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Inleiding 
 
Burgerschap 
Burgerschap is de manier waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de maatschappij en die 
zo helpen vormgeven. Burgerschap komt tot uiting op verschillende gebieden: 
 
Op het politieke vlak. 
Op het sociale vlak. 
Op het culturele vlak. 
Op het economische vlak. 
 
Leerlingen maken deel uit van de samenleving. Ze zíjn al burgers, met gedrag en 
verantwoordelijkheden die passen bij hun leeftijd en hun ontwikkelingsniveau. 
 
Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbinding(en) te leggen tussen hun 
eigen leefwereld(en) en grotere maatschappelijke vraagstukken. Daar leren leerlingen 
kritisch over na te denken en gericht op te reflecteren. Op die manier ontwikkelen zij hun 
eigen opvattingen. Ook in confrontatie met standpunten van anderen bepalen zij hun 
meningen over wat er in de maatschappij speelt. 
Er is sprake van actief burgerschap. Dit is de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de 
samenleving. Sinds 1 februari 2006 hebben scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
de opdracht om het ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen.  
 
In de sociologie maakt men onderscheid tussen vier dimensies van burgerschap: 
 

1. De rechtspositie: het recht om toegelaten te worden tot een land en de plicht om je aan de 
wetten van het land te houden en belasting te betalen. 

2. De rechten: de burgerrechten. Bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst, vrijheid van 
meningsuiting, stemrecht, recht op onderwijs, recht op een uitkering, enz. 

3. De participatie: actief meedoen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door te werken, 
onderwijs te volgen of het bezoeken van culturele activiteiten. 

4. De identiteit: solidair en loyaal zijn aan het land. Als iemand afstamt van een familie die 
generaties lang in een land woont, dan deelt hij een stuk geschiedenis, hij spreekt de taal en 
kent de heersende normen en waarden. 

 
 
 
Wetgeving actief burgerschap en sociale integratie 
Huidige wetgeving 
De burgerschapsopdracht schrijft basisscholen voor om bij te dragen aan actief burgerschap en 
sociale cohesie. In artikel 8, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs staat: 
 
Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende 
wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op: 
 

• het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele 
rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school; 
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• het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat 
stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische 
Nederlandse samenleving en; 

• het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de 
waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.  

 
2. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de 
waarden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en creëert een omgeving waarin leerlingen 
worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden en 
draagt voorts zorg voor een omgeving waarin leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd 
weten, ongeacht de in het derde lid, onder c, genoemde verschillen. 
 
Scholen zijn verplicht om: 

• een visie te ontwikkelen en uit te werken rond burgerschapsonderwijs; 

• de opbrengsten te evalueren; 

• verantwoording daarover af te leggen in schoolplan en schoolgids. 
 

Kerndoelen 
De meest direct met burgerschap verbonden kerndoelen voor het primair onderwijs zijn te vinden 
in het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld. Drie kerndoelen hebben betrekking op de het 
samenleven in en deelnemen aan de Nederlandse democratische en pluriforme samenleving: 
 

1. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol 
van de burger (kerndoel 36); 

2. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en 
normen (kerndoel 37); 

3. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit 
(kerndoel 38). 

 
Daarnaast bevat het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld kerndoelen die eveneens goed in 
verband gebracht kunnen worden met een aspect van burgerschap, bijvoorbeeld door een relatie 
te leggen met de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving, de situatie in Nederland 
vergelijken met elders en met historische aspecten. 
 
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in 
omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, 
bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.  
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 
geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
Buiten het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld zijn er kerndoelen die vaardigheden 
beschrijven die een belangrijke voorwaarden zijn voor deelname aan de pluriforme democratische 
samenleving. 
 
Met name in de kerndoelen Nederlandse taal is veel aandacht voor zichzelf informeren, feiten en 
meningen onderscheiden en deelnemen aan discussie. Hier ligt ook een relatie met mediawijsheid. 
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De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of 
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 
 
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten 
en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale 
bronnen. 
Tot slot bevatten de leergebieden kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs kerndoelen die 
verband hebben met respectievelijk identiteit en cultureel erfgoed en vormen van samenwerking 
en overleg. 
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed. 
 
De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten 
deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden 
inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden. 
 
Model onderwijsaanbod 
Op het gebied van burgerschap onderscheiden we de volgende modellen. 
* de vakken of leergebieden; 
*vakoverstijgende aanpakken en projecten; 
* schoolomgeving: wijk en samenleving; 
*het pedagogisch schoolklimaat. 
 
Het aanbod is expliciet, met een nadrukkelijk doel en impliciet, zonder uitgesproken doel maar 
tussen de regels door. 
 
Het pedagogisch schoolklimaat 
Het aan de orde stellen van burgerschapsonderwerpen zoals omgangsvormen, 
basiswaarden, diversiteit, identiteit en democratie heeft een relatie met een veilig 
schoolklimaat, dat de basis vormt voor het aan de orde stellen van onderwerpen waarover de 
meningen verdeeld kunnen zijn. De school als gemeenschap is een oefenplaats voor 
leerlingen. Daarbij valt te denken aan discussie (en debat) over discriminatie en uitsluiting, het 
met de school vieren van de Dag van de rechten van het kind of het gepsrek over 
veiligheid op school.  
 
Ook door de omgangsvormen, het omgaan met regels en afspraken, en schoolbrede activiteiten 
hebben scholen een voorbeeldfunctie voor leerlingen. Het pedagogisch klimaat is een onderwerp 
waarbij ouderbetrokkenheid gewenst is, zodat opvoedingsdoelen besproken en op elkaar 
afgestemd kunnen worden. 
 
 
Kanjertraining 
Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met 
zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij, als 
zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zijn niet 
handelen uit irritatie of angst. 
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen maken we gebruik van 
Viseon van Cito en WMK sociale veiligheid. 
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Toekomstgericht onderwijs 
Toekomstgericht onderwijs is nodig zodat leerlingen zich kunnen bewegen in complexe 
en veranderende situaties. De brede vaardigheden zijn daarvoor essentieel en 
burgerschapsonderwijs biedt hiervoor volop kansen. 
De brede vaardigheden zijn geclusterd in drie groepen:  
1) manier van denken en praktisch handelen 
2) manieren van jezelf kennen  
3) manieren van omgaan met anderen. 
 
Deze brede vaardigheden zijn niet aan één vak- of leergebied te koppelen, maar komen bij 
meerdere vak- en leergebieden terug en worden daar geïntegreerd.  
 
De identiteit van de school 
Op ‘e Dobbe is een openbare school. 
Dit betekent dat de volgende punten richtinggevend zijn: 
• Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar  
             sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 
• Niet apart, maar samen. 
• We hebben respect voor elkaar. 
• Kinderen leren van en met elkaar. 
• Iedereen doet ertoe. 
• De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst. 
 
 
Visie op burgerschap van obs Op ‘e Dobbe 
Wij geloven in onderwijs waarin kinderen kind mogen zijn. Onderwijs waarin kinderen nieuwsgierig  
zijn, zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en verbinden aan de mensen om hen heen. Wij 
geloven in een wereld waarin mensen kinderlijk enthousiast zijn en die kwaliteit gebruiken in hun 
werk en ieder ander facet van hun leven. 
Dus beloven we dat jij kind bent. Dat jij, in je kinderlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang, 
jezelf ontwikkelt tot een volwassene die kinderlijk enthousiast is gebleven. Dat jij ontdekt en je 
verbindt, zoals een kind dat kan, zelfs als je volwassen bent.  
Nederland een democratische rechtsstaat is met bepaalde basiswaarden deze waarden gelden ook 
voor onze school.  Bovendien gaan we uit van diversiteit in de samenleving en een toenemende 
behoefte aan sociale cohesie. 
 
Doelen voor onze school 
Op onze school leren we de leerlingen: 

• Om zelfstandig te zijn 

• Dat je goed kunt samenwerken 

• Dat je kennis hebt van en je betrokken voelt bij de wereld om je heen 

• Dat je een positief zelfbeeld hebt 

• Dat je leert flexibel en kritisch te zijn 

• Dat je kunt terugvallen op je eigen morele basis en gevoel van eigenwaarde  
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Basiswaarden en schoolafspraken. 

Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen dezelfde rechten heeft, en dat 
iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. Op onze school gaan we uit van hetzelfde 
principe. Iedereen is gelijkwaardig en we houden ons allemaal aan de regels. 
Schoolregels 
Onze belangrijkste regels zijn de Kanjerregels: 
• We vertrouwen elkaar 
• We helpen elkaar 
• Niemand speelt de baas 
• Niemand lacht uit 
• Niemand doet zielig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


