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Een grote groep van ruim vijfentwintig docenten doen mee aan het gesprek over burgerschap in het 

onderwijs. "Mavo aan Zee heeft burgerschap op de kaart gezet", introduceert de schooldirecteur. 

Allerlei aspecten van burgerschap die in de verschillende lessen aan bod komen kunnen het best 

worden gebundeld in een apart vak. We spreken over de manier waarop de verschillende docenten 

aankijken tegen burgerschap en hiermee omgaan in hun lespraktijk. 

Verschillende belangrijke aspecten van burgerschap passeren de revue. De scholengemeenschap 

Scholen aan Zee heeft een aantal kernwaarden, maar dat zijn 'containerbegrippen', zegt de directeur. 

De docenten noemen onder meer: veiligheid, respect, het kunnen omgaan met informatie ("niet alles 

wat je op Facebook leest is waar") en het kunnen inleven in het perspectief van een ander als 

elementen van burgerschap. Er worden verschillende voorbeelden genoemd waarin deze waarden 

een rol spelen in de school, zoals een docent die een leerling aanspreekt wanneer die "Hé" zegt in 

plaats van "Goedemiddag" en een ander die leerlingen die andere leerlingen pesten na de les bij zich 

roept. 

Over de inhoud van de lessen komen verschillende geluiden naar voren. Een van de docenten vindt 

het prettig dat sommige actuele thema's worden 'afgedekt' door het aparte vak burgerschap, waarin 

deze in ieder geval besproken worden. Tegelijkertijd geven de docenten van dat vak en van 

maatschappijleer aan dat zij niet de volledige taak van burgerschapsvorming op school op zich 

kunnen nemen" ook bij andere docenten zien zij elementen van burgerschap terugkomen in de 

lessen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de leraar Duits die zijn lessen begint met het kijken van het 

'100-secondenjournaal', en de docenten gym die actief aandacht besteden aan respect en 

gelijkwaardigheid. Waar aan het begin van de middag een aantal docenten vragen hadden over wat 

hun werk als vakdocent te maken met burgerschap, maakt het bespreken van deze gedeelde 

waarden op school duidelijk dat het thema steeds speelt: "Ik denk dat heel veel zaken wel gebeuren, 

maar je staat er niet altijd bij stil". 

Veiligheid is een thema dat vaker terugkomt. De directeur noemt de aanpak van probleemgedrag 

een 'spectrum', met aan de ene kant een strenge, harde strafgerichte benadering en aan de andere 

kant een persoonlijke, communicerende aanpak. Deze tweede past beter bij de schoolcultuur van 

Mavo aan Zee, en een van de docenten suggereert dat die warme, persoonlijke benadering ook 

karakteristiek is voor mavo-docenten. Wel is het zoeken naar een balans, en zijn er docenten die 

zeggen dat een strengere benadering van sommige leerlingen nodig is om de veilige sfeer in de 

school te creëren en beschermen. 

Een aantal docenten geven aan dat kinderen steeds slechter worden opgevoed door hun ouders, en 

dat dit betekent dat er een grotere taak ligt bij de school om kinderen waarden als respect bij te 

brengen. Op spreekavonden komen de ouders die je juist zou willen spreken niet naar school, geeft 

een van hen aan. De schooldirecteur erkent dat er wat het contact met ouders betreft nog veel 

verbeterd kan worden. Door een experiment met gepersonaliseerd leren heeft men ervaren dat het 

voeren van de dialoog met ouders erg belangrijk is om leerlingen op school goed te kunnen laten 

functioneren. Deze dialoog staat in de kinderschoenen, maar is nu al een eyeopener gebleken. In de 

toekomst zijn er onder meer plannen om interactieve ouderavonden te organiseren, waarbij ouders 

zelf kunnen kiezen uit een aantal thema's waarover ze in gesprek willen gaan. 

De docenten willen aan andere scholen meegeven dat het belangrijk is om veiligheid te creëren. 

Daarbij horen onder meer een betrokken maar duidelijke aanpak richting leerlingen en het 

aanspreken van leerlingen op vooroordelen. Een van de docenten zei laatst: "Die rooie langneus is 

heel goed in wiskunde, en jij niet zo, dus zou je hem niet kunnen vragen of hij je wil helpen?" 

Verder wordt het leren omgaan met informatie erg belangrijk gevonden. Docenten kunnen hieraan 

bijdragen door in discussies leerlingen uit te dagen om verschillende kanten van een probleem te 

zien, en door de actualiteit in de les te betrekken (bijvoorbeeld door het journaal te kijken op 

school). Tot slot zijn de docenten op deze school van mening dat het goed is om inzichtelijk te 

maken wat iedere docent in zijn les doet aan de thema's van burgerschap. In plaats van extra 



rompslomp wordt dat op Mavo aan Zee vooral gezien als mogelijkheid om vakoverstijgend en 

daarmee efficiënter aan bepaalde thema's aandacht te besteden. Uiteindelijk blijft het beeld over van 

een school met een vooruitstrevende blik op het thema burgerschap. De schoolleiding en docenten 

erkennen dat de romantische visie op de website nooit samenvalt met de praktijk - bijvoorbeeld in 

de al genoemde discussies over het creëren van veiligheid en de aanpak van probleemgedrag - maar 

het lijkt er door de betrokkenheid van de docenten en de openheid voor nieuwe initiatieven op dat 

de gewenste terreinwinst geboekt kan worden. 


