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Burgerschap op scholen moet geen afvinklijst van de overheid worden, geen 'project' of een 'uur'. Bij 

de OSB (Openbare Scholengemeenschap Bijlmer) is men duidelijk: burgerschap is niet iets wat je 

erbij doet, maar moet geïntegreerd worden in de schoolcultuur. 

Na het bekijken van de documentaire 'Maatschappijleer' maken we meteen kennis met het meest 

unieke element van het onderwijs aan de OSB, als de aanwezige docenten en bestuurders 

onmiddellijk een kring vormen. Op deze school begint iedere les met een kringgesprek, waarin 

ruimte is om elkaar te ontmoeten en te bespreken wat er in de klas speelt. Leerlingen worden op 

veel manieren gestimuleerd om om te leren gaan met verschillen tussen leerlingen: door de 

kringopstelling, door de aanwezige diversiteit aan leerlingen wat betreft afkomst, milieu enzovoort, 

en doordat leerlingen van alle niveaus in de eerste twee klassen bij elkaar in de les zitten. 

Ons gesprek gaat erover wat maakt dat deze aanpak werkt. Door leerlingen al vanaf het begin van de 

middelbare school te laten wennen aan deze interactieve lesvorm, en hen regels bij te brengen om 

met elkaar in discussie te gaan, leren ze verschillen als normaal te zien, en respectvol met elkaar om 

te gaan. De aanpak van de OSB vraagt tegelijkertijd erg veel van docenten en mentoren. Docenten 

moeten in staat zijn of leren om de gesprekken die ontstaan te begeleiden, moeten op de hoogte 

zijn van wat er speelt in de samenleving, en bovendien moet er steeds een balans worden gevonden 

tussen het bespreken wat er in de klas of de actualiteit speelt, en welke vakinhoud er behandeld 

moet worden: 'Soms is Engels belangrijk, maar is dat gesprek belangrijker.' Tegelijkertijd geldt dat 

dezelfde kwesties niet bij elk lesuur besproken hoeven te worden, en dat het ook prima is als de 

vakinhoud voorrang krijgt: 'Als leerlingen naar huis gaan zonder dat het over Sylvana Simons is 

gegaan (omdat er een toets op het programma stond), kom ik daar wel overheen. Niettemin geven 

de docenten aan dat sommige nieuwe collega’s moeite hebben met de kringgesprekken aan het 

begin van de les, en daarbij coaching nodig hebben en in sommige gevallen ook weer op zoek gaan 

naar een andere werkplek.  

Voor mentoren geldt dat zij een zeer actieve rol spelen op de OSB. Er is bijvoorbeeld veel tijd om 

leerlingen en ouders te spreken. Dat moet ook, omdat er zoveel diversiteit is wat betreft 

thuissituaties of culturele achtergrond, en omdat de mentoren 'micro managen' op welke plaats in 

de klas leerlingen zitten om te sturen met wie zij samen kunnen werken. Dit wordt als positief 

gekenmerkt, maar een van de mentoren merkt ook op dat het vaak aan tijd ontbreekt om precies uit 

te zoeken wat er bij een leerling speelt. 

Een ander origineel concept om burgerschap te bevorderen is de jongerenrechtbank. Dat is een 

initiatief van drie scholen, waarbij kleine delicten, met toestemming van de betrokken partijen en 

het Openbaar Ministerie, worden behandeld door scholieren die getraind zijn om op te treden als 

advocaat, aanklager en rechter. Meer in het algemeen zien de docenten leerlingenparticipatie echter 

als een terrein waar nog meer gedaan kan worden in het kader van burgerschap. Zo merkt een van 

de docenten op dat de OSB geen goed functionerende leerlingenraad heeft en stranden sommige 

andere projecten zoals het opzetten van een schoolkrant omdat het moeilijk blijkt om afspraken te 

maken met leerlingen. 

Verschillende van de aanwezigen verzetten zich tegen het 'rendementsdenken' van de overheid. De 

ontwikkeling die leerlingen doormaken door de onderwijsaanpak op de OSB, is volgens hen niet te 



vangen in bijvoorbeeld competentielijsten. Een van de aanwezigen zegt dat het predicaat van 

'excellente school' niet zou moeten afhangen van examencijfers, maar van punten als wat scholen 

doen op het gebied van burgerschap en sociale vaardigheden. Ook benadrukken de docenten dat, 

hoewel ze erg trots zijn op de benadering van de OSB, die niet zomaar kan worden overgezet op 

andere scholen, bijvoorbeeld omdat veel scholen minder heterogeen zijn en de aanpak van de OSB 

juist wel vaart bij diversiteit. Wel wordt benadrukt dat scholen van elkaar moeten leren, en dat 

docenten zich verplicht zouden moeten blijven bijscholen. In ieder geval, zo is men het er over eens, 

zou de overheid niet één aanpak moeten verplichten, maar beleid moeten maken in samenspraak 

met het onderwijs. 


