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1. Inleiding 
Sinds 1 augustus 2021 is de wet “Verduidelijking van de burgerschapsopdracht” van kracht. Dat het 
onderwijs een visie op burgerschapsonderwijs dient te ontwikkelen en uit te werken, de opbrengsten 
daarvan te evalueren en daarover verantwoording dient af te leggen in het schoolplan en de schoolgids 
staat al sinds 2006 in de wet op het Voortgezet Onderwijs. In deze aangescherpte wet wordt aan scholen 
duidelijkheid geboden wat de gemeenschappelijke kern van burgerschap is en wat er van scholen en het 
bevoegd gezag wordt verwacht. 

1.1. Waarom een wet om burgerschap nog nadrukkelijker binnen het curriculum aan de orde te stellen?   
Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren achterblijven in burgerschapskennis ten 
opzichte van leeftijdsgenoten in andere landen en dat hierbij grote verschillen zijn waar te nemen tussen 
de verschillende schoolsoorten. Nederlandse jongeren voelen zich politiek vaak machteloos en op het 
gebied van de basale democratische houding als het respecteren van gelijke rechten blijven zij achter1.  
 
Bovendien verandert de maatschappij waarin de jongeren opgroeien. Nederlanders zijn tevreden over 
hun eigen leven, maar ze zijn steeds meer bezorgd over de kwaliteit van samenleven. Ze zien de kwaliteit 
van de alledaagse omgang met elkaar achteruit gaan: minder aandacht voor elkaar, minder wederzijdse 
betrokkenheid, minder respect en goede omgangsvormen. Ze ervaren sociale spanningen tussen 
bevolkingsgroepen (naar migratieachtergrond, naar leeftijd, naar religie) en vragen zich af of de 
democratische basiswaarden voldoende geborgd zijn. 
 
Uit onderzoek blijkt echter dat de steun voor de democratische waarden in Nederland erg hoog is en dat  
de democratische rechtsstaat nog fier overeind staat. Echter deze rechtsstaat is uiteindelijk wel door 
mensen gebouwd en moet ook door mensen onderhouden worden. Door burgerschap bij leerlingen  te 
ontwikkelen, zijn zij beter in staat om hun eigen idealen en perspectief te bepalen en zo maatschappelijk 
en politiek verandering teweeg te brengen en kunnen zij zo het verschil maken in de samenleving. 

1.2 Waarom moet het onderwijs hier iets mee? 
Bij veel maatschappelijke vraagstukken wordt al snel naar het onderwijs gewezen. Dit roept – veelal 
terecht – kritische reacties op uit het onderwijsveld. Dat burgerschap een kerntaak is voor het onderwijs 
heeft te maken met het feit dat: 
• het onderwijs een autoriteit is op het gebied van leren. Niemand wordt geboren als een volwassen en 

geboren democraat. Binnen het onderwijs wordt een veilige oefenplaats gecreëerd om te werken aan 
burgerschap; 

• de gemiddelde klas veelal meer diversiteit kent dan het sociale netwerk van de leerling of diens gezin; 
• het onderwijs gedurende een aantal jaren iedere minderjarige bereikt . 

 
Deze kenmerken van het onderwijs dragen bij aan het verhogen van het algehele burgerschapsniveau en 
het bevorderen van gelijke democratische kansen. Immers dit laatste is niet alleen meer afhankelijk van 
de plek waar de jongere is opgegroeid. Zo draagt burgerschap in het onderwijs  bij aan de fundamenten 
van onze samenleving en stelt het individu in staat om van zijn/haar vrijheden gebruik te maken en zo 
mede vorm te geven aan die samenleving. Dat burgerschapsvorming een belangrijk doel is van het 
onderwijs wordt dan ook breed gedragen door docenten, schoolleiders, leerlingen en ouders. 
 
De overheid heeft hoge verwachtingen van burgerschap. Dit laatste is mede ingegeven door berichten 
over toenemende radicalisering, segregatie en misstanden bij bepaalde groepen en scholen in de 
samenleving. De Inspectie gaat nadrukkelijker in kaart brengen wat er in het burgerschapsonderwijs 
gebeurt. De scholen zijn er niet voor om het beleid van de overheid of politiek uit te voeren. Belangrijker 

 
1. Burgerschap in het voortgezet onderwijs. Nederland in vergelijkend perspectief (A. Munniksma 2017) 
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is dat onze scholen burgerschapsvorming vanuit hun eigen levensbeschouwing, oriëntatie en traditie 
vormgeven.   

1.3 Wat staat er in de nieuwe wet en wat is burgerschap in het onderwijs? 
In de wet op het voortgezet onderwijs is in artikel 17 met als titel Actief burgerschap en sociale cohesie 
uitgewerkt wat van de scholen wordt verwacht op het gebied van burgerschap. Dit artikel luidt:  
 
1. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende 

wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:  
a. het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, 

zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van 
de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school;  

b. 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 pluriforme, democratische Nederlandse 
samenleving; en  

c. het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat 
gelijke gevallen gelijk behandeld worden.  

2. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de waarden, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd 
actief te oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden en draagt voorts zorg voor 
een omgeving waarin leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht de in het 
eerste lid, onder c, genoemde verschillen. 

 
Bij burgerschap in het onderwijs gaat het om hoe je je als burger manifesteert, in sociale, 
maatschappelijke en politieke contexten. Daarvoor hoef je niet te wachten tot je meerderjarig bent, dat 
begint al in de klas en op school, bij de sportclub of een andere vereniging. De taak van het onderwijs is 
om leerlingen hiervoor toe te rusten. Wat dan precies burgerschap is, kan worden beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria2: 
1. Onderwerpen die een spanning kennen tussen individuele en collectieve of tussen verschillende 

collectieve belangen of waarden, en niet tot een individueel probleem te reduceren zijn. Dat zijn dus 
sociale, maatschappelijke en politieke onderwerpen, waarin we afhankelijk zijn van elkaar om tot een 
goede uitkomst te komen; 

2. De manier waarop we – op allerlei niveaus – vanuit spanningen, belangen- en waardentegenstellingen 
tot (nieuwe) besluiten en vreedzame oplossingen komen; of dat nu direct en tussen mensen onderling 
gaat, of indirect via instituties van democratie of rechtsstaat. 

3. Het toerusten van leerlingen met kennis, vaardigheden en houdingen, die ze in staat stellen om 
zelfstandig te handelen ten aanzien van sociale, maatschappelijke of politieke problemen.  

 
Zo voldoet een thema als klimaatverandering wel aan deze criteria, maar het pesten tussen twee 
leerlingen niet (geen collectief belang). Dit laatste wordt anders wanneer met de hele klas wordt 
gesproken over omgangsregels om pesten tegen te gaan (wel collectief belang).  

1.4 Doel van deze notitie 
Binnen de scholen van CVO Zuid-West Fryslân wordt al veel gedaan aan burgerschap. In onze 
kernwaarden “aandacht” en “moed”, onze onderwijsvisie en ons strategisch plan “Koerswijzer voor goed 
onderwijs” komt het belang van burgerschapsvorming nadrukkelijk aan bod.  
 

 
2 Handboek burgerschapsonderwijs, Bram Eidhof, 2020 
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In deze notitie wordt op basis van deze bestaande documenten het kader geschetst hoe burgerschap 
binnen CVO Zuid-West Fryslân verder vorm wordt gegeven. Achtereenvolgens komt De context van CVO 
Zuid-West Fryslân (hoofdstuk 2), de Uitwerking van het begrip burgerschap (hoofdstuk 3) en Burgerschap 
in de scholen (Hoofdstuk 4). Op basis van dit kader geeft iedere school een eigen inkleuring aan de 
burgerschapsvorming binnen het curriculum.   

2. De context van CVO Zuid-West Fryslân 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de context waarbinnen de scholen van CVO Zuid-West Fryslân 
functioneren. Het gaat daarbij om onze kernwaarden, onze onderwijsvisie en ons strategische plan. Deze 
worden vertaald naar de doelen van burgerschapsvorming binnen CVO Zuid-West Fryslân. 

2.1 Onze kernwaarden 
CVO Zuid-West Fryslân wil in deze tijd – vanuit de christelijk sociale traditie – een eigen geluid laten 
klinken. Een geluid waaruit duidelijk wordt dat ieder mens een eigen verantwoordelijkheid heeft en deze 
verantwoordelijkheid kan en moet nemen, daar waar hij de mogelijkheid heeft om dit te doen. Dat eigen 
geluid is geënt op onze kernwaarden: aandacht en moed. 
 
Aandacht 
Een mensenleven bestaat bij de gratie van aandacht. De kernwaarde aandacht staat voor een 
levenshouding die we binnen onze scholen in de praktijk willen brengen. Een levenshouding die uitdraagt 
dat de wereld groter is dan jijzelf. Aandacht is ruimte maken voor een ander of het andere. Het is de 
erkenning dat er in het leven een dimensie is die jou overstijgt. Aandacht is daarmee ook iets 
verplichtends, omdat die ander jouw aandacht nodig heeft. Een aandachtige levenshouding geeft ons de 
ruimte om te ontdekken wat en wie er echt toe doen in ons leven. CVO wil de jongeren en volwassenen 
binnen de stichting de tijd gunnen een eigen antwoord te ontwikkelen op de vraag: wat is eigenlijk succes, 
wanneer en hoe kan ik goed leven en bijdragen aan goed samen leven? 
 
Moed 
De kernwaarde moed roept op om te staan voor waar je in gelooft als het er op aan komt. Waar blijft 
jouw overtuiging van wat goed is als je klasgenoot (of zelfs je docent) er een andere kijk op nahoudt? 
Moed is een morele kracht waaruit je ondanks angst, conflict en tegenslag, handelt naar eigen geweten. 
Dat vraagt ook om kwetsbaarheid en het durven toegeven van je ongelijk. We laten leerlingen zien dat 
het zinvol is om af en toe je nek uit te steken, meer te doen dan de gebaande paden je voorschrijven. Dat 
het de moeite waard is wanneer je durft af te wijken van wat door anderen als succesvol wordt betiteld. 
 
Onze kernwaarden sluiten nauw aan bij waar het bij burgerschapsonderwijs om gaat: respect voor een 
ander en het andere, verantwoordelijkheid nemen voor goed samen leven en kennis, houding en 
vaardigheden om hier op een goede wijze een bijdrage aan te leveren. 

2.2 Onze onderwijsvisie 
Het is vanzelfsprekend dat wij passend en kwalitatief goed onderwijs bieden waarbij de leerlingen aan het 
einde van hun opleiding voldoen aan de eisen van het curriculum (kwalificatie). Een diploma biedt een 
belangrijke basis voor de toekomst. Wij rusten leerlingen met kennis, vaardigheden en houding toe voor 
een succesvol vervolg op de arbeidsmarkt en/of het vervolgonderwijs. Ook zijn de leerlingen vertrouwd 
met de normen en waarden, tradities en praktijken die gelden in de huidige samenleving (socialisatie).  
De CVO scholen onderscheiden zich door de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de derde functie 
(persoonsvorming) van het onderwijs, waarbij wij leerlingen in ons onderwijs voorbereiden op leven en 
werken in een open, mondiale en duurzame maatschappij. Dat vraagt om een belangrijke competentie 
van de leerling: 
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Het maken van bewuste keuzes en de verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die deze keus heeft op 
jouw leefwereld en de wereld om je heen. 
 
Persoonsvorming is ontwikkeling van bewustzijn, de maatschappelijke vraagstukken en dilemma’s leren 
benaderen vanuit verschillende perspectieven. Hierbij staat volwassenwording centraal. Een leerling leert 
beseffen wat een volwassen houding inhoudt: naar jezelf, een ander en de wereld om je heen. Dit proces 
zal gepaard gaan met succes, onzekerheid en tegenslag. Wij helpen onze leerlingen met deze persoonlijke 
groei door onze kernwaarden te onderstrepen: aandacht en moed. Hoe gaan we met elkaar om ongeacht 
ieders mogelijkheden, godsdienst of cultuur? Persoonsvorming is ook: je eigen talenten ontdekken. CVO-
scholen faciliteren dit door een veilige leeromgeving te bieden, met onderwijs dat sterk uitgaat van eigen 
verantwoordelijkheid van de leerling. Persoonsvorming en socialisatie maakt het leerlingen ook mogelijk 
om betere leerresultaten te behalen. De docent sluit aan bij de kwaliteiten van de leerling. 
 
Het onderwijs op de CVO-scholen is zoveel mogelijk een gezamenlijke activiteit van leerlingen en docenten, 
waarin ieder een eigen rol speelt en verantwoordelijkheden draagt. De leerling is mede-eigenaar van het 
lesprogramma en stuurt waar mogelijk zijn eigen leerproces. De docent bepaalt de leerdoelen en coacht 
de leerling op de weg naar deze leerdoelen.  
 
Bovenstaande onderwijsvisie – gebaseerd op de drie doelen voor het onderwijs van Biesta – 
veronderstellen dat burgerschapsvorming integraal verbonden is met onderwijs en vorming. Het is geen 
apart vak dat er bij komt, maar het hoort bij het waarom en het waartoe van het onderwijs.  

2.3 Ons strategisch plan: Koerswijzer voor goed onderwijs 
In ons strategisch plan zijn drie pijlers: “Onderwijs op maat”, “CVO en mienskip” en “De professional bij 
CVO” uitgewerkt. Deze zijn gebaseerd op de onderwijsvisie van CVO Zuid-West Fryslân. In de eerste twee 
pijlers staan belangrijke aandachtspunten in relatie tot burgerschapsvorming. Het gaat daarbij om de 
volgende doelstellingen: 
 
Onderwijs op Maat 
Uitgaande van onze onderwijsvisie creëren wij betekenisvol, contextrijk en duurzaam onderwijs 
Wij ondersteunen onze leerlingen als vrije individuen om bewuste keuzes te maken en de 
verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten die deze keuzes hebben op hun leefwereld en de wereld 
om hen heen. 
 
Wij staan voor de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun 
plek in de wereld van morgen (burgerschapsvorming), vinden wij het belangrijk dat: leerlingen betrokken 
worden bij de vormgeving van hun onderwijs en dat leerlingen op eigen kracht leren zich te verhouden 
tot een samenleving waarin digitale technologie en media met al hun facetten een belangrijke plaats 
innemen. 

Dit doen wij onder andere door: 
• leerlingen te leren om verantwoordelijkheid te nemen voor en een actieve bijdrage te leveren aan 

de fysieke en sociale duurzaamheid van de omgeving: dit komt tot uitdrukking in het curriculum;  
• leerlingen te laten ervaren wat de positieve, maar ook wat de negatieve aspecten zijn van het 

gebruik van social media (mediawijsheid);  
• leerlingen tijdens hun schoolloopbaan een maatschappelijke stage te laten doen, waarin 

burgerschap, LOB en persoonsvorming samen komen; 
• docenten breder in te zetten, hierbij kan gedacht worden aan de docent als mentor en coach; 
• inzet van ICT, voorbeelden hiervan zijn de virtuele campus, hybride en online lessen, 

onlinetoetsing, chat-sessies voor nadere uitleg;  
• te investeren in digitale didactiek, methodieken en nieuwe technologische middelen. 



   

Burgerschap bij CVO Zuid-West Fryslân versie 1.0/november 2021 7 
 

 
CVO en Mienskip 
Mienskip betekent vanuit de afhankelijkheid van de ander en de verbondenheid met de ander de 
krachten bundelen waardoor je als individu (leerling/ouder of medewerker), als school en als stichting 
samen sterker staat en meer kunt bereiken dan op eigen kracht 
 
Wij geven onze leerlingen mee en laten onze leerlingen ervaren wat de (meer)waarde is van mienskip en 
leveren als scholen een betekenisvolle bijdrage aan de plaatselijke gemeenschap door samen met onze 
leerlingen activiteiten te organiseren en ondersteuning te bieden aan lokale initiatieven (dienstbaar zijn 
aan de gemeenschap). 

Dit doen wij door: 
• dat elke school een programma voor publieke dienstverlening heeft waarbij de school om niet 

bijdraagt aan de mienskip en daarmee aan de bloei van de regio.  
 

Met de keuzes in het strategisch plan geven wij vorm aan onze onderwijsvisie waarin nadrukkelijk 
aandacht is voor persoonsvorming. Wij vinden het van belang om leerlingen te laten kennismaken met 
aspecten van onze samenleving, waar zij vanuit hun eigen opvoeding en sociaal milieu niet direct mee in 
aanraking komen. Ook de mienskip en de verhouding tot deze mienskip en de eigen rol daarin krijgt een 
nadrukkelijk plek in ons onderwijsprogramma. Zo leveren wij ook vanuit ons strategische keuzes een 
bijdrage aan de burgerschapsvorming. 

2.4 Van visie naar doelen voor burgerschapsvorming    
Zoals in dit hoofdstuk is aangegeven hebben de kernwaarden, de onderwijsvisie en de ambities uit het 
strategisch plan alles te maken met (burgerschaps)vorming. Vanuit deze context kunnen de volgende vijf 
doelen c.q. vaardigheden voor burgerschapsvorming worden geformuleerd. Hierbij wordt steeds de 
koppeling gelegd met de context binnen CVO3: 
 
1. (zelf)kritisch denken en handelen: kritisch denken betekent niet dat ergens meteen een mening over 

gegeven wordt of dat een leerling het ergens bij voorbaat mee oneens is. Kritisch denken betekent 
veel meer het leren afstand nemen van de eigen mening en het eigen perspectief, en ergens goed 
over nadenken vanuit diverse perspectieven. Zo leert een leerling dat de wereld groter is dan de 
leerling zelf. (kernwaarden, onderwijs op maat)  
 

2. Sociaal-kritisch denken en handelen: hierbij gaat het om de vorming van leerlingen die zich betrokken 
weten op anderen. Betrokken leerlingen zijn in staat tot het creëren van gemeenschappen waar 
mensen naar elkaar omzien, zowel binnen als buiten de school. Burgerschapsvorming heeft dus 
betrekking op het ontmoeten van de ander binnen en buiten de school en leert een leerling zeggen: 
Hier ben ik, wat kan ik voor de samenleving doen? (kernwaarden en CVO en mienskip) 
 

3. Democratisch-kritisch denken en handelen: hierbij gaat het om kennis van de democratie en de 
politiek en om democratische vaardigheden als debatteren en stemmen om zo democratische 
rechten en plichten te kunnen uitoefenen. Maar ook om een dagelijkse houding van burgers 
onderling: staan we open voor elkaar? Gaan we met elkaar in dialoog? Werken we samen aan het 
oplossen van maatschappelijke problemen? (kernwaarden en onderwijs op maat)   
 

4. Moreel-kritisch denken en handelen: hier gaat het om vragen als: hoe willen we als burgers met 
elkaar omgaan? Welk beroep wordt er op ons gedaan? Hoe kijken we naar de ander? Wat vraagt het 
samen leven van ons? Om antwoord te kunnen geven op dit soort vragen, is het van belang om te 

 
3 Aan de slag met burgerschap, Verus 
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oefenen in de ethische reflectie en het aanscherpen van het eigen moreel kompas van leerlingen. 
(kernwaarden en onderwijs op maat) 
 

5. Levensbeschouwelijk-kritisch denken en handelen: Onze open en democratische samenleving vraagt 
dat (jonge) mensen verantwoordelijkheid nemen in het ontwikkelen van hun eigen culturele en 
levensbeschouwelijke identiteit en respectvol leren omgaan met (jonge) mensen die een andere 
culturele en levensbeschouwelijke identiteit hebben. (kernwaarden, onderwijs op maat) 

3. Uitwerking van burgerschap? 
Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft in opdracht van het ministerie van onderwijs een 
“Handreiking burgerschap funderend onderwijs4” opgesteld, waarin enkele van de bouwstenen van het 
burgerschapsonderwijs – die eerder in het kader van Curriculum.nu zijn benoemd –  
nader worden uitgewerkt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden voor de 
bovenbouw een (niet limitatieve) opsomming gegeven van de vakken met suggesties op welke wijze 
burgerschap vorm kan krijgen.  

3.1. Burgerschapsvorming: drie basiswaarden 
Bij burgerschapsvorming staan drie basiswaarden centraal die van belang zijn voor een democratische, 
pluriforme samenleving: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Deze drie basiswaarden hangen nauw met 
elkaar samen. Een democratische samenleving wil de vrijheid van iedere burger waarborgen. Dat kan 
alleen wanneer die vrijheid aan iedere burger in gelijke mate wordt toegekend (gelijkheid). Dat laatste 
vraagt dat iedere burger niet alleen zijn of haar eigen vrijheid neemt of claimt, maar ook georiënteerd is 
op de vrijheid van iedere andere burger en op de condities die dat mogelijk maken (solidariteit). 
 
Voor leerlingen is de school een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. Leerlingen 
leren hoe ze actief kunnen meedoen in een democratische cultuur. Soms gebeurt dit heel letterlijk en 
participeren leerlingen in leerlingenpanels, leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Leerlingen leren zo 
over besluitvormingsprocessen en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen - passend bij hun situatie 
en mogelijkheden.  
 
Burgerschap daagt leerlingen ook uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en grotere 
maatschappelijke vraagstukken. Globalisering, duurzaamheid (klimaatverandering), invloed van 
technologie en media. Leerlingen leren kritisch na te denken en te reflecteren op complexe, vaak ethisch 
geladen vraagstukken. Zij leren in gesprek te gaan met anderen en elkaars standpunten te bevragen. Zo 
ontwikkelen zij hun eigen opvattingen. 
 
Burgerschap is in het onderwijs al wel aanwezig, maar niet altijd herkenbaar. Wat nieuw is, is dat er nu 
een landelijk curriculum voor burgerschapsonderwijs is uitgewerkt, waarin de samenhang met andere 
leergebieden en de doorlopende leerlijnen zijn uitgewerkt. Er zijn tien bouwstenen benoemd die worden 
ondersteund door een elfde bestaande uit denk- en handelswijzen.  

3.2 Bouwstenen burgerschapsonderwijs voor onderbouw voortgezet onderwijs 
 
1) Vrijheid en gelijkheid 

Leerlingen reflecteren op het functioneren van de democratische rechtsstaat en de betekenis daarvan 
in het leven van burgers, en oriënteren zich op basiswaarden en de spanning daartussen. 

 
  

 
4 Handreiking burgerschap funderend onderwijs, SLO (2021) en Leergebied burgerschap, Curriculum.nu (2019)    
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2) Macht en inspraak  
Leerlingen ontwikkelen inzicht in de werking van de democratische rechtsstaat. Ze analyseren 
maatschappelijke vraagstukken waarin machtsverhoudingen en besluitvormingsprocessen een rol 
spelen. 

 
3) Democratische cultuur 

Leerlingen leren hun mening onderbouwd te uiten en anderen daar in discussie, debat of dialoog van 
te overtuigen. En hoe verschillen van inzicht, waarden, overtuigingen, belangen en emoties niet altijd 
overbrugd kunnen of hoeven worden. 
 

4) Identiteit 
Leerlingen verkennen hun ambities en toekomstverwachtingen. Ze onderzoeken met welke groep(en) 
ze zich verbonden voelen en waarom. Ze leren over spanningen tussen identiteitsaspecten 

 
5) Diversiteit 

Leerlingen verkennen de diverse samenleving in Nederland in de context van een globaliserende 
wereld; met aandacht voor levensbeschouwelijke stromingen, waarden en overtuigingen.  
 

6) Solidariteit 
Leerlingen ontwikkelen inzicht in vraagstukken rond in- en uitsluiting, rechtvaardigheid en solidariteit, 
en hoe daarop te handelen. Ze herkennen het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de grondwet en 
passen het toe. 
 

7) Digitaal samenleven 
Leerlingen ontwikkelen inzicht in het eigen mediagebruik en dat van de ander. Ze leren dat media 
invloed hebben op het sociale en politieke leven en op welke wijze. Ze onderzoeken de 
betrouwbaarheid van bronnen. 

 
8) Duurzaamheid 

Leerlingen leren over de spanningen tussen de waarden en belangen die verbonden zijn met People 
Planet Prosperity en die invloed hebben op de leefomgeving dichtbij en veraf, nu en later, en daarbij 
kritisch te zijn op eigen keuzes 

 
9) Globalisering 

Leerlingen ontwikkelen inzicht in de verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid van landen en 
gebieden, migratie en verdelingsvraagstukken; de rol van de EU en VN en hun eigen mogelijk invloed. 
 

10) Technologisch burgerschap 
Leerlingen leren vraagstukken rond technologie te analyseren en er een mening over vormen. Ze zijn 
zich bewust van de invloed van technologische ontwikkelingen op hun eigen leven, dat van anderen, 
op politiek en samenleving. 

 
11) Denk- en handelwijzen 

Leerlingen leren kritisch denken, ethisch redeneren, communiceren en ontwikkelen empathische 
vermogens. Deze denk- en handelwijzen worden toegepast in samenhang met de inhouden van de 
overige bouwstenen. 

3.3 Burgerschap in de bovenbouw voortgezet onderwijs  
In de bovenbouw kan bij verschillende vakken aandacht worden geschonken aan het bereiken van 
burgerschapsdoelen. De hierboven beschreven bouwstenen zijn nog niet uitgewerkt in concrete doelen 
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en examenprogramma’s. In de eerder genoemde handreiking worden suggesties gegeven voor nadere 
invulling van burgerschap bij bepaalde vakken.  
Hieronder volgt een overzicht van de in de handreiking genoemde mogelijkheden en suggesties die goed 
kunnen dienen als onderleggers voor het burgerschapsonderwijs in de bovenbouw van de scholen van 
CVO. Het betreft geen dwingend kader, maar een overzicht van mogelijkheden.  
 
Beroepsgerichte vakken en praktijkgerichte programma’s  
Sommige beroepsgerichte vakken (economie & ondernemen, ICT, D&P en zorg & welzijn) kunnen vanuit 
hun profiel een bijdrage leveren aan (uiteenlopende) aspecten van burgerschap. Meer in het algemeen 
kunnen diversiteit en mediawijsheid bij alle beroepsgerichte vakken aandacht krijgen. Verder biedt de 
beroepscontext waarin leerlingen terecht komen een goede omgeving om burgerschap te oefenen, denk 
bijvoorbeeld aan dilemma’s rondom beroepsethische kwesties.  
 
Bewegen en sport  
Bij lichamelijke opvoeding kunnen leerlingen oefenen met rechtvaardigheid en solidariteit, het omgaan 
met verschillen en het besluiten over en omgaan met afspraken en regels.  
 
CKV en kunst  
In deze vakken kunnen docenten bijvoorbeeld aandacht schenken aan:  

- vraagstukken van diversiteit, inclusie en identiteit in de kunst;  
- de ervarings- en denkwereld van de kunstenaar;  
- de rol van de media, beeldvorming en desinformatie.  

 
Engels en de andere moderne vreemde talen  
De docenten Engels en docenten van de andere moderne vreemde talen kunnen burgerschapsthema’s als 
identiteit en diversiteit betrekken bij de aandacht voor interculturele communicatie. Leerlingen kunnen 
via zakelijke, creatieve en literaire teksten kennismaken met de denk- en ervaringswereld van mensen 
met andere achtergronden, culturen en identiteiten. Ook kunnen leerlingen de ruimte krijgen om hun 
identiteit te ontdekken en te ontwikkelen in het kader van het creatief gebruiken van taal en van de 
ontwikkeling van interculturele communicatieve competenties.  
 
Klassieke talen  
Het maken van een vergelijking tussen het heden en de wereld van de oudheid biedt mogelijkheden om 
inhouden (bijvoorbeeld rondom democratie, vrijheid en gelijkheid) aan de orde te stellen. Diversiteit en 
identiteit kunnen worden gekoppeld aan reflectie op het eigene en het vreemde, een hoofddoel van het 
klassieke talenonderwijs. De selectie van teksten waarmee in de klassieke talen gewerkt wordt, bepaalt in 
hoge mate of burgerschapsthema’s aan de orde komen in het curriculum.  
 
Maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen  
Het vak maatschappijleer is enerzijds een eerste inleiding in de grondbegrippen en benaderingen van de 
sociale wetenschappen en anderzijds educatie tot democratisch burgerschap. Er zijn allerlei aspecten van 
burgerschap die bij maatschappijleer aan bod kunnen of – op basis van de eindtermen – moeten komen: 
de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit, kennis over de democratische rechtsstaat, het 
meedoen aan besluitvormingsprocessen, diversiteitsvraagstukken en mediawijsheid. Hoewel 
maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen minder burgerschapsvormend bedoeld zijn, geven 
ook deze vakken mogelijkheden om bovenstaande aspecten aan de orde te stellen.  
 
Geschiedenis  
Doelstellingen op het gebied van de democratische rechtsstaat, staatsinrichting en media passen goed in 
het vak geschiedenis. Ook thema’s als diversiteit, identiteit en solidariteit kunnen bij dit vak aandacht 
krijgen, bijvoorbeeld in relatie tot standplaatsgebondenheid. Daarnaast kunnen verbanden tussen 
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historische ontwikkelingen en actuele politiek-maatschappelijke problemen duidelijk zichtbaar gemaakt 
worden.  
 
Filosofie  
Elementen van burgerschap maken onderdeel uit van filosofie. Denk aan ethische dimensies, de vraag of 
mensen vrij zijn en het rechtvaardigen van standpunten. Aan burgerschap kan ook worden gewerkt door 
filosofische vraagstukken te kiezen die raakvlakken hebben met de democratische rechtsstaat, 
staatsvormen, identiteit en media.  
 
Aardrijkskunde  
In het vak Aardrijkskunde kan aandacht worden geschonken aan mensen- en grondrechten, actuele 
internationale conflicten en scenario’s om die geweldloos op te lossen, diversiteitsvraagstukken en 
culturele verschillen. Ook kunnen leerlingen bij aardrijkskunde standpunten onderbouwen en idealen 
verwoorden in relatie tot maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en vraagstukken.  
 
Economie en bedrijfseconomie  
Docenten Economie en Bedrijfseconomie kunnen bijvoorbeeld aandacht schenken aan  
• dilemma’s rondom rechtvaardigheid en solidariteit, bijvoorbeeld in het kader van sociale zekerheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen;  
• de spanning tussen individuele wensen en collectieve belangen, tussen welvaart en welzijn, tussen 

economische groei en duurzaamheid; verschillende aspecten/ interpretaties van rechtvaardigheid  
 
Levensbeschouwing  
In het vak Levensbeschouwing kan aandacht worden geschonken aan religieuze diversiteit, ethische 
afwegingen en het concept identiteit. Als het gaat om het inleven in anderen kan de 
interlevensbeschouwelijke dialoog een belangrijke rol spelen.  
 
Mens & natuurvakken  
Deze vakken (biologie, informatica, natuurkunde, nask 1 en 2, NLT, O&O, scheikunde) kunnen bij 
burgerschap een rol van betekenis spelen. Denk aan:  
• leerlingen standpunten laten onderbouwen en idealen laten verantwoorden als het gaat om 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en (bio-)ethische vraagstukken op het terrein van 
de mens & natuurvakken;  

• specifiek voor biologie: leerlingen uitdagen om na te denken over de identiteitsaspecten die 
samenhangen met gender, geslacht, seksuele voorkeur, lichamelijke mogelijkheden en beperkingen 
enzovoort;  

• specifiek voor informatica: aandacht voor ethische aspecten van mediagebruik en elementen als 
privacy en cybersecurity.  

 
Nederlands  
Vaardigheden die bij Nederlands worden aangeleerd, kunnen vaak aan burgerschapsinhouden gekoppeld 
worden. Daarnaast kan worden gedacht aan:  
• aandacht voor de rol van de media, de kleuring van en ethische dimensie mediaboodschappen, aan 

gescheiden informatiecircuits en aan desinformatie;  
• leerlingen in zakelijke en literaire teksten kennis laten maken met de denk- en ervaringswereld van 

mensen met andere achtergronden, culturen en identiteiten 
• vraagstukken rondom diversiteit en inclusie in het kader van taalbewustzijn en meertaligheid.  
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Wiskunde  
Het vak wiskunde biedt ondersteunende (denk)vaardigheden die leerlingen goed kunnen gebruiken bij 
het ontwikkelen van hun burgerschapsvaardigheden en -houdingen. In dat kader kunnen docenten 
specifieke aandacht geven aan gecijferdheid, dat wil zeggen aan het interpreteren van cijfers over 
maatschappelijke vraagstukken en aan de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.  
 
Andere (schooleigen) vakken  
Andere vakken die scholen in het leven roepen en die onderdeel uitmaken van een specifiek schoolprofiel 
kunnen zeker ook een rol spelen bij het realiseren van burgerschapsdoelen. Denk aan global studies, 
wetenschapsoriëntatie, combinaties van maatschappijleer, filosofie en levensbeschouwing, enzovoort. 

3.4 Burgerschap buiten de vakken 
Burgerschapsvorming is niet alleen een kwestie van het curriculum, het is ook een taak van de school als 
gemeenschap. De nieuwe wettelijke burgerschapsopdracht maakt dat nog eens duidelijk. Bepaalde 
elementen zullen niet alleen onderdeel worden van het bovenbouwcurriculum van één of meer vakken, 
maar maken deel uit van de schoolcultuur en schoolorganisatie. Denk bijvoorbeeld aan:  
• het bevorderen van een democratische cultuur en het mogelijk maken van participatie van leerlingen 

in de school;  
• het creëren van ervaringen met burgerschap buiten de school (in de buurt, de gemeente enzovoort): 

een maatschappelijke stage, projecten waarin leerlingen met buurtbewoners werken aan 
maatschappelijke doelen, of uitwisselingsprojecten met andere scholen met leerlingen met andere 
achtergronden en opvattingen;  

• aandacht voor de identiteitsontwikkeling, emoties en overtuigingen van leerlingen bij het bieden van 
rolmodellen;  

• aandacht voor de ontwikkeling van attitudes in schoolbeleid en schoolcultuur, naast kennis en 
vaardigheden. 

4. Hoe verder met burgerschap in de scholen 
Eerder is aangegeven dat burgerschapsvorming integraal verbonden is met onderwijs en vorming. Het is 
geen apart vak dat er bij komt, maar het hoort bij het waarom en het waartoe van het onderwijs. Dit 
betekent dat van iedere docent wordt verwacht dat hij bijdraagt aan de burgerschapsvorming van zijn 
leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld heel goed door van iedere docent die de dag met een klas begint te 
vragen om eerst - vanuit de actualiteit – aandacht te besteden aan burgerschap in relatie tot zijn eigen 
vak. Op deze wijze krijgt burgerschap een hele natuurlijke plek in het curriculum en wordt bovendien 
benadrukt hoe het eigen vak in relatie tot de actualiteit staat. 
 
Deze notitie geeft een kader, het is aan de scholen op welke wijze burgerschap verder wordt uitgewerkt 
binnen de school. Belangrijk hierbij is – mede in het licht van de verantwoording – om daarbij aandacht te 
besteden aan de volgende zaken5: 
 
1. Visie op burgerschap formuleren en – voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden – opnemen in het 

schoolplan. 
 

2. Opstellen burgerschapsdoelen. Er wordt vaak al veel aan burgerschap gedaan, maar is de samenhang 
hierin ook voor iedereen duidelijk? Door expliciet de doelen te formuleren kan dit helpen om de 
samenhang aan te brengen.  

 
3. Nadat visie ven doelen zijn geformuleerd kunnen de leerdoelen worden opgesteld per leerjaar.  

 
5 Handreiking burgerschap funderend onderwijs, SLO (2021) 
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4. Koppelen onderwijsaanbod aan de leerdoelen : welke leerdoelen zouden per leerjaar en/of per 
leerweg moeten worden behaald? Hoe wordt de samenhang in de burgerschapsvorming inzichtelijk 
gemaakt. 
 

5. Uitvoeren en evalueren:  
• Wat zijn de opbrengsten? 
• Welke leerresultaten kunnen in kaart gebracht worden? 
• Wat vinden leerlingen zelf wat zij hebben geleerd? 

 
In de onderwijsparagraaf van het bestuursverslag dat door de scholen wordt aangeleverd wordt expliciet 
ingegaan op burgerschapsvorming en de wijze waarop dit binnen de school gestalte krijgt.  

5. Tot slot 
Burgerschapsvorming is niet nieuw, de scholen van CVO Zuid-West Fryslân werken er al jaren aan 
burgerschapsvorming, het komt tot uitdrukking in de kernwaarden aandacht en moed, de onderwijsvisie 
van CVO en in “Koerswijzer voor goed onderwijs”, de strategische koers voor de komende vier jaar.   
 
Wat misschien wel nieuw is, is de explicitering van het begrip burgerschap in de wet en in Curriculum.nu, 
hoe wij deze vorming in de dagelijkse praktijk vormgeven en de verantwoording die hierover wordt 
verwacht. Dit biedt de scholen de mogelijkheid om dit schooljaar bij burgerschapsvorming stil te staan, na 
te gaan wat er al gedaan wordt, maar ook wat meer aandacht zou kunnen krijgen. In de planning en 
control gesprekken zal dit onderwerp komend jaar regelmatig aan de orde komen om zo de 
ontwikkelingen binnen de scholen goed te kunnen volgen. Het zou mooi zijn wanneer de scholen ieder 
vanuit hun eigen identiteit hier op hun eigen wijze kleur en inhoud aan zouden kunnen geven. 
 
In de OneDrive is een map aangemaakt met daarin materiaal over burgerschap. 
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