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Op het Oostvaarders College spreken we met betrokken docenten en schoolleiding over 

burgerschap. Wat betreft de inhoud van dat begrip benadrukt men vooral het belang om leerlingen 

kritisch te laten denken, door alle kanten van een thema te belichten, en hen te stimuleren om hun 

mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan. Over de pijlers van het platform 2032 merken 

sommige docenten op dat de focus op mensenrechten en de democratische rechtstaat een specifieke 

en mogelijk eurocentrische invulling is van burgerschap. Het aspect 'kritisch denken' zou volgens de 

docenten een eigen plek in de pijlers verdienen. 

De school heeft 'burgerschapsvorming' niet bewust gedefinieerd. Dat wil echter niet zeggen dat er 

niets aan dit thema gedaan wordt. Op het OVC zijn er veel projecten waarbij leerlingen werken met 

thema's van burgerschap, zoals de verschillende Unesco-activiteiten – het OVC is een van de 

Unesco-scholen in Nederland – waarbij leerlingen bijvoorbeeld via spelvormen leren om op een 

respectvolle manier met elkaar te spreken over maatschappelijke dilemma's. Verschillende docenten 

benadrukken dat er veel ruimte is voor initiatieven als een talentklas, buitenlandreizen, enzovoort. 

Daarbij speelt ook mee dat het OVC een grote school is, waardoor docenten veel eigen vrijheid 

ervaren. 

Wat de reguliere lessen betreft zijn er veel verschillen tussen docenten en lessen in de aanpak van 

burgerschapsvorming. Het al genoemde kritisch denken en met elkaar discussiëren wordt door veel 

docenten gestimuleerd, en de tevredenheidsenquête geeft aan dat leerlingen zich op het OVC 

bovengemiddeld veilig voelen om hun mening te uiten. Twee van de docenten merken daarbij op 

dat het belangrijk is dat de docent prikkelt, maar zijn of haar eigen mening zoveel mogelijk buiten 

de discussie laat. Een ander geeft aan dat hij regelmatig de actualiteit bespreekt in de les, maar dat 

dat wel in het programma voor die dag moet passen. Daarbij er is niet altijd zicht op de manier 

waarop andere collega's met discussies omgaan, en blijven er regelmatig kansen liggen. Dat bleek 

bijvoorbeeld na de aanslagen in Parijs, toen er - vanuit de maatschappijleerdocenten - een aantal 

'handvatten' werden geformuleerd en rondgestuurd die docenten konden gebruiken in het gesprek. 

Sommige docenten waren hierover heel enthousiast, maar anderen vonden het moeilijk om hier op 

een goede manier vorm aan te geven ('handelingsverlegenheid'). In de lerarenopleidingen zou 

volgens de OVC-docenten meer aandacht besteed moeten worden aan deze vaardigheden om het 

gesprek met leerlingen aan te kunnen gaan. 

De aanwezigen beamen dat er al veel aan burgerschap wordt gedaan op het OVC, zowel in de 

reguliere lessen als in de diverse projecten. "Het aanbod van jaar 1 tot jaar 6 zit goed in elkaar", 

merkt een van hen op. Wel kan het draagvlak om aandacht te besteden aan burgerschap in de lessen 

nog worden verbreed, met name bij de bètavakken. Het is de bedoeling dat er in alle vakken ten 

minste één van de 'Unesco-thema's' worden behandeld, en er is vertrouwen dat dit kan worden 

waargemaakt. 

Het OVC heeft een gemengde populatie, zowel wat betreft de demografische en culturele 

kernmerken van de leerlingen als het onderwijsniveau. De culturele tegenstellingen zijn, geven de 

docenten aan, echter niet zo extreem als op de scholen waarover in de media bericht wordt. Het 

'multiculturele drama' speelt niet op deze school, formuleert een van hen. De aanwezigen vinden dat  

de politiek zich met name op die scholen met grotere problemen zou moeten richten. Nieuwe 

richtlijnen over burgerschap mogen in ieder geval niet een extra eis worden aan scholen (de eisen 

moeten zich niet 'stapelen'), want scholen zijn allergisch voor steeds weer nieuwe regels. Wel is het 

goed als er wordt nagedacht over hoe om te gaan met burgerschapsvorming, maar de overheid moet 

scholen de vrijheid geven om de invulling daarvan te verzorgen. 

De leerlingen van de verschillende sectoren (van vmbo-kader tot gymnasium) mengen zich niet of 

nauwelijks. Desgevraagd geeft men aan dat meer interactie tussen deze leerlingen wenselijk zou 

zijn in het kader van burgerschap, om een gevoel van gelijkwaardigheid te stimuleren. Er liggen 

nog niet veel concrete ideeën op tafel om deze menging te bevorderen, maar die wordt vooral 

gezocht in extracurriculaire projecten zoals de Reisweek. 



Tot slot gaat het over ideaaltypische manieren waarop het onderwijs ingericht zou moeten zijn. 

Hierover bestaan duidelijke ideeën bij verschillende van de aanwezigen. Idealiter zouden leerlingen 

leren om vanuit problemen te werken die ze met de hulp van verschillende vakken en vakdocenten 

kunnen oplossen. De vakken zijn op dit moment te gescheiden, waardoor leerlingen te weinig 

gemotiveerd worden, en te weinig de maatschappelijke toepassingen van de lesstof zien. Dit geldt 

niet alleen voor het OVC, maar voor alle scholen. De problemen bij vernieuwende vormen van 

onderwijs die een meer geïntegreerde aanpak nastreven zit niet in de middelen, maar in de 

regelgeving: urentabellen, exameneisen, cao's, enzovoort. Als er meer ruimte zou zijn voor andere 

manieren om het onderwijs in te richten, zou dat ook de burgerschapsvorming van leerlingen 

stimuleren: "We hebben situaties gecreëerd waarin we wel praten over goed burgerschap, maar dat 

niet echt hoeven te oefenen". 


