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Opdracht bij 
hoofdstuk 5: de school als leefwereld

BurgErschApsvOrming
Burgerschapsvorming is al enkele jaren een verplicht onderdeel in het voortgezet onderwijs. Hoe-
wel het geen eindexamenvak is, worden scholen geacht aandacht te besteden aan de vorming van 
hun leerlingen tot burgers. De inspectie betrekt dan ook nadrukkelijk in haar oordeel wat een 
school doet aan burgerschapsvorming. Ook in het mbo bestaat er een kader voor burgerschaps-
vorming.

Maar wat burgerschapsvorming moet inhouden is minder duidelijk. De meningen daarover zijn 
verdeeld. Sommigen vinden dat het een gewoon vak met een welomschreven inhoud naast andere 
vakken zou moeten zijn. Anderen bestrijden dat en pleiten voor een vorming die boven de vakken 
uit gaat en meer te maken heeft met schoolcultuur en de mogelijkheden die leerlingen daarin 
hebben om zich te ontwikkelen dan met een vakinhoud. Burgerschapsvorming heeft weinig zin 
als leerlingen geen actieve medezeggenschap hebben of krijgen in zaken die er voor hen op school 
toe doen. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is met drie principes gekomen die aan de 
burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs ten grondslag zouden moeten liggen, namelijk 
democratie, participatie en identiteitsontwikkeling. 

Veel scholen worstelen nog met de burgerschapsvorming. Op verschillende plaatsen wordt ge-
experimenteerd met programma’s en mogelijkheden. Maar niet overal wordt de urgentie gevoeld 
om er serieus werk van te maken. Niet iedereen is ervan overtuigd dat dit een taak is die bij de 
school hoort. De inspectie is dan ook niet al te positief over de burgerschapsvorming (zie deze 
site) op Nederlandse scholen en onlangs verscheen er nog een bericht in Trouw dat de burger-
schapsvorming van Nederlandse scholieren achterblijft bij die van andere landen (zie link naar de 
website van Trouw op de volgende pagina). 

 Opdracht
Breng in kaart welke standpunten en meningen er de ronde doen over burgerschapsvorming en 
wat de stand van zaken is ten aanzien van de burgerschapsvorming in het Nederlandse vo, mbo en 
op een concrete vo- of mbo-school. 

1  Verzamel relevante informatie over de burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs en 
het mbo. Let daarbij op de stakeholders, dus wie welk belang heeft bij de burgerschapsvor-
ming in de scholen. Let ook op de aard en de betrouwbaarheid van de bronnen (hoewel mis-
schien overbodig vind je op de volgende pagina een aantal websites om je op weg te helpen).

2  Maak een mindmap van stakeholders, visies, standpunten en belangen. Besteed daarbij aan-
dacht aan de verschillen in visies en meningen die er bestaan. Belangrijke opiniemakers zijn 
onder andere Biesta, Veugelers, De Winter en SLO.

http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/details/Actief+burgerschap+en+sociale+integratie.html
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/details/Actief+burgerschap+en+sociale+integratie.html
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3  Zoek een vo-school of mbo en interview de schoolleiding, leraren en leerlingen over de bur-
gerschapsvorming op hun school. De bedoeling is dat je vraagt naar hun visies, doelen, activi-
teiten, mogelijkheden en ervaringen.

4  Maak een verslag van het schoolbezoek, analyseer de casus en probeer de vraag te beantwoor-
den hoe de casus zich verhoudt tot wat er bekend is uit de mindmap, dat wil zeggen hoe de 
visies, standpunten en inhouden wel of niet terug te vinden zijn in een concrete school. 

suggesties voor vindplaatsen en bronnen van informatie
• http://artikelen.foobie.nl/samenleving/burgerschapsvorming
• http://burgerschapmbo.slo.nl/beleid/00002
• http://jongeburgers.slo.nl/algemeen/nieuws/stvanzkn/Lezing_spui_25_Jeroen_Bron.pdf
• http://www.democratischburgerschap.nl/verdieping-perspectief-niveaus.html
•  http://www.kortlopendonderzoek.nl/onderwijs_pdf/PK70_Mondiale%20vorming%20en%20we-

reldburgerschap.pdf
•  http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/390/documenten/onderwijs_en_burger-

schap_internetversie.pdf
•  http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/606/documenten/onderwijs-vormt.pdf
•  http://www.slo.nl/downloads/2009/Leerplanverkenning-actief-burgerschap.pdf
•  http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3274671/2012/06/21/Scholier-zakt-

voor-burgerschap.dhtml
•  http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/burgerschap-oud-

nieuws-op-voorpagina-trouw
•  www.scp.nl/dsresource?objectid=19750&type=org
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