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Doelstelling en programma 

• Welkom en voorstellen
• Introductie: ‘Onderwijs in burgerschap, wat 

scholen kunnen doen’
• Schoolprofiel RSG Tromp Meesters door Alie 

Gerrits
• Schoolprofiel Hanze-College door Peter van Beek 
• Hoe doe je het op je eigen school? Uitwisseling?
• Evaluatie, conclusie en wat neem je mee? 



Wat is van belang bij burgerschapsvorming? 

1.Ga naar 
www.menti.com

2. Toets nummer 
138190 in

3. Druk op submit

http://www.menti.com/


Burgerschap: wat scholen kunnen doen?



1. Positief schoolklimaat

• Veiligheid
• Acceptatie
• Openheid
• Positieve omgang



2. Curriculumbrede benadering

• Benutten van vakken

• Schoolbrede invulling

• Structurele aandacht in de les



3. Samenhangende aanpak

• Pedagogische aanpak
• Belang onderwijsinhoud
• Aansluiten bij leefwereld jongeren
• Werkvormen: verschillende 

perspectieven



4. Aandacht voor waarden

• Bevordering basiswaarden

• Verschillende perspectieven

• Vertalen naar het leven van de 
jongeren (concretisering en 
aansluiting)



5. Intentionele, samenhangende aanpak

• Gezamenlijke visie op burgerschap

• Uitwerking in geconcretiseerde 
leerdoelen

• Planmatige aanpak (leerjaren, 
vakken)



6. Ondersteunende omgeving 

• Sturing, ondersteuning 
schoolleiding

• Draagvlak in school

• Afstemming binnen school

• Kennis en vaardigheden team



Burgerschap op RSG Tromp Meesters

Hoe geef je burgerschapsonderwijs vorm?

Hoe creëer je draagvlak?

Hoe doe je dat in je school?

Wat is de rol van de schoolleider hier in?



Burgerschap op het Hanze College

Hoe geef je burgerschapsonderwijs vorm?

Hoe creëer je draagvlak?

Hoe doe je dat in je school?

Wat is de rol van de schoolleider hier in?



Hoe doe je het op je eigen school?

Uitwisseling met men/ (zie handleiding dia 3) 

• Wie is belangrijk in de scholen bij 
burgerschapsvorming?

• Vragen vanuit deelnemers

Wat neem je mee naar je eigen school? 
Evaluatie van de workshop: tip en top


