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Het Carmelcollege Emmen is een brede confessionele scholengemeenschap met ruim 1700 

leerlingen. Het Carmelcollege Emmen heeft als doelstelling het opleiden van jonge mensen 

tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze 

bijdragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Dat betekent dat leerlingen nu en 

later hun grenzen durven te verkennen en bereid zijn om andermans grenzen te respecteren, 

verantwoordelijkheid durven te dragen en iets durven te betekenen voor een ander.  

Aan de discussiemiddag neemt een beperkte maar zeer divers samengestelde groep leraren 

deel. Alle onderwijsniveaus van zowel de onder als bovenbouw zijn aanwezig en de vak 

achtergronden variëren van lichamelijke opvoeding en Duits tot levensbeschouwing, 

geschiedenis en maatschappijleer. Een deel van de aanwezigen maakt deel uit van een 

Carmel-breed overleg over 'bezield onderwijs'.  

Er wordt eest vrij lang stil gestaan bij de vraag wat we verstaan onder burgerschapsonderwijs. 

Er komt een gesprek op gang waarbij deelnemers elkaar bevragen en aanvullen. Het gesprek 

begint met het noemen van het belang van kennis en vaardigheden die nodig zijn om een 

beredeneerde stem uit te brengen bij de verkiezingen: leerlingen moeten weten waarop ze 

stemmen en wat hun eigen opvattingen zijn. Van daaruit gaat het over het bieden van een 

tegenwicht tegen de invloed van de media. De media polariseren, er is geen ruimte voor 

nuances, bepaalde zaken worden uit hun verband gehaald of uitvergroot. Leerlingen moeten 

kritisch zijn over mediaberichten en nagaan of die berichten wel kloppen. Het achterhalen van 

de waarheid en van feiten is van belang.  

Geleidelijk aan verschuift het gesprek naar attituden en houdingen: hoe dien je je te gedragen, 

wat voor boodschap geef je af met je kledingkeuze, begrip tonen voor andersdenkenden, 

empathie voor de medemens ontwikkelen, bewust omgaan met sociale media.   

Ondanks de kritische houding ten opzichte van de media, vinden de aanwezige leraren wel dat 

de school aandacht moet hebben voor de actualiteit. Zeker in het vmbo wordt maar weinig 

naar het nieuws gekeken. Ook als zich een ernstige gebeurtenis voordoet moet de school daar 

op ingaan. Parijs en Brussel heeft zeker aandacht gehad op het Carmelcollege. De week- of 

dagopening leent zich bij uitstek voor het bespreken de actualiteit en wat dat met de 

leerlingen doet. Leerlingen hebben behoefte om zaken als Parijs te bespreken. Het is dan ook 

zaak om al te erge ongerustheid bij leerlingen wat weg te nemen zodat zij zich wat veiliger 

voelen.  

De leraren concluderen dat op school weinig expliciet over burgerschap wordt gesproken en 

er is ook geen samenhangend aanbod in de zin van een leerlijn, maar burgerschap bevindt 

zich wel overal in de school: zowel in de vakken als in de omgangsvormen. Leraren zitten 

daarbij ook meestal wel op één lijn. Het gesprek verschuift naar de vraag of je in eerste 

instantie leraar bent en daarna vakspecialist of omgekeerd. Het eigen vak is natuurlijk 

belangrijk, maar geen van de aanwezigen vindt dat de pedagogische kanten van het leraar zijn 

veronachtzaamd kunnen worden.  

Er komt wel steeds meer op leraren af. Niet alleen omdat er veel gebeurt in de samenleving, 

maar ook omdat ouders steeds meer opvoedingstaken afschuiven op de school en daarbij ook 

nog eens hoge verwachtingen hebben. Zo moet de school compenseren voor zowel de 

beeldvorming uit de media als kleiner wordende rol van ouders in de opvoeding. Leerlingen 

worden thuis bijvoorbeeld veel minder aangesproken op hun kleding of op het hebben van 

slechte cijfers. De school biedt diverse inhoudelijke thema-avonden aan waarin wordt 

ingegaan op zaken als pesten, gezondheid, mediawijsheid. 

Bij het noemen van de plannen “Onderwijs 2032” van de staatssecretaris gaat in Emmen geen 

belletje rinkelen. De voorstellen om invulling te geven aan burgerschap krijgen weinig bijval. 

“Als dit ook allemaal moet, dan blijft er geen tijd meer over voor het eigen vak”. Het 

invulling geven aan burgerschap gebeurt zeker wel, maar hoeft niet zo precies voorgeschreven 

te worden.  


