
Verslag burgerschapstour - Vathorst college, Amersfoort 

De laatste bijeenkomst van de 'burgerschapstour' vond plaats op het Vathorst college in Amersfoort. 

In tegenstelling tot de eerdere bijeenkomsten met leraren, namen nu alleen leerlingen deel. Die 

insteek is typerend voor het Vathorst college waar verschillende vormen van leerlingenparticipatie 

op een zo natuurlijk mogelijke manier in de schoolcultuur zijn verweven. De school heeft gekozen 

voor thematisch onderwijs. Binnen thema’s worden allerlei aan burgerschap verwante onderdelen 

geïntegreerd. De school zit dan ook niet te wachten op strakke kaders: zij benut de aanwezige ruimte 

om bijvoorbeeld burgerschap uit te werken. Daarbij is de merkbaarheid van deze aanpak veel 

belangrijker dan het meetbaar willen maken van burgerschap, om maar even te spreken in termen 

van Onderwijs 2032. 

Een uitgangspunt in het onderwijs van het Vathorst is: meerwaarde. Wat is de meerwaarde voor de 

leerling, hoe kan een leerling van meerwaarde zijn voor een ander en voor de omgeving. In diverse 

thema’s wordt ook de verbinding met de samenleving gezocht: leerlingen de school uit of gasten de 

school in. Zo deed de school een uitgebreid project met vluchtelingen. Een ander uitgangspunt is het 

belang dat wordt gehecht aan de pedagogische drieslag: positivisme, zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Burgerschap moet dan ook niet gebaseerd zijn op angst of op het voorkomen 

van narigheid, maar heeft een waarde in zich: zowel voor de leerling, de school als de samenleving. 

Terug naar de bijeenkomst. Voor de documentaire werd gestart, stelde de gespreksleider de vijftig 

aanwezige leerlingen de vraag: Wat houdt burgerschap in en wanneer ben je een goede burger? 

“Actief meedoen aan de samenleving”; “Goed meedoen”; “Weten van de Nederlandse cultuur en 

samenleving”. Als je de taal spreekt, de waarden en normen kent”; “Meedoen aan de economie”; “Je 

aan de wet houden”; “Respect voor elkaar hebben”; “Niet stelen”. 

Vervolgens werd de documentaire vertoond. De leerlingen volgden het verhaal van startende leraar 

Daan met belangstelling. Wat ook hielp is dat Daan vanmiddag zelf aanwezig was op het Vathorst 

college. Van tijd tot tijd ontving Daan meelijwekkende blikken van de leerlingen, met name als hij in 

de docu weer eens een berisping van de stagedocent krijgt. De uitzending wordt afgesloten met een 

hartelijk applaus. 

In de nabespreking wordt ingegaan op onderdelen uit de documentaire zoals de aandacht voor de 

aanslagen in Parijs die ook op het Vathorst niet onbesproken is gebleven. Vluchtelingenproblematiek 

is ook hier op school aan de orde geweest. Vluchtelingen kwamen op school en gingen met de 

leerlingen in gesprek. Dit was een goede manier om de persoon achter de 'vluchteling' te zien. Ook is 

een theatervoorstelling over en met vluchtelingen opgevoerd.  

Leerlingen zien de meerwaarde van discussie in de klas. Hierdoor hoor je toch weer andere 

opvattingen en meningen. Op de vraag of er wel echt tegengestelde meningen bestaan op school, 

geven leerlingen aan dat je dat vooral merkt in gesprekken met medeleerlingen buiten de les. 

De leerlingen zijn wel te spreken over de sfeer op hun school. De leraren zijn open en respectvol. Er 

wordt weinig gestraft. De relaties op school zijn goed, zowel tussen leraren en leerlingen en tussen 

leerlingen onderling. Omgangsvormen hoeven niet besproken te worden, die leer je vanzelf wel. Dit 

illustreert het uitgangspunt: burgerschap moet vooral merkbaar zijn in het schoolklimaat. 

Het valt de leerlingen op in de documentaire dat de stagiair Daan een houding heeft waarbij 

leerlingen worden uitgenodigd om hun mening te geven terwijl je bij de oudere (stage) docent ziet 

dat niemand wat zegt uit angst om wat verkeerds te zeggen. Het is goed dat docenten vragen stellen 

aan leerlingen om zo een gesprek te beginnen, “als het maar geen vragen zijn om te controleren of je 



wel oplet”. Het vak maatschappijleer dat in de docu centraal staat vinden leerlingen wel relevant: 

“kennis van de samenleving is belangrijk, bijvoorbeeld om het nieuws te begrijpen”. 

Desgevraagd geeft Daan aan dat hij zeven maanden is gevolgd door een cameraman en 

geluidsvrouw. Wekelijks werd er gefilmd. Van zo'n opnamecyclus heeft hij wel meer inzicht gekregen 

in de wijze van televisiemaken. Door het knippen en plakken wordt een verhaal opgebouwd uit 

fragmenten die in werkelijkheid niets met elkaar te maken hebben. Zo bereidde Daan de lessen 

doorgaans erg goed voor, al lijkt dat niet zo te zijn in de documentaire. Een kritische houding t.o.v. de 

media blijft noodzakelijk! 


