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Een meisje komt erachter dat haar bewegingen bestaan. 

Dat als zij haar knie buigt, er een buigende knie in de wereld is. 

Dat haar uitgestoken hand wordt gesignaleerd, aanvaard. 

  

Hiermee wordt het meisje vrouw. Ze haalt een extra lapje 

vlees in huis en begint te koken. Iemand schuift aan. 

  

Iemand schuift op 

wanneer de vrouw erachter komt dat ook haar woorden 

worden gesignaleerd, aanvaard. 

  

Als iemand weigert te aanvaarden, 

buigt zij haar knie. 

  

Soms buigt ze haar knie, die steeds stijver wordt. 

Soms bedenkt ze wie haar uitgestoken hand signaleert, aanvaardt. 

 

 

 

Laurine Verweijen  

Turing Gedichtenwedstrijd 2016 
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Samenvatting 
Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 kondigde minister Slob aan dat het kabinet betere 

lessen burgerschapsonderwijs wil in Nederland. Waar het vanaf 2006 nog voldoende was om 

‘iets’ aan burgerschap te doen, zal vanaf nu de hele schoolgemeenschap zich verplicht moeten 

inspannen voor het in de praktijk brengen van het begrip burgerschap.  

Wat is nu eigenlijk precies de burgerschapsopdracht waar we aan moeten voldoen? Wat houdt 

het begrip burgerschap in? En wat vinden de docenten Nederlands op Roncalli belangrijk wat 

betreft burgerschap? Deze vragen worden in dit onderzoek beantwoord. 

De aangescherpte wettelijke burgerschapsopdracht luidt dat het burgerschapsonderwijs aan 

leerlingen voortaan in ieder geval moet gaan om de ontwikkeling van respect voor en kennis 

van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de mensenrechten en het 

bijbrengen van de sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om 

deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving.  

Onder burgerschap wordt in dit onderzoek verstaan: de manier waarop mensen deelnemen aan 

de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de 

rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft.  

De beste manier om vorm te geven aan burgerschapsonderwijs binnen het vak Nederlands op 

Roncalli is door het onderwijs te richten op de burgerschapsvaardigheden die te maken hebben 

met het kritisch verwerken van (digitale) informatie en burgerschapsvaardigheden die zorgen 

voor interactie in dienst van taal- en denkontwikkeling. De conceptvoorstellen van curriculum.nu 

kunnen daarbij als leidraad dienen.  
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1. Inleiding 
Burgerschap. Misschien is dat wel het meest gebruikte woord binnen het onderwijs in het 

schooljaar 2018-2019. Dat is ook niet verwonderlijk: door de aangescherpte opdracht die 

minister Slob het burgerschapsonderwijs in 2018 geeft en door de herziening van het hele 

curriculum in het onderwijs op curriculum.nu vraagt iedere bewust competente docent zich af 

wat hij of zij aan burgerschap kan doen binnen het eigen onderwijs.  

 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 kondigde minister Slob aan dat het kabinet betere 

lessen burgerschapsonderwijs wil in Nederland. Met de nieuwe wet van minister Slob worden 

scholen verplicht om kinderen de basiswaarden van de democratische rechtsstaat bij te 

brengen, zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, 

verdraagzaamheid, autonomie, het afwijzen van onverdraagzaamheid en het afwijzen van 

discriminatie. 

 

Al meer dan tien jaar moeten scholen apart lesgeven in burgerschap, naast de vakken 

maatschappijleer en geschiedenis, maar volgens Slob gaat dat nog niet goed genoeg. 

"Sommigen doen het perfect en hebben burgerschap echt in het DNA van de school verweven", 

zegt Slob. "Bij anderen wordt burgerschap met één les per jaar afgedaan.” (NOS, 2018) De 

minister wil een einde maken aan de vrijblijvendheid. De hele schoolgemeenschap moet zich 

verplicht inspannen voor het in de praktijk brengen van het begrip burgerschap. Het plan van 

aanpak voor burgerschap moet ook in de schoolgids komen te staan en leraren moeten het 

voorbeeld worden voor de leerlingen. 

De behoefte om burgerschap in de samenleving te versterken komt voort uit de wens om de 

sociale cohesie binnen de samenleving te vergroten. In het rapport Burgerschap in het 

voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief (Munniksma, 2017) wordt 

beschreven hoe zorgen over de toegenomen diversiteit in de samenleving, de voortschrijdende 
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individualisering, de groeiende polarisatie en de verharding van het maatschappelijke klimaat 

redenen zijn om burgerschap beter te verankeren in het onderwijs.  

In december 2018 heeft de ministerraad ermee ingestemd het wetsvoorstel aan de Raad van 

State te zenden (Rijksoverheid, 2018). Als de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel 

aannemen, gaat die het daaropvolgende schooljaar in. Dat wordt dus mogelijk het schooljaar 

2019-2020 en er is dus werk aan de winkel. Ook op Roncalli zullen we goed na moeten denken 

hoe we burgerschap beter kunnen verankeren in ons curriculum.  

1.2 Context van het onderzoek 

Roncalli is een daltonschool in Bergen op Zoom die deel uitmaakt van vereniging Ons 

Middelbaar Onderwijs. Ooit ontstond Roncalli uit een afdeling van de middelbare meisjesschool 

van het Mollerlyceum te Bergen op Zoom. In 1957 werd de school zelfstandig en werd gekozen 

voor een ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’, waarbij er door de nadruk op (tempo)differentiatie meer 

ruimte kwam voor de capaciteiten en de ontplooiing van de individuele leerling. In 2013 werd 

Roncalli officieel een daltonschool waarin de Eigen-Tempo-Werkwijze centraal staat. Op 1 

oktober 2018 heeft Roncalli 1291 leerlingen en 116 medewerkers en ‘biedt de school een 

gastvrije leeromgeving waar normen en waarden, respect, vertrouwen in jezelf en de ander, en 

betrokkenheid centraal staan’ (Roncalli, 2018). 

Vanzelfsprekend komt burgerschap op Roncalli al aan bod binnen de lessen maatschappijleer, 

geschiedenis en levensbeschouwing. Daarnaast komt burgerschap tot uiting in diverse culturele 

activiteiten en projecten als Cross Your Borders. Gezien de nieuwe wet is dat echter niet 

voldoende. Alle vakken moeten immers structureel aandacht besteden aan burgerschap. Dit 

onderzoek richt zich dan ook op de vraag hoe burgerschap geïntegreerd kan worden binnen 

andere vakken, te beginnen bij het vak Nederlands.  

Op dit moment wordt er op Roncalli geen structurele aandacht gegeven aan burgerschap 

binnen de lessen Nederlands, terwijl het vak zich zeer goed leent voor lessen in burgerschap. 

Niet voor niets noemt de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) het vak expliciet onder de kop 

De burgerschapsopdracht: wat moet en wat kan? “Nederlands vormt daarbij een goede basis 

bestaande uit vaardigheden die van belang zijn voor burgerschap zoals: `het omgaan met 

informatiebronnen' (kerndoel 5), 'overleggen en discussiëren' (kerndoel 6), 'fictie en non-fictie' 
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waaronder het 'uitbreiden van de belevingswereld' (kerndoel 8)” (SLO, 2006). Ook in de 

inhoudelijke verkenning voor het funderend onderwijs door SLO Een basis voor burgerschap 

wordt de rol van het vak Nederlands benoemd: “In deze kerndoelen wordt een relatie gelegd 

tussen (Nederlands) taalonderwijs en succesvolle deelname in de samenleving en aan de 

sociale functie van taal.” (Bron, 2006) 

Hopelijk zorgt de vergrote aandacht voor burgerschap bij het vak Nederlands voor een 

sneeuwbaleffect, waardoor ook andere vakken gaan nadenken over de mogelijkheden van 

burgerschapsvorming binnen hun eigen vakgebied.  
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2. Probleemstelling  
Dat jongeren leren om hun weg te vinden in de wereld is belangrijk. Minister Slob is van mening 

dat de hele schoolgemeenschap zich verplicht moet inspannen voor het in praktijk brengen van 

het begrip burgerschap, want dat gaat niet vanzelf. Het achtervoegsel -schap in het woord 

burgerschap verwijst niet voor niets naar het scheppen van iets. In de etymologiebank van het 

Meertens Instituut, dat onderzoek doet naar de Nederlandse taal en cultuur, is te lezen dat 

‘schap’ vroeger een zelfstandig woord was dat zoiets betekende als ‘schepsel, aard of 

eigenschap (etymologiebank.nl). Zo bezien moet je burgers dus scheppen, bepaalde 

eigenschappen bijbrengen, vormen. 

 

2.1 Praktijkprobleem 

In Burgerschap in het voortgezet onderwijs - Nederland in vergelijkend perspectief wordt goed 

omschreven waarom burgerschapsonderwijs zo belangrijk is. “Vreedzaam samenleven met 

mensen met verschillende meningen, achtergronden, geloven en leefstijlen gaat niet vanzelf. In 

een diverse samenleving is het extra belangrijk dat verschil en debat er mogen zijn: mensen 

moeten hun eigen leven kunnen leiden en ook anderen daarvoor de ruimte geven. Daarvoor 

moeten ze kunnen omgaan met andersdenkenden, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de 

samenleving én eraan kunnen bijdragen, democratische waarden onderschrijven, anderen 

respecteren en bereid zijn samen constructieve beslissingen te nemen.” (Munniksma, 2017, 

p.26) 

In De staat van het onderwijs 2018 wordt door de Onderwijsinspectie echter geconcludeerd dat 

er onvoldoende vorderingen zijn op het terrein van burgerschap en sociale vaardigheden 

(Onderwijsinspectie, 2018). In het rapport Burgerschap in het voortgezet onderwijs - Nederland 

in vergelijkend perspectief dat deel uitmaakt van de International Civic and Citizenship 

Education Study (ICCS) 2016 wordt vastgesteld: “In vergelijking met het buitenland doen 

Nederlandse scholen minder aan burgerschap. Daarnaast beschikken leerlingen in ons land 

over minder burgerschapscompetenties (kennis, vaardigheden en houding) dan hun 

leeftijdsgenootjes in vergelijkbare landen.” (Munniksma, 2017, p.83)  
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Uit het internationale onderzoek komt naar voren dat de burgerschapshoudingen van 

Nederlandse middelbare scholieren relatief laag zijn. Bij burgerschapshoudingen gaat het om 

wat leerlingen vinden van democratische beginselen, zoals de vrijheid van meningsuiting en van 

(aspecten van goed) burgerschap, zoals hard werken of het recht om een eigen mening te 

hebben. Ook de attitude ten opzichte van gelijke rechten (voor mannen en vrouwen en voor alle 

etnische groepen) valt onder burgerschaphoudingen.  

In figuur 1 uit De staat van het onderwijs 2018 is bovendien te zien dat leerlingen in het 

Nederlands voortgezet onderwijs minder burgerschapskennis hebben dan leerlingen in de 

landen om ons heen. Burgerschapskennis valt uiteen in kennis over de democratische 

samenleving (zoals de functie van wetten), over de onderliggende principes (zoals gelijkheid 

voor de wet) en de toepassing daarvan (zoals verkiezingen). Het niveau van 

burgerschapskennis is in de loop van de tijd weliswaar gestegen, maar minder dan in de landen 

om ons heen. 

 

55 

 

Figuur 1: Gemiddelde burgerschapskennis in Nederland in vergelijking met internationaal gemiddelde en 

vergelijkbare landen (Onderwijsinspectie, 2018) 
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2.2 Onderzoeksdoel   

Op dit moment is er op Roncalli binnen het vak Nederlands geen structurele aandacht voor 

burgerschap, terwijl het vak zich bij uitstek leent voor het aanleren van 

burgerschapsvaardigheden als overleggen en discussiëren, omgaan met informatiebronnen en 

het uitbreiden van de belevingswereld. Het doel van dit onderzoek is dan ook om in kaart te 

brengen hoe we binnen het vak Nederlands de burgerschapscompetenties van de leerlingen op 

Roncalli kunnen vergroten.  

 

2.3 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag van dit praktijkonderzoek luidt: Wat is de beste manier om vorm te geven 

aan burgerschapsonderwijs binnen het vak Nederlands op Roncalli?  

 

2.4 Onderzoeksdeelvragen 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen van belang: 

1. Wat is de wettelijke burgerschapsopdracht? 

2. Wat is burgerschap? 

3. Aan welke aspecten van het burgerschapsonderwijs moet er aandacht worden besteed 

binnen het vak Nederlands op Roncalli?  
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3. Theoretisch kader  
 

Om de vraag te kunnen beantwoorden op welke manier we het beste binnen het vak 

Nederlands op het Roncalli vorm kunnen geven aan burgerschapsonderwijs is het belangrijk 

eerst te weten wat precies de wettelijke burgerschapsopdracht is (zie deelvraag 1).  

 

3.1 Wettelijke burgerschapsopdracht 

Burgerschapsonderwijs staat al jaren, zo niet eeuwen, in de belangstelling. Op de 

wikipediapagina over de geschiedenis van het burgerschapsonderwijs begint het overzicht zelfs 

direct na de Bataafse Revolutie. In de bundel Van kind tot burger. Volksopvoeding via het 

onderwijs in Nederland (1780-1920) (Dalhuizen, 2005) wordt de geschiedenis van de 

negentiende-eeuwse volksopvoeding weergegeven. Aan de ene kant heeft burgerschap in de 

negentiende eeuw vooral te maken met plichten als gehoorzaamheid, orde, eerlijkheid, 

vriendelijkheid, hulpvaardigheid en barmhartige naastenliefde en lijkt opvoeding tot burgerschap 

vooral synoniem met morele opvoeding. Aan de andere kant is er ook aandacht voor de 

maatschappelijke dimensie van burgerschap, zoals vaderlandsliefde en verdraagzaamheid in 

de Nutsideologie. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog was de overheid lange tijd niet zo happig op het ontwikkelen van 

burgerschapsonderwijs. In het pamflet Het Wilhelmus voorbij: over het ontwikkelen van 

burgerschap in het onderwijs beschrijft Bram Eidhof (2018) dat de regering bang was voor 

staatsindoctrinatie. De heersende gedachte in die tijd was dat de regering zich niet moest 

inlaten met burgerschapsonderwijs, omdat scholen daarvoor te verschillend zijn. Bepalen wat 

goed burgerschap is kon het beste worden overgelaten aan groepen burgers die daar vanuit 

hun levensbeschouwing een eigen invulling aan geven. Ook zou het afbreuk doen aan de 

autonomie van het kind.’  

 

Die terughoudendheid zorgt ervoor dat de invulling van het begrip burgerschap lang onduidelijk 

blijft. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceert in 1992 een studie naar 

burgerschap waarin gesteld wordt ‘dat ondanks toegenomen aandacht het begrip burgerschap 
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en de inhoud daarvan in hoge mate onbepaald blijven’ (Van Gunsteren, 1992). In de studie 

wordt omschreven hoe in het verleden economische noodzaak, sociaal-culturele structuren en 

homogeniteit een vruchtbare voedingsbodem vormden voor onze democratische rechtsstaat. 

Nu wordt echter vastgesteld dat er in steeds grotere mate sprake is van een plurale 

samenleving waarin burgers voortdurend te maken hebben met mensen die anders zijn dan 

zijzelf. Een dergelijke samenleving vraagt volgens de WRR om nieuwe vaardigheden van de 

burger. “Een burger kan oordeelkundig omgaan met pluraliteit, met anderen die verrassend of 

hinderlijk anders zijn, met loyaliteitsconflicten, met tragedies. Hij heeft hiervoor geen 

oplossingsformule, maar hij weet in dergelijke situaties wel een zinnige eigen keuze te maken 

en die van anderen te respecteren.” (Van Gunsteren, 1992, p. 117). 

 

In Een basis voor burgerschap: een inhoudelijke verkenning voor het funderend onderwijs door 

de Stichting Leerplanontwikkeling (Bron, 2006) wordt regelmatig verwezen naar de studie van 

de WRR uit 1992. De conclusie over het belang van om kunnen gaan met verschillen is in deze 

nota vrijwel gelijk aan die van de WRR in 1992: “Een van de belangrijkste, en tevens een van 

de moeilijkste zaken die kinderen over democratie moeten leren is hoe je fair en rechtvaardig 

omgaat met diversiteit en conflicten. In een plurale samenleving moeten kinderen via een 

democratische opvoeding leren ontdekken dat mensen van verschillende pluimage toch heel 

goed samen problemen kunnen oplossen.” (Bron, 2006, p. 25) 

 

Eind 2005 wordt er een wet aangenomen waarin scholen gevraagd wordt aandacht te besteden 

aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Met ingang van 1 februari 2006 is ‘de opdracht 

van het onderwijs om jonge mensen voor te bereiden op deelname aan een plurale 

samenleving opnieuw geformuleerd’ (Inspectie van het Onderwijs, 2006). De aanleiding is 

volgens de Inspectie tweeledig: “De betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers 

en overheid is afgenomen. De plichten en rechten die bij burgerschap horen, lijken soms wat op 

de achtergrond te zijn geraakt. Daar komt nog bij dat sommige ouders/verzorgers en kinderen 

niet gewend zijn aan burgerschapstradities en gebruiken van onze samenleving.” (Inspectie van 

het Onderwijs, 2006, p. 4). 
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De opdracht aan scholen om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen wordt 

vastgelegd in een aantal wetsartikelen en 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.” (Inspectie van het Onderwijs, 

2006, p. 4). 

 

Hoewel er wel aandachtspunten genoemd worden waarop de Inspectie van het Onderwijs zal 

letten (bijvoorbeeld ‘de school schenkt aandacht aan bevordering van sociale competenties’ of 

‘de school brengt burgerschap en integratie ook zelf in de praktijk’) geeft de Inspectie ook aan 

dat scholen vrij zijn zelf vorm te geven aan het burgerschapsonderwijs:  

“Het beleid van de overheid is erop gericht om scholen meer ruimte te geven om zelf invulling te 

geven aan het onderwijs. Ook wordt niet voorgeschreven hoe scholen aandacht moeten geven 

aan burgerschap en integratie. Dit betekent dat ook het toezicht terughoudend is. De inspectie 

ziet er primair op toe dat scholen invulling geven aan de taak burgerschap en integratie te 

bevorderen en de door de wetgever genoemde elementen daarvan in het onderwijs worden 

ingevuld. Hoe daaraan invulling wordt gegeven is aan de school.” (Inspectie van het Onderwijs, 

2006, p. 9-10). 

 

De kritiek - van onder andere Bram Eidhof - is dat in de wettekst van 2006 een duidelijke visie, 

met definitie en concrete leerdoelen, dus nog steeds ontbreekt. Het gaat slechts om een 

inspanningsverplichting van het onderwijs. Burgerschap blijft een containerbegrip waar van alles 

op te projecteren is (Eidhof, 2018).  

Wel worden door SLO kernleerplannen ontwikkeld, die scholen houvast kunnen geven bij het 

plannen en uitvoeren van een lesprogramma en het inbedden van burgerschapsvorming in hun 

schoolcurriculum. (Bron, 2006). Scholen kunnen leerlingen bijvoorbeeld kennis bijbrengen over 

verschillende culturen, religies en etniciteiten, en hen in contact brengen met leeftijdsgenootjes 

die een andere achtergrond dan zijzelf hebben. Dat hoeft niet per se in een apart vak te 

gebeuren. Burgerschapsvorming kan ook impliciet aan de orde komen, bijvoorbeeld in de wijze 

waarop de school invulling geeft aan regels of onderlinge contacten.  
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In 2008 wordt de normering door de Inspectie van het Onderwijs aangescherpt. De periode van 

twee jaar sinds 2006 zijn volgens de Inspectie immers een redelijke termijn geweest om de 

burgerschapsopdracht te implementeren.  

Er wordt voortaan beoordeeld op twee kwaliteitsindicatoren: “Sinds 1 februari 2008 is het 

oordeel over de kwaliteit met enkele aandachtspunten uitgebreid. De kwaliteit van 

burgerschapsonderwijs wordt als onvoldoende beoordeeld, indien de school niet beschikt over 

een visie waarin de opvatting van de school over burgerschap is aangegeven. Deze visie dient 

planmatig te zijn uitgewerkt in doelen en in het onderwijsaanbod waarmee de school die visie 

wil realiseren. Ook is van belang dat de school de visie en de manier waarop ze burgerschap 

bevordert, voor ouders, leerlingen en omgeving inzichtelijk maakt. Bijvoorbeeld door een 

verantwoording in de schoolgids.” (Onderwijsraad, 2012). 

Daarnaast moeten scholen aan ten minste twee van onderstaande vier dimensies voldoende 

aandacht besteden: 

 •  de competenties om met andere mensen om te gaan;  

•  voorbereiding op deelname aan de Nederlandse samenleving;  

•  bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtstaat; en  

•  als school zelf in de praktijk brengen van burgerschap. 

 

Omdat de Inspectie van het Onderwijs herhaaldelijk constateert dat er door de jaren heen 

weinig vooruitgang te zien is in de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs in het primair en 

voortgezet onderwijs, wordt in 2012 door de Onderwijsraad het advies Verder met burgerschap 

in het onderwijs uitgebracht.  

De inhoudelijke kern van de burgerschapsopdracht is volgens de Onderwijsraad als volgt 

samen te vatten:  “Jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in 

een pluriforme, democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze 

samenleving een eigen bijdrage te (willen) leveren. Deze gemeenschappelijke kern bevat twee 

componenten die in het onderwijs aan bod zouden moeten komen. Ten eerste: kennis over de 

democratische rechtstaat en de waarden en spelregels die hieraan ten grondslag liggen. Ten 

tweede: identiteitsontwikkeling van leerlingen, dat wil zeggen de ontwikkeling van en reflectie op 

eigen idealen, normen en waarden en de eigen positie in de samenleving.” (Onderwijsraad, 

2012, p. 22) 
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In het advies van de Onderwijsraad is voor het eerst expliciet te lezen dat iedere docent zijn of 

haar vak moet kunnen koppelen aan burgerschap: “De raad is van mening dat elke 

startbekwame docent in staat zou moeten zijn vakinhouden te koppelen aan activiteiten en 

gesprekken in het kader van burgerschap. Dit geldt niet alleen voor de leraar maatschappijleer, 

maar ook voor bijvoorbeeld de leraar Frans. Dit vraagt van aankomende leraren niet alleen een 

uitstekende vakkennis en het vermogen tot goed pedagogisch handelen, maar ook een 

democratische gezindheid, een sterk ontwikkelde eigen identiteit en voldoende kennis en 

vaardigheden op het gebied van burgerschap.” (Onderwijsraad, 2012, p.32) 

 

In 2018 wordt de roep om duidelijkheid nog sterker. Op de website van de Rijksoverheid is te 

lezen: “Veel scholen vinden nu niet duidelijk in de wet staan wat er van hen wordt verwacht en 

daarom werkt minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aan een 

wetsvoorstel dat scholen meer duidelijkheid geeft. (...) Met dit wetsvoorstel wordt de algemene 

burgerschapsopdracht aan scholen verduidelijkt. Het burgerschapsonderwijs aan leerlingen 

moet voortaan in ieder geval gaan om: de ontwikkeling van respect voor en kennis van de 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de mensenrechten en het bijbrengen van 

de sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te 

maken van en bij te dragen aan de samenleving. Het personeel van de school handelt volgens 

deze waarden.” (Rijksoverheid, 2018) 

Door de wet te wijzigen krijgt de inspectie meer mogelijkheden om scholen aan te spreken over 

hun burgerschapsonderwijs. 

 

3.2 Het begrip burgerschap    

Niet alleen de wettelijke burgerschapsopdracht was lange tijd onduidelijk omschreven, ook van 

een heldere definitie van burgerschap was niet altijd sprake. Ook Van Gunsteren (1992) stelt dit 

vast: “Concrete omlijning van het begrip levert problemen op, getuige de moeizame formulering 

in het Woordenboek der Nederlandse Taal. Daarin wordt burgerschap aangeduid als 

`hoedanigheid van de burger gegrond op het burgerrecht' . Vergelijk ook de weinig zeggende 

aanduiding van burgerschap in Van Dale: `staat van burger'.” (Van Gunsteren, 1992, p. III) 

 

Volgens Van Gunsteren (1992) is het begrijpelijk dat het moeilijk is om een adequate 

omschrijving te geven van het begrip burgerschap. De inhoud van het begrip is immers niet 
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alleen van taalkundige aard. Het is een politiek concept waarbij de inhoud varieert, afhankelijk 

van de tijd en plaats. Daarnaast dient het concept van burgerschap ook ter normering van het 

handelen van de overheid en de particulieren. Het is dus zeer ingewikkeld om het concept 

burgerschap te omschrijven.  

 

De brochure Toezicht op Burgerschap en Integratie van de Inspectie van het Onderwijs (2006) 

geeft dan ook weinig aanknopingspunten voor een heldere definitie van burgerschap. In het 

hoofdstuk ‘Wat is burgerschap’ staat het volgende: “Actief burgerschap verwijst naar de 

bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve 

bijdrage aan te leveren; sociale integratie naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of 

culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan 

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

Nederlandse cultuur.” (Inspectie van het Onderwijs, 2006, p.4) 

 

Opvallend is dat in deze definitie niet omschreven wordt hoe de gemeenschap waar de burgers 

deel van uitmaken eruit ziet. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft daar 

onderzoek naar gedaan. In het rapport Waarden, normen en de last van het gedrag (2003) 

wordt onder andere verslag gedaan van welke fundamentele waarden onze samenleving bindt. 

De paradoxale conclusie is dat onze moderne open samenleving gekenmerkt wordt door een 

grote mate van geïndividualiseerde keuzevrijheid van burgers en door een groter geworden 

pluriformiteit in waardeoriëntaties. Juist de rechtsstaat en de democratie bieden een garantie 

voor deze pluriformiteit en persoonlijke vrijheid. De waarden van democratie en rechtsstaat 

vormen volgens de WRR dan ook de fundamentele waarden van onze samenleving.  

 

De democratie en rechtsstaat leggen ook verplichtingen op, namelijk om de waarden van 

democratie en rechtsstaat en het open karakter ervan in stand te houden. Volgens de WRR is 

het dan ook een primaire taak van de overheid om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de 

samenleving dit open karakter zal blijven behouden. “Concreet betekent dit dat de overheid de 

waarden van pluriformiteit en de doorwerking ervan in de democratische rechtsstaat zichtbaar 

zal dienen uit te dragen”, aldus de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 

2003, p. 264).  
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In het essay Opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid in het algemeen belang: de noodzaak van 

een democratisch-pedagogisch offensief (2004) waarschuwt Micha de Winter dat gebrek aan 

kennis over en betrokkenheid bij de democratie, die democratie zeer kwetsbaar maakt. Juist in 

een tijd van groeiende nadruk op het eigenbelang, van desinteresse in de publieke zaak, van 

toenemende pluriformiteit, afnemende sociale cohesie en oprukkend fundamentalisme is 

hernieuwde aandacht voor het algemeen belang dringend noodzakelijk volgens De Winter. 

“Sterker geformuleerd: de democratie is het aan toekomstige burgers (en dus aan zichzelf) 

verschuldigd om alle mogelijke en toelaatbare pedagogische middelen in te zetten ter 

reproductie, cultivering en koestering van haar grondbeginselen en uitingsvormen. 

Democratieopvoeding is zo niet langer slechts een kwestie van persoonlijke pedagogische 

keuzes, maar tevens een urgente pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving, ten 

behoeve van het algemeen belang.” (De Winter, 2004, p. 3) 

 

Het is dan ook niet gek dat in de definitie van burgerschap die de rijksoverheid in 2018 hanteert 

de waarden democratie, rechtsstaat en vrijheid terugkomen. De overheid spreekt dan niet 

langer van ‘actief burgerschap’ maar slechts van burgerschap. Aan deze definitie wordt 

gerefereerd als er in het vervolg van dit onderzoek gesproken wordt over burgerschap:  

 

“Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is 

dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die 

iedereen heeft.” (Rijksoverheid, 2018) 
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4. Methode 
In dit hoofdstuk zal ik de methode beschrijven die ik gebruikte heb om de (deel)vragen te 

beantwoorden.  

 

4.1 Onderzoeksinstrument    

Om de verschillende deelvragen te kunnen beantwoorden heb ik van verschillende 

onderzoeksinstrumenten gebruikgemaakt. 

 

Literatuuronderzoek 

Deelvraag1 en 2 (Wat is de wettelijke burgerschapsopdracht? Wat is burgerschap?) heb ik 

kunnen beantwoorden door verschillende tekstbronnen te raadplegen (zie: 3. Theoretisch 

kader). 

 

Enquête 

Om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden (Aan welke aspecten van het burgerschapsonderwijs 

moet er aandacht worden besteed binnen het vak Nederlands op Roncalli?) heb ik met behulp 

van Google Forms een enquête opgesteld van 34 items. Ik heb voor het opstellen van de 

enquête gebruikgemaakt van de vragenlijst die door de Universiteit van Amsterdam wordt 

gebruikt bij het onderzoeken van het burgerschapsonderwijs bij de International Civic and 

Citizenship Education Study (Munniksma, 2017).  

 

Interview 

Om ongewenste overlap of hiaten binnen het burgerschapsonderwijs te voorkomen, heb ik een 

vraaggesprek gehouden met een docent maatschappijleer en een gesprek met een docent 

levensbeschouwing. De verschillende onderdelen van burgerschapsonderwijs uit de 

eerdergenoemde enquête vormden bij de gesprekken het uitgangspunt.  
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4.2 Respondenten    

Ik heb alle docenten Nederlands van Roncalli uitgenodigd de enquête in te vullen. Van de zeven 

uitgenodigde docenten hebben zes docenten de enquête ingevuld (ruim 85%).  

De vraaggesprekken heb ik gehouden met één docent maatschappijleer en één docent 

levensbeschouwing.  

 

4.3 Procedure    

Per e-mail heb ik de vakgroep Nederlands gevraagd de enquête in te vullen. Zowel in de e-mail 

als in de inleiding van de enquête heb ik duidelijk gemaakt wat het doel van dit onderzoek is. 

Omdat na tien dagen nog niet iedereen de enquête had ingevuld, heb ik het verzoek nog eens 

herhaald. De enquête wordt anoniem ingevuld.  

Voor de vraaggesprekken met de docent maatschappijleer en levensbeschouwing heb ik een 

afspraak gemaakt. De vraaggesprekken vonden plaats in de mediatheek, binnen een lesuur (50 

minuten). Aan het begin van het vraaggesprek heb ik aangegeven wat het doel van het 

onderzoek is. Tijdens het vraaggesprek hebben de docenten aan de hand van de enquête die 

ook is afgenomen bij de vakgroep Nederlands aangegeven welke onderdelen ze belangrijk 

vinden binnen het vak Nederlands en welke onderdelen ze belangrijk vinden binnen hun eigen 

vak (maatschappijleer of levensbeschouwing). Tijdens de gesprekken heb ik schriftelijke 

aantekeningen gemaakt.  

 

4.4. Data-analyse    

In de enquête werd de docenten Nederlands gevraagd op een vijfpuntsschaal aan te geven hoe 

belangrijk ze het vinden dat een bepaald onderdeel aandacht krijgt binnen het vak Nederlands 

(zie bijlage). Een score 1 betekent ‘helemaal niet belangrijk’ en een score 5 ‘heel belangrijk. 

Ik heb per item de gemiddelde score berekend en op basis daarvan een lijst gemaakt van de 

verschillende onderdelen op volgorde van belangrijkheid volgens de vakgroep. Daarna heb ik 

gekeken in hoeverre de collega’s die lesgeven in maatschappijleer en levensbeschouwing het 

belangrijk vinden dat er binnen het vak Nederlands aandacht besteed wordt aan het betreffende 

onderdeel.  
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5. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de enquêtes en de interviews die leiden 

tot de beantwoording van deelvraag 3: Aan welke aspecten van het burgerschapsonderwijs 

moet er aandacht worden besteed binnen het vak Nederlands op Roncalli? 

Deelvraag 1 en 2 werden in het Theoretisch kader al beantwoord door middel van 

literatuuronderzoek.  

 

5.1. Enquête    

Zoals beschreven bij de methode is de docenten Nederlands van Roncalli gevraagd aan te 

geven of ze het belangrijk vinden dat onderstaande items aan de leerlingen worden 

aangeboden tijdens de lessen Nederlands. Score 1 is daarbij ‘helemaal niet belangrijk’ en score 

5 ‘heel belangrijk’.  

De docent maatschappijleer en de docent levensbeschouwing die ik voor dit praktijkonderzoek 

geïnterviewd heb, heb ik gevraagd in dezelfde enquête aan te geven welke aspecten ze heel 

belangrijk vinden binnen het vak Nederlands en welke scores ze heel belangrijk vinden binnen 

hun eigen vak (maatschappijleer of levensbeschouwing).  

Als de docent maatschappijleer aangaf een item heel belangrijk (score 5) te vinden binnen het 

vak Nederlands heb ik de afkorting MaNe achter het item gezet. Als de docent 

levensbeschouwing aangaf een item heel belangrijk (score 5) te vinden binnen het vak 

Nederlands heb ik de afkorting LeNe achter het item gezet. Bij items waarvan de docent 

maatschappijleer aangaf het heel belangrijk te vinden binnen het vak maatschappijleer heb ik 

de afkorting Ma achter het item gezet. Bij items waarvan de docent maatschappijleer aangaf het 

heel belangrijk te vinden binnen het vak maatschappijleer heb ik de afkorting Le achter het item 

gezet.  

 

Hierna volgen de items op volgorde van belangrijkheid vanuit het perspectief van de docenten 

Nederlands.  
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De volgende zes items scoorden gemiddeld 4,66 punten en worden dus als het belangrijkst 

ervaren door de vakgroep Nederlands op Roncalli: 

Leerlingen analyseren informatie van verschillende internetbronnen (bijvoorbeeld Wikipedia, 

online kranten). MaNe Ma LeNe Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over verantwoord gebruik van het internet. MaNe 
Ma LeNe Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over privacy op het internet. MaNe Ma LeNe Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over betrouwbaarheid van bronnen op het 

internet. MaNe Ma Le 

Docenten Nederlands moedigen leerlingen aan om een eigen mening te vormen. MaNe Ma Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over kritisch en zelfstandig denken. MaNe Ma Le 

 

Deze twee items worden met gemiddeld 4,5 punten iets minder belangrijk gevonden door de 

vakgroep Nederlands op Roncalli: 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over sociale media. Le 

Leerlingen komen in de klas voor hun eigen mening uit, ook al wijkt die af van die van de 

meeste andere leerlingen. LeNe Le Ma 

 

De volgende zeven items scoorden gemiddeld 4,33 punten: 

Docenten Nederlands moedigen leerlingen aan om te praten met mensen die er een andere 

mening op nahouden. MaNe Ma  LeNe Le 

Leerlingen praten over maatschappelijke en politieke onderwerpen. Ma Le 

Leerlingen kijken naar het tv-journaal om te weten te komen wat er in Nederland en de rest van 

de wereld gebeurt. LeNe Le 

Leerlingen lezen de krant om te weten te komen wat er in Nederland en de rest van de wereld 

gebeurt.  

Leerlingen nemen deel aan een discussie. MaNe LeNe Le Ma 

Leerlingen nemen deel aan een debat. Ma 
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Leerlingen dragen zelf actuele politieke gebeurtenissen aan om hierover in de klas te 

discussiëren. LeNe 

 

Deze zes items scoorden gemiddeld 4,16 punten: 

Leerlingen bespreken een krantenartikel over een politieke of maatschappelijke kwestie. MaNe  

Leerlingen geven argumenten voor hun mening over een politieke of maatschappelijke kwestie. 

MaNe Ma 

Leerlingen schrijven een betoog waarin ze hun mening geven over een politieke of 

maatschappelijke kwestie. MaNe Ma 

Leerlingen zoeken via internet informatie over maatschappelijke of politieke onderwerpen. 

MaNe Ma Le 

Leerlingen stellen zelf onderwerpen voor de volgende lessen burgerschap voor. Le Ma 

Docenten Nederlands moedigen leerlingen aan om hun eigen mening te verkondigen. MaNe Ma 

 

De volgende drie items scoorden gemiddeld 4 punten: 

Leerlingen volgen een televisiedebat over een politieke of maatschappelijke kwestie.  

Leerlingen spreken hun klas toe over een maatschappelijk of politiek onderwerp. MaNe Ma 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over conflictbeheersing. MaNe Ma Le 

 

De andere items scoren gemiddeld allemaal lager dan 4. Dit betekent dat de docenten 

Nederlands ze gemiddeld genomen minder belangrijk vinden dan bovenstaande 

eerdergenoemde burgerschapsitems. 

 

Dit item scoorde gemiddeld 3,83 punten: 

Leerlingen werken aan projecten waarvoor ze buiten school informatie moeten verzamelen. 

LeNe Le Ma 
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Deze twee items scoorden gemiddeld 3,33 punten: 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over burgerrechten en - plichten. Le Ma 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over mensenrechten. Le Ma  

 

De volgende drie items scoorden gemiddeld 3,16 punten: 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over politieke systemen. Le Ma  

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over emigratie en immigratie. Le Ma 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Le 

Ma 

 

Deze vier items scoren gemiddeld 3 punten: 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over de Europese Unie. Ma 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over de grondwet. LeNe Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over de internationale organisaties. Ma 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over verkiezingen. Le Ma  

 

Tenslotte scoort dit item gemiddeld 2,83 punten: 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over het milieu en milieuduurzaamheid. LeNe 

 

5.2 Interviews    

Zoals gezegd richtten de interviews met de docent maatschappijleer en de docent 

levensbeschouwing zich in eerste instantie op het in kaart brengen van eventuele ongewenste 

overlap of hiaten binnen het burgerschapsonderwijs op Roncalli. In de resultaten van de 

enquête (zie 5.1) is weergegeven welke items de docent maatschappijleer en de docent 

levensbeschouwing belangrijk vinden binnen het vak Nederlands (MaNe of LeNe) en binnen 

hun eigen vak (Ma of Le). 
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Maatschappijleer 

De docent maatschappijleer gaf in het vraaggesprek aan dat ze het bij de vorming van 

democratische burgers met name belangrijk vindt dat leerlingen leren om ‘to agree to disagree’. 

Leerlingen verschillen (vanzelfsprekend) regelmatig met elkaar van mening. Hoe zorg je er als 

docent voor dat de leerlingen toch met elkaar in gesprek gaan zonder dat er een conflict 

ontstaat? Het is dan belangrijk om goede voorwaarden te scheppen tijdens discussies, zoals 

afspreken om goed naar elkaar te luisteren, niet te lachen, geen agressie te gebruiken en goed 

door te vragen.  

 

Bij Nederlands - in de bovenbouw - kan de docent maatschappijleer zich voorstellen dat het 

nuttig kan zijn om leerlingen een artikel te laten lezen over een (complex) maatschappelijk 

onderwerp. In groepjes met leerlingen die dezelfde mening delen kunnen de leerlingen hun 

mening dan aanscherpen: waarom vinden ze nu eigenlijk wat ze vinden? Eventueel zouden de 

leerlingen ook nog voor de klas hun beargumenteerde mening kunnen geven.  

 

Levensbeschouwing 

De docent levensbeschouwing vindt boven alles de ontdekking van betekenis van belang. Wat 

zeg je nou eigenlijk als je iets zegt? Taalkunde en etymologie spelen daarbij een belangrijke rol. 

Debatten en discussies zijn daarvoor minder geschikt en zorgen eerder voor polarisatie dan 

voor een doordachte mening. Van alleen het spuien van meningen ziet de docent het belang 

niet in. Hij is dan ook eerder voorstander van dialogen en socratische gesprekken. Ook deze 

docent onderstreept het belang van leren luisteren.  

 

Het moet volgens de docent levensbeschouwing dus steeds gaan over hoe je een politieke of 

maatschappelijke kwestie bespreekt. De bewoordingen en formuleringen die daarbij gekozen 

worden zijn heel belangrijk. Er moet altijd aandacht zijn voor contextualiteit.  

 

Om die reden vindt de docent levensbeschouwing bij Nederlands het kijken van een tv-journaal 

of het lezen van een krant om te weten te komen wat er in Nederland en de rest van de wereld 

gebeurd minder belangrijk dan het vergelijken van verschillende journaals en verschillende 

kranten om zo de diversiteit van de media te ontdekken. Ook inzoomen op de formuleringen 

van mensenrechten lijkt de docent levensbeschouwing nuttig bij het vak Nederlands. 
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6. Conclusie 
In dit hoofdstuk zal ik de hoofdvraag beantwoorden: Wat is de beste manier om vorm te geven 

aan burgerschapsonderwijs binnen het vak Nederlands op Roncalli?  

 

Uit het literatuuronderzoek werd duidelijk dat de aangescherpte wettelijke 

burgerschapsopdracht luidt dat het burgerschapsonderwijs aan leerlingen voortaan in ieder 

geval moet gaan om de ontwikkeling van respect voor en kennis van de basiswaarden van de 

democratische rechtsstaat en de mensenrechten en het bijbrengen van de sociale en 

maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te 

dragen aan de samenleving. Onder burgerschap wordt in dit onderzoek verstaan: de manier 

waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, 

voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft (Rijksoverheid, 

2018).  

 

Kritisch (digitale) informatie verwerken 

Uit de enquêtes die afgenomen zijn onder de vakgroep Nederlands op Roncalli blijkt dat de 

docenten Nederlands met name digitale burgerschapsvaardigheden heel belangrijk vinden. Vier 

van de zes items die het hoogst scoorden op belangrijkheid (gemiddeld 4,66 punten) hebben 

immers betrekking op digitale geletterdheid:  

Leerlingen analyseren informatie van verschillende internetbronnen (bijvoorbeeld Wikipedia, 

online kranten). MaNe Ma LeNe Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over verantwoord gebruik van het internet. MaNe 
Ma LeNe Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over privacy op het internet. MaNe Ma LeNe Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over betrouwbaarheid van bronnen op het 

internet. MaNe Ma Le 
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De twee andere items die ook gemiddeld 4,66 punten scoorden, hebben te maken met kritisch 

denken: 

Docenten Nederlands moedigen leerlingen aan om een eigen mening te vormen. MaNe Ma Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over kritisch en zelfstandig denken. MaNe Ma Le 

 

Ook in de Conceptvoorstellen Leergebied Burgerschap (2019) wordt een link gelegd tussen het 

vak Nederlands en burgerschap als het gaat om kritisch (digitale) informatie verwerken. In de 

Conceptvoorstellen Leergebied Nederlands (2019) wordt een doorlopende leerlijn beschreven 

voor de bouwsteen ‘kritisch (digitale) informatie verwerken’ die start in het basisonderwijs. Er 

wordt nauwkeurig omschreven aan welke kennis en vaardigheden leerlingen in het voortgezet 

onderwijs zouden kunnen werken.  

Zo wordt er bijvoorbeeld omschreven dat leerlingen hun mening en/of oordeel leren geven op 

basis van voldoende en betrouwbare (cijfermatige) informatie. “Ze leren informatie uit 

verschillende bronnen en type bronnen vergelijken. Leerlingen leren daarbij omgaan met 

teksten die overeenkomstige en tegenstrijdige informatie geven, zoals nieuwsberichten van 

eenzelfde gebeurtenis en nepnieuws” (curriculum.nu, 2019, p. 44). De concreet omschreven 

kennis en vaardigheden van deze bouwsteen kunnen we direct gebruiken binnen de lessen 

Nederlands op Roncalli.  

 

Interactie draagt bij aan taal- en denkontikkeling 

Van de zeven items die gemiddeld 4,33 punten scoren, gaan er vijf over het bespreken van 

maatschappelijke en politieke onderwerpen:  

Docenten Nederlands moedigen leerlingen aan om te praten met mensen die er een andere 

mening op nahouden. MaNe Ma  LeNe Le 

Leerlingen praten over maatschappelijke en politieke onderwerpen. Ma Le 

Leerlingen nemen deel aan een discussie. MaNe LeNe Le Ma 

Leerlingen nemen deel aan een debat. Ma 

Leerlingen dragen zelf actuele politieke gebeurtenissen aan om hierover in de klas te 

discussiëren. LeNe 
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Ook voor deze burgerschapsvaardigheid is een bouwsteen uitgewerkt in de Conceptvoorstellen 

Leergebied Nederlands (2019). In de doorlopende leerlijn ‘Interacie in dienst van taal- en 

denkontwikkeling’ wordt bijvoorbeeld omschreven dat leerlingen in het voortgezet onderwijs een 

onderwerp, verschijnsel of probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken, overdenken 

en bespreken. Ze ontwikkelen onderbouwde meningen, standpunten en oplossingen. Eén van 

de vaardigheden die benoemd wordt is: “Leerlingen leren gericht luisteren en constructief, 

kritisch en op het passende moment in de interactie reageren op ideeën van anderen” 

(curriculum.nu, 2019, p. 26).  

 

Gewenste overlap 

Opvallend is verder dat voor drie van de vier items die het hoogst scoorden en die te maken 

hebben met digitale geletterdheid geldt dat de docenten maatschappijleer en 

levensbeschouwing ze ook belangrijk vinden in hun eigen lessen. Blijkbaar is hier sprake van 

een gedeelde verantwoordelijkheid en gewenste overlap, aangezien de docenten 

maatschappijleer en levensbeschouwing aangeven dat ze het zowel belangrijk vinden binnen 

hun eigen vak als binnen het vak Nederlands.  Het gaat om de volgende drie items:  

Leerlingen analyseren informatie van verschillende internetbronnen (bijvoorbeeld Wikipedia, 

online kranten). MaNe Ma LeNe Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over verantwoord gebruik van het internet. MaNe 
Ma LeNe Le 

Docenten Nederlands onderwijzen leerlingen over privacy op het internet. MaNe Ma LeNe Le 

Er zijn er nog twee andere items die door alle partijen en bij alle vakken belangrijk gevonden 

wordt: 

Docenten Nederlands moedigen leerlingen aan om te praten met mensen die er een andere 

mening op nahouden. MaNe Ma LeNe Le 

Leerlingen nemen deel aan een discussie. MaNe LeNe Le Ma 

Deze items scoren gemiddeld 4,33 punten bij de docenten Nederlands.  
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Geen hiaten 

Van echte hiaten in het burgerschapsonderwijs lijkt geen sprake te zijn. De items die door de 

vakgroep minder belangrijk worden gevonden (een gemiddelde score lager dan 4) worden of 

door de docent maatschappijleer of door de docent levensbeschouwing of door beide docenten 

juist heel belangrijk gevonden (score 5). Opvallend is dat de items die lager scoren binnen de 

vakgroep Nederlands vaak te maken hebben met burgerschapskennis (over bijvoorbeeld de 

emigratie en immigratie, verkiezingen of de Europese Unie). Van de 11 items die gemiddeld 

lager scoren dan 4 hebben er 9 te maken met burgerschapskennis (81%).  

 

Burgerschapsvaardigheden 

Concluderend vinden de docenten Nederlands, maatschappijleer en levensbeschouwing op 

Roncalli het vooral belangrijk vinden dat er binnen het vak Nederlands gewerkt wordt aan 

burgerschapsvaardigheden (bijvoorbeeld: de betrouwbaarheid van bronnen op internet kunnen 

inschatten). Burgerschapshoudingen (zoals: gelijke kansen voor mannen en vrouwen) worden 

minder belangrijk gevonden binnen het vak Nederlands, maar komen wel terug bij het vak 

levensbeschouwing. Burgerschapskennis (over bijvoorbeeld de Europese Unie) wordt ook 

minder belangrijk gevonden binnen het vakgebied Nederlands, maar komt voldoende terug bij 

de vakken levensbeschouwing en maatschappijleer.  

 

De beste manier om vorm te geven aan burgerschapsonderwijs binnen het vak Nederlands op 

Roncalli is dus door ons onderwijs te richten op de burgerschapsvaardigheden die te maken 

hebben met het kritisch verwerken van (digitale) informatie en burgerschapsvaardigheden die 

zorgen voor interactie in dienst van taal- en denkontwikkeling. De conceptvoorstellen van 

curriculum.nu kunnen daarbij als leidraad dienen.  

27 



 

 

7. Discussie 
In dit hoofdstuk blik ik terug op het proces van dit praktijkonderzoek. Daarnaast kijk ik ook 

vooruit naar wat er na dit praktijkonderzoek naar burgerschap gedaan kan worden aan 

burgerschapsonderwijs binnen het vak Nederlands op Roncalli.  

 

Terugblik 

Een jaar geleden, in juni 2018, ging ik op eigen verzoek ik gesprek met de directie over de 

mogelijkheid om onderzoek te doen naar burgerschap binnen het vak Nederlands. In het nieuws 

gaf minister Slob aan dat het burgerschapsonderwijs beter moest en ik vond dat dat inderdaad 

het geval was binnen mijn vakgroep Nederlands.  

 

Nu zijn we een jaar verder en is het praktijkonderzoek voor AOS klaar. Ik heb met wisselend 

gemoed aan dit onderzoek gewerkt. Op de momenten dat ik uren achtereen vrij kon maken om 

de diepte in te gaan, gaf dit onderzoek me veel voldoening. Veel vaker echter was ik simpelweg 

niet in de gelegenheid om uren aan één stuk aan het onderzoek te werken. Ik ben dan ook 

enigszins teleurgesteld in wat je in een schooljaar kunt bereiken (naast alle andere 

werkzaamheden die er zijn in het onderwijs). Ik had graag een doorlopende leerlijn burgerschap 

willen ontwerpen, die al helemaal uitgewerkt was voor de vakgroep, zodat collega’s met één 

druk op de knop een burgerschapsles konden geven. De praktijk blijkt weerbarstiger.  

 

Aan de andere kant is dat misschien helemaal niet zo erg. Het is immers wel zo democratisch 

om samen met mijn collega’s én met onze leerlingen vorm te geven aan het 

burgerschapsonderwijs. Ik kan mijn collega’s dankzij dit onderzoek voorzien van kennis over 

burgerschapsonderwijs (Wat moet er? Welk materiaal is er voor handen?  Wat kan er binnen 

het vak Nederlands?) Maar de invulling van het burgerschapsonderwijs, die bepalen we samen.  

 

Vooruitblik 

Nu mijn onderzoek naar burgerschapsonderwijs binnen het vak Nederlands klaar is, kan ik de 

kennis die ik heb delen met mijn vakgroep. Tijdens de laatste vakgroepvergadering van dit 

schooljaar zal ik de resultaten van mijn onderzoek presenteren. Aansluitend zullen we het 
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vakwerkplan voor het komende schooljaar bespreken en vanzelfsprekend is daar wat mij betreft 

een prominente rol weggelegd voor onze visie op burgerschapsonderwijs.  

Volgend schooljaar zou het goed zijn om de resultaten van het onderzoek ook te presenteren 

binnen het cluster en wellicht binnen het jaarteam.  

Op die manier hoop ik een sneeuwbaleffect te veroorzaken waardoor ook andere vakgroepen 

na gaan denken over burgerschapsonderwijs binnen hun vak.  Zodat  de leerling op Roncalli er 

bij welk vak dan ook achter kan komen dat als zij haar knie buigt, er een buigende knie in de 

wereld is.  
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