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Vooraf  
De scenario’s zijn ontwikkeld op basis van instrumenten die in scholen met succes 
worden gebruikt. De effectiviteit van de scenario’s in het kader van Burgerschapsvorming 
en maatschappelijke stage zal in 2010 verder worden getest en op basis van de resultaten 
bijgesteld. 
 
  

 
 
Toelichting  
Als je het cirkeldiagram op de grond legt, kloppen de richtingen  : 

• Achter je is het verleden, de traditie, het aanbod, wat er is geweest 
• Voor je ligt de toekomst, de vraag, het perspectief 
• Links is de gevoelswereld, de gemeenschap (linkerkant lichaam) 
• Rechts is de buitenwereld, de omgeving (rechterkant lichaam) 

 
Totaal onderwijs beweegt zich op deze vier vlakken  
 
Overzicht:  
Linksonder blauw ( aanbod, attitude) gemeenschap,  
Rechtsonderrood (aanbod, vaardigheden) omgeving 
Rechtsbovengeel (vraag, vaardigheden) omgeving 
Linksboven groen (attitude, vraag ) gemeenschap 
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Inhoud 
De scenario’s geven inzicht in de wijze waarop scholen de relatie tussen Burgerschap en 

maatschappelijke stage kunnen leggen. Vanuit welke visie kan dat? Om wat voor soort keuzes 

gaat het? En wat is het effect voor de leerlingen?  

Alle vier de richtingen zijn van belang. Het gaat om een balans en aandacht voor de vier 

vlakken. Maar er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden. Het uitgangspunt van beleid 

kiest vaak voor prioriteiten. Om bestaand beleid verder door te voeren of en disbalans te 

voorkomen.  

Kiest de school voor een meer praktische insteek zodat leerlingen in de maatschappelijke 

stage zoveel mogelijk voor anderen doen en daar vanzelf van leren? Of is het beter om eerst – 

vanuit de eigen schoolidentiteit en een duidelijke visie – een visie op de sociaal-emotionele 

vorming en burgerschapsvorming uit te werken?   

Kiest de school ervoor dat leerlingen meer bewust leren samenwerken met elkaar en de 

omgeving? Is de reflectie op activiteiten ook heel belangrijk? Of kiest de school om verder te 

werken aan integraal beleid en in de voorbereiding op en uitwerking van maatschappelijke 

stage ook doelen ten aanzien van LOB (zelfbeeld), sociale veiligheid en omgaan met 

verschillen mee te nemen? Afhankelijk van de prioriteiten zit u in een ander scenario.  

 

Bedoeling 
Scholen krijgen door de scenario’s meer inzicht in de keuzes die ze maken voor 
Maatschappelijke stage en Burgerschapsvorming. Wat is nu de insteek? Welke kant willen 
ze op? Wat zijn de kenmerken en consequenties van een bepaalde keuze?  
 

Visie is belangrijk 
Er zijn allerlei scenario’s mogelijk. De geboden scenario’s zijn voorbeeldmatig. Ze willen 

scholen uitdagen om verder te kijken dan wat ze al hebben aan activiteiten. Op eigen wijze 

om te gaan met overheidsverplichtingen en te kiezen vanuit een bewuste visie op de 

ontwikkeling van de leerlingen. De ene school zal verder zijn in deze bewustwording dan de 

andere. Heeft uw school een visie, een antwoord op de volgende vragen?  

- Waarom is het belangrijk om te kiezen voor een gerichte voorbereiding in 

mentorlessen en reflectie op wat er is gebeurd in de stage?  

- Hoe kan er gebruik gemaakt worden van de kansen die maatschappelijke stage biedt 

tot het leren van sociale of levensbeschouwelijke vaardigheden?  

- In hoeverre wordt de omgeving van de school betrokken? Zijn de kansen en 

uitdagingen op dat gebied helder?  

- Hoe leren leerlingen te kiezen en te participeren? Leren ze zelf keuzes te maken of 

ook dingen te doen die ze in eerste instantie minder leuk vinden?  

- Wat voor voorbeeldrol hebben de docenten op het gebied van sociale vaardigheden, 

zelfreflectie, levensbeschouwelijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid?  

- Hoe vindt de besluitvorming plaats? Hebben leerlingen echt invloed?  

 

Al die keuzes hebben te maken met de visie, missie en identiteit van de school. Er liggen bij 

burgerschapsvorming en de invulling van maatschappelijke stage relaties met het 

pedagogisch-didactisch klimaat, de zorg voor leerlingen en de ontwikkeling van het zelfbeeld 

van leerlingen en de sociale veiligheid.  
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Scholen die werken aan de uitbreiding van Maatschappelijke stage en het verder invullen van 

andere Burgerschapsdoelen sluiten graag aan bij wat er al ligt aan activiteiten op dat gebied. 

Er gebeurt al heel veel. En tegelijk is het nodig – juist als je aan de vorming van leerlingen 

wilt werken - op tijd een dialoog te voeren en keuzes te maken over de vraag welke richting 

de school wil opgaan, om welke competenties het gaat bij de leerlingen en in hoeverre dat 

verantwoord vorm gegeven kan worden. Een kernvraag is steeds weer: Welke focus hebben 

wij? Wat past bij ons als school? Wat past bij onze leerlingen? Welke aanpak werkt goed? 

Wanneer doen wij het goed? Hoe monitoren wij onszelf?  

 

Verschillen in cultuur 
Het schoolklimaat, de cultuur gaat niet alleen over de ontwikkeling van leerlingen maar ook 

over die van het personeel en de relatie met de omgeving van de school. Het voorbeeldgedrag 

van het personeel van de school en stagebegeleiders is heel bepalend voor de competenties 

die leerlingen kunnen leren. Het gaat hierbij niet alleen om gedrag maar ook om verschil in 

inzichten, houding en overtuigingen van mensen in de school en omgeving.  Daarbij zijn, net 

als bij de competenties die u voor de leerlingen wilt bereiken, verschillende  accenten 

mogelijk. In welke houding herkennen we ons het meest? Waarop zijn de mensen in de school 

gefocust? Ook hier gaat het om een bewustwording en een visie! Ze zijn gekoppeld aan de 

identiteit van de mensen in de school. Heeft u een antwoord op de volgende vragen als het 

gaat om voorbeeldgedrag?  

 
- Voelen leerlingen zich gewaardeerd? Krijgen ze verantwoordelijkheid van docenten?  

- Worden docenten gewaardeerd en kunnen ze hun eigen competenties volop 

ontwikkelen?  

- Ervaren leerlingen en docenten steun als ze een situatie niet kunnen hanteren? 

Kunnen ze dan ergens terecht en worden ze geholpen?  

- Durven docenten fouten toe te geven? En schoolleiders ook?  

- Worden er grenzen gesteld aan niet-acceptabel gedrag van personeel?  

- Voelen mensen zich gestimuleerd om om te gaan met verschillen en met succes 

samen te werken?  

 
U kunt uw school met de scenario’s in een bepaalde hoek positioneren. Niet alleen wat 

betreft de begeleiding van leerlingen? Maar ook wat betreft de houding van het personeel. De 

vraag is, ook wat betreft de cultuur, in welk scenario herkennen we ons het meest? Welke 

kant willen we op?  Wat krijgt in de praktijk het meeste aandacht van de mensen in de 

school?  

 

De scenario’s 

De scenario’s zijn voorbeeldmatig. U kunt zichzelf in diverse scenario’s herkennen maar een 

van de scnario’s zal het meest van toepassing zijn op de huidige situatie. En een ander 

scenario, of een combinatie kan datgene laten zien waar u naar toe wilt. Met behulp van de 

gespreksleidraad kunt u de dialoog over de visie en aanpak voeren 
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Blauw (quadrant attitude icm aanbod) 

Scholen in dit scenario richten zich vooral op resultaten in 

kennis en inzicht en leervaardigheden bij de leerlingen. Men 

werkt vooral vanuit de traditie. Daarnaast (vaak apart 

georganiseerd) is ook een duidelijke visie op 

Burgerschapsvorming en Maatschappelijke stage. Er wordt een 

bepaalde houding van leerlingen en docenten verwacht. Op 

deze school is behoefte aan informatie, een leidraad voor 

verdere visieontwikkeling van Burgerschapsvorming en 

maatschappelijke stage. Ook is er vaak behoefte aan een 

dialoog om meer draagvlak en betrokkenheid te bereiken in de s

(gespreks

chool.  

leidraad met interventies en de poster burgerschap 

 

ood (quadrant vaardigheden icm 

 dit scenario richten 

r is een 

zen en 

 stage)  

roen (quadrant attitude icm vraag ) 

ral op de 

van 

ier is 

en maatschappelijke stage.) 

 

 

R

aanbod) 

Scholen in

zich vooral op het opzetten en 

uitbreiden van activiteiten voor 

leerlingen op het gebied van 

burgerschapsvorming en 

maatschappelijke stage. E

praktisch aanbod waaruit 

leerlingen soms kunnen kie

sche insteek verder te gaan, 

praktijkvoorbeelden en een antwoord op praktische vragen. 

(zie ook praktijkvoorbeelden op de site van Maatschappelijke

behoefte  aan praktische informatie om met deze pragmati

 

 

 

G

Scholen in dit scenario richten zich voo

persoonlijke en sociale ontwikkeling en behoefte 

zowel leerkrachten als leerlingen als kernpunt van 

beleid. Het gaat om een sociale houding en sociale 

vaardigheden. De school als gemeenschap is 

belangrijk. Ze doen ook veel op dit gebied. H

vaak behoefte aan een verdere vertaling naar het 

curriculum, professionalisering van docenten en 

teamontwikkeling.  
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Geel (quadrant vaardigheden icm 

 in dit scenario richten zich 

nhang in 

ast 

en 

veiligheid, verbeteren van burgerschapsvorming in het cu n de 

len 

ties van 

aarom scenario’s?  
ario’s Bus en Mas 

e situatie en visie verder in kaart te brengen.  

egie op de verdere 

oelichting op de scenario’s 
 op twee assen met een kruis: waarin je jezelf als school kunt 

 op 

. Blauw: aanbod en attitude; informatie voor leerlingen en de organisatie van de stage 

e stage: belang van het iets doen voor een ander (en niet voor jezelf) staat 

e 

vraag) 

Scholen

vooral  op integraal 

beleid en meer same

maatschappelijke stages en 

burgerschapsvorming. Daarna

gaat het vaak om relaties met 

loopbaanbegeleiding (zelfbeeld 

beroepsbeeld), vaardigheden en 

competenties voor sociale 

rriculum en de omgeving va

school. De verantwoordelijkheden worden opgepakt bij docenten en leerlingen. Deze scho

hebben vooral behoefte aan verdieping en uitbreiding van repertoire, materialen en 

methodieken en uitwisseling van ervaringen. Ook leeft vaak de wens om de competen

het personeel (voorbeeldfunctie) en de teams nog verder uit te werken.  

 
 
W
Samenvattend: De scen

- helpen om de huidige en gewenst

- bieden inzicht in de realiteit en gewenste ontwikkeling van de school.  

- bieden een taal om met elkaar te praten en elkaar te verstaan.  

- bieden een kader om de dialoog met succes te voeren  

- helpen keuzes maken en te komen tot een visie en strat

ontwikkeling van Burgerschap en Maatschappelijke stage 

 
T
De scenario’s zijn weergegeven

positioneren: waar staan we nu (in welke vaardigheden/houding/visie herkennen we ons het 

meest?) en waar willen we meer naar toe? Welke kant willen we meer op? In de praktijk 

zullen alle vier de scenario’s kunnen meespelen, maar er zullen weinig scholen zijn die 

precies in het midden zitten. Het ideale scenario is niet het mooiste scenario maar het 

scenario dat het meeste (en dat hangt af van de mogelijkheden van een school) inspeelt

de capaciteiten van leerlingen, docenten(teams), begeleiders, schoolleiders en de 

mogelijkheden in de omgeving van de school.  

 

 
 
1
staan voorop  
Maatschappelijk

voorop; er is een duidelijke aandacht voor traditionele kernwaarden waar vanuit dit 

belangrijk is. De leerlingen leren op school om kernwaarden vanuit de eigen traditie t
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koppelen aan hun eigen handelen en daarin hun eigen mening en houding te ontwikkelen. 

Waardenoverdracht is naast waardenontwikkeling belangrijk.  

Vaardigheden: sterk in kennis, inzicht en leervaardigheden 

Pedagogisch-didactische aanpak: nadruk op luisteren en opdrachten uitvoeren, 

gehoorzaamheid 

Winst voor de leerlingen: duidelijkheid voor de leerlingen, wat wordt er van mij verwacht? 

Focus en aandacht: traditionele waarden en normen: doe je plicht; doe je best, neem je 

verantwoordelijkheid  

Houding en leerstijl: vanuit een visie op leren naar een degelijke aanpak;  

Kracht en succesfactoren: duidelijke eisen, sturend leiderschap   

Valkuil: soms bevoogding, teveel verantwoordelijkheidsgevoel 

Omgaan met de omgeving: vanuit de eigen cultuur maatschappelijk betrokken en hulpvaardig 

Integraal beleid: moet vaak nog ontwikkeld worden  

 

Aanbeveling: leg wat meer nadruk op ontmoeting, dialoog en experiment   

 
2. Rood: aanbod en vaardigheden; prestaties van leerlingen en activiteiten staan voorop  
Maatschappelijke stage: het belang van het iets doen in de praktijk en in de omgeving van de 

school staan voorop. Praktische activiteiten zijn een welkome aanvulling op het leren op 

school. De school is al ver in het organiseren van activiteiten buiten de school. Vanuit het 

succes van Maatschappelijke stage krijgen vaak ook andere activiteiten in de school een extra 

impuls.  

Vaardigheden: sterk in werkvaardigheden en stage in de praktijk 

Pedagogisch-didactische aanpak: nadruk op doen wat de leider zegt 

Winst voor de leerlingen: ervaring en succesbeleving 

Focus en aandacht: op de omgeving: ga door, maak het waar, wees succesvol.  

Houding en leerstijl: leren door doen, met een duidelijke begeleiding 

Kracht en succesfactoren: praktische vaardigheden oefenen, sturen op concrete resultaten   

Valkuil: verlies van relatie of veiligheid, nadruk steeds op prestatie  

Omgaan met de omgeving: succes bereiken in de omgeving staat voorop 

Integraal beleid: er is nog weinig over relaties of reflectiemogelijkheden nagedacht 

 

Aanbeveling: leg wat meer nadruk op visie, relatie en reflectie 

 
3. Groen: vraag en attitude; aansluiten bij ontwikkelingsbehoeften van leerlingen en 
omgeving 
Maatschappelijke stage: belang van het iets doen voor en met anderen staat voorop. Er wordt 

op school veel aandacht besteed aan de gemeenschappelijke voorbereiding en reflectie op de 

maatschappelijke stage. Hier is ook een goede mogelijkheid om extra aandacht te besteden 

aan de relatie met reflectie van leerlingen op zichzelf en anderen.  De omgeving van de 

school wordt sterk betrokken bij de school.  

Vaardigheden: Sterk in communicatie en sociale vaardigheden 

Pedagogisch-didactische aanpak: opdrachten zijn aangepast aan de capaciteiten van 

leerlingen; hun behoefte is belangrijk maar ook die van de omgeving 

Winst voor de leerlingen: veiligheid en de relatie met leerlingen en de omgeving staan voorop 
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Focus en aandacht: de leerlingen en de omgeving staan voorop 

Houding en leerstijl: regelen en zorgen; vanuit een plan van aanpak  

Kracht en succesfactoren: zorgzaam, aardig en duidelijk 

Valkuil: soms betuttelend, teveel overnemen  

Uitdaging: beter leren coachen van processen 

Omgaan met de omgeving: begrip voor mensen en helpen staan voorop  

Integraal beleid: gericht op samenwerkend en coöperatief leren van vaardigheden 

 

Aanbeveling: leerlingen en begeleiders meer uitdagen ipv het voor de ander regelen 

 
4. Geel: vraag en vaardigheden; totale ontwikkeling van leerlingen, de groep, de school 
en omgeving staan voorop 
Maatschappelijke stage: De ontwikkeling van de leerlingen, de school en omgeving staat 

voorop vanuit een sterke onderwijskundige, pedagogisch-didactische visie. De school staat om 

resultaten op dit gebied bekend.  

Vaardigheden: Sterk in vaardigheden en competenties die de ontwikkeling van mensen en 

omgeving betreffen 

Pedagogisch-didactische aanpak: relatiegericht en veel ruimte voor initiatief 

Winst voor de leerlingen: uitdaging voor de leerlingen en de omgeving; worden wie je bent en 

participeren 

Focus en aandacht: perspectief voor de leerlingen, docenten en de samenleving 

Houding en leerstijl: persoonlijk en teamgericht; in en buiten de school 

Kracht en succesfactoren: ruimte en keuzevrijheid; diversiteit 

Valkuil en uitdaging: teveel keuzemogelijkheden: helderheid bieden, aansturen  

Omgaan met de omgeving: verschillende aanpakken toelaten, experimenteren mag  

Integraal beleid: veel ruimte voor docenten en leerlingen en samenhang alle deelgebieden 

van de school  

 
Aanbeveling: duidelijke kaders blijven bieden, visie en proces verder ontwikkelen en 

bewaken  

 

Bronvermelding  

Er is bij het ontwikkelen van de scenario’s Burgerschap en Maatschappelijke stage is gebruik 

gemaakt van beschrijvingen van de schoolcultuur in Als scholen een gezicht krijgen (CPS pg 

56/57); Dit instrument is gebaseerd op toepassing van denkstijlen van De Caluwe, 

waardenmagement van Graves en leiderschapsstijlen van Quinn en taalfilosofie van 

Rosenstock Huessy. Ook elementen van onderzoek over pedagogische doelen in Burgerschap 

van de pedagogische dimensie (LPC)  

 

Deze onderscheiden drie insteken: 

-In een onderzoek naar de opvattingen van docenten in het voortgezet onderwijs (docenten 

tussen waardenstimulering en waardencommunicatie) onderscheiden Leenders, Veugelers en 

De Kat drie typen burgerschap, die gerelateerd zijn aan verschillende pedagogische doelen.  

 

1. waardenoverdracht (eenzijdig blauw): Bij aanpassingsgericht burgerschap, gaat het om het 

© CPS 



overdragen van waarden. Doelen zijn hier gehoorzaamheid, discipline en integriteit. De 

burger wordt in deze opvatting niet in de eerste plaats gezien als een autonoom individu, 

maar vooral als een sociaal wezen dat functioneert in wisselwerking met medeburgers” (deze 

opvatting komt sec in Nederland bijna niet meer voor; Het gaat meestal om een combinatie 

met waardencommunicatie en/of waardenstimulering. Red) 

 

2. waardencommunicatie (elementen van rood): -Wellicht is de heersende opvatting over 

burgerschap in West-Europa die van het individualistische burgerschap, waarbij het gaat om 

de communicatie van en over waarden, met als doel kritische meningsvorming en discussie. 

Het gaat niet in de eerste plaats om een morele verplichting tegenover de samenleving, maar 

om een zo groot mogelijke vrijheid en individuele rechten. In de praktijk van onderwijs en 

opvoeding komt deze opvatting volgens Leenders en Veugelers het duidelijkst tot uiting in de 

waardecommunicatie-benadering 

(Deze vorm komt in het rode scenario het meeste naar voren, hoewel daar vaak meer sprake 

is van een aanbod waaruit je kunt kiezen red).  

 

3. Waardestimulering: Integratie (geel/groen) Leenders en Veugelers pleiten dan ook voor 

een derde vorm van burgerschap: kritisch democratisch burgerschap, dat autonomie 

(zelfsturing), kritische meningsvorming, sociale betrokkenheid en daarop gebaseerd handelen 

impliceert. Via burgerschapsvorming kan het onderwijs jongeren toerusten met competenties 

in het sociale en politieke domein. Onderwijs zou ook moeten proberen te bewerkstelligen 

dat jongeren bereid zijn deze competenties in te zetten, dat zij een sociale betrokkenheid 

ontwikkelen. Een dergelijke identiteitsontwikkeling heeft betrekking op zowel waarden als 

vaardigheden. 

Waardestimulering doet recht aan het feit dat een docent altijd vanuit zijn eigen 

pedagogische visie expliciet en impliciet de waardeontwikkeling van leerlingen probeert te 

beïnvloeden, terwijl de leerling zelf persoonlijke betekenis geeft aan de door de docent 

uitgedragen waarden. De docent, in interactie met de leerling, beïnvloedt, al dan niet 

bewust, dit significatieproces. De waarden die de leerkracht bij zijn leerlingen wil 

ontwikkelen liggen besloten in zijn of haar pedagogische professionaliteit en in zijn of haar 

interpretatie van het curriculum.  

4. (Als vierde vorm wordt ook wel gesproken over waardenontwikkeling waarbij de 

ontwikkeling van waarden centraal staat. Doelen zijn hier niet alleen gericht op de 

gemeenschap en sociale atttitude maar ook op de vraag en behoeften van leerlingen en de 

omgeving. Deze wordt blijkbaar niet duidelijk meer herkend bij Burgerschap red).  

Deze kennis is in grote lijnen meegenomen, geïntegreerd en toegepast op de situatie en de 

cultuur(verschillen) van scholen in Nederland. Daarnaast zijn elementen meegenomen uit de 

scenario’s uit Lobby voor LOB (adviesgroep VMBO 2007).  

 

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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