
  
 

- = neen 

+/- = ja, maar het 

      kan meer of beter 

++ = absoluut 

 

 

 

Quikscan Voorwaarden effectief en actief burgerschap (Bus) (zie de noten 
voor het lezen onderaan) 
 

-  +/- ++ 

 

 

Visie op BUS en MAS    

1. De visie op Bus is helder beschreven, daarin heeft Mas een duidelijke plek    

2. de visie op BUS en Mas past bij de pedagogische visie van de school    

3. de visie past bij de onderwijskundige visie van de school    

4. de visie is doorvertaald naar het curriculum    

5. de visie op Bus wordt gedragen door het personeel en toegepast bij Mas    

    

Ad 1 visie op BUS en MAS algemeen    

a. In het schoolplan is een paragraaf opgenomen over burgerschapsvorming    

b. In het schoolplan is helder beschreven hoe Mas een plek krijgt binnen Bus    

c. In het schoolplan is opgenomen hoe taken en rollen zijn verdeeld    

d. In het schoolplan is opgenomen op welke wijze burgerschapsvorming 

periodiek wordt getoetst en/of geëvalueerd 

   

    

Ad 2 pedagogische visie    

a. In Bus en Mas wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsbehoefte van 

leerlingen  

   

b. In Bus en Mas wordt rekening gehouden met ontwikkelingsmogelijkheden van 

leerlingen 

   

c. Docenten en begeleiders hebben een duidelijke voorbeeldfunctie tav 

burgerschapscompetenties 

   

d. Competenties van Bus en Mas zijn op elkaar afgestemd    

    

Ad 3 onderwijskundige visie    

a. Er is een doorlopende leerlijn op Bus en Mas geformuleerd    

b. Bus- en Mas-doelen zijn vakoverstijgend geformuleerd en uitgewerkt    

c. Leerlingen kunnen hun kwaliteiten inzetten in de praktijk    

d. Het is helder welke concrete resultaten per leerjaar worden nagestreefd    

e. Er is een heldere omschrijving van (te leren) competenties van leerlingen    

    

Ad 4 curriculum    

a. Leerlingen leren in Bus en Mas effectief met elkaar te communiceren    

b. Leerlingen leren in Bus en Mas effectief samen te werken    

c. Leerlingen nemen in Bus en Mas ook zelf initiatieven    
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d. Leerlingen reflecteren op hun eigen leerproces in Bus en Mas    

e. Leerlingen oefenen hun ondernemerschap in Bus en Mas    

f. Leerlingen leren netwerken op te bouwen binnen en buiten de school in Bus 

en Mas 

   

    

De centrale thema’s van Bus(CPS-poster/ SLO) zijn opgenomen in de visie v/d 

school  

   

g.  De leerlingen leren een handje te helpen in de buurt    

h.  De leerlingen leren te zorgen voor het milieu    

i.   De leerlingen leren om te gaan met verschillende culturen    

j.   De leerlingen leren de geschiedenis van ons land    

k.  De leerlingen ontdekken hun identiteit    

l.   De leerlingen leren actief deel te nemen aan de democratie    

m. De leerlingen worden sociaal vaardig    

n. De leerlingen geven uiting aan hun eigen cultuur    

o. De leerlingen leren om wereldburgers te worden    

     

Ad 5 (kwaliteits) beleid    

a. De visie op Bus wordt gedragen door het personeel en toegepast bij Mas    

b. Taken en rollen zijn helder beschreven    

c. Functioneren van docenten, mentoren en begeleiders maken integraal 

onderdeel uit van de  

    gesprekscyclus 

   

d. Verschillen en overeenkomsten tussen LOB, Bus en Mas zijn duidelijk voor 

het personeel 

   

e. Vorderingen van leerlingen worden systematisch bijgehouden op kennis-, 

attitude en 

    vaardigheidsniveau (zie scan competentie) 

   

f. Stagebegeleiders laten burgerschapsvaardigheden in hun dagelijks handelen 

zien 

   

g. Ouders worden geïnformeerd over Bus- en Mas-beleid op school.    

h. Ouders worden actief betrokken bij Bus- en Mas-activiteiten van de school    

    

 

• vaardigheden en competenties dienen voor het gemak te worden opgevat als 

synoniemen van elkaar 

 

Eind 2010 hopen we klaar te zijn met de doorontwikkeling van dit instrument. Tot 
die tijd wil ik u vragen al uw ervaringen, op- en aanmerkingen aan mij door te geven 
om op die manier instrumenten te ontwikkelen die ook echt bruikbaar zijn. Graag 
uw ervaring terugkoppelen naar z.vanhoffen@cps.nl 
 
Bij voorbaat dank. 
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