
Meewerken aan het  
onderwijs van morgen

Onder de naam Curriculum.nu vindt een landelijke herziening van het vaste 
onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
plaats. Begin 2018 starten de ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders 
uit het primair en voortgezet onderwijs, om voor negen leergebieden de vraag  
‘Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?’ in verschillende stappen te 
beantwoorden. Ter ondersteuning van die taak is SLO gevraagd een overzicht te 
geven van de curriculaire uitdagingen rondom de betreffende leergebieden.

De ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum. 
Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak is in deze startnotitie de huidige 
stand van zaken ten aanzien van het thema burgerschap beschreven en een aantal 
leerplankundige uitdagingen benoemd. Deze zijn geconcretiseerd in ‘leidende 
vragen’ waarop de antwoorden van belang kunnen zijn voor de bouwstenen voor  
dit leergebied. 

Burgerschap
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Inleiding 

Als lid van het ontwikkelteam burgerschap buig je je samen met andere leraren over bouwstenen voor het 
curriculum voor burgerschap. Vooraf is niet gedefinieerd in welke vorm burgerschap in het curriculum een 
plek krijgt: het kan een vakoverstijgend karakter hebben, maar ook als vak of in vakken vorm krijgen.  

Er is veel discussie over het begrip ‘burgerschap’: wat 
bedoelen we eigenlijk als we het over burgerschap 
hebben? Die vraag komt later in deze notitie aan de 
orde. Het is ook interessant om je af te vragen aan welke 
doelen van het onderwijs burgerschapsvorming een 
bijdrage levert. Het Platform Onderwijs2032 spreekt over 
drie hoofddoelen van het onderwijs: kennisontwikkeling, 
persoonsvorming en maatschappelijke toerusting. 
De Onderwijsraad (2016) gaat uit van de drie deling 
kwalificatie, socialisatie en persoons vorming. 
Burgerschapsvorming heeft waarschijnlijk de meeste 
raakvlakken met maatschappelijke toerusting en 
socialisatie, maar burgerschapsvorming draagt 
ook bij aan kennisontwikkeling (of kwalificatie) en 
persoonsvorming.  

In deze notitie bespreken we eerst waarom een 
curriculum op het terrein van burgerschap van belang 
is en gaan we in op een aantal voorwaarden voor 
een geslaagd curriculum op dit gebied. Daarna volgt 
een aantal leidende vragen die volgen uit de eerste 
paragraaf. Ook op de vraag naar de plek van burgerschap 
in het curriculum (als vak en/of vakoverstijgend?) komen 
we daar terug.

“Er is veel discussie over het begrip ‘burgerschap’: 
wat bedoelen we eigenlijk als we het over 

burgerschap hebben?”



3

Probleemanalyse

Waarom is een curriculum voor burgerschap van belang? Hoe kan zo’n curriculum slagen en wat zijn 
belangrijke voorwaarden daarvoor? In en buiten het onderwijs zijn ontwikkelingen gaande die een 
curriculum op het gebied van burgerschap wenselijk maken. Eerst gaan we in op de stand van zaken en 
ontwikkelingen binnen het onderwijs, daarna op ontwikkelingen buiten de school. We sluiten af met een 
aantal voorwaarden. 

Binnen het onderwijs: er is geen curriculum voor burgerschap. 
Op scholen gebeurt veel maar dat gebeurt vaak weinig planmatig en 
doelgericht; de resultaten laten te wensen over. 

Wat staat er in de wet, in kerndoelen en in 
examenprogramma’s? 
Voor burgerschap is er op dit moment geen vastomlijnd 
curriculum. Wel is er een wettelijke verplichting voor 
scholen in het po en vo om handen en voeten te geven 
aan burgerschapsvorming. In de wet staat sinds 2006 
“Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van 
actief burgerschap en sociale integratie”. In het curriculum 
zijn elementen te vinden die over burgerschap gaan, 
met name in de leergebieden Oriëntatie op jezelf en 
de wereld (po; aardrijkskunde, biologie, economie, 
geschiedenis, techniek en wetenschap) en Mens & 
maatschappij (vo; aardrijkskunde, economie, filosofie, 
geschiedenis, maatschappijleer ). 
Ook in de zogenaamde preambule van de kerndoelen 
in po en vo en van de examenprogramma’s van de 
avo-vakken in het vmbo staan burgerschapsdoelen, 
zoals ‘respectvol luisteren en kritiseren van anderen’ 
en ‘het functioneren als democratisch burger in een 
multiculturele samenleving’. In het primair en het 
speciaal onderwijs kent het leergebied Oriëntatie op 
jezelf en de wereld een kerndoel gericht op waarden en 
normen: “De leerlingen leren zich te gedragen vanuit 
respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen”. 
In het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn er daarnaast 
leergebiedoverstijgende kerndoelen over dit onderwerp, 
zoals ‘het leren onderkennen van en omgaan met 
overeenkomsten en verschillen in normen, waarden, 
levensbeschouwing en culturele identiteit’. 

Wat gebeurt er op scholen aan burgerschap? 
Vrijwel alle scholen geven in hun onderwijs invulling aan 
de bevordering van burgerschap, maar zij verschillen erg 
als het gaat om uitwerking en hoeveelheid. Invullingen 
van burgerschapsonderwijs zie je vaak op meerdere 
plaatsen en in verschillende activiteiten op school terug, 
maar de samenhang in het aanbod is vaak onduidelijk. 
Op de meeste scholen is er geen doorlopende leerlijn en 

 
 
zijn er geen duidelijke leerdoelen. Toch vinden docenten  
en directies burgerschapsvorming wel belangrijk. Dit zijn 
enkele conclusies uit het rapport Burgerschap op school 
van de Inspectie van het Onderwijs (2017). 
Op de meeste scholen is er een lappendeken aan 
burgerschapsactiviteiten. Interesse, actualiteit,  
incidenten en wat de individuele leraar belangrijk 
vindt bepalen hun burgerschapsaanbod. Ook houden 
de meeste scholen niet bij wat hun leerlingen op het 
gebied van burgerschap leren. De algemene wettelijke 
bepaling biedt te weinig houvast om tot planmatig 
burgerschapsonderwijs te komen. Op verschillende 
scholen zag de inspectie voorbeelden van meer 
doelgerichte en samenhangende uitwerkingen.  
In het bovengenoemde rapport beschrijft de inspectie 
een (fictieve) school die een samenhangende visie 
combineert met doorlopende leerlijnen en een 
planmatige inrichting van het curriculum. 

Uit onderzoek blijkt ook dat leraren alle doelen van 
burgerschap belangrijk vinden. Het bevorderen van 
maatschappelijke en politieke betrokkenheid scoort het 
laagst, terwijl (bijvoorbeeld) werken aan respect voor 
elkaar, leren samenwerken en leren wat fatsoenlijk is, 
hoog scoren. In het algemeen bestaat het beeld dat 
het basisonderwijs en het speciaal onderwijs meer 
belang hechten aan persoonsvorming (zelfvertrouwen, 
zelfstandigheid) en interpersoonlijke doelen (omgaan 
met verschillen, samenwerken), terwijl in het voortgezet 
onderwijs doelen op maatschappelijk terrein belangrijker 
worden gevonden

Het onderzoek Becoming a Democratic Citizen van 
Nieuwelink (2016) laat zien dat vmbo- en vwo-leer lingen 
in de tweede klas van het voortgezet onder wijs op 
school weinig kans krijgen om positieve ervaringen op 
te doen met democratie. Uit het (beperkte) onderzoek 
komt naar voren dat de politieke en maatschappelijke 
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betrokkenheid van vwo-leerlingen toeneemt naar-
mate zij ouder worden en dat zij hier op school in 
redelijke mate toe worden aangezet. Vmbo-leerlingen 
lijken minder gericht op politieke participatie. Een 
rechtvaardige wereld willen zij vooral creëren door 
netjes met anderen om te gaan en door ervoor te zorgen 
dat niemand gepest wordt. Op school is er volgens hen 
relatief weinig aandacht voor politiek, democratie en 
maatschappelijke vraagstukken.   

Wat zijn de leerresultaten? 
Onderzoek laat zien dat de resultaten van het 
burgerschapsonderwijs in Nederland te wensen 
overlaten. Uit PPON-onderzoek (2011) blijkt dat slechts 
42% van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een voldoende 
niveau bereikt op het gebied van sociaal-cultureel 
burgerschap. Voor kennis van politiek burgerschap 
bereikt slechts 25% van de leerlingen een voldoende 
niveau. Wat betreft sociale competenties scoren 
leerlingen in groep 8 goed (PPON sociale opbrengsten, 
2012). Uit internationaal onderzoek (Maslowski et 
al. 2012) bleek dat de scores van 14-jarigen op een 
aantal onderdelen achterblijven bij jongeren in de ons 
omringende landen. Het ging dan vooral om inzicht in 
democratische principes en het erkennen van gelijke 
rechten voor migranten. Een redelijke beheersing van 

burgerschapscompetenties vonden we in Nederland 
in 2011/2012 bij ongeveer een derde van de leerlingen. 
Dit internationaal vergelijkend onderzoek is recent 
herhaald. Daaruit blijkt dat de burgerschapskennis- en 
vaardigheden van Nederlandse jongeren de laatste 
jaren wel iets vooruit zijn gegaan. Tegelijkertijd blijven 
Nederlands jongeren achter bij jongeren in landen 
waar Nederland zich graag mee vergelijkt (Vlaanderen, 
Denemarken, Zweden, enz.). Bovendien lijkt de kloof 
tussen leerlingen in het vmbo aan de ene, en havo/vwo 
de andere kant zicht te verdiepen (ICCS, 2017).  
Dát Nederlandse jongeren op dit terrein achterblijven 
bij jongeren in de ons omringende landen kan worden 
veroorzaakt doordat er in Nederland geen duidelijke 
leerdoelen voor burgerschapsvorming zijn. Het kan 
ook komen doordat maatschappijleer pas in de derde 
of vierde klas gegeven wordt - het onderzoek betreft 
leerlingen van 14 jaar. Misschien worden leerlingen in het 
onderzoek dus ‘afgerekend’ op kennis en vaardigheden 
die in hun onderwijs (nog) niet aan de orde zijn gekomen. 
Onze kennis over de effectiviteit van onderwijs op het 
gebied van burgerschap is beperkt (Nieuwelink et al. 
2016). Veel onderzoek bestaat uit secundaire analyses, 
gericht op algemene aspecten van onderwijs. 



5

Ook experimenteel onderzoek is beperkt beschikbaar. 
Daarom kunnen we alleen vrij globale conclusies trekken. 
Uit onderzoek blijkt dat de kans op effecten wordt 
vergroot als burgerschap een structureel onderdeel 
van het onderwijs is en als leraren een opleiding 
hebben gehad om burgerschapsonderwijs te geven. 
Een open pedagogisch klimaat lijkt invloed te hebben 
op burgerschapscompetenties, maar dat verband kan 
ook op omgekeerde wijze worden geïnterpreteerd. 
Onderzoeken laten zien dat gerichte aandacht voor 
onderwerpen die raken aan burgerschap effect heeft 
op burgerschapskennis; andere onderzoeken laten zien 
dat ook de gehanteerde didactiek daarbij van wezenlijk 
belang is. 

Wat is het overheidsbeleid? 
Net als het Platform Onderwijs2032 onderschrijft het 
ministerie van OCW de noodzaak om burgerschap 
een prominentere plek te geven in het curriculum. 
De formulering van nieuwe onderwijsdoelen voor 
burgerschap moet leraren houvast bieden bij het 
lesgeven. Ook wil het kabinet in de wet vastleggen 
waar scholen zich minimaal op moeten richten in 
hun onderwijs en in de schoolcultuur (Versterking 
burgerschaponderwijs, Kamerbrief van 7 februari 
2017). De PO-Raad en VO-raad vinden het niet passend 

dat de overheid in de wet gaat voorschrijven aan 
welke thema’s scholen aandacht moeten besteden 
tijdens burgerschapslessen: “Het is aan de autonomie 
van scholen en leraren om invulling te geven aan 
burgerschapsvorming, een christelijke school doet dat 
anders dan een vrije school.” 

In april 2016 hebben de onderwijsministers van de 
Raad van Europa een verklaring (Council of Europe, 
2016) aangenomen waarin zij zeggen dat zij het 
effect van ‘onderwijs voor democratisch burgerschap’ 
en mensenrechteneducatie willen vergroten door 
de status van dit onderwijs in de lidstaten op alle 
onderwijsniveaus te versterken. Daarbij verwijzen ze 
naar en steunen ze op het Reference Framework of 
Competences for Democratic Culture (Council of  
Europe, 2016)

“Maatschappelijke ontwikkelingen 
vragen om een aanpassing in het 

burgerschapsonderwijs.”
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In de samenleving: maatschappelijke ontwikkelingen vragen om  
een aanpassing in het burgerschapsonderwijs

Onderzoeken waaruit blijkt dat de burgerschaps-
competenties van leerlingen te wensen overlaten zijn 
één aanleiding voor de plannen om burgerschap een 
prominentere plek in het curriculum te geven. Daarnaast 
spelen maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke 
rol. We noemen vier ontwikkelingen die in ieder geval 
relevant zijn: 

1. De roep om gedeelde waarden
Een belangrijke drijfveer om burgerschapsonderwijs 
te versterken is het gevoel of de waarneming dat 
Nederlanders minder gemeenschappelijke waarden en 
normen hebben dan in het verleden. Het onderwijs zou 
een rol moeten spelen in het bevorderen van gedeelde 
waarden. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen 
over de verankering van ‘fundamentele Nederlandse 
waarden’ in het kerncurriculum. Ook bestaan er twijfels 
bij de mate waarin jongeren vandaag de dag positief 
staan ten opzichte van democratisch burgerschap. 
We vinden het van belang dat de nieuwe generatie 
democratische waarden onderschrijft (Nieuwelink, 
2016). Dat roept de vraag op of er gemeenschappelijke, 
Nederlandse, basis-, westerse of consensuswaarden 
bestaan. SLO heeft hierover al eerder een verkenning 
uitgevoerd (Stolk, Veugelers, & Bron, 2015; Eidhof 
et al. 2016) waarin benadrukt wordt dat het van 
belang is duidelijk aan te geven dat en wanneer 
burgerschapsonderwijs over betwiste waarden gaat. 
Volgens hen zijn er ook gemeenschappelijke waarden, 
die we veel duidelijker expliciet kunnen maken.

2.  Omgaan met controversiële opvattingen
De spanning in de wereld en dan met name in het 
Midden-Oosten, inclusief de vluchtelingenproblematiek 
en het integratievraagstuk komen ook de school en het 
klaslokaal binnen. Naar aanleiding van nieuwsberichten, 
bij de behandeling van bepaalde onderwerpen of 
via eigen ervaringen van leerlingen komen actuele 
spanningen in de samenleving soms op school naar 
boven. Leraren merken bovendien dat sommige jongeren 
zich niet kunnen identificeren met de Nederlandse 
samenleving, waaronder het onderwijs, en zich afkeren 
van deze samenleving. Overigens kun je je afvragen of 
dit niet iets van alle tijden is. Een journalistiek verslag 
van Margalith Kleijwegt illustreert beelden van zulke 
jongeren in het beroepsonderwijs van de grote steden. 
Maar ook op scholen met overwegend autochtone 
leerlingen (binnen en buiten de grote steden) kunnen 
discussies over Zwarte Piet of het Europese 

vluchtelingenprobleem hoog oplopen (Van Pomeren et 
al. 2015). Een deel van de leraren heeft moeite met het 
aan de orde stellen van onderwerpen die aanleiding 
geven tot felle reacties en discussies. Volgens onderzoek 
van de Radboud Universiteit (Seibers et al, 2015) gaat het 
om een op de vijf leraren die hier moeite mee heeft. 

3. Aandacht voor mensenrechten
In veel mensenrechtenverdragen is de verplichting 
vastgelegd dat staten ervoor zorgen dat het onderwijs 
bijdraagt aan respect voor mensen- en kinderrechten. 
Dit staat bijvoorbeeld in het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten 
(IVESCR), het Kinderrechtenverdrag, het Vrouwenverdrag 
en het Verdrag tegen Rassendiscriminatie.  
De Nederlandse overheid heeft al deze verdragen 
getekend en is verplicht om serieuze inspanningen te 
verrichten op het gebied van mensenrechteneducatie. 
Volgens het College voor de Rechten van de Mens 
en het Platform Mensenrechteneducatie gebeurt 
dat niet voldoende. Van alle kinderen in Europa 
hebben de Nederlandse bijvoorbeeld het minst vaak 
van het Kinderrechtenverdrag gehoord. Scholen 
besteden incidenteel aandacht aan het thema, maar 
het ontbreekt aan consequente en voortdurende 
aandacht voor het onderwerp mensenrechten binnen 
het onderwijs. (zie https://www.mensenrechten.nl/
mensenrechteneducatie).

4.  Van verzorgingsstaat naar 
participatie samenleving 

De overheid streeft naar een hogere arbeidsdeelname 
en wil ook dat mensen de zorg voor naasten vaker 
zelf op zich nemen. Stelt dit nieuwe eisen aan burgers 
en daarmee ook aan burgerschapsonderwijs? Het 
gaat dan waarschijnlijk niet zozeer om politieke 
participatie, maar meer om maatschappelijke 
participatie. Denk aan initiatieven op het platteland 
in het kader van ‘modern nabuurschap’. 

Samengevat komt de roep om een stevigere 
positie voor burgerschap in het curriculum voort 
uit maatschappelijke ontwikkelingen die leiden 
tot nieuwe en extra vragen aan het onderwijs. Ook 
de achterblijvende resultaten van het bestaande 
burgerschapsonderwijs spelen hierbij een rol. 
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Voorwaarden 
Voor een geslaagd curriculum op het gebied van burgerschap moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.  
De onderstaande vragen gaan over die voorwaarden. Het zijn geen vragen die het ontwikkelteam kan beantwoorden,  
maar het is wel van belang dat deze vragen in een later stadium een gedegen antwoord krijgen.

Kan en moet burgerschapsvorming getoetst, 
beoordeeld of gemeten worden?
Kan en moet burgerschapsvorming getoetst, 
beoordeeld of gemeten worden? En zo ja, hoe dan? Is 
het wel mogelijk en wenselijk om inzicht te hebben 
in de ontwikkeling van leerlingen op dit terrein? 
En hoe gaan we de in dit kader om met kennis, 
inzicht, vaardigheden, houdingen en gedrag? 
In het eindadvies van Platform Onderwijs2032 staat: 
“aspecten van burgerschap en digitale geletterdheid 
verdienen het om, al dan niet centraal, getoetst te 
worden”. Op de achtergrond speelt mee dat wat 
niet getoetst wordt in de school vaak ook letterlijk 
niet ‘meetelt’. Het Platform Onderwijs2032 bepleit 
mede daarom dat naast de meetbare ook merkbare 
kwaliteiten van (burgerschaps)onderwijs moeten 
worden gewaardeerd. Het platform ziet het als een 
opdracht aan scholen om de ontwikkeling van leerlingen 
ook op dit terrein in kaart brengen. Als alternatief voor 
het meten van burgerschap kun je ook denken aan 
het bijhouden van ervaringen die leerlingen in hun 
schoolloopbaan opdoen met aspecten van burgerschap. 
De maatschappelijke stage kan daarbij dienen als 
voorbeeld.

Hoeveel aandacht moet in lerarenopleidingen 
en nascholingen aan burgerschapsvorming 
worden geschonken? 
Goed burgerschapsonderwijs vraagt veel van de 
pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren. 
Leraren hebben de complexe taak om te werken aan 
de verbinding van leerlingen met onze samenleving. 
Zij moeten een open dialoog over maatschappelijke 
thema’s voeren en daarbij óók duidelijke grenzen te 
stellen. Daarvoor zou aandacht moeten zijn in alle 
lerarenopleidingen. SLO heeft in samenwerking met 
Diversion en vier opleidingen een handreiking voor 
dialoogvaardigheden ontwikkeld voor álle leraren 
(2015). Tegelijkertijd kun je je afvragen of op het terrein 
van burgerschapsonderwijs van de lerarenopleidingen 
voor bepaalde vakken (geschiedenis, maatschappijleer, 
aardrijkskunde, economie) meer verwacht mag worden 
dan die voor andere vakken. 

Welke eisen stelt goed burgerschaps onderwijs 
aan de schoolcultuur en didactiek? 
Uit onderzoek is gebleken dat een open en democratisch 
klas- en schoolklimaat positief samenhangt met de 
ontwikkeling van competenties op het gebied van 
burgerschap. Denk daarbij aan zaken als een open 
en veilig pedagogisch klimaat, ruimte hebben om 
met elkaar in discussie te gaan en voor verschillende 
perspectieven, ruimte hebben om jezelf te uiten, 
mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het 
schoolbeleid, een dialogische didactiek, enzovoorts.  
Dat zijn geen zaken die het curriculum kan ‘regelen’, daar 
die voor een goede uitvoering ervan wel belangrijk zijn. 
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Leidende vragen

1.   Op welke type burgerschap zou burger schaps vorming zich moeten richten? 

Als we burgerschapsvorming concreter willen maken, lopen we aan tegen fundamentele vragen: welk soort 
samenleving streven we na en welke rol(len) vervullen burgers in die samenleving? Leenders, Veugelers en De 
Kat (2008)  bieden een bruikbaar kader om de visies op burgerschap te onderscheiden. Zij stellen vast dat er in 
het onderwijs steevast drie clusters opvoedingsdoelen voorkomen, gericht op aanpassing en disciplinering, op 
zelfstandigheid en kritische meningsvorming en op sociale betrokkenheid. Deze clusters zijn volgens een duidelijk 
patroon gerelateerd aan drie typen burgerschap waarop de vorming gericht is:

•    Aanpassingsgericht burgerschap, met een accent op aanpassing en sociale betrokkenheid.
•    Individualistisch burgerschap, met een accent op aanpassing en zelfstandigheid plus kritische meningsvorming.
•    Kritisch-democratisch burgerschap, met een accent op zelfstandigheid plus kritische meningsvorming en sociale 

betrokkenheid.

Scholen verschillen in het type burgerschap dat zij nastreven. Dat kan ertoe leiden dat er ook aan verschillende 
varianten van een burgerschapcurriculum moet worden gedacht. 

Bij het type burgerschap kun je ook denken aan schaalniveaus. Burgerschap richt zich op het onderdeel zijn van een 
gemeenschap. Dat kan op verschillende schaalniveaus zoals klas, school, stad, land, Europa en de wereld. Er is een 
fundamenteel verschil tussen de schaalniveaus. Een keuze tussen wereldburgerschap en nationaal burgerschap 
heeft grote inhoudelijke gevolgen. Zo bestaan er vele varianten van wereldburgerschap, variërend van een door 
economische motieven gedreven variant die gericht is op het versterken van een globaliserende economie tot een 
variant die gericht is op mensenrechten, waarbij solidariteit met alle mensen in deze wereld centraal staat.  
Gaan we uit van alleen nationaal burgerschap, dan beperken we de reikwijdte van het burgerschap. Het gaat dan  
om de burgers van Nederland en de rechten en plichten die zij hebben ten opzichte van elkaar of de overheid.  
Daarbij treedt automatisch een dynamiek op van insluiting en uitsluiting: wie behoort er tot die nationale 
gemeenschap en wie niet? 

2.   Hoe definieer je burgerschap en burgerschapsvorming? 

Wat onder burgerschap en burgerschapsvorming verstaan wordt is onderwerp van discussie. Verschillende 
betrokkenen – denk aan maatschappelijke organisaties en vakverenigingen – vullen het begrip heel verschillend in. 
Door de tijd heen zijn er elementen toegevoegd, maar ook afgevallen, hetgeen samenhangt met ontwikkelingen in 
de samenleving. De wetstekst uit 2006 sluit aan bij een advies van de Onderwijsraad uit 2003. Daarin stonden actief 
burgerschap en sociale cohesie centraal: “Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit 
te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Met sociale cohesie wordt de deelname 
van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving bedoeld”. In 2012 publiceerde de 
Onderwijsraad opnieuw een advies over burgerschapsvorming. Daarin hanteert zij een andere definitie: “Jongeren 
leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme, democratische samenleving, en 
bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen bijdrage te (willen) leveren”. Meer recent (2016) 
gaven Wildschut en Nieuwelink in een notitie een andere omschrijving van burgerschap en ook het kabinet geeft in 
de eerdergenoemde Kamerbrief een eigen omschrijving van burgerschapsvorming. Voordat we kunnen starten  
met curriculumontwikkeling op het gebied van burgerschap is een definitie – en dus een afbakening van het  
domein noodzakelijk. 

Kern en keuze
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3.    Hoeveel aandacht zouden verschillende aspecten en elementen van burgerschaps vorming  
moeten krijgen? 

Deze vraag ligt in het verlengde van de vorige. Het eindrapport van de International Civic and Citizenship Education 
Study (ICCS, Maslowski, Van der Werf, Oonk, Naayer, & Isac, 2012, p. 18) in Nederland gaat in op de verdeling van 
de aandacht tussen twee aspecten van burgerschap: “Hoewel er in het onderwijsbeleid aandacht is voor politiek-
juridische aspecten van burgerschap – onder meer in de vorm van kerndoelen over politiek en democratie – ligt 
het accent daarmee in ons land sterk op het sociaal-cultureel burgerschap.” Ook in de vier aandachtspunten die de 
Inspectie van het Onderwijs gebruikt in het toezicht ligt de nadruk op sociaal-cultureel burgerschap, en minder op 
politiek-juridisch burgerschap. De vraag is of de verhouding tussen deze twee kanten van burgerschap de juiste is. 
Dezelfde vraag kan gesteld worden over de verhouding tussen kennis, inzicht, vaardigheden, houdingen en gedrag. 
De matrix van http://burgerschapmeten.nl en het raamwerk van de ICCS (Schulz et al. 2016) laten zien aan welke 
aspecten en elementen je bij burgerschapsvorming kunt denken. In dit kader moeten we ook ingaan op de vraag hoe 
de verhouding moet zijn tussen theorie en praktijk in verschillende sectoren en schooltypes. Uit het eerdergenoemde 
onderzoek van de inspectie (2016) blijkt bijvoorbeeld dat leraren in het po en so sociale redzaamheid vaker als 
belangrijk doel van burgerschapsonderwijs noemen dan leraren in vo en mbo. 

4.   Wat moet tot de kern van burger schapsvorming horen? 

Juist bij een waardegeladen thema als burgerschap is het van belang dat we onderscheid maken tussen wat 
de samenleving van álle scholen verwacht en het vlak waarop scholen mogen verschillen. Het kabinet wil in de 
wet duidelijk vastleggen waar scholen zich in hun onderwijs en in de schoolcultuur minimaal op moeten richten 
(Versterking burgerschaponderwijs, Kamerbrief van 7 februari 2017), denk bijvoorbeeld aan de principes van de 
democratische rechtsstaat. Daarnaast kunnen scholen aanvullende doelen stellen en eigen accenten leggen 
die passen bij het karakter van de school, de leerlingpopulatie en/of de lokale situatie. Confessionele scholen en 
(vernieuwings)scholen met een uitgesproken pedagogische visie en de organisaties die hen vertegenwoordigen, 
leggen vaak sterk de nadruk op diversiteit en hun ruimte om het (burgerschaps)onderwijs op hun eigen manier vorm 
te geven. Andere scholen en organisaties benadrukken eerder dat bepaalde kennis (over bijvoorbeeld democratie 
en rechtsstaat) en waarden die gemeenschappelijk zijn, en die dus ook onderdeel kunnen zijn van een verplicht 
curriculum. Een belangrijke vraag is hoe de verhouding tussen het verplichte en het keuzedeel moet zijn. Hoeveel van 
het burgerschapscurriculum is landelijk vastgelegd en hoeveel mag/moet de school invullen? 

Voor een leerling is natuurlijk vooral relevant welke keuzes hij of zij zelf mag maken. John Zant (Vreedzame School) 
stelt: “hoe je betrokken wordt bij de vormgeving van lessen en schoolregels heeft invloed op wat je leert over 
burgerschap.” Aan de ene kant wil je dat leerlingen bepaalde gemeenschappelijke waarden en inhouden meekrijgen 
(of die nu landelijk zijn vastgelegd of bepaald worden door de identiteit van de school), aan de andere kant is bij 
burgerschap het kiezen zelf onderdeel van de vorming. Leerlingen die een verplicht programma burgerschap krijgen 
doen andere vormende ervaringen op dan leerlingen die zelf inhouden, werkvormen, opdrachten of onderwerpen 
mogen kiezen. De vraag welke inhouden leerlingen zelf mogen kiezen is daarom bij burgerschapsvorming extra 
interessant. Binnen welk kader mogen leerlingen welke keuzes maken? 
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   Kan er een (doorlopende) leerlijn burger schap worden ontwikkeld en uit welke elementen  
(kennis, vaardigheden, houdingen) moet deze leerlijn in dat geval bestaan? 

Omdat er tot nu toe weinig over burgerschap in het curriculum is vastgelegd, is er ook weinig ervaring met het 
maken van doorlopende leerlijnen. SLO heeft wel op elkaar aansluitende leerplanvoorstellen gedaan voor het primair 
onderwijs, de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Bron, Veugelers, & Van Vliet, 2009; Bron 
& Van Vliet, 2012). Deze leerplanvoorstellen zijn niet verplichtend. Ze zijn bedoeld om scholen te inspireren tot het 
maken van uitwerkingen op school- en klasniveau. De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer pleit 
voor een (verplichte) doorlopende leerlijn democratisch burgerschap (http://nvlm.nl/onderwijs/vo-burgerschap/). 
In het mbo heeft burgerschap een andere status dan in het avo. Mbo-instellingen hebben de wettelijke opdracht 
om bij te dragen aan het maatschappelijk functioneren van hun studenten. mbo-instellingen zijn daarmee verplicht 
bij te dragen aan burgerschapsvorming en om dit integraal onderdeel te laten zijn van de opleiding. De inhoud van 
dit burgerschapsdomein is omschreven in de vorm van vier dimensies, namelijk: politiek-juridisch-, economisch-, 
sociaal-maatschappelijk- en vitaal burgerschap. Daarnaast moeten mbo-instellingen aandacht besteden aan 
het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden en kennis van mensenrechten, onder meer ook om de sociale 
weerbaarheid van studenten te vergroten. Aan het begin van de opleiding moet de onderwijsinstelling vastleggen 
welke inspanning studenten moeten leveren om hun diploma te behalen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om 
het bijhouden van een portfolio, deelname aan activiteiten, het houden van een eindpresentatie of het behalen 
van een kennistoets. Doordat er ruimte is voor een eigen invulling kunnen mbo-instellingen maatwerk bieden en 
recht doen aan de grote verschillen tussen studenten, regio’s en opleidingen. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen of ze 
burgerschapsvorming willen onderbrengen in aparte lessen, of juist meer geïntegreerd in het beroepsopleidende 
gedeelte http://burgerschapmbo.nl/wet-en-regelgeving/. 

Voor leerlingen die vanuit het vmbo doorstromen naar het mbo betekent dit dat er in veel gevallen geen sprake is 
van een doorlopende leerlijn. De inhouden voor zowel het voortgezet onderwijs als voor het mbo zijn alleen globaal 
geformuleerd. In het vo ligt daarbij meer de nadruk op algemene vorming, terwijl in het mbo de maatschappelijke 
redzaamheid voorop staan. Er zijn dus aanzienlijke accentverschillen. Wel kan er afstemming plaatsvinden tussen 
individuele vmbo- en mbo-instellingen in een regio, om zo toch een doorlopende leerlijn te creëren. 

Vanuit het hbo en wo zijn voor zover bekend geen eisen gesteld aan de instroom van studenten op het gebied van 
burgerschap. De aandacht voor aspecten van burgerschap verschilt sterk per opleiding. De toekomstige werksituatie 
is daarbij vaak leidend. Aandacht voor het functioneren in de pluriforme samenleving komt daarbij regelmatig terug. 
Bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn moet aandacht worden geschonken aan de verschillen tussen 
po, so, vo en vso, en aan de (sociaal-emotionele, cognitieve) ontwikkeling van leerlingen. Het onderzoek van de 
Onderwijsinspectie uit 2016 laat zien dat leraren en directeuren in po andere doelen belangrijk vinden dan leraren en 
directeuren in het vo. Is het wenselijk dat po en vo in dit opzicht meer naar elkaar toegroeien, of zijn die verschillen 
juist goed en vormen ze geen barrière voor een doorlopende leerlijn? 

Daarnaast is er potentieel een spanning tussen de keuzevrijheid van scholen (zie vraag 4) en de wens een 
doorlopende leerlijn te ontwikkelen. Bij het vormgeven van een leerlijn speelt ook de vraag of in deze leerlijn 
(toetsbare) ijkpunten kunnen worden opgenomen en of dit dan geldt voor zowel kennis, vaardigheden en houdingen. 
Als het gaat over kennis en vaardigheden is het misschien nog gemakkelijk om per leerjaar of bouw doelen vast te 
stellen. Bij houdingen wordt dat al een stuk ingewikkelder. En vanzelfsprekend komt dan ook de vraag op of het 
wenselijk is om (houdingen in het kader van) burgerschap te meten, laat staan te beoordelen. 

1.   Hoe creëer je samenhang binnen een curriculum voor burgerschapsvorming en tussen 
burgerschapsvorming en het curriculum van vakken- en de schoolcultuur? 

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de meeste scholen wel een visie hebben op burgerschap, maar 
dat die meestal niet planmatig is uitgewerkt in de richting van vakken, leerjaren of schooltypen. Er is dus ook 
weinig afstemming tussen vakken op dit gebied. Hoe we die samenhang wel kunnen of moeten vormgeven is 
een belangrijke vraag. Volgend schooldirecteuren wordt burgerschapsvorming op de meeste scholen gezien als 
onderdeel van de schoolcultuur. In het basis- en speciaal onderwijs wordt wereldoriëntatie het vaakst genoemd 

D
oorlopende leerlijnen
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enhang

http://nvlm.nl/onderwijs/vo-burgerschap/
http://burgerschapmbo.nl/wet-en-regelgeving/
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Plaatsen voor
burgerschap in het

curriculum

Vakken

Schoolomgeving:
wijk en samenleving

Pedagogisch
schoolklimaat

Vakoverstijgende
aanpakken en 

projecten

als een vakgebied waarbinnen 
burgerschapsvorming gestalte 
krijgt, directeuren basisonderwijs 
noemen daarnaast vaak 
godsdienst/levensbeschouwing. 
In het voortgezet onderwijs 
noemen directeuren het vaakst 
maatschappijleer als vak 
waarin burgerschapsvorming 
wordt aangeboden, gevolgd door de andere maatschappijvakken: aardrijkskunde, geschiedenis en economie. 
In de Didactief-special over burgerschap uit 2016 wordt over samenhang met de vakken het volgende gezegd: 
“Burgerschapsonderwijs wordt vaak ondergebracht bij de pedagogische opdracht van de school. Daarmee 
bestaat het risico dat het gescheiden blijft van de vakdidactische component. Dat is jammer, want juist binnen 
de schoolvakken zelf zijn er belangrijke aanknopingspunten en mogelijkheden voor het werken aan democratisch 
burgerschap. Zo hebben de vakken Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde veel te bieden.”

2.    Hoe creëer je in het curriculum ruimte om de buitenwereld de school in te halen en hoe  
zorg je voor samenhang tussen het leren binnen de school en de buitenwereld? 

Een van de knoppen waaraan de scholen kunnen draaien bij de ontwikkeling van goed burgerschapsonderwijs 
is het actief betrekken van de buitenwereld. Scholen die zich richten op het bevorderen van actief burgerschap 
benutten mogelijkheden uit het dagelijks leven van leerlingen en maken actief gebruik van vragen die zich voordoen 
in de actualiteit. Dat zijn waardevolle  vertrekpunten voor de overdracht van relevante burgerschapsinhouden die 
aansluiten bij en relevant zijn in de leefwereld van jongeren. Je kunt daarbij onder meer denken aan een curriculum 
dat zich richt op het leren over verschillende talen, culturen en plekken in de wereld. Ook het wereldnieuws kan 
een belangrijke rol spelen. Op andere scholen doen leerlingen mee aan debatten of aan inspraakrondes buiten 
de school. Weer een andere school heeft stageplekken in de buurt georganiseerd en zorgt ervoor dat leerlingen 
zich inzetten voor maatschappelijke doelen. Een andere manier om de wereld binnen te halen in de school is door 
schoolbrede projectweken over thema’s te organiseren, zoals homoseksualiteit, seksueel geweld of armoede, 
met ervaringsdeskundigen in de klas (Nieuwelink et al., 2016). Ook de maatschappelijke stage is een middel om 
in het curriculum ruimte te maken voor het leren in en van de buitenwereld. Hoewel de wettelijke verplichting is 
verdwenen bieden veel scholen die maatschappelijke stage nog steeds aan. 

  Moet burgerschapsvorming een (apart) vak zijn of maakt het deel uit van verschillende 
vakken (en de schoolcultuur)? 

Uit de dialoogfase van Onderwijs2032 blijkt dat er geen overeenstemming is over de vraag of burgerschap al dan 
niet een apart vak moet zijn. Veel belangenorganisaties en vakverenigingen hebben de relatie gelegd tussen hun 
‘eigen’ vak/thema en burgerschap, zoals maatschappijleer, Taal & cultuur, filosofie, verkeerskunde, mediawijsheid, 
levensbeschouwing, digitale geletterdheid, geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, EHBO-onderwijs. 
Wie de nadruk legt op attitudevorming is voorstander van burgerschap als een vakoverstijgend thema en niet 
van een apart vak, omdat aandacht voor attitudevorming in de hele school verankerd moet zijn. Wie belang hecht 
aan bepaalde kennisinhouden die ten grondslag liggen aan burgerschap zal sneller pleiten voor een apart vak. 
Overigens kan het ook allebei (apart vak en cross-curriculair), waarbij we kennis en specifieke vaardigheden tot een 
of meer vakken kunnen rekenen, terwijl houdingen en (andere) vaardigheden ook schoolbreed aandacht krijgen. 
Ook kunnen we denken (zie ook vraag 7.) aan projecten en buitenschoolse activiteiten. Verder beschouwt onder 
andere de inspectie de school zelf en de schoolomgeving als een oefenplaats voor burgerschap (leerlingenraden, 
maatschappelijke stage).



Meer informatie? 

Kijk op http://curriculumvandetoekomst.slo.nl en www.burgerschapindeschool.nl.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich 
op de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal 
en voortgezet onderwijs in Nederland. We werken met het 
onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee 
scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.
 
We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen 
en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan 
onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, 
tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.
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