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Het gaat bij burgerschapsvorming niet alleen 

om regels kennen en toepassen. Ook niet 

om de vraag of je voor je eigen mening kunt 

opkomen, want debatteren kunnen veel 

leerlingen al goed. Het is vooral de vraag of je 

kunt samenwerken in allerlei situaties en iets 

kunt betekenen voor anderen. Daarvoor moet 

je kunnen omgaan met verschillen.

Verschillen ontdek je in de praktijk. Niet op de 

televisie, maar in het echt. Naar aanleiding van 

concrete ervaringen weet je een beetje waar-

over het gaat en dan pas kun je leren omgaan 

met die verschillen. 

Praktijkschool en vwo

Het is voor veel scholen lastig om leerlingen 

nieuwe ervaringen te laten opdoen. Maar het is 

wel nodig, want het is helemaal niet vanzelf-

sprekend voor leerlingen om andere mensen 

te leren kennen. Dat geldt voor leerlingen van 

een vwo-afdeling die nog nooit met leerlingen 

van een praktijkschool zijn om gegaan. En 

ook voor leerlingen van een zwarte school die 

nog nooit met bejaarden uit een dorp op de 

Veluwe iets leuks hebben gedaan. 

De overheid probeert actief burgerschap te 

stimuleren door in de Wet op het Voortgezet 

Onderwijs expliciet artikel 17 op te nemen. 

In de toelichting staat: “Actief burgerschap is 

de bereidheid om deel uit te maken van de 

gemeenschap en daar een actieve bijdrage 

aan te leveren”. Onder sociale integratie wordt 

Als jonge mensen de kans krijgen en gestimuleerd 
worden, staan ze open voor nieuwe ervaringen en 
contacten. Een school die leerlingen wil laten leren 
van verschillen, kan daarvoor de maatschappelijke 
stage aangrijpen.

Nieuwe ervaringen  
essentieel voor  
burgerschapsvorming

Pedagogiek  ///  Tekst Mieke Vollenhoven en Zeger van Hoffen   
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De publicatie Een actieve bijdrage aan burgerschapsvorming van CPS 

behandelt effectieve benaderingen van burgerschapsvorming via de 

maatschappelijke stage. De publicatie is gratis te verkrijgen is via  

RenD@CPS.nl en te downloaden via www.onderwijsinontwikkeling.nl en 

www.cps.nl onder burgerschapsvorming en maatschappelijke stage. 

verstaan: “de deelname van burgers aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deel-

name aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen 

van de Nederlandse cultuur.” 

 

Het is voor jongeren stimulerend als ze stap voor stap leren omgaan met mensen die anders 

zijn en daarbij leren verantwoordelijkheid te nemen. De maatschappelijke stage is een prachtig 

middel voor scholen om dat bewust uit te werken. Het is essentieel om dat proces niet alleen te 

doen, maar ook om het op een stimulerende (en niet moraliserende) manier met de leerlingen te 

bespreken. Niet alleen te focussen op kennis en vaardigheden, maar ook te kijken wat er achter 

het gedrag ligt en goed waar te nemen wat er speelt. 

Professor W.Veugelers adviseert om drie typen leerlingenactiviteiten te organiseren: meehelpen, 

mee-organiseren, leren analyseren en veranderen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld leerlingen 

gewoon te laten meehelpen bij een activiteit, zoals soep uitdelen. Je kunt ze het uitdelen van de 

soep ook (mee) laten organiseren. 

Maar je kunt ze ook leren analyseren waar de problemen liggen, zodat ze ook de sociaal-politieke 

context zien en zich afvragen wat sociaal rechtvaardig is. Deze derde variant maakt leerlingen 

veel meer bewust en leidt naast verbreding van het onderwijsaanbod ook tot verdieping. 

Ontdekken of overdragen

Het effect van activiteiten in de maatschappelijke stage hangt samen met de visie van de school, 

het onderwijsaanbod, de wijze van leren en het schoolklimaat. Activiteiten die passen bij de ma-

nier waarop de school waarden en normen wil uitdragen en communiceren, zijn  bepalend voor 

het leerrendement van leerlingen. Het maakt uit of je als school waarden en normen vooral wilt 

overdragen, of dat je leerlingen vooral wilt stimuleren om waarden te ontdekken en te ontwik-

kelen.  Het verdient aanbeveling om daar zorgvuldig rekening mee te houden bij het kiezen van 

activiteiten en de manier waarop die activiteiten worden begeleid en besproken met leerlingen. 

In de publicatie Een actieve bijdrage aan burgerschapsvorming  worden situaties beschreven die 

aan de ene kant voldoende uitdaging aan leerlingen geven - het moet echt anders zijn dan wat 

ze al kennen - en aan de andere kant niet te moeilijk zijn. Een methodiek waar leerlingen enthou-

siast over zijn is bijvoorbeeld EVO-T. Het is een speelse methode, ooit i.s.m. NOC NSF succesvol 

toegepast in de sportwereld, om met spelers en nu dus ook met leerlingen te reflecteren op 

thema’s die van belang zijn voor hun persoonlijkheidsontwikkeling en maatschappelijk bewust-

zijn. (www.evo-t.nl)

Beeldvorming

Een ander project is van Heldring VMBO in Den Haag waarin leerlingen helpen bij het maken van 

een natuurpad en bewoners van een zorgcentrum in de buurt ermee laten kennismaken. Het 

waren mooie en ook minder leuke ervaringen waar ze veel van opstaken. Wat doet het met je als 

bijvoorbeeld één van de ouderen komt te overlijden en je geen afscheid hebt kunnen nemen van 

iemand waar je net een leuk contact mee had? 

Ook is een korte beschrijving opgenomen van een uitwisselingsproject tussen negen scho-

len. Leerlingen van de ene school gaan op bezoek bij een andere school met een heel andere 

leerling-populatie. Ontmoetingen tussen stad en platteland, allochtoon en autochtoon, rijk en 

arm, openbaar en christelijk leiden tot verrassende effecten op beeldvorming en vooroordelen. 

Een effectieve inrichting van de maatschappelijke stage bestaat niet zonder een bewuste en 

gedragen visie op wat leerlingen nodig hebben om een actief burger te kunnen worden. Daarom 

is de centrale vraag in de publicatie: hoe komen scholen tot een bewuste focus, die past bij de 

school en bij de leerlingen? En welke praktische consequenties heeft dit voor de activiteiten van 

leerlingen? 

Nieuwe ervaringen  
essentieel voor  
burgerschapsvorming

Keuzes

Er zijn voorwaarden en kwaliteitscriteria 

verbonden aan het kiezen van een verant-

woorde aanpak. Op basis hiervan kan besloten 

worden wat interessante activiteiten zijn om 

met leerlingen te gaan doen. Diverse ontwik-

kelde instrumenten helpen om op deze vragen 

een antwoord te zoeken: een Poster om in één 

oogopslag te zien welke thema’s in burger-

schapsvorming relevant zijn, een Quickscan om 

te onderzoeken wat wel en wat nog niet wordt 

gedaan in de school, een Stappenplan om visie, 

beleid en draagvlak te ontwikkelen, Scenario’s 

om bewuste keuzes te maken en een overzicht 

van literatuur en links naar mogelijk interes-

sante sites.

“Ik had het behoorlijk mis. Wat ik eerst 
dacht, en nu denk, is echt 100% ver-
schillend. Want wat ik nu schrijf is heel 
raar vergeleken met toen. Ik had de 
mensen daar echt fout beoordeeld.”
Leerling in een reflectieverslag na  het uit-
wisselingsprogramma Leerlingen in Contact. 

Van te voren dachten de leerlingen 
aan beide kanten wel heel stereotiep 
en ook discriminerend over elkaar. Dat 
is doorbroken. Natuurlijk is het een 
eerste stapje, een druppeltje, maar ik 
geloof in druppeltjes.” 
Docent na de uitwisseling Leerlingen in 
Contact.

“Diversiteit is net groentesoep”, zegt 
dominee Jesse Jackson. “Elk ingrediënt 
voegt iets toe aan een verbeterd resul-
taat. Maar om iedere groente dezelfde 
rechten te geven, zijn er wel eerst 
goede wetten nodig. Als je meewilt in 
de bus, zit dan naast me.” 
Uit: het tijdschrift MT 08 
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Meer veiligheid op  
school in tien stappen

Professionalisering  ///  Tekst Mieke Vollenhoven
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Vraag de poster of download gratis aan via RenD@cps.nl of download 

de informatie via www.onderwijsinontwikkeling.nl www.cps.nl onder 

eigenaarschap sociale veiligheid. 

Sociale veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren en prettig samen 
te werken. Toch voelen docenten en leerlingen zich lang niet altijd veilig. De 
communicatie loopt niet lekker als mensen hun verantwoordelijkheid in het 
omgangsklimaat niet duidelijk genoeg oppakken. Hoe kun je samen effectief 
omgaan met grenzen en verantwoordelijkheid?

De implementatie van veiligheidsbeleid lukt vaak niet op scholen. Dat is niet alleen in Nederland 

zo maar ook in andere landen. Dat heeft een grootscheeps onderzoek in Engeland aangetoond. 

Als je  als docent bijvoorbeeld informatie krijgt over de wijze van omgaan met regels en dat een 

paar keer met elkaar oefent dan is dat lang niet voor iedereen genoeg om het ook toe te pas-

sen. Het gaat namelijk niet alleen om de aanpak maar ook om een bewustwording van de wijze 

waarop je naar een situatie kijkt en hoe je non-verbaal op situaties reageert. 

Hoe je een situatie waarneemt is van grote invloed op je wijze van reageren. Als je een situatie 

zelf lastig vindt, dan reageer je niet alert, maar gaat het onderwerp uit de weg of geeft anderen 

de schuld. Dat is niet effectief. 

Dat geldt uiteraard niet alleen voor docenten maar ook voor de schoolleiding en de leerlingen. 

Als dat steeds weer gebeurt in een school, ontstaat er een patroon waarin met verantwoordelijk-

heden wordt geschoven. “Dat moet de conciërge maar doen, ik moet lesgeven” zegt iemand dan 

en de grenzen zijn niet meer duidelijk. De vraag is dan hoe je elkaar weer enthousiast krijgt.    

Stap voor stap  

Het is heel belangrijk om lastige situaties te oefenen in het docententeam. Maar het moet wel 

duidelijk zijn wat je gaat oefenen, waarom, wanneer en hoe je  dat effectief doet. De volgorde 

van werken is daarbij belangrijk. Er is een stappenplan nodig waardoor je met elkaar steeds beter 

kunt worden in de begeleiding. Eerst gaat het om verheldering van het kader, bijvoorbeeld de 

vraag wat je verantwoordelijkheid precies is, wat de verwachtingen en wat de regels zijn. Daarna 

gaat het om meer persoonlijke vragen zoals waar je eigen grens ligt en hoe je die effectief aan-

geeft en om welke basisvaardigheden het gaat. Voorbeeld: Kun je bijvoorbeeld op zo’n manier 

feedback geven dat het als een cadeautje overkomt? 

Vervolgens kan de vraag aan de orde komen hoe je omgaat met emotionele situaties voor leer-

lingen en tenslotte - als de basis goed is en er een gemeenschappelijke aanpak ontstaat– gaat 

het om de vraag hoe je docenten en leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid kunt geven in 

het omgangsklimaat en de samenwerking met ouders en de omgeving kunt versterken. Op deze 

wijze krijg je samen steeds meer zicht op de communicatie in de school en omgeving.   

Houvast

Een dergelijk stappenplan voor docententeams staat niet los van de ontwikkeling van de school 

als geheel. Het is een deel van het beleidsproces, een beweging naar een leef- en leerklimaat dat 

voor alle betrokkenen in de school stimulerend en duidelijk is. Iedereen zet zijn eigen stappen 

op weg naar een meer professionele cultuur. Om die beweging goed op gang te krijgen kan een 

procesformat met stappen heel goed helpen. Het geeft houvast om systematisch en cyclisch te 

werken aan sociale veiligheid. Een goed procesformat zorgt ervoor dat er snel prioriteiten gesteld 

worden en dat er op tijd wordt geoefend.  

Tien stappen

CPS heeft het procesformat 10 stappen naar een veiliger school ontwikkeld dat een integrale 

aanpak laat zien waarin sociale veiligheid voorop staat. De nadruk ligt in de concrete uitwerking 

van het proces bij de schoolleiding, het docententeam en de klas. Die kunnen stap voor stap 

kiezen wat ze belangrijk vinden om aan te pakken en welke interventies ze willen uitvoeren. In 

elke stap wordt, direct na het nemen van een 

besluit over de dingen die moeten gebeuren, 

het nodige gedeeld en geoefend. Er wordt dus 

niet gewacht tot het hele veiligheidsplan af is. 

Want dat blijft zich ontwikkelen. Er wordt ook 

niet gewacht tot de hele schoolleiding zich 

stimulerend en faciliterend opstelt: het leider-

schap blijft zich immers ook ontwikkelen. Door 

concreet met de interventies op het procesfor-

mat in de diverse teams aan de gang te gaan 

en van elkaar te leren blijft het proces gaande.  

Oneliners

Iedere stap heeft zijn eigen uitdaging voor de 

deelnemers. De nadruk valt, na het verhel-

deren van de verantwoordelijkheden, op de 

volgende stappen: 

1.  Toon leiderschap en zorg voor helderheid 

over de regels

2.  Neem zorgvuldig waar, signaleer grenzen en 

hanteer de regels

3.  Benoem grenzen, toon inzicht in de functie 

van emoties 

4   Breng samen de visie verder in beeld en geef 

elkaar effectieve feedback

5.  Geef anderen verantwoordelijkheid en vraag 

feedback

6.  Zorg dat de leerlingen meer duidelijke ver-

antwoordelijkheden krijgen

7.  Bespreek samen met ouders concrete ver-

antwoordelijkheden en grenzen

8.  Werk met mensen uit de buurt aan het 

geven van verantwoordelijkheid

9.  Ga na hoever de school is in het geven van 

verantwoordelijkheid

10  Vier successen, maak de balans op en neem 

zorgvuldig afscheid. 

Nieuwsgierig? Het overzicht van het proces-

format staat op de poster 10 stappen naar een 

veiliger school en alle concrete interventies en 

checklists staan met de achtergrondinformatie 

op de website. 


