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VISIE OP BURGERSCHAPSONDERWIJS van het ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE – BENTINCKSPARK (versie 1) 

 

opgesteld door de Projectgroep Burgerschap RvEC bestaande uit: 

Cluster exacte vakken: Dirk Neef (en eerder ook Jack Kassada) 

Cluster kunst: Linda Bremer 

Cluster maatschappijvakken: Marieke de Jonge, Nienke Moolhuizen, Linda Noordhoek en Geertje Otten 

Cluster moderne vreemde talen: Ineke Renkema en Annebeth Zilverberg 

Cluster sport: Regine Ellenbroek 

Cluster zaakvakken: Floris Sieffers en Jeanet Vrielink 

 

Inleiding 

In 2019 rondde Ineke Renkema haar masteronderzoek naar een combinatie van literatuuronderwijs en 

burgerschapsonderwijs op het havo en vwo af. Naar aanleiding van dit onderzoek raakte zij in gesprek met 

algemeen directeur-bestuurder Albert Weishaupt over de burgerschapsopdracht van het Roelof van Echten 

College (RvEC), die uiteraard verder reikt dan alleen de koppeling tussen burgerschap en literatuur. Zij 

kwamen tot de conclusie dat er op onze school nog veel terrein te winnen valt op het gebied van 

burgerschap en dat het goed zou zijn, zelfs verplicht, om het burgerschapsonderwijs op het RvEC duidelijker 

gestalte te geven. Ineke kreeg de opdracht een projectvoorstel te schrijven. Zij deed dat in samenspraak met 

Linda Bremer en Marieke de Jonge, die ook hebben geparticipeerd in het hierboven genoemde onderzoek.  

Doel en opdrachten zijn in dit projectvoorstel als volgt geformuleerd: 

 
Het uiteindelijke doel is om burgerschap en burgerschapsonderwijs  zodanig vorm te geven en te borgen dat 
onze school minimaal voldoet aan de wettelijke burgerschapsopdracht.  Concreet komt dit neer op de 
volgende opdrachten: 
a. Het ontwikkelen  van een visie op burgerschap, passend in het strategisch beleidsplan van onze school 
en aansluitend bij de vijf pijlers van het RvEC .1 
b. Explicitering in de schoolgids: ouders, leerlingen en externen moeten kunnen lezen hoe burgerschap in 
onze school zichtbaar en merkbaar is. 
c. Experimenteren met nieuwe vormen: in lessen, maar ook in activiteiten buiten de lessen die raken 
aan burgerschap – te denken valt bijvoorbeeld aan medezeggenschap van leerlingen op meerdere terreinen 
en meer dan nu het geval is. 
d. Borging in PTA’s en schoolbeleid.2 
 

Het projectvoorstel werd goedgekeurd, een projectgroep werd gevormd en ging van start in september 

2020. De groep heeft zich om te beginnen gebogen over een gezamenlijke visie op burgerschap en vooral 

burgerschapsonderwijs. 

In dit document beschrijven wij onze visie op burgerschapsonderwijs (opdracht a.). Het betreft een concept 

dat is tot stand gekomen in dialoog tussen leden van de projectgroep tijdens een viertal  bijeenkomsten en 

op grond van ideeën die in de verschillende clusters zijn verzameld.  

 

Kaders en uitgangspunten 

Sinds 2006 bestaat er een bij wet vastgestelde burgerschapsopdracht voor het voortgezet onderwijs (VO). Op 

veel scholen is echter sindsdien maar mondjesmaat aan deze opdracht gehoor gegeven. De minister heeft 

daarop, met instemming van de Onderwijsraad, een nieuw wetsvoorstel gedaan waarin deze 

                                                           
1 Zie de Kaderbrief 2019-2020 op het Personeelsweb 
2 Zie bijlage Projectvoorstel ‘Burgerschap op het RvEC’ april 2020 



burgerschapsopdracht is verduidelijkt.3 In oktober 2020 is dit voorstel in de Tweede Kamer besproken en 

naar verwachting zal de wet komend jaar van kracht worden.  

Ondertussen heeft ook een ontwikkelteam binnen het landelijke onderwijsvernieuwingsproject 

Curriculum.nu zich gebogen over het thema burgerschap en zijn er zogenaamde ‘bouwstenen’ geformuleerd 

op basis waarvan burgerschapsonderwijs in het VO kan worden vormgegeven.4 

Iemand die veel onderzoek heeft gedaan naar burgerschap in het VO is Bram Eidhof. Hij promoveerde op het 

thema en heeft naar aanleiding van zijn onderzoek een handboek geschreven dat scholen kan ondersteunen 

bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs, het Handboek burgerschapsonderwijs voor het voortgezet 

onderwijs.5 

Deze drie bronnen hebben voor de projectgroep als basis gediend zodat de volgende uitgangspunten konden 

worden vastgesteld: 

1. Ten grondslag aan burgerschap en het  burgerschapsonderwijs liggen de waarden waarop onze 

democratische rechtsstaat is gebaseerd: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. 

2. De school wordt beschouwd als een oefenplaats in democratie. 

3. Burgerschap is geen vak, maar zal moeten worden ingebed in de gehele schoolcultuur. 

Het algemene kader waarbinnen wij ons kunnen bewegen wordt gevormd door de Grondwet. 

 

Doelen 

Als leidraad bij de ontwikkeling en borging van burgerschap op het RvEC dienen dus het genoemde handboek 
en de voorstellen van het ontwikkelteam burgerschap van Curriculum.nu. Aan de hand hiervan heeft de 
projectgroep ‘burgerschapsdoelen’6 geformuleerd. Deze doelen kunnen worden onderverdeeld in drie 
groepen, die hieronder nader zijn uitgewerkt: nationale consensusdoelen, schooleigen doelen en 
persoonlijke doelen. Over de eerste en derde groep kunnen we vrij kort zijn, daarom eerst deze twee 
groepen nader belicht:  

 
nationale consensusdoelen (voortvloeiend uit de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend 
onderwijs):                                                                                                                                                                                                                                                    
a. de school bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze                                                                                                                                                                                                  
b. burgerschapsonderwijs is gericht op het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van 
de democratische rechtsstaat (vrijheid, gelijkheid en solidariteit)                                                             
c. burgerschapsonderwijs is gericht op het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die 
de leerling  in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische 
samenleving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
d. het bevoegd gezag draagt zorg voor een cultuur waarin alle bij het aanbieden van onderwijs betrokken 
personen in hun uitingen handelen in overeenstemming met de hierboven genoemde waarden en creëert 
een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met deze waarden 
 
persoonlijke doelen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a. de school biedt ruimte aan de leerlingen om persoonlijke doelen in het kader van het ontwikkelen van 

burgerschap te verwezenlijken en begeleidt en faciliteert leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van 

hun eigen burgerschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                           
3 Zie: https://www.internetconsultatie.nl/burgerschap 
4 Voor een filmpje, een samenvatting en uitgebreide toelichting op de voorstellen van het ontwikkelteam zie: 

https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/ 
5 Bram Eidhof promoveerde in 2016 aan de UvA op dit onderwerp met het proefschrift Influencing youth citizenship. Het 

handboek uit 2019 is een uitgave van ProDemos en te downloaden via deze link: 
https://reserveren.prodemos.nl/uploads/media_items/prodemos-handboek-burgerschapsonderwijs-2019.original.pdf 
6 Let wel: burgerschapsdoelen zijn niet van het type dat door leerlingen kan worden ‘behaald’, je kunt geen vinkje 

plaatsen bij een leerling om aan te geven dat deze een ‘goed burger’ is geworden. Het gaat hier om het ontwikkelen van 
houdingen en gedragingen, om het ontplooien van activiteiten en om de mogelijkheden die daarvoor door de school 
worden aangereikt. 

https://www.internetconsultatie.nl/burgerschap
https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/
https://reserveren.prodemos.nl/uploads/media_items/prodemos-handboek-burgerschapsonderwijs-2019.original.pdf


b. de school ondersteunt en faciliteert docenten bij het begeleiden van (groepen) leerlingen in het 

ontwikkelen van burgerschap (te denken valt aan het leren van gesprekstechnieken, het creëren van een 

veilige en open sfeer en andere randvoorwaarden) 

Maar het gaat er voornamelijk om onze breed gedragen schooleigen doelen te formuleren. Wat maakt onze 

school onze school? Waar staan wij voor? Wat vinden wij belangrijk? 

Dit is niet in één keer duidelijk of klaar. Een visie is ook niet in beton gegoten, maar moet worden 

geëvalueerd en kan dan worden bijgesteld. Toch denken wij alvast een aantal zaken te kunnen noemen die 

wij op onze school belangrijk vinden en die wij zouden kunnen aanmerken als schooleigen 

burgerschapsdoelen. De projectgroep is tot deze opsomming gekomen na inventarisatie van lesonderdelen 

per vak die gekoppeld kunnen worden aan een burgerschapsdoel.7 Het gaat om lesonderdelen die we al 

kennen, maar ook om onderdelen die we graag zouden willen aanbieden. Daarnaast hebben we gekeken 

naar extracurriculaire activiteiten die ook verbonden zouden kunnen worden aan burgerschap. We drukken 

de schooleigen burgerschapsdoelen als volgt uit in het ABC van het RvEC: 

 

Wij vinden het op het RvEC belangrijk dat… (schooleigen doelen): 

a. leerlingen en personeelsleden zorg dragen voor elkaar, hun omgeving en de wereld 

b. leerlingen zich verantwoordelijke burgers gaan voelen (of aan kunnen geven waarom ze dat niet kunnen of 

willen) 

c. personeelsleden kunnen laten zien wat zij betekenen voor de samenleving 

d. leerlingen zich actief inzetten voor zichzelf en hun omgeving  

e. leerlingen oplossingsgericht leren denken en werken 

f. leerlingen grenzen durven verleggen 

g. leerlingen iets bereiken waar ze trots op zijn 

h. leerlingen samen plezier beleven 

i. leerlingen leren omgaan met tegenslagen 

j. leerlingen en personeelsleden verschillen erkennen en ermee leren omgaan 

k. er begrip is voor elkaar en dat we ons realiseren dat de basis voor alle begrip begint bij communicatie; 

voorwaarde hiervoor is een open houding 

l. de stem van de leerling gehoord wordt 

m. leerlingen participeren in besluitvormingsprocessen 

n. leerlingen een eigen mening mogen vormen en die mogen uitdragen met respect voor anderen en andere 

meningen 

o. dat leerlingen hiertoe worden uitgenodigd en dat ze zich veilig voelen om een eigen mening uit te dragen 

p. leerlingen, maar ook personeelsleden en ouders, open staan voor meningen van anderen en met een open 

geest luisteren voordat zij een oordeel vormen en positie kiezen 

q. leerlingen en personeelsleden hun mening onderbouwen met argumenten, dat ze kritisch nadenken, 

analyseren en beoordelen 

r. leerlingen en personeelsleden kennis vergaren en delen over zaken buiten hun eigen leefwereld, cultuur en 

overtuigingen 

s. leerlingen en personeelsleden zich (leren) inleven in situaties van anderen 

t. leerlingen, personeelsleden en ouders zich respectvol gedragen jegens anderen, binnen en buiten de 

school 

u. leerlingen meedoen aan alle lesonderdelen opdat zij zelf kennis vergaren en op basis hiervan een eigen 

oordeel kunnen vormen 

v. er gesproken wordt met ouders die om hun moverende redenen hun kinderen aan bepaalde 

lesonderdelen niet willen laten deelnemen 

w. leerlingen en personeelsleden reflecteren op hun eigen houdingen, gedragingen en overtuigingen 

                                                           
7 Wie het interessant vindt dit onderliggende document in te zien, kan dat opvragen bij één van de leden van de 

projectgroep. 



x. leerlingen hun eigen identiteit leren ontwikkelen 

y. leerlingen en personeelsleden handelen in overeenstemming met de christelijke identiteit van de school 

z. leerlingen, personeelsleden en ouders zich erkend en gewaardeerd voelen op het Roelof van Echten 

College 

 

Bovenstaande kunnen we samenvatten in de volgende kernbegrippen (in alfabetische volgorde): 

bewustwording, conflicthantering, empathie, ethisch handelen en redeneren, duurzaamheid, identiteit, 

interculturaliteit, kennis, kritisch denken en oordelen, multiperspectiviteit, omgaan met verschillen, 

oplossingsgerichtheid, positioneren, reflecteren, samenwerken, solidariteit, veiligheid, verantwoordelijkheid  

 

Praktijk 

Bovenstaande doelen laten zich vertalen naar activiteiten in en buiten de lessen, binnen en buiten de school. 

We volstaan hier met het geven van een aantal voorbeelden. Voor volledige programma’s verwijzen we naar 

de PTA’s en jaarplanners van de verschillende vakken en naar eerder genoemd document (zie voetnoot 7). 

Bij geschiedenis en maatschappijleer leren leerlingen over de werking van onze democratische rechtsstaat. 

We willen graag dat leerlingen daarmee zelf ook oefenen. 

In veel lessen wordt ruimte gegeven aan dialoog, aan discussie en debat. Dit zien we bijvoorbeeld bij het vak 

GMF, bij Nederlands en bij de literatuurlessen van de verschillende talen, maar ook bij de zaakvakken en bij 

bijvoorbeeld biologie. Leerlingen worden uitgenodigd deel te nemen aan debatwedstrijden als het Model 

European Parliament, het Lagerhuis en Meet the Boss.  

Leerlingen leren (ethisch) redeneren, betogen, argumenteren en presenteren bij de verschillende talen en 

GMF, maar ook bij de kunst-, zaak- en exacte vakken. 

Literatuurlessen lenen zich bij uitstek voor het inleven in een situatie van een ander, voor het kennismaken 

met en bespreken van verschillende perspectieven op eenzelfde kwestie. 

Leerlingen worden uitgenodigd stelling te nemen en te reflecteren in verslagen en creatieve 

verwerkingsopdrachten bij vrijwel alle vakken. 

Leerlingen worden uitgenodigd zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad en de Leerlingenraad en ook 

in  sollicitatiecommissies, waarmee zij de stem van hun achterban, de leerlingen, vertegenwoordigen. 

Leerlingen helpen elkaar in bijvoorbeeld het tutoraat waarin bovenbouwleerlingen brugklasleerlingen 

ondersteunen bij allerlei zaken op school. Een ander voorbeeld is Leerlingen helpen Leerlingen, waarbij 

leerlingen die goed zijn een bepaald vak bijles geven aan leerlingen die daar juist moeite mee hebben.  

Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces door, onder andere, het 

mentoraat zo in te richten dat leerlingen zelf een hulpvraag formuleren en reflecteren op hun eigen inzet en 

capaciteiten. 

Bij het vak O&O wordt de verbinding met de wereld buiten school gemaakt doordat bedrijven of 

overheidsinstellingen opdrachten geven aan de leerlingen waarbij zij oplossingen moeten bedenken voor 

reële problemen. Vaak raken deze kwesties aan burgerschap, omdat het bijvoorbeeld gaat om leefbaarheid 

in de wijk of duurzaamheid.  

Bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook bij bijvoorbeeld biologie en de klassieke talen maken 

verschillende maatschappelijke thema’s deel uit van het curriculum. Denk bijvoorbeeld aan leefbaarheid, 

duurzaamheid, globalisering, verschillen tussen arm en rijk, klimaatveranderingen, gender, leefstijl.  

Op school is een GSA (Gender and Sexuality Alliance) bestaande uit verschillende leerlingen, actief. Zij 

organiseren onder meer Paarse Vrijdag op onze school en vragen daarmee aandacht voor kwesties rondom 

seksuele vrijheid. 

Regelmatig wordt de wereld de school binnengehaald door gastsprekers uit te nodigen of door zelf op pad te 

gaan tijdens een excursie. Op deze manier komen leerlingen in contact met mensen die ze uit zichzelf  

misschien niet zo snel zullen tegenkomen, maken ze kennis met andere opvattingen en leren ze hiermee om 

te gaan en een eigen mening te vormen. Tijdens een excursie staat de ervaring centraal, wat een goede 

manier is om iets nieuw te leren.  



Bij het vak BSM zijn maatschappelijke stages opgenomen in het programma om leerlingen het belang van 

vrijwilligerswerk te laten ervaren. Ook worden bij de sportvakken, maar ook bij bijvoorbeeld GMF, leerlingen 

uitgedaagd om zelf lessen te verzorgen en op deze manier dus ook mee te denken over lesprogramma’s en 

lesinhouden. Dat laatste gebeurt ook bij de klassieke talen: er is een Senaat van gymnasiasten opgezet 

waarin leerlingen onder meer meedenken over het gymnasiumcurriculum. Leerlingen wordt bij diverse 

vakken gevraagd elkaar een beoordeling te geven en van feedback te voorzien.  

Leerlingen leren ook bij veel verschillende vakken om samen te werken, samen tot een oplossing te komen. 

Hierbij leren ze omgaan met verschillen en conflicten vreedzaam oplossen. 

De christelijke identiteit van onze school is gebaseerd op de joods-christelijke traditie en jaarkalender en 

wordt voornamelijk zichtbaar in dagopeningen, vieringen, de identiteitshoek en in het feit dat we het vak 

GMF aanbieden. Wij zijn echter een school waar iedere leerling en ook ieder personeelslid, ongeacht 

overtuiging of levensbeschouwing, welkom is. Ook op deze manier wordt ruimte geboden aan verschillen en 

leren leerlingen en personeelsleden hiermee omgaan. 

De rol van de docent is, in onze optiek, die van overdrager en aanreiker van kennis, maar ook die van 

begeleider, ondersteuner, voorlever, bevrager en richtinggever. Het is de taak van de docent de leerling te 

wijzen op mogelijkheden en consequenties en dat op zo’n manier dat een leerling kan groeien tot iemand 

die, om met Gert Biesta8 te spreken, ‘op een volwassen manier in de wereld wil bestaan’. Iemand die keuzes 

maakt die niet alleen goed zijn voor hemzelf, maar ook voor de ander, voor de wereld. Het vraagt van de 

docent om congruent te zijn in woord en daad, om een open houding aan te nemen en zich zo nu en dan 

kwetsbaar op te stellen. Het is de taak van de school om een omgeving te creëren waarin zowel de leerling 

als de docent zich veilig voelt om zijn stem te laten horen, om kritisch te zijn. Alleen in een veilige omgeving 

waarin men kan vertrouwen op dit uitgangspunt, kan ‘geoefend worden in democratie’.  

 

Ambities 

Uit bovenstaande paragraaf blijkt dat er al veel gebeurt op het gebied van burgerschap. In dit document 

wordt dit voor het eerst expliciet gemaakt. Maar we hebben ook ambities. De belangrijkste is: meer 

samenhang creëren in het burgerschapsonderwijs op onze school. Onder ‘samenhang’ verstaan wij ten 

eerste een gezamenlijke visie en gedeelde uitgangspunten, zoals in dit document verwoord. Daarnaast 

streven we naar een grotere sociale cohesie in de school, zodanig dat zowel leerlingen als medewerkers als 

ouders ervaren deel uit te maken van een groter geheel en zich verbonden weten. Hiertoe zullen 

gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Onder ‘samenhang’ verstaan wij ook  samenhang in leerstof 

met betrekking tot burgerschapsthema’s, daar waar dat mogelijk en wenselijk is. We willen meer inzetten op 

vakoverstijgende lessenseries en projecten, op buitenschoolse projecten zoals City Trainers of het Junior 

Ambassador Project. We willen meer de verbinding aangaan met de wijk en gemeentelijke instellingen, met 

basisscholen en hoger onderwijs, met ouders. We willen graag meer projecten, zoals bijvoorbeeld het 

Europaproject voor de brugklassen en meedoen aan goede doelenacties.  

We willen waken voor een lessentabel waarin lessen zo gecomprimeerd worden dat er geen ruimte meer 

overblijft voor dialoog, beschouwing en reflectie. 

We willen ervoor zorgen dat de stem van de leerling nog beter gehoord wordt dan nu het geval is.  

Wij, docenten, willen onszelf bekwamen in het voeren van open gesprekken, in het omgaan met een ongewis 

verloop van een les of lessenserie, in het creëren van een veilige omgeving.  

 

Proces 

Dit document is een eerste stap naar inbedding van burgerschapsonderwijs op onze school. Het wordt 

gedeeld met alle personeelsleden en met een vertegenwoordiging van de leerlingenpopulatie en het wordt 

                                                           
8 Pedagoog Gert Biesta (1957) is vooral bekend vanwege de door hem gemunte drieslag kwalificatie, socialisatie en 

subjectificatie en publicaties als Goed onderwijs en de cultuur van het meten (2012), Het prachtige risico van onderwijs 
(2014) en Door kunst onderwezen willen worden (2017). Hij is een pleitbezorger van zogenaamd ‘wereldgericht 
onderwijs’. 



geplaatst op de schoolsite. Leerlingen zullen worden opgeroepen om deel te nemen aan een klankbordgroep 

en worden uitgenodigd om mee te denken en praten over de visie op en de uitwerking van het 

burgerschapsonderwijs op onze school. Voor personeelsleden is in mei 2021 een studiemiddag 

georganiseerd. 

Hierna zal er in de diverse clusters en ook over de clusters heen verder nagedacht moeten worden over de 

concrete invulling van het burgerschapsonderwijs op onze school: nieuwe lessen(series), lesinhouden en/of 

werkvormen, mogelijke aanpassingen in de PTA’s, opzetten en uitvoeren van vakoverstijgende lessenseries 

en projecten, buitenschoolse activiteiten. In het schooljaar ‘20-’21 heeft de projectgroep hierin het voortouw 

genomen en dat zal zij ook doen in het daaropvolgende schooljaar. Aan het eind van het jaar zal een 

evaluatie plaatsvinden en zullen er aanbevelingen worden gedaan voor verdere implementatie. 

Burgerschapsonderwijs is volgens ons ingebed als alle leerlingen, medewerkers en ouders begrijpen en 

ervaren wat eronder wordt verstaan en als het handelen volgens de hierboven geformuleerde 

uitgangspunten en doelen een natuurlijke en vanzelfsprekende zaak is geworden. 

In het kader van kwaliteitsborging zullen we de ontwikkeling van onze school op het gebied van 

burgerschapsonderwijs monitoren via narratieve consultatie. Jaarlijks zullen we een aantal leerlingen, 

medewerkers en ouders bevragen over dit onderwerp. Ook zullen we regelmatig ‘het net ophalen’ in de 

clusters (elk cluster is en blijft vertegenwoordigd in de projectgroep) en bij de leerlingen via de 

klankbordgroep. De studiemiddag van mei 2021 fungeert als nulmeting. Het streven is jaarlijks in ieder geval 

één gezamenlijke activiteit rondom het thema burgerschap te organiseren. 

 

Het tijdpad concreet: 

reeds gestart thema identiteit nader onderzoeken Nienke Moolhuizen, Annebeth 
Zilverberg ism werkgroep identiteit 

reeds gestart opzetten Junior Ambassador Project Geertje Otten, Floris Sieffers en 
Jeanet Vrielink 

mei 2021 delen conceptvisie met personeelsleden projectgroep 

mei 2021 opzetten klankbordgroep leerlingen Linda Bremer en Ineke Renkema 

vanaf mei 2021 werken in secties, clusters en over secties en clusters heen 
aan lessen met daarin een burgerschapscomponent 

docenten zo mogelijk/gewenst in 
samenspraak met leerlingen en 
overige personeelsleden 

doorlopend bijeenkomsten projectgroep – nog te behandelen thema’s 
in ieder geval: samenhang creëren, inbedding in visie en 
cultuur van de school, scholingsbehoefte docenten, 
beoordeling van burgerschapscompetenties, borging in 
PTA’s en schoolbeleid, ouderbetrokkenheid 

projectgroep 

diverse 
momenten 

gezamenlijke activiteit rondom burgerschap medewerkers en leerlingen 

’21-‘22 training ‘Dialoog onder druk’ projectgroep, cluster maatschappij 
en overige belangstellenden 

mei/juni 
(jaarlijks) 

evaluatie visiedocument en vernieuwde lessen en PTA’s docenten 

mei/juni 
(jaarlijks) 

narratieve consultatie van medewerkers, leerlingen en 
ouders 

projectgroep 

juni (jaarlijks) aanbevelingen voor verdere implementatie  projectgroep 

  

 

 

 

'Democratie is meer dan een regeringsvorm; zij is in de eerste plaats een vorm van samen-leven, van 

samengevoegde en gecommuniceerde ervaring.’  

John Dewey  (in De democratische opvatting van opvoeding en onderwijs, 1916) 


