te 
bieden om op gelijke wijze in de samenleving te kunnen participeren. Uit diverse studies blijkt 
ook daadwerkelijk dat burgerschapsvorming een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van 
ongelijkheid (Nieuwelink, et al., 2015). Een onderzoek naar burgerschap in een gedifferentieerd 
Nederlands onderwijssysteem (2011) wijst uit dat op scholen waar meer aandacht aan 
burgerschapsvorming wordt besteed, de burgerschapscompetenties van leerlingen dichter bij 
elkaar liggen dan op scholen die aangeven minder frequent aandacht aan burgerschap te 
geven (Netjes, et al., 2011). 

3.4. Jongerenparticipatie binnen het onderwijs in relatie tot burgerschapsvorming 
 
Participatie van jongeren in het onderwijs, heeft een duidelijke meerwaarde. In deze context 
betekent participatie meer dan alleen deelname aan het onderwijs, namelijk ook onderwijs 
waarbij de leerling zelf betrokken is bij de vormgeving ervan.  
Strating en de Wit (2018) omschrijven de ideale school als een gemeenschap waarin 
professionals, jeugdigen en voor een deel – en op hun eigen manier – ook ouders participeren, 
en waarin voortdurend gezocht wordt naar een goede balans tussen individuele, groeps- en 
algemene belangen. Dialoog met en participatie van jeugdigen zijn grondkenmerken van die 
gemeenschap. Pas dan kan de school voor jeugdigen ook een ware oefenplaats zijn voor de 
grotere samenleving waarin ze ook nu al als opgroeiende burger participeren. (Strating, de Wit, 
2018, p.145) Burgerschapsvorming maakt op deze ideale school integraal deel uit van het 
onderwijsprogramma.  
In het artikel “Participatie van jeugdigen in het onderwijs, vanzelfsprekend toch?!” 
onderscheiden Strating en de Wit (2018) vanuit de literatuur zes motieven voor het bevorderen 
van participatie in het onderwijs weergegeven, zie figuur 3.2. 
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Figuur 3.2: Motieven voor het bevorderen van participatie (Strating, de Wit, 2018) 

 
Uit de bovenstaande figuur blijkt ook dat participatie nodig is voor de ontwikkeling als burger en 
dus om burgerschapsvorming te ontwikkelen (item d.) 
Leenders en Veugelers bepleitten al in 2005 dat participatie niet alleen noodzakelijk is voor de 
cognitieve ontwikkeling van jongeren, maar juist ook voor de sociale ontwikkeling en om sociale 
betrokkenheid te realiseren. Die sociale betrokkenheid kan ontwikkeld worden via 
burgerschapsvorming in het onderwijs. Het onderwijs kan jongeren immers toerusten met 
competenties om in de samenleving te participeren en het onderwijs zou moeten streven naar 
de bereidheid van jongeren om deze competenties ook daadwerkelijk in te zetten (Leenders, 
Veugelers, 2005). Ook de Winter (2004) benoemt de school als ‘een oefenplaats voor 
burgerschap’. Hij bepleit een grotere participatie van jongeren in alle domeinen van de 
samenleving (de Winter, 2004). In 2009 deden Veugelers en Schuitema onderzoek naar de kijk 
van leerlingen op burgerschapsonderwijs. Eén van de centrale begrippen in dit onderzoek wat 
actieve participatie; meedoen in de samenleving en bijdragen aan democratie. Opvallend was 
dat leerlingen aangaven dat voor hen die participatie niet iets is dat ze op school horen te leren. 
Jongeren die dat willen kunnen zichzelf daarin verdiepen (Veugelers & Schuitema, 2009). 
Er kan dus geconcludeerd worden dat vanuit de literatuur een groot belang wordt gehecht aan 
onderwijs in participatie, maar dat jongeren dit belang zelf vaak nog niet zien. 
 
De eerste deelvraag van dit onderzoek luidde als volgt: wat is burgerschapsvorming en wat is 
het belang van burgerschapsvorming voor leerlingen? Vanuit dit literatuuronderzoek kan er 
geconcludeerd worden dat er heel verschillend gedacht wordt over burgerschapsvorming in het 
onderwijs. Ook vanuit de overheid is de opdracht met betrekking tot burgerschapsvorming heel 
vrijblijvend. In de definiëring is het van belang om verder te denken dan politieke thema’s. Het 
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gaat immers ook om de leerling als individu en zijn/ haar sociale positie in de samenleving. 
Daarbij spelen  verschillende schaalniveaus een rol. De leerling in Nederland, de leerling als 
Europees burger en zelfs als wereldburger. Er kan vanuit drie dimensies naar 
burgerschapsvorming gekeken worden, namelijk de politiek-juridische, economische en sociaal-
culturele. Uiteindelijk zou burgerschapsvorming in het onderwijs kunnen leiden tot drie 
verschillende typen burgers, de aanpassingsgerichte, individualistische of kritisch-
democratische. 
Het belang van burgerschapsvorming wordt in de literatuur steeds meer onderkend en is 
actueel. Dit heeft te maken met de globaliseringsprocessen in de wereld, de afname van sociale 
cohesie waardoor burgers zich in steeds mindere mate verbonden voelen met hun samenleving 
en een toename van maatschappelijke spanningen. Steeds meer wordt het belang gezien om 
leerlingen voor te bereiden op hun huidige en toekomstige rol in deze complexe samenleving. 
Burgerschapsvorming in het onderwijs wordt gezien als het middel om jongeren gelijke kansen 
te bieden als het gaat om participatie in de samenleving. 
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4. Onderzoeksmethode 
 
Om de verschillende deelvragen te kunnen beantwoorden, maak ik tijdens mijn onderzoek 
gebruik van diverse onderzoeksmethoden. In dit hoofdstuk wordt mijn onderzoeksmethode 
beschreven. 
 
4.1  Onderzoeksinstrumenten 
 
Gedurende dit praktijkonderzoek wordt er gebruik gemaakt van verschillende tekstbronnen, 
namelijk de alliantie burgerschapsvorming en vakwerkplannen. Daarnaast wordt er een enquête 
afgenomen onder de tweedeklassers van het Dr. Mollercollege en worden de verschillende 
vaksecties schriftelijk bevraagd. 

Enquête 
Zoals eerder vermeld zijn in het schooljaar 2017-2018 alle tweedeklassers havo en vwo op het 
Dr. Mollercollege geënquêteerd. De vragen hadden betrekking op de 
burgerschapscompetenties democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, 
omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. De leerlingen werden bevraagd op kennis, 
attituden, vaardigheden, reflectie en gedrag met betrekking tot de genoemde competenties. De 
resultaten zijn te zien in bijlage 1.  

Het doel van de nieuwe enquête (bijlage 2: enquêtevragen voor leerlingen) is na te gaan 
waarom het Dr. Mollercollege op bepaalde aspecten lager scoort. Daarmee wordt een antwoord 
gegeven op deelvraag 2: Op welke aspecten scoort het Dr. Mollercollege in de alliantie 
burgerschapsontwikkeling lager dan gemiddeld en wat is hiervan de oorzaak? 
De enquête is opgesteld met behulp van het online programma Qualtrics.  
Aan de hand van een aantal stellingen moet duidelijk worden of er op het Dr. Mollercollege 
geen of te weinig aandacht aan deze competenties besteed wordt. Voorbeelden van deze 
stellingen zijn: 

 Tijdens de lessen op het Dr. Mollercollege praat ik met andere leerlingen over wat er in 
de wereld gebeurt. 

 Tijdens de lessen op het Dr. Mollercollege praten we over mensenrechten. 
 Tijdens de lessen op het Dr. Mollercollege leer ik te luisteren naar anderen. 

Alle stellingen zijn terug te vinden in bijlage 2. 

Na de stellingen wordt de leerlingen gevraagd om een cijfer te geven aan de verschillende 
vakken met betrekking tot burgerschapsvorming. Op die manier moet duidelijk worden bij welke 
vakken er een verbeterslag mogelijk is.  
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Schriftelijke vragenlijst 

Aan de hand van een schriftelijke vragenlijst (bijlage 3: vragenlijst burgerschapsvorming voor 
vaksecties) zijn de verschillende vaksecties gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan om 
daarmee antwoord te krijgen op de vragen: Wat is de visie van het Dr. Mollercollege ten 
aanzien van burgerschapsvorming? (Deelvraag 3)  En: Welke activiteiten binnen het huidige 
onderwijsprogramma in klas 1 en 2 dragen bij aan burgerschapsvorming? (Deelvraag 4) 
Vraag 2 in de vragenlijst is een vraag die alleen door de vaksecties in klas 1 en 2 te 
beantwoorden is. De overige vragen zijn algemene vragen die in principe door iedere vaksectie 
te beantwoorden zijn. Ik heb gekozen voor veelal open vragen, zodat iedereen voldoende 
inbreng hierin en eventueel ook aanvullende opmerkingen hierin kwijt kan.  
Vanuit deze vragenlijst moet duidelijk worden wat de verschillende vaksecties verstaan onder 
burgerschapsvorming en wat men belangrijk vindt ten aanzien van burgerschapsvorming. 
Daarnaast wordt met de vragenlijst onderzocht op welke manier de verschillende vakken al 
aandacht besteden aan burgerschapsvorming en welke kant de secties in de toekomst uit willen 
als het gaat om burgerschapsvorming. Tenslotte hoop ik met deze vragenlijst de discussie 
binnen de vaksecties los te krijgen ten aanzien van burgerschapsvorming en 
burgerschapsvorming opnieuw onder de aandacht te brengen bij de verschillende vaksecties. 
Aan de hand van de resultaten wordt een visie met betrekking tot burgerschapsvorming voor 
het Dr. Mollercollege geformuleerd.  

4.2 Respondenten en procedure 
 
Er is een enquête opgesteld voor leerlingen uit klas 2. Er is gekozen voor deze jaarlaag, omdat 
dezelfde jaarlaag is geënquêteerd voor de alliantie burgerschapsvorming en de vergelijking dan 
dus het meest representatief is. Voor de enquête heb ik alle tweedeklassers op het  
Dr. Mollercollege een e-mail gestuurd met het verzoek om de enquête in te vullen. Een aantal 
leerlingen deed dit ‘vrijwillig’, echter vond ik de respons daarmee nog onvoldoende. Daarom 
heb ik de mentoren van een havo, een vwo en een tto klas gevraagd om tijdens de mentorles 
de leerlingen de enquête in te laten vullen. Uiteindelijk hebben deze acties geleid tot 98 
respondenten verspreid over alle niveaus die op het Dr. Mollercollege aangeboden worden, dit 
is 41% van alle tweedejaars. In figuur 4.1 is te zien hoe de totale verdeling van de 
leerlingpopulatie in klas 2 is. Daarnaast is te zien hoe de verdeling van de respondenten is. 
Worden deze twee grafieken met elkaar vergeleken dan kan er geconcludeerd worden dat de 
groep respondenten een representatieve afspiegeling is van de totale leerlingpopulatie in klas 2. 
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Figuur 4.1: Respondenten vergeleken met totale leerlingpopulatie klas  2 

Uit figuur 4.2 is af te leiden dat van het totaal aantal respondenten 38% van het mannelijk 
geslacht is en 62% van het vrouwelijk geslacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2: Geslacht respondenten. 

De schriftelijke vragenlijst heb ik samen met adjunct-directeur Jos Dierx onder de 
sectievoorzitters verspreid. Zij hebben namens de directie en mij het verzoek gekregen om deze 
vragenlijst tijdens het sectie overleg te bespreken en hun input bij mij in te leveren.  
Alle vaksecties die actief zijn in klas 1 en 2 hebben uiteindelijk de vragen beantwoord. 
Daarnaast hebben ook de secties maatschappijleer (startvak klas 4) en scheikunde (startvak 
klas 3) de algemene vragen beantwoord. 
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4.3 Analyse van de gegevens 
 
De verschillende stellingen waarop de leerlingen bevraagd zijn, zijn ondergebracht onder één 
van de drie competenties democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen en 
omgaan met conflicten. Zie bijlage 4. In het volgende hoofdstuk zijn de resultaten per categorie 
terug te vinden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat niet alle leerlingen de enquête volledig 
hebben ingevuld, waardoor het aantal respondenten per stelling afwijkt.  
Aan de hand van deze resultaten is er per competentie geanalyseerd of de huidige 
tweedeklassers van mening zijn dat er voldoende of onvoldoende aandacht aan besteed wordt 
of dat zij aangeven dat ze hier niet van op de hoogte zijn. 
Vervolgens is er ook per vak gekeken naar de score die de leerlingen het vak geven.  

De input vanuit de secties heb ik per vraag met elkaar vergeleken.  
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5. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden aan de hand van de deelvragen de resultaten van de leerlingenquête en 
vragenlijst voor de secties besproken. 

5.1 Analyse leerlingcompetenties burgerschapsvorming 
 
Vanuit de alliantie burgerschapsvorming is naar voren gekomen dat het Dr. Mollercollege met 
name op onderstaande competenties lager scoort dan gemiddeld. 

Competentie:  Kennis/ attituden/ vaardigheden/ reflectie/ gedrag 

Democratisch handelen Attitude: Kritische bijdrage willen leveren 

 Vaardigheden: Luisteren naar de mening van anderen. 

 Gedrag: Ieders stem horen. 

Maatschappelijk verantwoord handelen Attitude: Een ander willen helpen/ niet schaden. 

Omgaan met conflicten Attitude: Standpunt van anderen serieus willen nemen. 

 Reflectie: Nadenken over ontstaan en oplossen van conflicten. 

 Gedrag: Omgaan met conflicten. 

 
Democratisch handelen 

De competentie ‘democratisch handelen – attitude’ gaat over actualiteiten, mensenrechten en 
het vormen van een mening over politieke partijen. Met betrekking tot deze competentie, is een 
samenvattend overzicht in figuur 5.1 te zien. In dit overzicht is een gemiddelde van de stellingen 
weergegeven. Vervolgens is in tabel 5.1 de opsplitsing per stelling te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: Resultaten ‘democratisch handelen – attitude’ 
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Tabel 5.1: Resultaten per stelling competentie ‘democratisch handelen – attitude’ 

 

 
Uit bovenstaande resultaten blijkt onder andere dat er volgens leerlingen weinig gesproken 
wordt over actuele gebeurtenissen. Ook is uit deze resultaten af te leiden dat leerlingen van 
mening zijn dat er niet of nauwelijks over mensenrechten gesproken wordt in de klas. 65% geeft 
aan dat hier nooit over gesproken wordt. Meer dan de helft van de leerlingen (57%) geeft aan  
nooit in de lessen te praten over hoe mensen zich in kunnen zetten voor een rechtvaardige 
wereld.  
Ook het leren over politieke partijen valt onder het kopje democratisch handelen, attitude. 
Leerlingen zijn ook gevraagd of zij vinden dat zij hier in de lessen voldoende over leren. Een 
laag aantal respondenten (7%) is het hiermee eens. 66% geeft aan dat hier weinig of geen 
aandacht aan wordt besteed.  

Bij de competentie ‘democratisch handelen – vaardigheden’ gaat het erom of leerlingen 
aanleren om naar de mening van anderen te luisteren en andere meningen te respecteren. In 
figuur 5.2 is het samenvattend overzicht in een taartdiagram te zien en in tabel 5.2 de 
opsplitsing per stelling. 
 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2: Resultaten ‘democratisch handelen – vaardigheden’ 

  

Stelling:  Op het Dr. Mollercollege… Nooit Soms Vaak Weet ik niet N 
Praat ik met andere leerlingen over wat er in de wereld gebeurt 14% 69% 15% 2% 94 
Praten we over het nieuws 30% 62% 7% 1% 94 
Praten we over mensenrechten 65% 28% 1% 6% 94 
Praten we over hoe mensen zich in kunnen zetten voor een 
rechtvaardige wereld 

 
57% 

 
30% 

 
4% 

 
9% 

 
94 

Stelling:  Op het Dr. Mollercollege… Oneens Eens Weet ik niet N 
Leer ik over de standpunten van verschillende politieke partijen 66% 7% 27% 90 
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Tabel 5.2: Resultaten per stelling competentie ‘democratisch handelen – vaardigheden’ 

 
Uit deze resultaten blijkt dat er veel aandacht is voor deze competentie. Meer dan 90% van de 
leerlingen geeft aan dat zij leren naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten spreken. 85% is 
van mening dat zij ook leren om elkaar te respecteren. 

Bij de competentie ‘democratisch handelen – gedrag’ gaat het erom hoe leerlingen leren om te 
gaan met de mening van anderen. In figuur 5.3 is het samenvattend overzicht van deze 
competentie te zien en in tabel 5.3 de resultaten per stelling. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figuur 5.3: Resultaten ‘democratisch handelen – gedrag’ 

Tabel 5.3: Resultaten per stelling competentie ‘democratisch handelen – vaardigheden’ 

 
In figuur 5.3 is te zien dat een ruime meerderheid van 75% van de respondenten vindt dat er 
voldoende aandacht is voor het respecteren van andere meningen en dat leerlingen in de 
lessen aanleren om elkaar serieus te nemen en niet belachelijk te maken. 

  

Stelling:  Op het Dr. Mollercollege… Eens Oneens Weet ik niet N 
Leer ik dat je anderen uit moet laten spreken 92% 3% 5% 90 
Leer ik te luisteren naar anderen 94% 3% 3% 90 
Leer ik te respecteren dat andere leerlingen soms anders denken 85% 8% 7% 90 

Stelling:  Op het Dr. Mollercollege… Eens Oneens Weet ik niet N 
Leer ik afwijkende meningen serieus te nemen 66% 22% 12% 90 
Leer ik andere meningen niet belachelijk te maken 82% 10% 8% 90 
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Maatschappelijk verantwoord handelen 

Met betrekking tot de competentie ‘maatschappelijk verantwoord handelen’, zijn de leerlingen 
bevraagd op de attitude. Hierbij gaat het erom of leerlingen leren naar elkaar om te zien en op 
te komen voor anderen. Het gaat dan vooral om mensen die het minder hebben of in de klas 
een minderheidspositie innemen doordat zij bijvoorbeeld gepest worden. Het samenvattende 
beeld met betrekking tot deze competentie wordt weergegeven in figuur 5.4. Tabel 5.4 geeft een 
opsplitsing per stelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5.4: Resultaten ‘maatschappelijk verantwoord handelen – attitude’ 

Tabel 5.4: Resultaten per stelling competentie ‘maatschappelijk verantwoord handelen – attitude’ 

 

Tabel 5.4 geeft een wisselend beeld. Een ruime meerderheid (73%) geeft aan dat zij leren dat 
het normaal is om je excuses aan te bieden wanneer je iemand pijn gedaan hebt. De overige 
stellingen geven een minder duidelijk beeld. 43% van de leerlingen geeft aan dat zij leren op te 
komen voor de ander, iets minder respondenten (39%) geeft aan te leren dat het belangrijk is 
om voor minderheidsgroepen te zorgen. Een behoorlijk percentage (38%) geeft aan dat zij niet 
weten of ze leren om te zien naar de ander, 51% van de leerlingen geeft aan dat wel te leren. 

Stelling:  Op het Dr. Mollercollege… Eens Oneens Weet ik niet N 
Leer ik op te komen voor iemand anders, bijvoorbeeld als hij/ zij wordt 
uitgescholden 

 
43% 

 
30% 

 
27% 

 
90 

Leer ik dat het belangrijk is om voor mensen te zorgen die het minder 
hebben dan wij 

 
39% 

 
40% 

 
21% 

 
90 

Leer ik dat het normaal is om je excuses aan te bieden als je iemand 
pijn/ verdriet hebt gedaan 

 
73% 

 
15% 

 
12% 

 
90 

Leer ik dat het belangrijk is om te zien naar anderen 51% 11% 38% 90 
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Omgaan met conflicten 

De competentie ‘omgaan met conflicten – attitude’ gaat erover hoe er omgegaan wordt met 
conflicten en of leerlingen rekening houden met elkaar. Met betrekking tot deze competentie, is 
een samenvattend overzicht in figuur 5.5 te zien. Vervolgens is in tabel 5.5 de opsplitsing per stelling 
te zien. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.5: Resultaten ‘omgaan met conflicten – attitude’ 

Tabel 5.5: Resultaten per stelling competentie ‘omgaan met conflicten – attitude’ 

 
Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat leerlingen vinden dat zij voldoende leren rekening 
te houden met anderen en om te gaan met anderen. Over de aandacht voor 
meningsverschillen, ruzies en conflicten zijn de respondenten meer verdeeld. Naar alle 
waarschijnlijkheid hebben de respectievelijk 33% en 28% die aangaven het niet te weten, daar 
niet mee te maken gehad. 47% van de leerlingen geeft aan dat meningsverschillen wel 
uitgepraat worden en 55% vindt dat er voldoende aandacht is voor ruzies/ conflicten.  

  

Stelling:  Op het Dr. Mollercollege… Eens Oneens Weet ik niet N 
Leer ik rekening te houden met anderen 87% 10% 3% 90 
Leer ik iedereen serieus te nemen 72% 15% 13% 90 
Leer ik goed om te gaan met anderen, ook als we het niet met elkaar 
eens zijn 

 
77% 

 
18% 

 
5% 

 
90 

Worden meningsverschillen uitgepraat 47% 20% 33% 88 
Is er zo nodig aandacht voor ruzies/ conflicten op school 55% 17% 28% 88 
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Bij reflectie met betrekking tot de competentie ‘omgaan met conflicten’ gaat het erom of 
leerlingen leren te reflecteren op hun eigen gedrag met betrekking tot conflictsituaties. Met 
andere woorden; worden leerlingen voldoende uitgedaagd om na te denken over het 
voorkomen van bijvoorbeeld ruzies in de klas of een andere aanpak in de toekomst. In figuur 
5.6 is het samenvattend beeld met betrekking tot deze competentie weergegeven en in tabel 
5.6 de resultaten per stelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 5.6: Resultaten ‘omgaan met conflicten – reflectie’ 

Tabel 5.6: Resultaten per stelling competentie ‘omgaan met conflicten – reflectie’ 

 
In figuur 5.6 is te zien dat er verdeeldheid is met betrekking tot het aspect reflecteren. Ongeveer 
1/3 van  de respondenten vindt dat hier wel voldoende aandacht voor is, terwijl ook 1/3 van de 
respondenten dit juist onvoldoende vindt. De restgroep weet het niet en deze groep heeft er 
naar alle waarschijnlijkheid niet mee te maken gehad. 

Bij het gedragscomponent bij deze competentie gaat het erom of leerlingen goed met elkaar om 
leren te gaan. In figuur 5.7 is het samenvattend beeld met betrekking tot deze competentie 
weergegeven gevolgd door tabel 5.7 met de resultaten per stelling. 

 

 

Stelling:  Op het Dr. Mollercollege… Eens Oneens Weet ik niet N 
Leer ik na te denken over mijn eigen gedrag bij bijvoorbeeld een ruzie 41% 26% 33% 88 
Leer ik na te denken over hoe een ruzie voorkomen had kunnen 
worden 
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Figuur 5.7: Resultaten ‘omgaan met conflicten – gedrag’ 

Tabel 5.7: Resultaten per stelling competentie ‘omgaan met conflicten – gedrag’ 

 

Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat 77% van de leerlingen vindt dat zij voldoende 
leren om goed om te gaan met elkaar. Over de aandacht voor meningsverschillen, ruzies en 
conflicten zijn de respondenten meer verdeeld. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de 
respectievelijk 33% en 28% die aangaven het niet te weten, daar niet mee te maken gehad. 
47% van de leerlingen geeft aan dat meningsverschillen wel uitgepraat worden en 55% vindt 
dat er voldoende aandacht is voor ruzies/ conflicten.  

Tot slot is de leerlingen gevraagd hoe de verschillende vakken scoren op het gebied van 
burgerschapsvorming/ de beschreven stellingen. De leerlingen kregen de opdracht om hierbij 
de verschillende vakken een cijfer tussen de 0 en 10 te geven. De gemiddeldes hiervan zijn 
weergegeven in figuur 5.8. Deze gemiddeldes zullen in een later stadium afgezet worden tegen 
de activiteiten er volgens de vaksecties plaatsvinden op het gebied van burgerschapsvorming.  

Stelling:  Op het Dr. Mollercollege… Eens Oneens Weet ik niet N 
Leer ik goed om te gaan met anderen, ook als we het niet met elkaar 
eens zijn 
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18% 

 
5% 

 
90 

Worden meningsverschillen uitgepraat 47% 20% 33% 88 
Is er zonodig aandacht voor ruzies/ conflicten op school 55% 17% 28% 88 
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Figuur 5.8: Gemiddelde cijfer per vak (N=85) 

 

5.2 De vaksecties over burgerschapsvorming op het Dr. Mollercollege 
 
Alle vaksecties op het Dr. Mollercollege zijn gevraagd om na te denken over het thema 
burgerschapsvorming, het belang daarvan en de positie in het onderwijsprogramma. Als 
leidraad voor deze gesprekken is de vragenlijst in bijlage 3 gebruikt. Het primaire doel van deze 
vragenlijst was uiteraard het verzamelen van data voor dit onderzoek. Daarnaast was de 
vragenlijst ook bedoeld om het gesprek met betrekking tot burgerschapsvorming op gang te 
brengen en het thema binnen de secties (opnieuw) onder de aandacht te brengen.  

Als eerste werden de secties gevraagd om het begrip burgerschapsvorming te definiëren met 
als doel om tot een schoolbrede visie te komen ten aanzien van burgerschapsvorming. Uit de 
vergelijking is de volgende visie voortgekomen: 

Jongeren groeien op in een steeds complexere, diverse samenleving. Het doel van 
burgerschapsonderwijs op het Dr. Mollercollege is om leerlingen bewust te maken van hun rol in de 
Nederlandse samenleving en hen voor te bereiden op een actieve, positieve deelname in deze 
samenleving waarbij zij zich ontwikkelen tot zelfdenkende, kritische, maar ook sociale burgers. 
Leerlingen leren daarbij op verschillende schaalniveaus omgaan met verschillen, zij hebben oog 
voor de democratische normen en waarden en wederzijds respect. Met betrekking tot 
maatschappelijke onderwerpen en actuele vraagstukken leren de leerlingen om een kritische 
beargumenteerde mening te vormen. 
Burgerschapsvorming is geen apart schoolvak, maar een taak van school! 
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Om te achterhalen hoeveel waarde de verschillende vaksecties aan burgerschapsvorming 
hechten, is hen gevraagd om het thema een cijfer te geven tussen de 1 en 5. In figuur 5.9 zijn 
de gegeven cijfers te zien.  

  

Figuur 5.9: Belang burgerschapsvorming vaksecties. 

Om per cluster vakken het belang aan te geven, zijn in tabel 5.8 de gemiddelde cijfers per 
vakcluster aangegeven. Het belang van burgerschapsvorming wordt vooral onderkend door de 
gammavakken. De bètavakken geven gemiddeld de laagste cijfers aan het belang van het 
thema. 

Tabel 5.8: Gemiddelde cijfers belang burgerschapsvorming per vakcluster. 

Vakcluster: Gemiddeld cijfer: 

Alfavakken (NE, EN, DU, FA) 3,8 

Gammavakken (LB, AK, GS, MA, BV, LO) 4,5 

Bètavakken (BI, WI, NA, SK) 2,5 

 

Ook in de toelichting benoemen met name de gammavakken en het vak Nederlands hun 
prominente rol rondom het thema burgerschapsvorming. De vakken maatschappijleer en 
aardrijkskunde melden zelfs: 

“Aardrijkskunde is burgerschapsvorming” (sectie aardrijkskunde) 
“Maatschappijleer is 100% burgerschapsvorming” (sectie maatschappijleer) 
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Vanuit de sectie Nederlands, kwam de volgende quote: 
“Wij vinden het belangrijk dat leerlingen mondige burgers worden die hun plaats in de 
maatschappij kunnen vinden. Onze samenleving wordt steeds taliger en wij bereiden met ons 
vak de leerlingen daarop voor” (sectie Nederlands.) 

De bètavakken en modern, vreemde talen onderkennen het belang wel, maar vinden het in het 
lastiger om hun rol daarin te zien: 

“Ons vak leent zich niet goed voor meningen geven/ discussiëren/ maatschappelijke thema’s” 
(sectie wiskunde.) 

“Het kan niet altijd in de reguliere lessen” (sectie Duits.) 

“In ons lesprogramma wordt geen aandacht besteed burgerschapsvorming. Geef leerlingen 
opdrachten door het schooljaar heen, niet vakgebonden” (sectie Frans.) 

Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat burgerschapsvorming in het onderwijs in 
de ideale situatie 6 kerndoelen oplevert. In onderstaande tabel 5.9 en figuur 5.10 zijn dit doel A 
t/m F. De secties zijn gevraagd of zij in het huidige onderwijsprogramma aandacht besteden 
aan deze doelen. In de tabel is te zien aan welke doelen de verschillende vaksecties aandacht 
besteden.  

Tabel 5.9: Aandacht per vak voor doelen burgerschapsvorming. 

  NE EN DU FA LB AK GS MA BV LO BI WI NA SK 
Doel A x x x x x x   x x x x x x x 
Doel B x x x x x x x x x x x     x 
Doel C x x x x x x   x x x x x x   
Doel D   x x x x x x x x x         
Doel E x x     x     x x x         
Doel F   x x     x x x x x x x   x 

 

A: Leerlingen leren gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen 
B: Leerlingen leren omgaan met verschillen, tegenstellingen en diversiteit binnen de samenleving 
C: Leerlingen streven naar sociale cohesie en solidariteit 
D: Leerlingen zijn op de hoogte van democratische normen en waarden en handelen daarnaar 
E: Leerlingen zijn op de hoogte van mensenrechten en praten daar met elkaar over 
F: Leerlingen hebben opvattingen over een rechtvaardige wereld 

 

Opvallend hierbij is opnieuw het verschil tussen de verschillende clustervakken. De meeste 
gammavakken geven bij deze vraag aan dat zij aan vrijwel ieder doel aandacht besteden. Bij de 
bètavakken is dit veel minder. De sectie natuurkunde geeft bijvoorbeeld aan slechts aan twee 
doelen aandacht te besteden. 
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Figuur 5.10: Aandacht voor doel burgerschapsvorming 

Bovenstaande grafiek geeft een samenvattend overzicht. Uit de grafiek is af te lezen hoeveel 
secties aandacht besteden aan het betreffende doel. Hieruit is af te leiden dat ieder doel op het 
Dr. Mollercollege in meer of mindere mate aandacht heeft. 
 
Naast de vraag of er aandacht aan de bovenstaande doelen wordt besteed, zijn de secties ook 
gevraagd om een prioritering aan te geven. Welk doel vindt de sectie het belangrijkst en welk 
doel heeft minder prioriteit? De gegeven antwoorden zijn in deze heel divers. De maximale 
score die een doel kan halen is 84 (max score 6 * 14 vaksecties.) De minimale score is 14. In 
tabel 5.10 hieronder staan geprioriteerd de scores weergegeven. 

Tabel 5.10: Prioritering doelen burgerschapsvorming. 

 
Doel burgerschapsvorming: 

Score 
(14-84) 

A: Leerlingen leren gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. 58 

B: Leerlingen leren omgaan met verschillen, tegenstellingen en diversiteit binnen de samenleving 55 

E: Leerlingen zijn op de hoogte van mensenrechten en praten daar met elkaar over 54 

D: Leerlingen zijn op de hoogte van democratische normen en waarden en handelen daarnaar 48 

F: Leerlingen hebben opvattingen over een rechtvaardige wereld 46 

C: Leerlingen streven naar sociale cohesie en solidariteit 32 
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Om zo concreet mogelijk te maken wat er daadwerkelijk in de lessen gebeurt met betrekking tot 
burgerschapsvorming, zijn de secties gevraagd om dit te omschrijven voor klas 1 en 2. De 
volledige inventarisatie die daaruit voortgekomen is, is terug te vinden in bijlage 5.  
Bij Nederlands wordt er veel aandacht besteed aan burgerschapsvorming door middel van 
bijvoorbeeld nieuwsquizjes, teksten over actuele, maatschappelijke thema’s en presenteren en 
meningsvorming. De modern, vreemde talen kunnen in klas 1 geen concrete thema’s 
benoemen. In klas 2 wordt er bij Duits naar het Duitse jeugdjournaal gekeken. De 
gammavakken geven allemaal aan dat er binnen hun vakken zowel in klas 1 als klas 2 veel 
aandacht besteed wordt aan burgerschapsvorming in de reguliere lesstof en/ of door middel van 
projecten. Binnen de bètavakken is er bij biologie aandacht voor burgerschapsvorming door een 
project in klas 1 en binnen de reguliere lesstof in klas 1 en 2.  
Wiskunde geeft aan dat er binnen hun lesprogramma geen mogelijkheden voor 
burgerschapsvorming zijn en bij natuurkunde gaat de aandacht vooral uit naar samenwerking 
door middel van groepsopdrachten en practica. 

5.3 Doorontwikkeling burgerschapsvorming 
 
Uit het praktijkonderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat alle vaksecties op het Dr. 
Mollercollege het belang van burgerschapsvorming in het onderwijs onderkennen. 

De sectie Lichamelijke Opvoeding zegt bijvoorbeeld: “Burgerschapsvorming is iets dat je je hele 
verdere leven meedraagt”  

De sectie Engels ziet er een verschuiving van de onderwijsrol in het 
burgerschapsvormingsproces: “Het is duidelijk dat waar goed burgerschap een 
vanzelfsprekende belangrijke rol innam in de maatschappij, die rol nu steeds minder duidelijk 
opgepakt wordt vanuit de traditionele opvoeders. School kan hier haar rol in pakken!” 

 Het belang blijkt duidelijk, de vorm waarin het gegoten wordt, is lastiger vast te stellen: 
“Burgerschapsvorming moet zichtbaar worden, maar hoe? Geen idee.” (Sectie Natuurkunde) 
 
In de vragenlijst, werden de secties gevraagd om te reageren op drie mogelijke scenario’s. In 
tabel 5.11 hieronder zijn de uitkomsten daarvan terug te zien. 13 secties hebben een prioritering 
van 1 t/m 3 aan de verschillende scenario’s gegeven. Dat wil zeggen dat de minimale score 13 
en de maximale score 39 is. Zoals uit de tabel af te lezen is, is de prioritering zeer divers, wat 
ook weer aangeeft dat er geen eenduidige mening is over het zichtbaar maken van 
burgerschapsvorming. 

  



 
 

De school in de wereld, de wereld in de school  34 
 

Tabel 5.11: Prioritering scenario’s burgerschapsvorming. 

SCENARIO SCORE (13 – 39) 
Scenario 1: 
In iedere jaarlaag worden jaarlijks 3 ‘burgerschapsopdrachten’ 
uitgevoerd. Indien leerlingen over een eigen device beschikken, 
wordt dit gedaan in de vorm van webquests. Deze webquests, 
kunnen tijdens opvanguren gemaakt worden. De resultaten 
worden vastgelegd in het plusdocument van de leerlingen. 

27 

Scenario 2: 
De verantwoordelijkheid voor burgerschapsonderwijs ligt bij de 
vaksecties. In ieder vakwerkplan komt een kop 
‘burgerschapsonderwijs’ waarin concreet wordt beschreven op 
welke manier er jaarlijks aandacht besteed wordt aan 
burgerschapsonderwijs. Op deze manier wordt het duidelijk 
voor leerlingen en controleerbaar. 

27 

Scenario 3: 
Jaarlijks wordt in een activiteitenweek voor iedere jaarlaag een 
burgerschapsproject uitgevoerd. Een verslag hiervan komt het 
plusdocument van leerlingen. 

23 

 

Aan de hand van de beschreven resultaten in dit hoofdstuk, zullen in het volgende hoofdstuk 
conclusies getrokken worden en aanbevelingen voor het Dr. Mollercollege ten aanzien van het 
thema burgerschapsvorming, gedaan worden. 
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6. Conclusies en aanbevelingen   
 
In dit hoofdstuk worden aan de hand van de deelvragen conclusies getrokken. In de vorm van 
een aantal aanbevelingen wordt de hoofdvraag beantwoord: Welke verbeterpunten zijn er 
mogelijk ten aanzien van het burgerschapsonderwijs in klas 1 en 2 op het Dr. Mollercollege? 

6.1 Burgerschapsvorming in het onderwijs  
 
De eerste deelvraag in dit onderzoek luidde als volgt: wat is burgerschapsvorming en wat is het 
belang van burgerschapsvorming voor leerlingen? 
Vanuit het literatuuronderzoek is gebleken dat burgerschap gaat over vrije individuen die op 
gelijke basis gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben voor het zelfbestuur van de 
samenlevingen waar zij onderdeel van zijn (Nieuwelink & Dijkstra, 2017) Burgerschap kan 
opgedeeld worden in 3 typen, namelijk aanpassingsgericht, individualistisch en kritisch-
democratisch burgerschap. Bij aanpassingsgericht gaat het over het aanpassen aan de 
samenleving waar men deel van uitmaakt. Individualistisch burgerschap is gericht op individuele 
rechten en zelfontplooiing van de burger. Bij kritisch-democratisch burgerschap gaat het erom 
dat men bij elkaar en de samenleving betrokken is (Veugelers, 2003/2004). Naar aanleiding van 
het literatuuronderzoek, kan er geconcludeerd worden dat in ideale situatie, leerlingen in het 
kader van burgerschapsvorming:  
- Leren om gezamenlijke verantwoordelijkheden te nemen; 
- Om leren gaan met verschillen, tegenstellingen en diversiteit binnen de samenleving;  
- Streven naar sociale cohesie en solidariteit;  
- Leren over democratische normen en waarden en daar naar handelen; 
- Op de hoogte zijn van mensenrechten en daar met elkaar over praten; 
- Opvattingen hebben over een rechtvaardige wereld.  

Gedurende het praktijkonderzoek is de docenten van het Dr. Mollercollege gevraagd wat zij 
onder burgerschapsvorming verstaan. Opvallend daarbij is dat vrijwel iedere vaksectie aangaf 
dat de voorbereiding van leerlingen op hun rol in de Nederlandse samenleving, een belangrijk 
doel van burgerschapsonderwijs is.  Wederzijds respect en oog voor de democratie werden 
daarbij ook veel genoemd. Deze aspecten vallen met name onder het aanpassingsgericht en 
kritisch-democratisch burgerschap. 
Bij een enkele vaksectie kwam ook individualistisch burgerschap naar voren: de ontwikkeling 
van leerlingen naar zelfdenkende, kritische, maar ook sociale burgers.  

Aandacht voor burgerschapsvorming in het onderwijs blijkt vanuit de literatuur steeds 
belangrijker te worden. We hebben immers te maken met een steeds dynamischere 
samenleving als gevolg van globalisering. Diversiteit en tegenstellingen nemen toe (den Bekker 
et al., 2016). Bovendien neemt de individualisering in de samenleving toe en voelen mensen 
zich steeds minder betrokken bij elkaar (Hurenkamp, Tonkens, 2008). In het onderwijs is het 
van belang om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de samenleving waarbij zij zich meer 
betrokken zullen voelen bij de Nederlandse samenleving. Burgerschapsonderwijs is het middel 
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om jongeren gelijke kansen te bieden om op gelijke wijze in de samenleving te kunnen 
participeren (Nieuwelink et al., 2015)  

Vanuit het praktijkonderzoek blijkt dat het belang van burgerschapsonderwijs door de 
vaksecties zeker onderkend wordt. De meeste vaksecties geven aan hier binnen hun lessen 
ook vorm aan te geven. Opvallend is dat het beeld van leerlingen anders is. De cijfers die zij 
aan de vakken met betrekking tot burgerschapsvorming hebben gegeven, zijn relatief laag; 
variërend van 3.5 t/m 6.7 op een schaal van 1-10. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat o.a. uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 
(2013) naar voren is gekomen dat leerkrachten vrijwel allemaal een positief beeld hebben van 
hun eigen competenties met betrekking tot lesgeven. In dit onderzoek had slechts 35% van de 
docenten in het voortgezet onderwijs een reëel beeld van haar eigen sterke en zwakke 
professionele vaardigheden. De discrepantie tussen hetgeen dat de leerlingen en hetgeen dat 
de docenten aangeven, kan hier dus ook door verklaard worden.  

6.2 Burgerschapsvorming in klas 1 en 2 op het Dr. Mollercollege 
 
Gedurende dit onderzoek, zijn de leerlingen in klas 2 bevraagd op hun 
burgerschapsontwikkeling. Binnen de vaksecties is er geïnventariseerd wat er aan 
burgerschapsvorming gedaan wordt. Daarmee wordt antwoord gegeven op de deelvragen 2, 4 
en 5: 
- Op welke aspecten scoort het Dr. Mollercollege in de alliantie burgerschapsontwikkeling lager dan 
gemiddeld en wat is hiervan de oorzaak? 
-  Welke activiteiten binnen het huidige onderwijsprogramma in k las 1 en 2 dragen bij aan 
burgerschapsvorming? 
- Welke hiaten zijn er in het huidige onderwijsprogramma in k las 1 en 2 ten opzichte van de ideale 
situatie? 

Vanuit de alliantie burgerschapsvorming is naar voren gekomen dat op het Dr. Mollercollege 
laag gescoord wordt op de onderstaande competenties met betrekking tot 
burgerschapsvorming: 

Competentie:  Kennis/ attituden/ vaardigheden/ reflectie/ gedrag 

Democratisch handelen Attitude: Kritische bijdrage willen leveren 

 Vaardigheden: Luisteren naar de mening van anderen. 

 Gedrag: Ieders stem horen. 

Maatschappelijk verantwoord handelen Attitude: Een ander willen helpen/ niet schaden. 

Omgaan met conflicten Attitude: Standpunt van anderen serieus willen nemen. 

 Reflectie: Nadenken over ontstaan en oplossen van conflicten. 

 Gedrag: Omgaan met conflicten. 
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Gedurende het praktijkonderzoek onder de leerlingen, is gebleken dat de competentie ‘attitude 
– democratisch handelen’ inderdaad aandacht vraagt. Leerlingen geven aan weinig te praten 
over onder andere mensenrechten en een rechtvaardige wereld. Ook actuele onderwerpen 
blijken volgens de leerlingen weinig naar voren te komen tijdens de lessen. Daarbij geeft slechts 
7% van de leerlingen aan dat zij tijdens de lessen iets over de standpunten van politieke partijen 
leren. 
Ook voor de competentie ‘maatschappelijk verantwoord handelen – attitude’ blijkt volgens de 
leerlingen te weinig aandacht te zijn. De verschillende stellingen geven een wisselend beeld 
aan. Het op komen voor anderen en de zorg voor mensen die het minder hebben, behoeft zeker 
aandacht.  
Wat betreft de competentie ‘omgaan met conflicten’ geeft een ruime meerderheid van de 
leerlingen aan dat daar op school goed mee om wordt gegaan en dat problemen uit worden 
gepraat. De vervolgstap daarop, de reflectie, is een punt waarop een verbeterslag gemaakt kan 
worden. 
Vanuit de inventarisatie onder de vaksecties, is naar voren gekomen dat bij enkele vakken de 
actualiteit structureel naar voren komt (Nederlands en Duits.) Gezien het oordeel van de 
leerlingen hierover, is het echter wenselijk om hier meer aandacht aan te besteden. 
Wat betreft de 6 doelen met betrekking tot burgerschapsvorming die uit de literatuur naar voren 
kwamen, geven de meeste secties aan dat zij geen aandacht geven aan doel E: Leerlingen zijn 
op de hoogte van mensenrechten en praten daar met elkaar over. Dit komt overeen met het 
oordeel van de leerlingen. Tegelijkertijd vinden de vaksecties dit wel een belangrijk doel, het 
heeft de derde plaats in de prioritering van de zes doelen. Een doel dat volgens beide partijen 
dus onderbelicht is in klas 1 en 2 en als verbeterpunt mag worden aangemerkt. 
Het belangrijkste doel van burgerschapsvorming is volgens de verschillende vaksecties, doel A: 
Leerlingen leren gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. 13 van de 14 secties geven aan dat 
zij hier aandacht voor hebben. 

6.3 Visie vaksecties 
 
Gedurende het praktijkonderzoek is de vaksecties gevraagd om het begrip 
burgerschapsvorming te definiëren met als doel te onderzoeken hoe de verschillende 
vaksecties over burgerschapsvorming denken en welke kant zij uit willen. Daarmee wordt 
deelvraag 3 beantwoord: Wat is de visie van het Dr. Mollercollege ten aanzien van 
burgerschapsvorming? 
Opvallend was dat er veel overeenkomsten te zien waren in de definiëring door de vaksecties. 
De begrippen maatschappij en/of samenleving kwamen in alle antwoorden terug. De school 
heeft volgens de secties een voorbereidende rol op deelname in de samenleving. Vanuit de 
vergelijking en samenvoeging van de antwoorden, is de volgende visie voor het  
Dr. Mollercollege gekomen: 
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Jongeren groeien op in een steeds complexere, diverse samenleving. Het doel van 
burgerschapsonderwijs op het Dr. Mollercollege is om leerlingen bewust te maken van hun rol in 
de Nederlandse samenleving en hen voor te bereiden op een actieve, positieve deelname in 
deze samenleving waarbij zij zich ontwikkelen tot zelfdenkende, kritische, maar ook sociale 
burgers. Leerlingen leren daarbij op verschillende schaalniveaus omgaan met verschillen, zij 
hebben oog voor de democratische normen en waarden en wederzijds respect. Met betrekking 
tot maatschappelijke onderwerpen en actuele vraagstukken leren de leerlingen om een kritische 
beargumenteerde mening te vormen. 
Burgerschapsvorming is geen apart schoolvak, maar een taak van school! 

6.4 Aanbevelingen 
 
Gedurende dit onderzoek is het belang van burgerschapsvorming op het Dr. Mollercollege 
onderzocht. Daarbij is een eerste inventarisatie gemaakt van activiteiten die er op dit moment 
rond dit thema zijn. Ondanks de erkenning van het belang en de welwillendheid van de 
vaksecties, scoort het Dr. Mollercollege op het gebied van burgerschapsvorming nog niet goed. 
Voor leerlingen blijkt het onvoldoende zichtbaar wat er aan burgerschapsvorming gedaan wordt, 
er is zeker een verbeterslag mogelijk. In deze paragraaf wordt een aantal aanbevelingen 
gedaan waarmee deelvraag 6 beantwoord wordt; Op welke manier kunnen de activiteiten 
binnen het huidige onderwijsprogramma vastgelegd worden en zichtbaar worden voor docenten 
en leerlingen? Ook zal er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag; Welke verbeterpunten 
zijn er mogelijk ten aanzien van het burgerschapsonderwijs in klas 1 en 2 op het Dr. 
Mollercollege?  

Vakwerkplannen 

Iedere vaksectie op het Dr. Mollercollege heeft een vakwerkplan waarin de leeractiviteiten per 
leerjaar beschreven worden. Door het thema burgerschapsvorming in deze vakwerkplannen op 
te nemen, worden vaksecties verplicht na te denken over activiteiten met betrekking tot 
burgerschapsvorming. Daarbij wordt het voor leerlingen, vakdocenten en schoolleiding concreet 
wat er per vak in ieder leerjaar aan burgerschapsvorming gedaan wordt. 

Plusdocument 

Op het Dr. Mollercollege hebben momenteel alle leerlingen in klas 1 en 2 een plusdocument 
waarin leeractiviteiten buiten het reguliere lesprogramma om, een plaats hebben. De komende 
jaren, zal dit plusdocument ook doorgetrokken worden naar de hogere leerjaren. 
Burgerschapsvorming kan in dit plusdocument geïntegreerd worden. Op deze manier zijn 
leerlingen zich bewuster van burgerschapsvorming en wordt het voor hen concreter en meer 
zichtbaar op welke manier zij met het thema bezig zijn.  
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Doorlopende leerlijn 

Het is wenselijk om een doorlopende leerlijn met betrekking tot burgerschapsvorming te 
ontwerpen. Aan de hand van de zes hoofddoelen van burgerschapsvorming, kan per jaar 
beschreven worden, wat we op het Dr. Mollercollege willen bereiken. Vanuit dit onderzoek is 
duidelijk geworden waar de hiaten in klas 1 en 2 liggen. Het is aan te bevelen om deze hiaten 
mee te nemen en daar in deze leerjaren aandacht aan te besteden.  

Burgerschapsopdrachten/ inzet ICT 

Vanuit het praktijkonderzoek is naar voren gekomen dat een aantal vaksecties voorstander is 
van burgerschapsopdrachten in de vorm van webquests. Vanaf schooljaar 2020/2021 
beschikken de leerlingen over een eigen device. Er is een groot aantal bestaande webquests 
met betrekking tot burgerschapsvorming. Aan de hand van de hiaten die er gevonden zijn, kan 
er voor iedere jaarlaag bepaald worden wat zij, buiten het reguliere lesprogramma om, aan 
burgerschapswebquests moeten doen. Het is een mogelijkheid om met name in klas 1 en 2 de 
invaluren hiervoor in te zetten. In de praktijk blijken deze uren vaak niet effectief gebruikt te 
worden door leerlingen. Als zij over een eigen device beschikken, kunnen deze uren perfect 
gebruikt worden voor het maken van de webquests.  

UNESCO-school? 

Aangezien het Dr. Mollercollege internationalisering hoog in het vaandel heeft staan en gezien 
het belang dat docenten en directie aan burgerschapsvorming hechten, is het in de toekomst 
mogelijk een optie om UNESCO-school te worden. Een UNESCO-school maakt deel uit van 
een wereldwijd netwerk en besteed aandacht aan minimaal drie van de vier UNESCO-thema’s: 
- Vrede en mensenrechten; 
- Intercultureel leren; 
- Wereldburgerschap; 
- Duurzaamheid. 
Daarmee maakt de school de aandacht voor burgerschap zichtbaar. Daarbij biedt het de 
mogelijkheid om aan te sluiten bij (internationale) projecten op het gebied van 
burgerschapsvorming. 

Werkgroep burgerschapsvorming 

Vanuit zowel het literatuur- als praktijkonderzoek is duidelijk geworden dat het belang voor 
burgerschapsvorming in het onderwijs door alle partijen onderkend wordt. Nu is het moment om 
door te pakken. Het is zeer wenselijk om op het Dr. Mollercollege een werkgroep met docenten 
vanuit diverse secties te formeren en te faciliteren. Op deze manier wordt het thema breed 
gedragen en kunnen zijn een voortrekkersrol hebben om schoolbreed daadwerkelijk concrete 
stappen te zetten in de doorontwikkeling van burgerschapsvorming op het Dr. Mollercollege. De 
bovenstaande aanbevelingen kunnen door deze werkgroep als uitgangspunt gebruikt worden 
om tot deze concrete stappen te komen.  
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7. Discussie 
 
In dit laatste hoofdstuk, zal ik terugblikken op mijn onderzoek. Wat zijn de tekortkomingen, 
kanttekeningen die geplaatst dienen te worden. 
Daarnaast zal er een vooruitblik zijn op eventueel vervolgonderzoek. 

7.1 Terugblik 
 
Met dit onderzoek, heb ik mijn onderzoeksdoel bereikt, daarnaast is het gesprek met betrekking 
tot burgerschapsvorming op het Dr. Mollercollege (opnieuw) op gang gebracht. Zelf ben ik als 
docent aardrijkskunde ook nog kritischer gaan kijken naar mijn eigen lessen. Ik vind 
burgerschapsvorming namelijk erg belangrijk en wil dat ook graag uitdragen en in mijn eigen 
lessen naar voren laten komen.  
Het blijft echter moeilijk om het thema richting de onderwijspraktijk concreet te maken. Enerzijds 
heeft dit te maken met het feit dat de wettelijke opdracht een hele open opdracht is. Er moet op 
scholen aandacht besteed worden aan het thema, maar in welke mate en op welke manier is 
niet duidelijk geformuleerd. Anderzijds zit het thema wel in verschillende vakken verweven, 
maar blijkt het voor leerlingen niet of onvoldoende zichtbaar dat er aandacht aan besteed wordt.  
Gedurende het praktijkonderzoek onder de leerlingen, bleken de resultaten met betrekking tot 
enkele competenties minder goed dan verwacht. Dit kan betekenen dat er nog winst te behalen 
is op het Dr. Mollercollege en ik ben van mening dat dat ook zeker het geval is. Er dient hierbij 
echter opgemerkt te worden dat het vak Maatschappijleer met betrekking tot 
burgerschapsvorming een grote rol heeft. Dit vak wordt pas in klas 4 havo en vwo gedoceerd. 
Vanwege het feit dat alleen tweedeklassers bevraagd zijn, is de kans groot dat de resultaten in 
de bovenbouw er heel anders uit zouden zien.  

Opvallend in het onderzoek was de verschillen tussen leerlingen en docenten. Docenten geven 
over het algemeen aan dat zij al veel aandacht besteden aan burgerschapsvorming, voor 
leerlingen is dit minder merkbaar. Zij geven de verschillende vakken relatief lage cijfers als het 
gaat om burgerschapsvorming. Zoals in de conclusie aangegeven, kan dit te maken hebben 
met het feit dat docenten hun vaardigheden vaak hoger beoordelen dan leerlingen. Een andere 
reden kan zijn dat leerlingen zich er onvoldoende bewust van zijn. Een laatste reden kan zijn, 
dat docenten een ‘sociaal-wenselijk’ antwoord hebben gegeven. Het zou immers tegenstrijdig 
zijn als een docent aangeeft dat hij burgerschapsvorming ontzettend belangrijk vindt, maar er 
zelf in de les vervolgens weinig tot niets aan doet.  

7.2 Vooruitblik 
 
Tijdens mijn onderzoek, zijn er nieuwe vragen naar voren gekomen die wellicht in aanmerking 
komen voor vervolgonderzoek. Het belang van burgerschapsonderwijs zowel vanuit de wet, het 
OMO-bestuur, het literatuuronderzoek als ook het praktijkonderzoek onder de vaksecties 
onderkend wordt. Burgerschapsonderwijs is actueler dan ooit en vraagt zeker (meer) aandacht 
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op het Dr. Mollercollege. Vanuit het oordeel van de leerlingen kan er gesteld worden dat de 
docenten op dit moment met betrekking tot burgerschapsonderwijs ‘onbewust onbekwaam’ zijn. 
Immers de wil blijkt er zeker te zijn, maar in de uitvoering/ zichtbaarheid voor de leerlingen blijkt 
het op een aantal punten te schorten. Gezien het belang dat ook de docenten hechten aan 
burgerschapsvorming, is een omslag naar een situatie van ‘onbewust bekwaam’ (zie figuur 7.1) 
zeer gewenst. Het is nu het moment om door te pakken! Hoe deze omslag concreet bereikt kan 
worden, vraagt vervolgonderzoek. 

 

 

 

Figuur 7.1: De 4 fases van leren (naar Maslow, 1954) 

 
Aangezien in dit onderzoek alleen tweedeklassers bevraagd zijn ten aanzien van de 
burgerschapscompetenties, is het wenselijk om in een vervolgonderzoek deze resultaten te 
vergelijken met bovenbouwleerlingen. Deze leerlingen hebben immers het vak maatschappijleer 
gevolgd en onder andere daardoor wellicht een andere visie. 
Om burgerschapsonderwijs beter op de kaart te zetten, moeten er concrete stappen gemaakt 
worden. In het praktijkonderzoek zijn drie mogelijke scenario’s genoemd om dat te bereiken. Er 
was echter verdeeldheid onder de vaksecties met betrekking tot deze scenario’s en er is nog 
geen duidelijkheid welke manier de voorkeur van de docenten heeft. Een werkgroep waarin 
verschillende vaksecties vertegenwoordigd zijn, zou daarin het voortouw kunnen nemen om 
concrete stappen te maken. 
Op het Dr. Mollercollege is het havo lid van het netwerk Havisten Competent. Vanuit dit 
programma worden leerlingen voorbereid op het HBO door HBO relevante competenties 
centraal te stellen. Burgerschapsvorming is naar mijn mening goed te verweven in dit 
programma. Het is wenselijk om te onderzoeken op welke manier burgerschapsvorming 
geïntegreerd kan worden in het Havisten Competent programma.   

Er is in onderwijsland en specifiek op het Dr. Mollercollege veel aandacht voor 
burgerschapsvorming. Ten tijde van de afronding van het onderzoek kwam het concept nieuwe 
curriculum voor het onderwijs uit, waarin burgerschap één van de negen leergebieden is 
(Curriculum.nu, 2019). De kerndoelen die hierin beschreven staan kunnen dienen als leidraad 
voor een doorlopende leerlijn op het Dr. Mollercollege. Het is belangrijk om dit thema ook na dit 
onderzoek ‘warm’ te houden onder de vaksecties en concrete stappen te ondernemen ter 
verbetering van de onderwijspraktijk met betrekking tot burgerschapsvorming. 
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Bijlage 1: Resultaten alliantie burgerschap 2018 
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Bijlage 2: Enquêtevragen voor leerlingen 
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Bijlage 3: Vragenlijst burgerschapsvorming voor secties. 
In het kader van mijn AOS onderzoek naar burgerschapsvorming, wil ik de sectie 
vragen om onderstaande vragenlijst tijdens het eerstvolgende sectie-overleg te 
bespreken en in te vullen.  
De verkregen gegevens worden volledig geanonimiseerd verwerkt en uitsluitend voor 
mijn onderzoek gebruikt. 
Dank voor jullie medewerking! 

Jannemieke Verhagen 

 
Sectie:             
 

1. Wat verstaat de sectie onder burgerschapsvorming? Probeer als sectie 
gezamenlijk tot één definitie/ beschrijving te komen. 
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2. Op welke manier zit burgerschapsvorming in jullie onderwijsprogramma 
voor klas 1 en 2 verwerkt? Noem concrete thema’s en licht dit kort toe. 

Klas 1:            

             

             

             

             

             

             

             

Klas 2:            

             

             

             

             

             

             

             

 

o Niet van toepassing, in ons onderwijsprogramma wordt geen aandacht besteed 
aan burgerschapsvorming. 
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3. Vanuit de literatuur is gebleken dat in de ideale situatie 
burgerschapsvorming het onderstaande oplevert. Kruis in onderstaand 
schema de items aan waar jullie als sectie aandacht aan besteden. 
 

Leerlingen leren gezamenlijk verantwoordelijkheden te nemen.   

Leerlingen leren omgaan met verschillen, tegenstellingen en diversiteit binnen de samenleving.   

Leerlingen streven naar sociale cohesie en solidariteit.   
Leerlingen zijn op de hoogte van democratische normen en waarden en handelen daarnaar.   

Leerlingen zijn op de hoogte van mensenrechten en praten daar met elkaar over.   

Leerlingen hebben opvattingen over een rechtvaardige wereld.   
 

Geef in onderstaand schema ook een prioritering aan.  
(1 vindt de sectie het minst belangrijk, 6 het meest belangrijk.) 

Leerlingen leren gezamenlijk verantwoordelijkheden te nemen.   

Leerlingen leren omgaan met verschillen, tegenstellingen en diversiteit binnen de samenleving.   

Leerlingen streven naar sociale cohesie en solidariteit.   
Leerlingen zijn op de hoogte van democratische normen en waarden en handelen daarnaar.   

Leerlingen zijn op de hoogte van mensenrechten en praten daar met elkaar over.   

Leerlingen hebben opvattingen over een rechtvaardige wereld.   
 

4. Geef met een cijfer aan hoe belangrijk de vaksectie burgerschapsonderwijs 
vindt  
(1 = heel onbelangrijk, 5 = heel belangrijk) 
 
1 2 3 4 5 
 
Toelichting:           
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5. Het is een wettelijke opdracht voor scholen om aandacht te besteden aan 
burgerschapsvorming. Op het Dr. Mollercollege is hierin een verbeterslag 
mogelijk. Hieronder staan enkele scenario’s beschreven waarmee we als 
school extra aandacht kunnen besteden aan burgerschapsonderwijs. Geef 
een prioritering aan in deze opties.  
(1 = minst aantrekkelijk scenario, 3 = meest aantrekkelijk scenario.) 

 

 In iedere jaarlaag worden jaarlijks 3 ‘burgerschapsopdrachten’ uitgevoerd. Indien leerlingen over 
een eigen device beschikken, wordt dit gedaan in de vorm van webquests. Deze webquests, kunnen 
tijdens opvanguren gemaakt worden. De resultaten worden vastgelegd in het plusdocument van de 
leerlingen.   
 De verantwoordelijkheid voor burgerschapsonderwijs ligt bij de vaksecties. In ieder vakwerkplan 
komt een kop ‘burgerschapsonderwijs’ waarin concreet wordt beschreven op welke manier er 
jaarlijks aandacht besteed wordt aan burgerschapsonderwijs. Op deze manier wordt het duidelijk 
voor leerlingen en controleerbaar.   
 Jaarlijks wordt in een activiteitenweek voor iedere jaarlaag een burgerschapsproject uitgevoerd. Een 
verslag hiervan komt het plusdocument van leerlingen.   
Ruimte voor evt. andere ideeën vanuit jullie sectie: 
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6. Zijn er opmerkingen/ vragen met betrekking tot burgerschapsvorming op 
het  
Dr. Mollercollege, dan kun je die hieronder kwijt: 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
---EINDE VRAGENLIJST--- 
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Bijlage 4: Stellingen per competentie 
 

Competentie:  Kennis/ attituden/ vaardigheden/ 
reflectie/ gedrag 

Bijbehorende stelling uit 
leerlingenquête (bijlage 2) 

Democratisch handelen Attitude: Kritische bijdrage willen 
leveren 

A1, A2, A3, A4 
B1 

 Vaardigheden: Luisteren naar de 
mening van anderen. 

B2, B3, B4 

 Gedrag: Ieders stem horen. B5. B6 

Maatschappelijk 
verantwoord handelen 

Attitude: Een ander willen helpen/ 
niet schaden. 

B7, B8, B9, B10 
 

Omgaan met conflicten Attitude: Standpunt van anderen 
serieus willen nemen. 

B11, B12, B13 
C1, C2 

 Reflectie: Nadenken over ontstaan 
en oplossen van conflicten. 

C3, C4 

 Gedrag: Omgaan met conflicten. B13 
C1, C2 
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Bijlage 5: Inventarisatie burgerschapsvorming klas 1 en 2 per vak. 
Klas 1  Alfa-vakken 

NE DU EN FA 

Taaluurtje: 1 uur in de week fictie/ literatuur. Lln hebben altijd een boek bij 
zich. 

Voorleeswedstrijd: lln leren voor groep staan en presenteren. Mondig 
worden in de maatschappij. 

Wekelijkse nieuwsquiz via Kahoot. 

Diataal en leesvaardigheid. Teksten gaan over actualiteit/ zaken die 
spelen in de maatschappij. 

Bezoek aan de bibliotheek. Alle lln hebben pasje en worden 
gestimuleeerd. 

Nvt (startvak 
klas 2) 

Geen 
integraal 
onderdeel 
van het 
programma. 

Nvt 

 

Klas 1, Beta-vakken 

BI WI NA SK 

Thema: mens en natuur in 
het project Natuurlijk 
Waalwijk waar o.a. de 
invloed van de mens op de 
omgeving wordt 
besproken. 

Thema: waarneming, 
omgeving en gedrag, 
waarin de invloed van 
alcohol en drugs wordt 
behandeld. 

Nvt Nvt (startvak klas 2) Nvt (startvak klas 3) 
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Klas 1, Gamma-vakken 

 

BV GS LO LB 

Binnen ons vak is 
burgerschapsvorming vooral 
leerlingen bewust kunnen maken 
en leren omgaan met 
maatschappelijke thema's in onze 
huidige maatschappij. Bijvoorbeeld 
door het beschouwen van 
hedendaagse kunst krijgen 
leerlingen een beter beeld van de 
maatschappij die de kunst 
bespiegeld.  
Dus wat houd dit in de praktijk in: 
Het maken en beschouwen van 
beeldend werk om een beter beeld 
te krijgen van onze huidige 
maatschappij. Dit kan ook zijn door 
het bezoeken 
van tentoonstelling. Thema’s als 
Helden, Eten, Chaos&Orde, Macht 
zijn voorbeelden waarbinnen 
gewerkt wordt. 

Standplaatsgebondenheid 
en kennis van mensen/ 
culturen in het verleden: 
jagers, verzamelaars, 
egypte, grieken, romeinen, 
middeleeuwers. 

De sportklassen 
leerjaar 1 helpen mee 
bij de organisatie van 
de koningsspelen voor 
de basisschool. 

Christendom: 
leren wijze van 
besturen, top-
down en 
bottom-up 

Beoordeling 
samenwerking, 
lln beoordelen 
samenwerking 
met formulier 

Humanisme 
behandelt 
mensenrechten 

Kerkbezoek St. 
Jan Waalwijk 

AK MA 

Hoofdstuk 2:  

• Duurzaamheid (ontbossing en de gevolgen hiervan).            
• De verschillen tussen de noord- en zuidpool en de bedreiging van het leefgebied van de 

bevolking door klimaatsveranderingen. 
• Oorzaken en gevolgen van verwoestijning in Noord-Afrika.     
• Kwetsbaarheid van gebieden onderzoeken. 

Hoofdstuk 3:  

• Wat is cultuur en wat zijn de verschillende cultuurgebieden. 
• Hoe verspreiden de culturen zich en wat voor invloed heeft dat op ons dagelijks leven 

(diffusie). 
• Voorbeelden kunnen beschrijven van multiculturele gebieden. 

Hoofdstuk 
7:
  

• De gevolgen van een natuurramp op verschillende schaalniveaus en 
welvaartsgroepen/kijkend naar het ontwikkelingspeil van het land. 

• Leerlingen leren risico’s te bepalen aan de hand van verschillende natuurrampen daarbij 
kijkende naar verschillende schaalniveaus (hazard management) 

 

Nvt 
(Startvak 
klas 4) 
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Klas 2, Alfa-vakken 

NE DU EN FA 

Nieuwsquiz via Kahoot. 

De teksten bij leesvaardigheid 
gaan over de actualiteit/ zaken 
die spelen in de maatschappij. 

Mening leren vormen en 
argumenten geven voor hun 
mening. Bijv. bij gelezen boeken. 
Ook leren ze evalueren op 
opdrachten die ze hebben 
gedaan/ samenwerking. 

Elevator pitch over 2 kwaliteiten 
van jezelf. Lln denken na over 
eigen kwaliteiten, bespreken dit  
met klasgenoten en geven 
voorbeelden bij kwaliteiten. 

Alle lln hebben een biebpasje. 

Woordenschatpresentaties over 
woord uit de actualiteit. Lln 
kiezen een onbekend woord. In 
tweetallen presenteren zij dit en 
vertellen wat het betekent. 

Wekelijks 
nieuws kijken 
(jeugdjournaal 
Duits) 

Geen integraal 
onderdeel van 
het 
programma. 

Nvt 

 

Klas 2, Beta-vakken 

BI WI NA SK 

Thema mens en milieu, waarin o.a. 
milieuproblemen waarin de mens een rol 
speelt aan bod komen. 

Thema voortplanting, met seksuele 
vraagstukken. 

Thema voeding en vertering met 
voedingsvraagstukken 
(wereldvoedselprobleem) en eetstoornissen. 

Thema erfelijkheid en evolutie, waarin de 
evolutietheorie, genetische modificatie aan 
de orde komen. 

Nvt We werken aan 
samenwerking dmv 
groepsopdrachten en 
gezamenlijke practicums. 
Daarnaast spreken we lln 
aan op hun gedrag 
binnen de groep en eisen 
we respectvol gedrag 
naar anderen. 

Nvt (startvak klas 3) 
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Klas 2, Gamma-vakken 

 

BV GS LO LB 

Binnen ons vak is burgerschapsvorming vooral 
leerlingen bewust kunnen maken en leren omgaan 
met maatschappelijke thema's in onze huidige 
maatschappij. Bijvoorbeeld door het beschouwen van 
hedendaagse kunst krijgen leerlingen een beter beeld 
van de maatschappij die de kunst bespiegeld.  
Dus wat houd dit in de praktijk in: 
Het maken en beschouwen van beeldend werk om 
een beter beeld te krijgen van onze huidige 
maatschappij. Dit kan ook zijn door het bezoeken 
van tentoonstelling. Thema’s als Helden, Eten, 
Chaos&Orde, Macht zijn voorbeelden waarbinnen 
gewerkt wordt. 

Standplaatsgebo
ndenheid en 
kennis van 
mensen/ 
culturen in het 
verleden: jagers, 
verzamelaars, 
egypte, grieken, 
romeinen, 
middeleeuwers. 

Ontdekkingsreiz
en, kolonialisme 

Thema loopt als 
rode draad door 
onze lessen: 
samenwerken, 
hulpverlenen, 
omgaan met winst 
en verlies, etc. 

Levensvisieboek: lln 
moeten hun ethiek 
weergeven waarbij 3 
waarden worden 
uitgewerkt a.h.v. concrete 
situaties, dus de normen. 

Joods-Historisch museum 
met stadswandeling + 
bijbels museum.(V) 

Tropenmuseum (H) 

 

AK MA 

Afhankelijk van de tijd die beschikbaar is vanuit de directie behandelen wij 2 of 3 van de onderstaande 
hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1: 
Diversiteit in Afrika. Hierbij valt te denken aan welvaartsverschillen, cultuurverschillen ontstaan door de 
koloniale geschiedenis. 

• Leerlingen leren wat de invloed is van ruimtelijke- en sociale segregatie op het dagelijks leven.  
• Leerlingen leren de HDI (Human development index) te interpreteren en te vergelijken met hun eigen 

leefomgeving. 
• Leerlingen leren gebieden, aan de hand van het ontwikkelingspeil, te vergelijken op regionale- en 

sociale ongelijkheid. Kijkende naar verschillende schaalniveaus. 
Hoofdstuk 5: 
Leerlingen leren zich een mening te vormen over de oorzaken en gevolgen van de bevolkingspolitiek van 
China. Daarbij moeten ze een vergelijken met een kapitalistisch land.  

• Ze leren wereldsteden (global cities) te vergelijken op sociale- en regionale verschillen.  
• Er wordt gekeken naar de oorzaken van verschillende urbanisatieprocessen op lokale- en nationale 

schaal. Tevens wordt besproken wat de gevolgen zijn voor de verschillende gebieden.  
Hoofdstuk 7: 
Invloed van het klimaat op het landschap en tevens op het dagelijks leven van de bevolking. Bekeken vanuit 
verschillend perspectieven. 

Hoofstuk 8: 
Regionale- en sociale ongelijkheid beschrijven en verklaren tussen de BRIC-landen.  

• Voor- en nadelen van de economische groei vanuit de verschillende dimensies (politiek, 
sociaalcultureel, economisch, demografisch en fysisch). 

• Duurzaamheid en biodiversiteit (ontbossing en de gevolgen hiervan).            
• De politieke situatie beschrijven en verklaren op het Koreaanse schiereiland.  

Nvt 
(Startvak 
klas 4) 
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