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Deinde homines, quatenus ex iure civili omnibus civitatis commodis
gaudent, cives appellamus, et subditos, quatenus civitatis institutis seu
legibus parere tenentur.
Vervolgens noemen wij mensen burgers voor zover zij volgens het
burgerlijk recht alle voordelen van de staat genieten, en onderdanen voor
zover zij gehouden zijn de instituties of wetten van de staat te
gehoorzamen.
Spinoza, Tractatus Politicus, III, 1.

Inleiding

In 2003 constateerde de Onderwijsraad in zijn advies Onderwijs en
burgerschap (Onderwijsraad, 2003) dat er in de politiek en daarbuiten
stemmen opgingen om de burgerschapsvormende functie van het
onderwijs nader te versterken: ‘Dat is niet verbazingwekkend. Ingrijpende
veranderingen in de bevolkingssamenstelling, de voortschrijdende
secularisatie, culturele verscheidenheid en individualisering hebben de
oorspronkelijke bronnen van maatschappelijke betrokkenheid en
samenhang aangetast. Het spreekt vanzelf dat in reactie hierop vanaf
begin jaren negentig de roep om versterking van maatschappelijke
betrokkenheid en samenhang - meestal onder de noemers van
burgerschap, sociale cohesie, integratie en 'civil society' - en het pleidooi
om daarvoor het onderwijs in te zetten, krachtiger zijn geworden’ (p. 61).
Mede als gevolg van het advies Onderwijs en burgerschap werd in 2005
wetgeving aangenomen die scholen in het primair en voortgezet
onderwijs verplichtte hun onderwijs mede te richten op ‘actief
burgerschap en sociale integratie’ (Staatsblad, 2005, nr. 678).
De wetgever zag ervan af deze wettelijke verplichting verder uit te
werken. Tenslotte was burgerschapsvorming een waardegeladen zaak,
waaraan vanuit verschillende levenbeschouwingen op uiteenlopende
wijzen invulling kon worden gegeven. Al te veel voorschriften van de
overheid op dit terrein verdroegen zich niet met de grondwettelijke
vrijheid van onderwijs. Wel ging de Inspectie van het Onderwijs erop
toezien dat er op de scholen iets aan burgerschapsvorming gedaan werd.
Met het oog daarop werd een toezichtkader opgesteld (Inspectie van het
Onderwijs, 2006) waarin richtlijnen voorkomen in de vorm van criteria die
de inspectie hanteert om na te gaan of een school aan de wettelijke plicht
voldoet.
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Bij het vormgeven aan hun burgerschapsprogramma kunnen scholen
inspiratie opdoen uit verschillende documenten die bedoeld zijn als
handreiking. SLO publiceerde Een basis voor burgerschap (Bron, 2006)
voor het funderend onderwijs en speciaal voor het praktijkonderwijs
Praktisch burgerschap (Berlet, 2006). Later werden de hoofdlijnen van een
leerplan voor burgerschapsvorming bij SLO uitgewerkt in de
Leerplanverkenning actief burgerschap (Bron, Veugelers & Van Vliet,
2009). Voor burgerschapsvorming worden daarin drie domeinen
onderscheiden - democratie, participatie en identiteit - waarin door de
leerlingen kennis zou moeten worden opgedaan en houdingen en
vaardigheden zouden moeten worden ontwikkeld. Voor het middelbaar
beroepsonderwijs verscheen het document Leren, Loopbaan en
Burgerschap (GPCB, 2007) waarin burgerschapsvorming wordt
gedefinieerd in zeven ‘kerntaken’: de eigen ontwikkeling benoemen, de
eigen loopbaan sturen, participeren in het politieke domein, functioneren
als werknemer, functioneren als kritisch consument, deelnemen aan
sociale verbanden, en zorgen voor de eigen gezondheid. Uit deze
omschrijving blijkt hoe buitengewoon ruim het begrip burgerschap door
sommigen wordt geïnterpreteerd. Het ontbreken van voorschriften en
richtlijnen zal daartoe hebben bijgedragen.
In de genoemde publicaties wordt gepoogd burgerschapsvorming te
definiëren en vervolgens een leerlijn te formuleren, waarbij overigens ook
duidelijk is dat zo’n leerlijn in het vakonderwijs en in andere op de school
ontplooide activiteiten moet worden geïntegreerd. Een apart schoolvak is
immers voor burgerschapsvorming niet aangewezen. Hierdoor blijft het
een moeilijke opgave voor scholen om zelf vorm te geven aan hun
burgerschapsonderwijs. De taak is te meer gecompliceerd omdat niet
alleen de visies op burgerschap uiteenlopen, maar ook de visies op het
daarbij te betrekken onderwijs. Volgens de Canadese onderwijskundige
Egan (1997) kan het onderwijs zich richten op drie elkaar voor een
belangrijk deel uitsluitende taken: die van socialisatie, die zich erop richt
leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rol in de
samenleving zoals die is, die van het ontwikkelen van ‘academisch’
zelfstandig en kritisch denken, die kan inhouden dat juist afstand wordt
genomen van de samenleving zoals die is en dat wordt nagedacht over
alternatieven, en die van de persoonlijke ontplooiing van leerlingen,
waarbij noch aanpassing aan de samenleving, noch het leren van

disciplinair academisch denken voorop staat, maar alles draait om de
wijze waarop de unieke persoon van elke leerling het best tot zijn recht
komt (pp. 10-26). Bij het ontwikkelen van een visie op
burgerschapsvorming zal de school tussen deze drie taken een keuze
moeten maken, want een combinatie ervan is grotendeels uitgesloten. Op
het eerst gezicht lijkt het dan of in het kader van burgerschapsvorming
een keuze voor de socialiserende taak voor de hand ligt. Of zijn er ook
kansen voor burgerschapsvorming in het kader van de twee andere
paradigma’s?
In deze publicatie wordt niet gekozen voor een leerlijn burgerschap om
vervolgens te bekijken hoe die in het onderwijs kan worden
geïmplementeerd, maar ligt het uitgangspunt bij drie
maatschappijvakken. Bezien wordt hoe vanuit de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en maatschappijleer geredeneerd iets aan burgerschap kan
worden gedaan. Dat levert niet alleen nieuwe perspectieven op
burgerschap op, het kan ook verhelderend werken met betrekking tot de
vraag wat burgerschap eigenlijk is. Zo legt bijvoorbeeld de historische
benadering van burgerschap het accent op het contrastbegrip ‘onderdaan’
dat tegenover dat van ‘burger’ kan worden geplaatst: de onderdaan heeft
geen rechten, is passief en gehoorzaamt aan wetten die niet door hem
zelf zijn opgesteld; de burger daarentegen geeft actief mede vorm aan de
samenleving waarin hij leeft en draagt bij aan de wetten die daarin
worden geschreven. De geschiedenis laat zien hoe onderdanen hebben
geworsteld om burgers te worden. Zo hebben ook de andere
maatschappijvakken specifieke perspectieven op burgerschap,
bijvoorbeeld het ‘wereldburgerschap’ dat binnen het vak aardrijkskunde
de nadruk legt op de leerling als actor in een mondiaal krachtenveld, met
rechten en plichten, ook buiten het eigen gezichtsveld. De benadering van
het thema vanuit de drie maatschappijvakken maakt het bovendien
gemakkelijker om zicht te krijgen op manieren waarop
burgerschapsvorming in de praktijk kan worden geïmplementeerd.
Op het eerste gezicht lijkt het voor de hand te liggen dat
maatschappelijke vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en
maatschappijleer een bijdrage kunnen leveren aan burgerschapsvorming.
Toch is die verbinding ook weer niet geheel onproblematisch. Een
voorbeeld is het herdenken van historische gebeurtenissen. Dat hieraan
3

een burgerschapsvormende zowel als een historische component kan
worden onderscheiden, lijkt duidelijk. De burgerschapsvormende richt
zich op het eenduidige verhaal met een duidelijke op de huidige
maatschappelijke werkelijkheid gerichte vaak politieke of morele
boodschap: een ‘les’ van de geschiedenis die ‘nooit mag worden
vergeten’. De historische component daarentegen richt zich op
wetenschappelijke kennis van het verleden, waarbij genuanceerdheid en
het naast elkaar bestaan van verschillende interpretaties een hoofdrol
spelen en waarbij veel minder duidelijk is of en zo ja welke les voor het
heden aan bepaalde gebeurtenissen in het verleden zou kunnen worden
verbonden. Geschiedenisonderwijs verdraagt zich moeilijk met morele en
politieke lessen en draagt niet ondubbelzinnig bij aan het vormen van een
bepaalde identiteit (Wilschut, 2010; Van Nieuwenhuyse & Wils, 2012).
Soortgelijke spanningen doen zich voor bij de relatie tussen
burgerschapsvorming en de andere maatschappijvakken.
Bovengenoemde problematiek wordt in deze publicatie besproken en
hopelijk verhelderd: wat is burgerschap en welke onderwijsconcepten
spelen bij burgerschapsvorming een rol? Hoe ziet burgerschap eruit
vanuit het perspectief van de drie maatschappijvakken? Op deze manier
wil deze publicatie, naast de eerder genoemde handreikingen, scholen en
leraren behulpzaam zijn bij het formuleren van een eigen visie op
burgerschapsvorming en daarnaast ook praktische handreikingen bieden
voor manieren waarop zo’n visie kan worden geïmplementeerd.
Daartoe wordt in hoofdstuk 1 eerst gepoogd helderheid te scheppen over
de maatschappelijke taken van het onderwijs, de onderwijsconcepten die
daarbij een rol kunnen spelen, en het moeilijk te definiëren begrip
burgerschap. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 nagegaan welke rol de drie
maatschappijvakken hebben gespeeld in het kader van de
maatschappelijke opdracht van het onderwijs en welke rol zij daarin thans
zouden kunnen spelen zonder hun taak geweld aan te doen die zich richt
op wetenschappelijk verantwoorde kennis en daarbij behorende wijzen
van denken en redeneren.
Het derde hoofdstuk gaat in op in de praktijk gebleken mogelijkheden en
beperkingen van burgerschapsonderwijs. De Onderwijsraad (2003)
constateerde in Burgerschap en onderwijs dat het onderwijs realistisch

moet zijn in wat het wel of niet kan verwachten van de effecten van
burgerschapsvorming: ‘Onderwijs alleen kan niet de waardepatronen van
leerlingen vormen; scholen zijn slechts één van de actoren die een rol
spelen. Ook de achtergrond van kinderen en de omgeving waarin zij
opgroeien, zijn van betekenis in de sociale ontwikkeling en de overdracht
van waarden en normen’ (p. 48). Het empirisch onderzoek dat in het
derde hoofdstuk van deze publicatie wordt besproken, laat zien welke
verwachtingen realistisch zijn. Ook dit kan helpen bij het formuleren van
een visie en het kiezen van een doelgerichte aanpak.
Het laatste hoofdstuk geeft enkele voorbeelden van
burgerschapsonderwijs voor resp. de basisschool en voor het voortgezet
onderwijs vanuit elk van de drie betrokken maatschappijvakken. Deze
voorbeelden hebben niet de pretentie ook maar enigszins een dekkend
beeld te geven van wat er binnen de vakken mogelijk is wat betreft
burgerschapsvorming. In hoofdstuk 2 worden veel meer mogelijkheden
aangeduid. Het voordeel van compleet uitgewerkte voorbeelden is echter
wel, dat het besprokene meer ‘handen en voeten’ krijgt. Misschien
kunnen de voorbeelden inspireren om zelf op soortgelijke wijze aan de
slag te gaan.
De samenstellers hopen dat deze publicatie ertoe kan bijdragen dat
scholen en leraren worden geïnspireerd hun taak wat betreft
burgerschapsvorming op eigen wijze invulling te geven en daarbij
speciaal aandacht te schenken aan de rol van de maatschappijvakken.

Arie Wilschut
Projectleider
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1 De maatschappelijke taak van het
onderwijs

Wat is burgerschap? Heeft het onderwijs een rol bij het bevorderen van
burgerschap? Hoe is daarover tot dusverre gedacht en hoe denkt men er
nu over? Op deze vragen probeert dit hoofdstuk een antwoord te geven.
De eerste paragraaf plaatst de huidige verplichting van het onderwijs wat
betreft burgerschapsvorming in het verlengde van eerdere oproepen tot
vermaatschappelijking van het onderwijs. Daarna komt de kwestie aan de
orde of burgerschapsvorming maatschappelijke problematiek moet
oplossen, en of zij zulke problematiek kan oplossen. Vervolgens wordt bij
de begrippen burgerschap en vorming stilgestaan omdat die op
verschillende manieren worden geconceptualiseerd. Met de omschrijving
van het begrip burgerschap waarop we daarbij ten slotte uitkomen, wordt
ook duidelijk dat er ruimte bestaat als het gaat om de invulling ervan door
scholen en schoolvakken. In het vierde en laatste deel van dit hoofdstuk
worden de belangrijkste aspecten waarmee men te maken krijgt bij het
programmeren van burgerschapsvorming nog eens op een rij gezet.

1.1 De vorming van burgers in tijdsperspectief
De huidige opdracht aan het onderwijs om bij te dragen aan
burgerschapsvorming kan in het perspectief worden geplaatst van eerdere
stadia waarin de overheid het onderwijs vroeg bij te dragen aan de
maatschappelijke vorming van leerlingen. Hoe was de situatie toen en hoe
verhoudt deze zich tot de tegenwoordige situatie?

1.1.1 De jaren zestig en zeventig
Burgerschapsvorming kan geplaatst worden in het kader van een
algemene functie van het onderwijs: maatschappijvoorbereiding of
socialisatie. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw werd
deze socialisatiefunctie vooral bepaald door vernieuwingsdrang en zorgen
7

over de ruimte voor het individu. Men meende dat er van alles mis was
met het heersende systeem dat het individu te weinig ruimte liet voor
zelfontplooiing, vooral vanwege de sociale druk die op leerlingen werd
uitgeoefend. In de jaren zeventig werd ook gesproken over de inperking
van de ontplooiingsmogelijkheden door politiek-economische structuren.
Men was bang dat het individu zich alleen maar kon voegen in het
bestaande kapitalistische economisch-politieke systeem en in het
bestaande sociale systeem met zijn vaste omgangsvormen en
verhoudingen. Het systeem zou zichzelf via het onderwijs reproduceren,
ook al omdat het onderwijs niet op gelijke wijze open stond voor
leerlingen uit alle sociale groepen. Terwijl er met de democratie van alles
mis was, zorgde het onderwijs ervoor dat de burger de politieke en
sociale problemen ging opvatten als zijn persoonlijke problemen. Daarom
was het parool van de vernieuwers in de jaren zestig niet dat de burger
gevormd moest worden, maar dat de maatschappij moest worden
hervormd.
Anderen zochten de vernieuwing niet zozeer in het veranderen van de
structuur van de westers-kapitalistische maatschappij. Eerder richtten zij
zich tegen bemoeienis van de overheid met de sociale en persoonlijke
vorming van leerlingen. Iemand als Van Baalen (1970) ging daarin heel
ver. Omdat de zelfontplooiing van het kind centraal stond, moest de
samenleving volgens hem niets opleggen wat betreft seksualiteit,
samenlevingsvormen, drugs, of omgangsvormen. Het onderwijs moest
aan de leerling zelf worden overgelaten, anders loerde het gevaar van
indoctrinatie. Voor deze onderwijsvernieuwers waren de
maatschappijvakken bij uitstek vakken waarin eindtermen moesten
worden losgelaten. Die bepaalden immers een vast leerplan en een soort
leren waar de leerling niet om vroeg. Bij deze vakken kon het onderwijs
maar beter aansluiten bij wat de leerling wilde, niet bij wat de overheid of
de volwassen wereld wilde.
De overheid stelde zich ten opzichte van de vernieuwingsdrang nogal
terughoudend op. Toch was het juist zij die een nieuw schoolvak
voorstelde, omdat leerlingen toch iets moesten weten over de
samenleving. Juist toen na de ontzuiling vaste waarden niet meer zo zeker
werden doorgegeven, maakte men zich zorgen over een verwilderde en
asociale jeugd. Zo steunde minister van onderwijs Cals in 1963 een nieuw
8

schoolvak met als doel ‘het bijbrengen van enige kennis en inzicht van
menselijke en groepsverhoudingen’. Het problematische van een
maatschappijvoorbereidend vak werd echter terdege ingezien. Sociale
wetenschappen hebben immers altijd een probleem met objectiviteit en
neutraliteit. Daarom kon de overheid niets voorschrijven aangaande
leerstof over hoe de maatschappij in elkaar zit. Er kwam dan ook geen
vast omschreven leerplan met kennisinhouden. Om de
maatschappijvernieuwers niet te zeer voor het hoofd te stoten, koos men
liever voor de benaming maatschappijleer dan voor maatschappijkunde.
De docent moest niet vertellen hoe de wereld in elkaar zat, maar
betrokkenheid stimuleren door veel eigen inbreng en meningen van
leerlingen te vragen.
Niettemin bleven maatschappijvernieuwers een behoorlijk wantrouwen
koesteren tegen het nieuwe vak. Iemand als Zonneveld (1972) vond dat de
onrechtvaardige structuren van de maatschappij ermee in stand werden
gehouden omdat de leerling alleen maar moest leren zich aan te passen.
Volgens hem moest de school ervoor zorgen de ‘echte democratisering’
niet in de weg te staan, namelijk gelijke kansen en het afbreken van een
kapitalistisch onrechtvaardig systeem. Daarom moesten leerlingen kritisch
en bewust gemaakt worden tegenover het systeem en de bestaande
waarden van de maatschappij.
Minder luidruchtig dan de maatschappijvernieuwers waren in de jaren
zestig en zeventig van de twintigste eeuw de pleidooien voor een meer
adequate voorbereiding op de snel veranderende dynamische
maatschappij met haar massamedia en nieuwe technieken, of de
pleidooien voor meer opvoeding omdat vaste waarden wegvielen terwijl
bepaalde houdingen en waarden toch belangrijk waren om samen te
leven. De inhoud van het nieuwe maatschappijvak werd uiteindelijk door
dit soort overwegingen bepaald. Naast de maatschappelijke vorming
kwam de staatsburgerlijke die de nadruk op legde op het vormen van
burgers die de waarde en functie van democratie zouden inzien en op hun
rechten en plichten waren voorbereid. Zo wilde men bijvoorbeeld het
wegblijven bij verkiezingen van de jongste kiezers tegengaan (Vis, 2007).
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1.1.2 De jaren tachtig en negentig
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw zorgde een economische crisis
ervoor dat het onderwijs zich weer meer ging richten op het aanleren van
basiskennis en basisvaardigheden. Die waren immers nodig om
economisch mee te kunnen doen. Er was nog maar weinig aandacht voor
discussies over wat maatschappelijk gewenst was aan vorming. Natuurlijk
waren er ook tegengeluiden. Hoe kon men immers verwachten van
leerlingen die geen enkel maatschappelijk benul meer hadden dat ze
gingen ‘meedoen’ in de maatschappij? Als leren op school niets meer te
maken heeft met een leven buiten die school, creëert men mensen die van
de samenleving niets meer begrijpen. En wie van de maatschappij niets
meer begrijpt en problemen niet op de juiste wijze kan inkaderen, zal zich
eerder afwenden van de maatschappij.
De school moest dus blijven zorgen voor maatschappijoriëntatie. Daarbij
ging het om basale zaken als het nieuws kunnen volgen, snappen hoe de
media werken en hoe de democratie werkt. Ook moest men leren
maatschappelijke problemen te analyseren en te duiden. Zo vroeg Van
Kemenade (1983), die in de jaren zeventig minister van onderwijs was
geweest, zich af of er ook niet zoiets bestond als ‘samenlevingsbasics’:
basiskennis en basisvaardigheden die nodig zijn om kritisch te kunnen
bijdragen aan de maatschappij en met anderen democratisch samen te
leven. Daarvoor was ‘volksverheffing’ nodig, omdat niet alle leerlingen
burgerschapsvaardigheden en algemene maatschappelijke vorming van
huis uit meekregen.
Toen in de politiek de aandacht weer verschoof van de economie naar
maatschappelijke problemen, kwam er een eind aan de ‘back to basics’trend in het onderwijs. Het lijkt er dus op dat in tijden van economische
crisis vooral aandacht bestaat voor basisvaardigheden als taal en rekenen,
omdat die nodig zijn om een baan te vinden en het land economisch op te
bouwen. In andere tijden lijken samenlevingsproblemen als criminaliteit,
multiculturaliteit en discriminatie te vragen om de vorming van burgers.
Minister Ritzen (1997) heeft de maatschappelijke opdracht weer op de
agenda van het onderwijs gezet. Hij sprak daarbij over een ‘pedagogische
10

opdracht’. Buitensporig gedrag en doorgeschoten individualisme gaven de
indruk dat niemand nog verantwoordelijkheidsbesef had en dat sociale
cohesie en samenhang in de maatschappij begonnen te ontbreken. Dat
was niet alleen voor de samenleving als geheel slecht, maar ook voor het
individu. De school was het laatste ‘opvoedingsbastion’ waarmee iedereen
in aanraking kwam. Daar kon méér worden geleerd dan de moraal van de
straat, van de markt of van thuis. Aanvankelijk ging het nog vooral om het
tegengaan van hinderlijk wangedrag en kleine criminaliteit, maar aan het
eind van de jaren negentig vatten pedagogen als Veugelers (1993; 2003)
de opvoedende taak van het onderwijs steeds meer op als een opdracht
tot morele vorming. Burgerschap ging om meer dan kennis van het
democratische systeem. Waar het op aankwam was de vorming van een
democratische way of life. Dat kon je niet overlaten aan de straat of de
natuur: burgerschap zit immers niet in de genen, een samenleving zal
burgers daartoe moeten socialiseren, opvoeden, vormen of op zijn minst
toerusten (De Winter, 2006).

1.1.3 Wereldburgerschap
Van alle tijden lijkt de vraag of leerlingen niet moeten worden voorbereid
op een leven als wereldburger. In de jaren zeventig schreven pedagogen
over een ‘kosmologisch’ besef van verbondenheid met de hele mensheid.
Solidariteit en een strijd voor rechtvaardigheid konden niet stoppen bij de
grenzen van de eigen gemeenschap of natie. Ook in de jaren daarna
kwamen varianten hiervan nu en dan naar voren, soms verbonden met
praktische zaken om als kosmopoliet te kunnen leven, zoals: met mensen
uit de hele wereld kunnen samenwerken en met de gevolgen van
globalisering kunnen omgaan. In dit verband passen: respect voor andere
culturen, vreemde talen kunnen spreken, meer contact hebben met
andere gewoonten, en omgaan met de gevolgen van immigratie.
Een ander motief om te pleiten voor wereldburgerschap is de
gewaarwording dat maatschappelijke problemen niet stoppen bij de
grens. Om oorlog, armoede en vervuiling te voorkomen is een
grensoverschrijdende aanpak nodig. Ook kunnen alleen een wereldwijde
solidariteit en een wereldwijd rechtvaardigheidsbesef voor stabiliteit en
veiligheid zorgen.
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Al in de jaren zeventig werd aandacht gevraagd voor Europees
burgerschap, maar pas in de jaren negentig kwam deze vorm van
burgerschap goed van de grond. Verder zien we vooral in de periode na
2000 oproepen om burgers de universele rechten van de mens te leren en
ze inzicht te geven in de universele principes van rechtsstaat en
democratie. Leren voor, of opvoeden tot wereldburger is een belangrijke
doelstelling van burgerschapsvorming ook al bestaat er geen mondiale
staat of bestuursorgaan.

1.1.4 De huidige situatie
In zijn advies Onderwijs en burgerschap plaatste de Onderwijsraad (2003)
hernieuwde aandacht voor burgerschapsvorming in het onderwijs in een
internationaal perspectief: na een tijd van back to basics was er weer meer
ruimte voor een bredere taakstelling van het onderwijs. De raad plaatste
die bredere taakstelling in het licht van burgerschapsvorming en –
bevordering (p. 9). In 2005 werd de burgerschapsvorming in het
onderwijs bij wet geregeld: elke school kreeg de taak bij te dragen aan
‘actief burgerschap en sociale integratie’. De wetstekst die op 1 februari
2006 van kracht werd, luidt als volgt:
‘Het onderwijs
a) gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme
samenleving;
b) is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale
integratie, en
c) is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten’
(Stbl. 2005, nr. 678).
Onderwijsdoelen gericht op burgerschapsvorming zijn ook terug te
vinden in de kerndoelen voor het basisonderwijs en die voor de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. In het mbo werd het document
Leerling, Loopbaan en Burgerschap (GPCB, 2007) vanaf 2010
richtinggevend; het schoolvak maatschappijleer werd er afgeschaft en
vervangen door het werken aan burgerschapscompetenties.
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Het onderwijs is dus verplicht om ‘iets’ aan burgerschap te doen. De wet
bepaalt dat scholen invulling moeten geven aan deze opdracht, maar niet
hoe scholen dat moeten doen. De overheid stelt zich terughoudend op
vanwege de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, van belang omdat
burgerschap vanuit diverse levensbeschouwingen verschillend vorm kan
krijgen. Ook moeten scholen rekening kunnen houden met lokale
omstandigheden en de specifieke problematiek van hun
leerlingenpopulaties. Niettemin houdt de Inspectie van het Onderwijs
toezicht op de implementatie van de wettelijke verplichting. De punten
waarop de inspectie daarbij let, zijn:

 of de school een visie heeft op het bevorderen van
burgerschapsvorming;

 of de school deze visie kan verantwoorden;
 hoe de school burgerschapsvorming invult op grond van haar
visie;

 of het onderwijs ‘niet strijdig is met basiswaarden van de
democratische rechtsstaat’;

 of de school ‘uitlatingen van leerlingen corrigeert als dat nodig is’
(Inspectie van het Onderwijs, 2006).
Elke school moet dus zelf een visie formuleren: welke burgers, waarom,
en hoe moeten ze gevormd worden? Daarbij moet de school ook
inschatten wat de grootste bedreiging is voor burgerschap in haar eigen
context. Wetenschappers wijzen vaak op het feit dat burgerschap een
‘contested concept’ is (Heater, 1990). Ook verschillen de meningen over
vragen als: In hoeverre is het onderwijs geschikt voor vormende doelen?
Zijn morele vorming of burgergedrag een zaak van de school? Welk
gedrag of welke waarden moeten dan aangeleerd worden? Het betwiste
karakter van burgerschapsvorming heeft dus in elk geval twee aspecten.
In de eerste plaats de vraag of onderwijs wel bedoeld is om burgers te
vormen of zich daarvoor goed leent. In de tweede plaats de vraag welk
burgerschap moet worden doorgegeven, of wat we precies onder
wenselijk burgerschap moeten verstaan. Deze twee vragen komen
achtereenvolgens in de volgende gedeelten aan de orde.
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1.2 Heeft de school een maatschappelijke opdracht?
1.2.1 Drie paradigma’s in onderwijsdoelen
In het vorige gedeelte werd al duidelijk dat bij maatschappelijke
problemen vaak de vraag opkomt welke rol onderwijs zou kunnen spelen
voor de oplossing ervan. Sommigen menen dat de school bij uitstek de
plaats is waar burgers kunnen leren hoe ze zich in de samenleving
moeten gedragen. Door de juiste gedragsregels te onderwijzen, zou dus
maatschappelijke problematiek kunnen worden opgelost. Niet iedereen is
het er overigens mee eens dat het onderwijs zo’n opdracht heeft. De
onenigheid op dit punt hangt mede samen met visies op onderwijs of
onderwijsconcepten.
De Canadese onderwijskundige Egan (1997) onderscheidt in
onderwijsvisies drie belangrijke richtingen. Drie soorten leren kunnen
volgens hem naast elkaar worden gezet:

 ambachtelijk leren: leren gericht op aanpassing aan het
bestaande en opname in de bestaande maatschappij. Vakbekwame
volwassenen leiden jongeren in in de manieren waarop werk wordt
uitgevoerd of waarop in de maatschappij wordt samengeleefd. Het
hoofddoel van onderwijs zou dan gekarakteriseerd kunnen worden
als socialisatie.

 academisch leren: leren gericht op het ontwikkelen van
onafhankelijke, academische kennis die niet noodzakelijkerwijs in
verband staat met de samenleving zoals die is, maar doelt op het
vormen van kritische, onafhankelijke denkers die afstand kunnen
nemen van de werkelijkheid (zoals de filosofen bij Plato). Omdat
het hier gaat om cultuuroverdracht en het invoeren in een wijze
van denken van een cultuur, zou cultivering als hoofddoel van het
onderwijs hier een goede typering zijn.

 individueel leren, ontplooiend leren, natuurlijk leren: leren
gericht op de zelfontplooiing van het individu, ook als dat niet
direct leidt tot het vormen van een nuttig lid van de bestaande
samenleving (zoals gebeurt in Emile van Rousseau). Elk individu
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moet tot ontwikkeling kunnen komen. Het ontplooiingsdoel van
onderwijs staat hier centraal (pp. 10-26).
Volgens Egan (1997) zijn deze drie doelen in het onderwijs niet tegelijk na
te streven en krijgt men halfslachtig en voor leerlingen verwarrend
onderwijs als er geen keuze wordt gemaakt tussen de drie opvattingen.
Hij stelt de driedeling dan als een ontwikkelingslijn voor: na een begin
met het accent op socialisatie kunnen leerlingen langzaam via cultivering
ingevoerd worden in het academische leren, zodat ten slotte een wijze
van leren mogelijk wordt waarbij zelfontplooiing centraal staat.
Als we Egans opvattingen confronteren met de doelen van
burgerschapsvorming, blijkt dat daarbij kan worden uitgegaan van
verschillende paradigma’s. Veel beleidsmakers, maar ook
onderwijskundigen of docenten zullen de neiging hebben aan te sluiten
bij het eerste paradigma. Burgerschapsvorming wordt dan opgevat als een
opdracht tot socialisatie: via invoering en aanpassing worden nieuwe
burgers voorbereid op hun rol in de maatschappij. Anderen zullen de
opdracht tot burgerschapsvorming in het onderwijs eerder opvatten als
een opdracht tot cultivering: nieuwe burgers moeten leren kritisch na te
denken over de maatschappij, haar omgangsvormen en haar politieke
besluitvormingsprocessen. Ook het laatste paradigma komt in
aanmerking bij het nadenken over burgerschapsvorming. Willen nieuwe
burgers volwaardig meedoen, dan moeten ze eerst zichzelf ontplooien,
zodat ze hun eigen persoonlijkheid kunnen inbrengen in de samenleving.
De drie opvattingen maken enkele dilemma’s helder. Vraagt
burgerschapsvorming van het onderwijs een accent op het socialiseren
zodat leerlingen leren mee te doen? Of om cultivering zodat burgers
afstand kunnen nemen en kritisch kunnen nadenken over de
samenleving? Of om ontplooiing zodat burgers als ‘goed gevormde
individuen’ mee kunnen doen in de maatschappij? Het antwoord op deze
vragen staat in relatie tot het maatschappelijke probleem waarvoor
burgerschapsvorming als oplossing wordt gezien. Als te individualistisch,
onmaatschappelijk gedrag als probleem wordt beschouwd, ligt socialisatie
voor de hand. Is echter een gebrek aan kennis of kritisch denkvermogen
over maatschappij en politiek het probleem, dan zou men eerder denken
aan cultivering. Als gebrek aan zelfontplooiing wordt gesignaleerd, of het
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gevaar van een zich al te gemakkelijk aanpassen aan bestaande patronen
en heersende gewoonten, dan zouden ontplooiingsdoelen centraal komen
te staan.
Een belangrijke vraag is of deze drie doelen van onderwijs elkaar
inderdaad uitsluiten of dat ze toch in samenhang na te streven zijn.
Wellicht kunnen ze ook per onderwijstype in een andere verhouding en
vormgeving aan bod komen. Dat zou dan gevolgen hebben voor de na te
streven doelen per leerjaar en onderwijsniveau. Pedagogische visies en
burgerschapsvisies raken hier aan elkaar. Bij het formuleren van doelen
rond burgerschapsvorming kan zowel de visie op onderwijsdoelen als de
visie op het type burgerschap dat de school op het oog heeft een rol
spelen.

1.2.2 Kan het onderwijs maatschappelijke problemen
bestrijden?
Of het onderwijs ingezet mag en kan worden om maatschappelijke
problemen aan te pakken, is een vraag. Tegenstanders van een
maatschappelijke opdracht aan de school stellen dat de school niet kan
repareren wat er, structureel of tijdelijk, mis in de samenleving. Als de
maatschappij het slechte in de mens naar boven haalt, kan de school dat
niet opvangen met onderwijs en opvoeding. Als het politieke systeem niet
goed werkt, kun je dat niet aanpakken door leerlingen meer
democratische gezindheid bij te brengen. Als in de maatschappij een
zeker asociaal gedrag nodig is om te overleven, kan de school nieuwe
burgers geen omgangsvormen aanleren die buiten de schooldeur toch
niet heersen. De eerder genoemde Zonneveld (1972) vond dat het vak
maatschappijleer niet voor politieagent moest gaan spelen als juist
daardoor het onrechtvaardige systeem met zijn politieke en economische
machtsstructuren gewoon bleef bestaan. Samenlevingsproblemen los je
niet op door mensen op een lieve en aardige manier met elkaar te leren
omgaan. Deze argumenten worden ook gebruikt door degenen die vinden
dat het bij burgerschap niet alleen om persoonlijke of sociale
vaardigheden mag gaan. Volgens hen hoort er altijd een politieke
dimensie in burgerschapsvorming aanwezig te zijn.
Er zijn ook argumenten om juist wèl van de school te vragen dat ze
leerlingen voorbereidt op of toerust voor de maatschappij. Een
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maatschappij kan alleen goed functioneren als burgers weten wat de
spelregels zijn en welk gedrag in de publieke ruimte wordt gevraagd. Ook
met het oog op emancipatie wordt gesteld dat een leerling moet leren hoe
de maatschappij werkt en hoe men in de samenleving met elkaar omgaat
(Van Kemenade, 1983). Leerlingen moeten de sociale en culturele bagage
meekrijgen die voor hun emancipatie noodzakelijk is, niet alleen met het
oog op het maatschappelijk belang, maar ook vanwege de kansen van de
leerlingen zelf. Een democratie kan niet werken als burgers niet weten
hoe deze functioneert, niet kritisch kunnen zijn en mondig en
beargumenteerd standpunten kunnen innemen, en niet beschikken over
sociale vaardigheden als tolerantie en empathie. Zonder dat alles kan niet
goed worden samengeleefd en heeft een leerling later ook minder kansen.
Hoort het bij het wezen of de functie van onderwijs om in te spelen op
een maatschappelijke noodzaak of dreiging? Er bestaat verschil van
mening over de vraag of onderwijs geschikt is om maatschappelijke
problemen aan te pakken, of onderwijs zich wel kan, moet of mag
bezighouden met iemands persoonlijke instelling, met mentaliteit, met
gezindheid, met waarden – kortom: met vormingsdoelen. Wordt de rol van
onderwijs niet overschat als het buiten de school om heel andere waarden
en normen gaat dan daar binnen? Werkt de gerichtheid op waarden en
normen niet juist contraproductief omdat jongeren zich er dan tegen gaan
verzetten? Is vormend onderwijs wel mogelijk en wenselijk in een
schoolklimaat waarin cognitieve en meetbare doelen de norm zijn? Het
vormende aspect van onderwijs wordt om meerdere redenen betwist,
reden om wat dieper in te gaan op het contrast tussen vorming en
kennisoverdracht.

Vorming
Maatschappij-onderwijs klinkt minder beladen dan maatschappelijke
vorming omdat onderwijs objectief lijkt te gaan over hoe de maatschappij
feitelijk in elkaar zit. Toch worden ook hier twee argumenten tegen
ingebracht. Ten eerste kan men het oneens zijn over wat de relevante
feitelijke kennis over de samenleving nu eigenlijk behelst. In de tweede
plaats kan men zich afvragen of ook bij kennisoverdracht niet een
bepaalde moraal aan de orde is, omdat met kennis immers ook verkeerde
dingen kunnen worden gedaan.
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In een uitgave van de gemeente Amsterdam uit 1951 (Rengelink & Mug,
1951) wordt de noodzakelijke gemeenschapszin omschreven onder het
motto ‘Wie niet meedijkt in nood, verbeurt zijn erf’. Ook als burgers
weten hoe de samenleving werkt, kunnen ze nog steeds het verkeerde
doen en de waarden van onze vrijheid en democratie verkwanselen. Het
gaat om burgerschap en burgerzin volgens dit pamflet, dat werd
verspreid onder alle burgers van Amsterdam die 23 jaar oud werden. De
zorgen van het gemeentebestuur refereerden aan de bezettingstijd waarin
‘onze vrijheid’ bedreigd werd. Nieuwe burgers moesten de vrijheid
koesteren. Het boekje wilde ‘het juiste besef bijbrengen van de waarde
van dit burgerschap en vooral van de betekenis van de burgerzin, zonder
welke het burgerschap waardeloos is’ (p. 7). Een juiste mentaliteit is nodig
om het verwaarlozen van beschaving en vrijheid tegen te gaan, en
daardoor bijvoorbeeld te voorkomen dat burgers thuisblijven in plaats
hun stem uit te brengen als er verkiezingen zijn.
Eind jaren negentig werd in het onderwijs steeds vaker gewezen op het
feit dat bepaalde waarden of houdingen nodig zijn om te kunnen
samenleven. Binding, verantwoordelijkheidsbesef, gemeenschapszin,
dienstbaarheid en een democratische way of life werden in verband
gebracht met maatschappijvoorbereiding. Soms haakten daar pleidooien
voor wereldburgerschap bij aan: voor het behoud van de wereld, de
wereldvrede of het milieu zijn verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit,
respect voor mensenrechten en dus mondiale vorming nodig. Ook de
Raad van Europa riep het onderwijs op aandacht te geven aan de vorming
tot democratisch burgerschap.

Kennisoverdracht
De aandacht voor houdingen en waarden riep tegengeluiden op: hoort dit
wel bij wat onderwijs is en kan? Wordt een schoolvak als
maatschappijleer, dat alleen bezig is met waarden en houdingen, wel voor
vol aangezien door leerlingen, ouders, docenten en het schoolsysteem?
Veelzeggend in dit verband is de titel van de publicatie van Vis (2007)
over maatschappijleer: ‘van manusje van alles tot arrivé vak’.
Maatschappijleer werd volgens hem pas een volwaardig vak toen het de
vormende aspecten liet vallen en zich richtte op kennisoverdracht.
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Expliciete vormingsdoelen binnen het onderwijs geven altijd aanleiding
tot debat over de neutraliteit van het onderwijs. Dat is een reden om meer
te gaan doen aan kennisoverdracht, maar een wending in de richting van
kennisoverdracht lost het probleem van de neutraliteit maar zeer ten dele
op. Zo kan men zich afvragen of het mogelijk is een neutraal verhaal te
vertellen over een oorlog of een revolutionaire wending uit de
geschiedenis. Kan over ons economische systeem, over oorzaken van
armoede of van criminaliteit volledig neutraal worden gesproken?
Dergelijke vragen suggereren dat neutraal onderwijs misschien wel
helemaal niet mogelijk is. Als dat zo is, welke waarden of houdingen
mogen dan centraal gesteld worden?
Een andere reden om kennisoverdracht meer centraal te stellen is twijfel
aan de mogelijkheid om als school vormend bezig te zijn. Naast gebrek
aan tijd en inzicht in hoe dat zou moeten, wordt gewezen op de rol van
de ouders en de grote invloed van andere socialisatiefactoren als de
media, de markt of de peergroup. Over het effect van vormend onderwijs
zou daarom weinig zinnigs te zeggen zijn, ook al omdat de effecten van
zulk onderwijs moeilijk te meten zijn.
Voorstanders van vormend onderwijs doen daarom hun best om de
effecten ervan toch zo veel mogelijk meetbaar te maken. Daarbij
concentreert men zich erop te onderzoeken welke methode aanwijsbaar
effect heeft. Een voorbeeld hiervan is het in hoofdstuk 3 besproken
project Burgerschap Meten van de Universiteit van Amsterdam, waardoor
de ontwikkeling van duizenden leerlingen via vragenlijsten wordt gevolgd.

1.2.3 Welke maatschappelijke problematiek vraagt om welke
aanpak?
Vanaf de jaren zestig zijn zeer uiteenlopende maatschappelijke
problemen benoemd die aangepakt zouden moeten worden door het
onderwijs:

 het systeem is onrechtvaardig want staat niet op gelijke wijze open
voor alle groepen of individuen;

 een ondemocratische maatschappij zorgt voor ongelijke kansen;
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 er is gebrek aan maatschappelijk benul of betrokkenheid;
 de snel veranderende maatschappij veroorzaakt onzekerheid en
vraagt om toerusting;

 er is sprake van opkomend fascisme;
 er is gebrek aan sociale cohesie;
 de samenleving heeft last van onmaatschappelijk gedrag;
 er heerst discriminatie;
 de multiculturele samenleving veroorzaakt problemen;
 er sprake van doorschietend individualisme;
 er is geen gevoel van verantwoordelijkheid voor de gemeenschap;
 er is gebrek aan gemeenschapszin;
 er is gebrek aan een democratische instelling;
 er heerst politieke apathie.
Behalve deze waslijst aan maatschappelijke problemen speelt de zorg om
een gebrek aan ‘wereldverbondenheid’, aan kosmologisch besef, aan zorg
voor de gehele mensheid. Van belang is daarbij het inzicht dat
grensoverschrijdende problemen als milieuvervuiling, onderdrukking,
armoede, oorlog, uitbuiting, en discriminatie de gehele mensheid
betreffen. In Groot-Brittannië werd de aandacht voor citizenship o.a.
ingegeven door zorgen over de geringe opkomst bij verkiezingen. In
Europa werd in 2002 aandacht gevraagd voor Europees burgerschap uit
zorg over de democratie die werd bedreigd door onverschilligheid en de
opkomst van extreem-rechts en uit zorg over het gebrek aan tolerantie bij
de omgang met culturele verschillen.
Wetenschappers proberen de maatschappelijke problematiek te
categoriseren. Zo’n indeling kan bijvoorbeeld zijn:

 gebrek aan politieke betrokkenheid;
 uitwassen van het individualisme;
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 gevolgen van de globalisering;
 zorgen over de verzorgingsstaat.
Op de website van de Stichting Actief Burgerschap onderscheidt Tonkens
de volgende vier categorieën van problemen waarvoor actief burgerschap
de oplossing zou moeten bieden:

 verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen / gebrek aan sociale
samenhang;

 consumentisme;
 marginaliteit / sociale uitsluiting;
 de kloof tussen burgers en politiek/ bestuur (Tonkens, z.j.).
Niet alleen worden uiteenlopende problemen benoemd, ook worden
uiteenlopende oplossingen voorgesteld. Wat problematisch wordt
gevonden aan maatschappij of aan burgerschap, hangt af van een visie op
mens en maatschappij, en is daarmee dus ook betwist. Afhankelijk van de
visie op onderwijs, op burgerschap, en op de maatschappij kan er verschil
van mening ontstaan over wat er aan een bepaalde problematiek gedaan
moet worden. Is meer kennis nodig om iets te begrijpen als voorwaarde
voor betrokkenheid, moet gewerkt worden aan een andere moraal, een
andere instelling of aan beter gedrag? Moeten meer sociale vaardigheden
worden ontwikkeld om bijvoorbeeld mee te kunnen doen, gezond te leven
of met verschillen om te gaan? Moet geleerd worden om te gaan met
burgers die anders zijn dan gemiddeld, of moet juist worden aangeleerd
wat de standaardcultuur vraagt? Is het redden van de democratie een
kwestie van vaardigheid, kennis of van houding? Veugelers (1993; 2003)
wijst op het belang van het aanbrengen van een democratische houding
of wijze van leven. Anderen vragen zich af of er niet juist gewerkt moet
worden aan politieke oplossingen: vragen maatschappelijke problemen
niet eerder om beleid dan om vorming in het onderwijs?
Zoals eerder opgemerkt, hebben de scholen in het kader van de thans
geldende opdracht tot burgerschapsvorming veel vrijheid. De keus voor
wat gezien moet worden als belangrijke maatschappelijke problematiek
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en de daarbij behorende oplossing is dus grotendeels aan de school. In de
documenten rond de wetgeving uit 2005 spelen de volgende aspecten:

 de pluriforme samenleving;
 gebrek aan actief burgerschap;
 de noodzaak van sociale integratie;
 gebrek aan kennis van verschillen in culturele achtergrond.
De onderwijsinspectie voegt daaraan toe dat het gaat om bestrijden van
radicalisering, oog hebben voor diversiteit, betrokkenheid, sociale
competenties en democratische kernwaarden. SLO werkt de
maatschappelijke problematiek voorbeeldmatig uit in drie kernbegrippen:
democratie, participatie en identiteit (Bron, 2006). Het document Leren,
Loopbaan en Burgerschap (GPCB) wijst alleen op de volgende
maatschappelijke context: ‘de dynamische en multiculturele samenleving
stelt hoge eisen aan zijn inwoners en burgers’ (p. 5).
Wat opvalt is dat de maatschappelijke context zoals die thans ter sprake
wordt gebracht blijkbaar vraagt om een verschuiving van het macroniveau
naar het microniveau (Olgers, e.a., 2010). Bij de macro-opvatting gaat het
in eerste instantie om een relatie met de staat, terwijl het microniveau het
accent legt op de relaties tussen personen. Van Gunsteren (1992)
adviseert in 1992 de overheid nog vanuit de macro-opvatting, de
onderwijsrapporten na 2003 en ook die van het SLO (Bron, Veugelers &
Van Vliet, 2009) hebben het vooral over de verhoudingen tussen personen
onderling. Volgens Olgers e.a. (2010) zitten beide elementen in het
oorspronkelijke begrip van burgerschap opgesloten. Dat zou kunnen
betekenen dat accentverschuivingen te maken hebben met wat in een
bepaalde tijd als grootste probleem wordt ervaren.

1.3 Wat is burgerschap?
1.3.1 De ontwikkeling van het concept
Het debat over burgerschap werd op de agenda van de sociale
wetenschappen gezet door T.H. Marshall (1950, 1964). Olgers e.a. (2010)
ziet hier een verband met de opstelling van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens in 1948 en de Europese Conventie voor de
Rechten van de Mens van de Raad van Europa in 1953. Al snel werd
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duidelijk dat burgerschap een meerduidig begrip is. Er is een samenhang
tussen opvattingen over burgerschap en politieke ideologie omdat
opvattingen over de mate waarin de burger zou moeten participeren in de
maatschappij van belang zijn. Links denkt daar van oudsher anders over
dan rechts. Verschillen van opvatting zijn er ook over rechten en plichten
van de burger en over de voorwaarden die nodig zijn om in sociaal,
economisch en politiek opzicht volwaardig te kunnen participeren in de
samenleving.
Als onderwijs gaat werken aan burgerschap komt daarom al snel de vraag
naar voren: welk burgerschap hebben we op het oog? De term ‘actief
burgerschap’ is weinig zeggend, immers juist niet alle activiteiten zijn
even gewenst en sommige activiteiten zouden zelfs liever moeten worden
vermeden. In de politiek-filosofische literatuur worden verschillende
concepten of typen van burgerschap onderscheiden. De concepten van
Van Gunsteren (1998) worden vaak genoemd als mogelijke invullingen
burgerschap die nastrevenswaardig zijn. Hij onderscheidt drie soorten
burgerschap:

 liberaal-individualistisch burgerschap, waarbij het gaat om een
calculerende burger die voorkeuren en rechten heeft. Een burger
moet in staat zijn om binnen de spelregels - vooral de regels die
gelden tussen burger en staat - voor zichzelf op te komen.

 communitaristisch burgerschap, waarbij een individu pas burger
wordt als lid van een historisch gegroeide gemeenschap. Alleen
daarbinnen ontstaat besef van wat nastrevenswaardig is.

 republikeins burgerschap, waarbij burgerschap bestaat uit het
dienen van de publieke zaak. De publieke zaak vraagt om zaken
als dienstplicht en stemplicht. Met de vervulling daarvan wordt
men burger.
Soms wordt gewezen op een meer vrijzinnige invulling van republikeins
burgerschap. Van Gunsteren zelf noemt dat het neo-republikeinse
concept. In deze opvatting hoeven burgers niet gelijk te zijn, maar ze
moeten wel in staat zijn met verschillen om te gaan. Dat is de voorwaarde
om ook een eigen identiteit te ontwikkelen, niet door afkomst of lot
bepaald, maar op grond van argumenten. Zo kan een samenleving haar
eigen pluriformiteit organiseren. Dit laatste concept wordt niet altijd als
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vierde concept genoemd, omdat Van Gunsteren het zelf als aanvulling
geeft en ziet als een concept waar de huidige tijd om vraagt. Je kunt het
concept ook opvatten als een combinatie en nadere invulling van republikeins burgerschap (namelijk de plicht om deel te nemen aan maatschappelijke en politieke leven), van liberaal-individualistisch burgerschap
(vrijheid is alleen mogelijk als men in staat ook tolerant met invullingen
van anderen om te gaan), en van communitaristisch burgerschap
(deelname aan een gemeenschap waarin diversiteit de norm is, vraagt om
een tolerante en open houding ten opzichte van andere deelnemers).
Voor het onderwijs kan het handig zijn deze concepten te onderscheiden
omdat er zo helderheid ontstaat wat betreft verschillende opvattingen
over wat een burger moet kunnen, kennen en willen. In de literatuur over
burgerschap in het onderwijs wordt vaak een onderscheid gemaakt in
burgerschapstypen. Zo wordt door SLO en KPC gebruik gemaakt van de
drie typen burgerschap die Veugelers onderscheidt: aanpassingsgericht,
individualistisch en kritisch-democratisch (die bij nader inzien ook aardig
corresponderen met de drie onderwijsconcepten van Egan, resp. ambachtelijk, individueel en academisch). Het gaat daarbij vooral om houdingen
waaraan in het onderwijs gewerkt moet worden met het oog op een
democratische way of life. Wij sluiten hier aan bij de concepten van Van
Gunsteren omdat deze publicatie gaat over de maatschappij-vakken en
burgerschap, en dus niet speciaal om de pedagogische dimensie.
Een liberaal burgerschapsconcept zal de competenties benadrukken die
de burger in staat stellen voor zichzelf op te komen en zichzelf met
voldoende kennis en vaardigheden te redden. Een communitaristisch
concept zal accentueren dat men betrokken moet zijn op de gemeenschap en oog moet hebben voor het gemeenschapsbelang, terwijl een
republikeins concept de plichten tegenover de staat en de publieke zaak
zal benadrukken. Het neo-republikeinse concept vraagt van burgers dat
zij kunnen omgaan met diversiteit, zich kunnen verantwoorden en dat zij
tolerant zijn. Wat de keuze voor een concept precies betekent voor de
invulling van het onderwijs, zou nog nader moeten worden onderzocht.
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1.3.2 Naar een werkdefinitie van burgerschap
Men zou de stelling kunnen verdedigen dat een exacte omschrijving van
burgerschap niet zou moeten worden nagestreefd. In een democratie
moeten burgers juist zelf meedenken over de invulling van het begrip, dat
daarom zo open en ruim mogelijk zou moeten zijn. Toch willen we hier
uitgaan van een omschrijving die als een werkdefinitie kan dienen, omdat
anders onhelder is waar we het over hebben als in deze publicatie over
burgerschap wordt gesproken. We sluiten aan bij wat het Ministerie van
Onderwijs, in het verlengde van de Onderwijsraad en de
Onderwijsinspectie van het onderwijs vraagt.
Burgerschap wordt momenteel door de overheid vooral gezien als actief
burgerschap, waarbij leerlingen leren door te doen, te ervaren en sociale
verbindingen met elkaar aan te gaan en waarbij ze leren dat de
samenleving wordt gekenmerkt door pluriformiteit in etnisch, cultureel,
maatschappelijk en godsdienstig opzicht. De onderwijsinspectie wijst op
vier gebieden waar zij bij de invulling van burgerschap op let:

 de sociale competentie (leren met zichzelf en anderen om te
gaan);

 kunnen omgaan met diversiteit in de samenleving;
 basiswaarden van de democratische rechtsstaat (respect en
kunnen deelnemen);

 de school als oefenplaats (Inspectie van het Onderwijs, 2006).
Ook in de SLO-publicaties gaat het in het kader van de drie domeinen
democratie, participatie en identiteit om actief meedoen in de democratie
en in sociale verbanden en daarbij kunnen omgaan met soms
tegenstrijdige waarden en normen in een pluriforme samenleving. Zo
blijkt opnieuw dat wat als problematisch wordt ervaren in de
maatschappij de omschrijving van de maatschappelijke opdracht van de
school gaat bepalen. Op grond van wat veel definities gemeen hebben,
komt SLO tot de conclusie dat het bij burgerschapsvorming gaat om:

 ruimte voor persoonlijke identiteitsontwikkeling;
 leren over democratie en democratische rechten, waarden en
verantwoordelijkheden;
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 mensen volwaardig laten participeren en integreren in de
samenleving;

 de diversiteit tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen
respecteren;

 multiculturele ontmoeting van burgers met elkaar te stimuleren.
De Onderwijsraad koos in 2003 voor de typering ‘actief burgerschap’
omdat hij zich zorgen maakte over sociale cohesie, gemeenschapsbelang
en de bijdrage van burgers aan de gemeenschap. Daarom definieerde hij
burgerschap als ‘de bereidheid en het vermogen van jongeren om deel uit
te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te
leveren’. In het verlengde daarvan koos het KPC voor de volgende
definitie: ‘zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door leerlingen voor
gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten de school’.
Het onderzoeksproject Burgerschap Meten van de Universiteit van
Amsterdam gaat bij het vaststellen van burgerschapsgedrag uit van ‘het
handelen van jongeren als burger in de sociale situaties waar ze binnen
een democratische samenleving deel van uitmaken’. Een burger moet
daarvoor sociale taken kunnen vervullen: democratisch handelen,
maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten, omgaan
met verschillen.
In veel uitwerkingen van de wetgeving en publicaties van de
onderwijsinspectie wordt de omschrijving van de Onderwijsraad uit 2003
gevolgd. Het tweede element uit de wetgeving (sociale integratie) maakt
duidelijk dat men zich niet alleen zorgen maakt over democratisch
staatsburgerschap, maar ook over de deelname van burgers aan de
samenleving, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond, in de vorm
van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties
en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse
cultuur (Inspectie van het Onderwijs, 2006).
Wij gaan ervan uit dat burgerschap meer is dan actief meedoen en meer
dan sociale vaardigheden en een sociale houding. Er is pas van
burgerschap sprake als er ook een politieke dimensie aanwezig is. We
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vatten het begrip ‘burger’ op als een contrastbegrip ten opzichte van het
begrip ‘onderdaan’. Zo is het in de loop van de geschiedenis ook
gegroeid. Onderdanen worden gekenmerkt door hun passieve
gehoorzaamheid aan een gezag dat zij niet zelf hebben gekozen, maar
dat boven hen is gesteld, veelal op basis van een goddelijke autoriteit.
Burgers zijn degenen die actief vormgeven aan hun staat en gemeenschap
en meebeslissen over het gezag dat daarin wordt uitgeoefend. Burgers
moeten daarom besef hebben van de verhoudingen binnen de driehoek
staat, individu en gemeenschap. Een burger moet niet alleen inzicht
hebben in bestaande verhoudingen, maar ook zelf kunnen nadenken over
gewenste verhoudingen. De WRR wees er in 1992 op dat in een
pluralistische samenleving - waar burgers voortdurend te maken hebben
met burgers die anders zijn dan zij zelf - de tweeledige rol van regeren en
geregeerd worden autonoom, met oordelend vermogen en loyaal aan de
democratie door burgers moet worden vervuld (Van Gunsteren, 1992).
Een omschrijving van burgerschap die wil benadrukken dat burgers vooral
moeten beseffen en weten dat burger zijn nu juist iets anders is dan
onderdaan of slaaf zijn zou als volgt kunnen luiden:
Een burger is iemand die volwaardig lid is van een gemeenschap
en op basis van onderlinge gelijkwaardigheid in rechten en
plichten tussen de leden bereid is verantwoordelijkheid op zich te
nemen voor de lotgevallen van die gemeenschap.
Aan de ene kant laat deze omschrijving veel open (wat is volwaardig, wat
is gelijkwaardig, om welke rechten en plichten gaat het, wat houdt
verantwoordelijkheid nemen in en wat zijn de lotgevallen van de
gemeenschap), aan de andere kant schrijft deze definitie ook veel voor.
Burgers zullen immers juist zelf moeten kunnen meedenken over wat
begrippen als volwaardig, gelijkwaardig, rechten, plichten en
verantwoordelijkheid inhouden en hoe ze ingevuld moeten worden. Voor
zover zij dat niet doen, niet kunnen of niet willen doen, worden burgers al
gauw weer onderdanen.

1.4 Burgerschapsvorming in de praktijk
Om burgerschapsvorming in de praktijk vorm te geven kan men in de
eerste plaats letten op aanknopingspunten in de bestaande kerndoelen
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voor de maatschappijvakken en op de bestaande richtlijnen. Vervolgens
zou men, in lijn met wat in dit hoofdstuk is besproken, op een aantal
punten beslissingen moeten nemen. Over welke beslissingen het gaat,
wordt in het tweede gedeelte hieronder uiteengezet in een soort
stappenplan.

1.4.1 Kerndoelen
Een aantal kerndoelen voor het basisonderwijs en voor de onderbouw van
het voortgezet onderwijs kan in verband gebracht worden met het werken
aan burgerschapsvorming. Het toezichtkader van de Inspectie voor het
Onderwijs (2006) noemt voor het basisonderwijs kerndoel 36, 37 en 38
(daarnaast ook: 34, 35 en 39) en voor het voortgezet onderwijs kerndoel
43, 44 en 45 (en indirect: 35, 36, 38 en 47). Zo kan een verband worden
gelegd tussen vakonderwijs en burgerschapsvorming. Er is echter ook
ruimte om buiten de schoolvakken om in vakoverstijgende projecten of in
het verborgen curriculum aan de burgerschapsvorming te werken. Een
school kan bijvoorbeeld zichtbaar maken dat tijdens een werkweek wordt
geleerd samen te werken, dat met een bezoek aan het gemeentehuis
betrokkenheid bij de plaatselijke politiek wordt nagestreefd of dat een
pestproject in de brugklas iets doet aan omgaan met diversiteit en
vooroordelen. Burgerschapsvorming is dan niets nieuws, maar iets wat
altijd al gebeurde. Het verschil is dat de school het onder de nieuwe
wetgeving zichtbaar moet maken.
In het mbo wordt gewerkt aan burgerschapscompetenties. Het document
Leren, Loopbaan en Burgerschap (GPCB, 2007) benadrukt het
ontwikkelingsgerichte van deze competenties: de leerling moet op eigen
niveau en op een manier die bij hem past zijn ontwikkeling aantonen.
Vakinhouden zijn daarbij geen uitgangspunt meer. Voor de mens- en
maatschappijvakken in het voortgezet onderwijs ligt de zaak anders. De
school kan zelf kiezen waar ze welke inhoud die past bij ‘het bevorderen
van actief burgerschap en sociale integratie’ onderbrengt. In de
onderbouw bestaat het vak maatschappijleer niet en kunnen de andere
vakken nagaan waar zij in hun onderwijsdoelen aan burgerschap kunnen
bijdragen. De zoektocht waar je burgerschapsvorming in het onderwijs
onderbrengt, zal dus niet steeds op dezelfde wijze verlopen.
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1.4.2 Een stappenplan
Met deze korte verkenning van de maatschappelijke opdracht aan het
onderwijs is duidelijk geworden dat de betwiste concepten van
vorming/onderwijs en burgerschap debat en discussie kunnen opleveren
en dus ook vragen om een eigen visie op invulling van de opdracht tot
burgerschapsvorming. Zonder volledig te willen zijn geeft onderstaande
opsomming een idee van de vragen die bij de vormgeving van
burgerschapsvorming vroeg of laat aan bod komen. Een aantal zijn
expliciet in het bovenstaande betoog naar voren gekomen, andere zijn
eruit te destilleren omdat ze in het verlengde liggen van een aangestipte
kwestie.
A

Welke maatschappelijke problemen vragen om een toerusting
door het onderwijs?

Voorbeelden van vragen:

 Zijn er concrete ontwikkelingen of tendensen in de maatschappij
die bestreden moeten worden met burgerlijk gedrag
(milieuvervuiling, discriminatie, criminaliteit, onverdraagzaamheid,
asociaal gedrag in de publieke ruimte, burgers die niet meer
stemmen)?

 Wat ligt ten grondslag aan die maatschappelijke dreiging (gebrek
aan cohesie, egoïsme, onrechtvaardige structuren, gebrekkig
functionerende democratie, gebrek aan gemeenschapszin,
wegvallende zekerheden)?

 Is er sprake van een dynamiek en snelle veranderingen waar
nieuwe burgers op moeten worden voorbereid (globalisering,
techniek, massamedia, ict, nieuwe relatievormen, flexibele
arbeidsverhoudingen)?

 Zijn er in de context van de school maatschappelijke problemen
waar de school specifiek aandacht aan zou moeten of kunnen
besteden (criminaliteit, problemen in de wijk, politieke activiteiten
in de eigen gemeente, aansluiten bij bestaande projecten in de
wijk)?
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B

Welk type burgerschap is nastrevenswaardig en gaat het daarbij
om kennis, vaardigheden of houdingen?

Voorbeelden van vragen:

 Gaat het vooral om burgers die hun rechten en plichten kennen en
zichzelf kunnen redden in de maatschappij of om burgers die iets
in of voor de gemeenschap doen?

 Verwachten we bepaalde activiteiten of gedrag van burgers die
aangeleerd moeten worden?

 Gaat het om kennis, inzicht, besef, vaardigheden of houdingen?
Om een pedagogische opdracht (waarden en normen), om
samenlevingsvaardigheden, om burgerschapskunde, om interesse
of een bereidheid?

 Welke maatschappij of samenleving of gemeenschap staat centraal
in het denken over burgerschap (de eigen omgeving, de publieke
omgeving, de politieke omgeving, de culturele omgeving, de eigen
(historische) gemeenschap, de Nederlandse gemeenschap, Europa
of de wereld)?

C

Kan en mag onderwijs maatschappelijke problemen bestrijden?

Voorbeelden van vragen:

 Mag de overheid voorschrijven hoe burgers zich moeten gedragen?
Hoe neutraal moet de overheid hier in zijn? Komt dit niet in strijd
met de vrijheid van onderwijs? Is onderwijs wel geschikt om - naast
het overdragen van kennis en vaardigheden - ook bij te dragen aan
vormingsdoelen?

 Als het gaat om kennisoverdracht ten aanzien van de
maatschappij, is het de vraag of er wel objectieve feiten zijn. Vertel
je over een ideale democratie of over hoe de democratie nu uitpakt
voor bepaalde groepen?

 Kennis op zichzelf kan als onvoldoende worden gezien omdat
kennis ook verkeerd gebruikt kan worden, of bijvoorbeeld alleen
calculerend burgerschap stimuleert. Wordt hiermee de
maakbaarheid van maatschappij niet overschat?
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 Kom je met bestrijding van wat maatschappelijk ongewenst is, niet
in een moeras terecht waarbij de scheiding tussen van wat privé en
publiek is, onduidelijk wordt? Heeft het bijbrengen van waarden en
houdingen wel effect als je in het onderwijs bepaalde waarden en
houdingen bijbrengt terwijl buiten de school een andere moraal
heerst?
D

Hoe richten we het onderwijs dan in?

Voorbeelden van vragen:

 Gaat het om een pedagogische opdracht die eerder in het
pedagogische klimaat van de school of het verborgen curriculum
naar voren komt, of om taken en opdrachten bij specifieke
vakken?

 Is dit onderwijs niet het beste vorm te geven in projecten, waarbij
leerlingen ook bepaald burgergedrag leren door te doen
(samenwerken, omgaan met leerlingen die anders zijn, actief zijn,
verantwoordelijkheid dragen, in de maatschappij taken op zich
nemen)?

 Is een maatschappelijke stage hiervoor geschikt of betekent dat
juist alleen aanpassen? Hoeveel kennis of reflectie is nodig voor
deze vorming? De school als oefenplaats voor burgerschap, of de
maatschappij zelf?

 Kan wat geleerd moet worden ‘verdeeld’ worden over de
eindtermen van de bestaande schoolvakken? De situatie in de
diverse schooltypen is hierbij verschillend. Zo wordt in het mbo
gewerkt met burgerschapscompetenties waarbij de
vakkenstructuur is losgelaten. Op een basisschool is de situatie
weer anders.

 Is er een specifieke didactiek voor burgerschapsvorming?
Met deze voorbeelden mag ook duidelijk zijn dat de antwoorden bij deze
kwesties van invloed zijn op hoe een school invulling wil geven aan
burgerschapsvorming. De vraag welk maatschappelijk probleem om
aandacht vraagt, heeft invloed op welk type burgerschap daarvoor
gewenst is en welke houding of juist welke vaardigheid nodig is en welke
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didactiek daarvoor gekozen moet worden. Als een school vindt dat
onderwijs vooral moet leiden tot sociaal burgerschap, tot democratisch
burgerschap, tot zelf kunnen reflecteren en bewust keuzes kunnen
maken, tot kunnen meedoen in een gemeenschap, of tot een besef van
wereldburgerschap, heeft dat gevolgen voor wat er als probleem wordt
gezien en welk onderwijs nodig is. Lang niet altijd zullen deze keuzes
bewust of zichtbaar gemaakt zijn. Toch kan het bovenstaande overzicht
daarbij een eerste stap zijn om zicht te krijgen op het keuzeproces.
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2 Burgerschapsvorming en de
maatschappijvakken

Hebben de maatschappijvakken aardrijkskunde, geschiedenis en
maatschappijleer een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot
burgerschapsvorming, of is die vorming gewoon een taak van de gehele
school en alle leraren samen? Het ligt voor de hand te denken dat vakken
die zich met politiek en samenleving bezig houden eerder iets met de
vorming van burgers te maken hebben dan andere vakken. Sterker nog:
als we kijken naar de redenen voor hun aanwezigheid in het
onderwijscurriculum, komen we tot de conclusie dat ze alle drie met een
duidelijk vormende en politiek-maatschappelijke opdracht in het leven
zijn geroepen. Van die aanvankelijke opdracht hebben ze zich vervolgens
steeds meer losgemaakt. Ze zijn als vakken ‘geëmancipeerd’ van de
politieke context waarin ze tot stand kwamen en verzelfstandigd. In die
situatie werden ze na de millenniumwisseling opnieuw met een vormende,
politiek-maatschappelijke opdracht geconfronteerd.
In dit hoofdstuk wordt deze ontwikkeling van de positie van de drie
schoolvakken nader uitgewerkt met als doel een ruimer perspectief te
scheppen rond de wettelijke opdracht aan scholen om aandacht te
besteden aan burgerschapsvorming. De keuzes die leraren en scholen
inzake burgerschapsvorming dienen te maken, kunnen aan dit ruimere
perspectief gerelateerd worden.
We bespreken de ontwikkeling van de drie vakken en hun
maatschappelijke opdracht in drie fasen. Eerst wordt nagegaan met welke
bedoeling de vakken in het curriculum terechtgekomen zijn en hoe ze
zich vanuit die eerste opdracht hebben ontwikkeld (fase 1: wording in
politieke context). Vervolgens beschrijven we hoe de vakken zich hebben
losgemaakt van hun aanvankelijke politiek-maatschappelijke opdracht,
zich hebben gericht op hun academische moederwetenschappen en zich
zo hebben verzelfstandigd (fase 2: emancipatie, verwetenschappelijking,
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verzelfstandiging). Deze tweede fase heeft voor elk van de drie vakken
verworvenheden opgeleverd die belangrijk worden geacht en die het
veelal niet eenvoudig maken politiek-maatschappelijke imperatieven
zonder meer op te volgen. In de bespreking van fase 3 (hernieuwde
politiek-maatschappelijke opdracht) wordt nagegaan hoe met behoud van
de verworvenheden toch vorm kan worden gegeven aan deze taak.

2.1 Wording in politieke context
De vakken aardrijkskunde en geschiedenis (en: kennis der natuur,
‘vormleer’ (een soort meetkunde) en zingen) zijn door de schoolwet van
1857 verplicht ingevoerd in het curriculum van de lagere scholen, naast
lezen, schrijven, rekenen en taal, die tot dan toe het volledige curriculum
van die scholen uitmaakten. Maatschappelijke ontwikkelingen maakten
brede vorming van een steeds groter aantal mensen noodzakelijk
(Boekholt & De Booy, 1987, p. 150). Tot die maatschappelijke
ontwikkelingen behoorde bijvoorbeeld de invoering van de grondwet van
1848, weliswaar voorlopig nog met een zeer beperkt censuskiesrecht,
maar met mogelijkheden om in de toekomst een steeds groter aantal
inwoners van het land als staatsburger deel te laten nemen aan het
politieke besluitvormingproces. In zijn opstel Over het hedendaagsche
staatsburgerschap uit 1844 had Thorbecke reeds betoogd dat kiesrecht
in beginsel een algemeen recht was, maar ook dat onderwijs het pas
mogelijk zou maken dat dit recht ook op verantwoorde wijze zou kunnen
worden uitgeoefend door steeds grotere groepen van de bevolking (De
Wit/Thorbecke, 1980, p. 266-279). Tot de maatschappelijke
ontwikkelingen behoorde ook het ontstaan van een moderne handels- en
industriële economie die een behoorlijke opleiding van een steeds groter
deel van de bevolking noodzakelijk maakte. Weliswaar liep Nederland wat
dit aangaat niet bepaald voorop vergeleken met Europese buurlanden,
maar onderwijs zou het opstuwen van het land in de vaart der volkeren
mede mogelijk moeten maken. Met dat doel richtte Thorbecke in 1863
ook de Hogere Burger School (HBS) op, een school die leerlingen niet
voorbereidde op van de maatschappij losgezongen academische studie
(zoals het reeds bestaande gymnasium deed via klassieke vorming), maar
op deelname in de moderne handels- en industriële economie, waartoe
praktische vakken als moderne vreemde talen, wiskunde en
natuurwetenschappen konden bijdragen.
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De invoering van het algemeen verplichte aardrijkskunde- en
geschiedenisonderwijs moet in deze context worden geplaatst. Zo wordt
als doel van het aardrijkskundeonderwijs het aankweken van patriottisme
en nationaliteitsgevoel genoemd, belangrijk voor de toekomstige
staatsburger (Drewes, genoemd in Van Westrhenen, 1976, p. 44).
Aardrijkskundige kennis van vooral het eigen land, zoals deze in het
curriculum van het lager onderwijs centraal stond, zal aan dit doel hebben
bijgedragen. Ook economische motieven speelden duidelijk een rol bij het
eerste aardrijkskundeonderwijs. P.J. Prinsen, auteur van een
aardrijkskundeschoolboek gepubliceerd in 1826, noemt het doel ‘de
aarde aandachtig te beschouwen en door gedurige vlijt in het verstand te
prenten’. Dit acht hij ‘hoogst nuttig’ want ‘immers zeer nauw verbonden
met de bronnen der welvaart van ieder volk’. Ook de publicatie van het
eerste economisch geografisch tijdschrift ter wereld, in Nederland in
1910, onderstreept de economische relevantie van de geografie. Prinsen
noemt de aardrijkskunde ‘de grond van de zeevaart en de koophandel’ en
betoogt: ‘Aardrijkskunde geeft de mens die anders in een enge kring zijn
leven doorbrengt de middelen om de geest te verheffen, de gehele
bewoonbare en bekende aarde te doorwandelen en de merkwaardigheden
zich bijna voor te stellen alsof hij deze met eigen ogen waarnam’
(geciteerd bij Hoekveld, 1967, p. 11).
Voor het geschiedenisonderwijs formuleert de Memorie van Toelichting
op wet uit 1857 als doel: 'Opwekking van warme vaderlandsliefde als
bestanddeel der nationale opvoeding' (geciteerd bij Toebes, 1976, p.
207). De toelichting op de wet-Kappeyne van de Coppello van 1878 ging
uitgebreider op dit onderwerp in: 'Volledige behandeling der vaderlandse
geschiedenis behoort op de lagere school niet thuis. Het is genoeg indien
het kind leert, in welk land het woont en tot welk volk het behoort. Het
inprenten van jaartallen en namen die aanstonds na het verlaten van de
school weer vergeten worden, heeft geen nut. Alleen dat deel der
vaderlandse geschiedenis, dat de leerling een bevattelijk overzicht
schenkt van de wording van de Nederlandse Staat en hem de grote daden
leert kennen van het voorgeslacht, door welks volharding onder leiding
van Oranje, ons onafhankelijk bestaan werd gegrondvest, verdient de
bredere ontwikkeling' (geciteerd bij De Jong, 1977, p. 10). Deze doelen
van het eerste geschiedenisonderwijs stonden in verband met het creëren
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van een Nederlands nationaal besef en het voorbereiden van de
uitoefening van staatsburgerschap op verantwoorde wijze door een steeds
groter aantal inwoners van het land.
Behalve de doelen van maatschappelijk nut komen onder de doelen van
het eerste geschiedenis- en aardrijkskundeonderwijs ook
persoonlijkheidsvormende doelen voor. In Burggraafs Aanwijzing voor ’t
Onderrigt der Aardrijks- en Geschiedkunde in de Lagere Scholen uit 1824
is te lezen dat het doel van geschiedenisonderwijs voor de lagere standen
is ‘om hen gelukkig voor zichzelf, nuttig voor anderen en in elke
bestelling van het Opperwezen gelaten, tevreden, vergenoegd en
dankbaar te doen zijn’ (geciteerd bij Toebes, 1976, p. 207). Het
schoolhoofd Hemkes meende in zijn handleiding voor aankomende
onderwijzers en onderwijzeressen uit 1844 dat geschiedenisonderwijs
nuttig was ‘dewijl het tot vorming, veredeling en beschaving dient van
den menschelijken geest, de ziel met schoone en nuttige denkbeelden
verrijkt, vooroordeelen bestrijdt en uitroeit, het bijgeloof fnuikt, de
vaderlandsliefde aankweekt en tot kennis en verheerlijking van den
Schepper opleidt’ (geciteerd bij Mulder, 1990, p.216). Het opvoeden van
goede karakters door inspirerende voorbeelden was een typisch verlicht
ideaal.
De verlichte invloed was in het aardrijkskundeonderwijs ook aanwijsbaar
in het oogmerk de snel toenemende kennis van het aardrijk in de tweede
helft van de 18e eeuw onder bredere lagen van de bevolking bekendheid
te geven (Van der Velde, geciteerd bij Van Westhrenen, 1976). Er kwam
steeds meer informatie over oceanen, continenten, vreemde flora en
fauna, volken, godsdiensten en gewoonten. Aardrijkskunde kreeg
daardoor culturele betekenis: het diende als integrerend deel van het
onderwijs en als voedingsbodem voor een andere manier van kijken naar
en denken over de eigen leefwereld. Het bracht zicht op de ‘fundamentele
relativiteit van de eigen levenswijze’. Zo droegen aardrijkskunde en
geschiedenis bij tot de vorming van persoonlijkheden, niet alleen
gewapend met een behoorlijke dosis algemene kennis van de wereld,
maar ook met de juiste houding en een juist oordeel, en een hebbelijk en
beschaafd gedrag ten opzichte van medemensen.
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In het voortgezet onderwijs stond voor aardrijkskunde vooral het
verwerven van algemene kennis voorop. In de praktijkgerichte HBS kwam
een ‘nieuwe aardrijkskunde’ tot stand (nieuw in vergelijking met die op
het gymnasium, waar voornamelijk de geografische omstandigheden van
de klassieke beschavingen werden bestudeerd). Hierin was een brede en
eigentijdse invulling van het vak herkenbaar. Het eerste
eindexamenprogramma voor de HBS kende in 1870 thema’s als:
natuurkundige aardbeschrijving, waartoe men kennis van klimaten,
zeestromingen, verspreiding van flora en fauna rekende. Ook de sociale
geografie is herkenbaar in thema’s als: een algemeen overzicht van de
‘politische verdeeling der werelddeelen’, de grenzen van de natuurlijke
gesteldheid, ‘handelbetrekkingen der voornaamste Staten vooral uitvoerig
t.a.v. Nederland en zijn koloniën en overzeesche bezittingen’.
De auteur van geschiedenisboeken voor de HBS A.M. Kollewijn schreef in
1889 een karakteristiek van het vak geschiedenis op de HBS, waarin hij
betoogde: '(..) om waarlijk mensch te zijn, om zijne maatschappelijke en
staatkundige plichten na te komen, om zoo gelukkig mogelijk te leven,
hetgeen toch ieders streven is, moet men de hedendaagse, zoo
ingewikkelde maatschappelijke en staatkundige verhoudingen althans
eenigermate kennen. (..) Om het heden tot op zekere hoogte te kunnen
begrijpen, moet men weten hoe het uit het verleden is ontstaan, en nu is
er slechts één vak, waaruit wij dat kunnen leeren: de geschiedenis'
(geciteerd bij Amsing, 2002, p. 277-278).
De vakken aardrijkskunde en geschiedenis waren dus in eerste instantie
duidelijk burgerschapsvormend bedoeld, in een groot aantal dimensies
die men tegenwoordig ook aan dat begrip geeft. Samenvattend kunnen
we de doelen van het negentiende-eeuwse onderwijs in deze vakken – dat
ook grote invloed had op het onderwijs in de eerste helft van de
twintigste eeuw – als volgt weergeven:

 De burger moet op verantwoorde wijze zijn politieke rol kunnen
spelen als staatsburger, daarin gesteund door een goed
ontwikkeld nationaal besef.

 De burger moet kunnen deelnemen aan een zich moderniserende
economische wereld.
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 De burger moet een algemeen beschaafd mens zijn, goed op de
hoogte van de wereld waarin hij leeft, en zich spiegelend aan
inspirerende voorbeelden uit het verleden. Hij moet niet alleen
kennis hebben, maar daardoor ook persoonlijk gevormd zijn.

De wording van maatschappijleer vond in een geheel andere context
plaats in de jaren zestig van de twintigste eeuw. De burgerschapsvormende taken die traditioneel aan geschiedenis en aardrijkskunde
waren toegedacht, raakten in deze periode in diskrediet. Nationale of
nationalistische vorming waren sinds de Tweede Wereldoorlog in een
kwaad daglicht terechtgekomen. Volgens in de jaren zestig opkomende
inzichten moest de school zich niet langer richten op het overdragen van
allerlei snel verouderende en onnutte encyclopedische kennis, maar
moesten leerlingen leren hoe zij zelf snel en adequaat kennis konden
verzamelen als ze dat nodig hadden. Leerlingen moesten ook leren inzien
dat kennis niet zomaar neutraal was, maar altijd een politieke lading had
(het traditionele aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs zoals zojuist
beschreven geeft daarvan een goede illustratie). Zij moesten leren
‘kritisch’ (of ‘krities’) te worden ten opzichte van de bestaande burgerlijke
maatschappij, die beheerst werd door allerlei minder gewenste krachten
en invloeden, zoals:

 ‘kapitalistische verhoudingen die grote ongelijkheid met zich mee
brachten;

 op dominantie van de man gebaseerde maatschappelijke
verhoudingen, die de verdere emancipatie van de vrouw
verhinderden;

 een tegenstelling tussen arm en rijk op mondiaal niveau,
veroorzaakt door koloniale uitbuiting en heersende
imperialistische verhoudingen;

 een bestaansbedreigende kernwapenwedloop;
 een superieur geloof in westerse rationaliteit en een daarmee
gepaard gaande onderschatting van niet-westerse culturen;
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 maatschappelijke verhoudingen die gebaseerd waren op
anciënniteit en macht in plaats van op authenticiteit en persoonlijk
gezag’ (Olgers, e.a., 2010, p. 37).

Het vak maatschappijleer was bij uitstek bedoeld om de kritische vorming
van leerlingen tot stand te brengen. Het vak moest datgene doen wat in
het bestaande onderwijs in maatschappijvakken, het geschiedenis- en
aardrijkskundeonderwijs, niet of onvoldoende gebeurde: de brugfunctie
vervullen tussen school en maatschappij. De Inspecteur-generaal van het
Onderwijs Goote wilde daarom geen ‘feitjesvak’, dat ver van de leerling af
stond, maar een vak dat uitnodigde tot ‘stellingname’ en zo de leerling bij
de maatschappij betrok. In het tijdschrift Vernieuwing van opvoeding en
samenleving waren eind jaren zestig twee ‘vernieuwingstromen’ te
onderscheiden. Aan de ene kant het pleidooi voor een vernieuwing van de
maatschappij die mogelijk zou worden door de ontwikkeling van het
kritisch bewustzijn bij leerlingen. Aan de andere kant een bepleiten van
onderwijs dat alle leerlingen de kans moet geven zich te ontplooien los
van wat de (heersende) maatschappij vroeg. Over de rol van het nieuw in
te voeren schoolvak maatschappijleer ontstond zo enig debat tussen de
kritische maatschappijhervormers en de ‘zelfontplooiers’. Maar het
verschil met het bestaande onderwijs was in elk geval duidelijk. Volgens
de historicus Geyl, die een verontrust artikel schreef in het weekblad Vrij
Nederland, had de Inspecteur-generaal van het Onderwijs hem
meegedeeld dat hij 'in een dynamische tijd als de onze aan het vak
geschiedenis niet meer zoveel waarde kon toekennen' (geciteerd bij
Toebes, 1981, p. 251). Dat was namelijk wél het ‘feitjesvak’ dat hij van
maatschappijleer juist niet wilde maken.
Het nieuwe vak kreeg een naam die niet duidde op kennis of kunde, maar
op vorming (de uitgang ‘-leer’ werd ontleend aan in het katholieke
onderwijs gebruikelijke aanduidingen als ‘geloofsleer’, of ‘godsleer’
(Olgers, e.a., 2010, p. 35)), het kreeg geen voorgeschreven inhoud, er
kwam geen aparte lerarenopleiding voor (iedere leraar kon het in principe
geven) en het werd niet opgenomen bij de eindexamenvakken (Vis, 2010).
Zo werd duidelijk dat hier een heel ander soort leren op het programma
stond dan bij traditionele schoolvakken het geval was. Leraren moesten
zich laten leiden door de vragen van de leerlingen. Dit alles kon ertoe
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leiden dat een nogal ‘vaag’ vak ontstond, waarvan de inhoud zeer
onduidelijk was en de leraren lessen veelal organiseerden rond de vraag
aan de leerlingen ‘waar ze het eens over wilden hebben’. Dit leidde tot
gebrek aanzien voor het vak en marginalisering van de positie ervan in
het curriculum (Olgers, e.a., 2010, p. 37).
In de jaren zestig van de negentiende eeuw, en in de jaren zestig van de
twintigste eeuw, werden drie schoolvakken aan het curriculum van het
Nederlandse onderwijs toegevoegd die een politiek-maatschappelijke en
een persoonlijkheidsvormende opdracht meekregen. De inhoud van de
opdrachten verschilde weliswaar, maar er was sprake van burgerschapsvorming, waarvan doel en inhoud nu eenmaal met de tijd kunnen
variëren. In het geval van geschiedenis en aardrijkskunde leidde dit tot
bestuderen en memoriseren van veel feitenkennis, waarvan de zin en
betekenis, naarmate de context waarin de vakken tot stand waren
gekomen meer tot het verleden ging behoren, allengs minder duidelijk
werd. Dat leidde tot een crisis in het onderwijs in deze vakken in de jaren
zestig van de twintigste eeuw. Het nieuwe vak maatschappijleer zou in
behoeften voorzien, waarin bestaande vakken niet of nauwelijks
voorzagen, wat ze volgens sommigen naar hun aard ook niet zouden
kunnen doen. De idealistische opzet van maatschappijleer en de
verregaande vaagheid van de voorschriften voor dat vak leidden echter al
snel ook weer tot een crisis. Kon een vak dat schijnbaar nergens over ging
zijn burgerschapsvormende taken beter vervullen dan vakken die tot de
nok gevuld waren met feitjes en weetjes?

2.2 Emancipatie, verwetenschappelijking en verzelfstandiging
In de eerste helft van de twintigste eeuw waren in het aardrijkskunde- en
geschiedenisonderwijs vernieuwers actief die vragen stelden bij het
memoriseren van jaartallen en feiten over landen en streken van de
wereld. Sterk beschrijvende aardrijkskundeboeken maakten plaats voor
vergelijkende geografie, een ontwikkeling die al eerder in Duitsland
herkenbaar was en met de vertaling van Duitse schoolboeken ook in
Nederland vorm kreeg (Hoekveld, 1967). Geografie had zich tot een
wetenschap ontwikkeld en de schoolaardrijkskunde veranderde mee. Niet
langer stonden het voorstellingsvormende vermogen, het beschavende
karakter en de geheugentraining centraal. In plaats daarvan beoogde
aardrijkskunde het ontwikkelen van denkvermogen dat ordenen van
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verschijnselen en het maken van gevolgtrekkingen mogelijk moest
maken. Causale verbanden stonden centraal. Hoewel op het terrein van
basiskennis nog veel te verbeteren viel, waaronder het bestrijden van
incorrecte causale verbanden (bijvoorbeeld: ‘warme klimaten maken lui’),
werden stappen gezet waarvan de invloed tot op de dag van vandaag
herkenbaar is in de schoolaardrijkskunde. Hoekveld (1967) schrijft: ‘de
topografische periode was voorgoed voorbij’ (p. 14).
Binnen de nieuwe benadering legden onderwijsgeografen verschillende
accenten. Zo ging Schuilling in zijn Beknopt leerboek der aardrijkskunde
uit 1894 uit van het belang van algemeen geldende geografische noties
als basis voor de regionale geografie met per streek verschillende
specifieke omstandigheden en van het natuurlijke landschap als basis van
een beknopt beeld van een streek. Hoekveld (1976) bespreekt het andere
accent dat H. Blink in 1931 legde; Blink benadrukte het nut dat
geografisch onderwijs moest hebben voor het leven. Landschappelijke
studie was hierbij minder belangrijk dan ‘de maatschappelijke toestanden
en het bedrijf der volken’ (geciteerd bij Hoekveld, p.15). In 1944 noemde
Eggink in Didactiek der aardrijkskunde de waarde van geografie voor de
persoonlijkheidsvorming en de (wereld)burgervorming.
Ook het geschiedenisonderwijs kende in deze periode enige
pleitbezorgers van een vernieuwde aanpak, zoals C. te Lintum, A. de
Vletter en M.O. Albers (besproken door Toebes, 1976). Volgens hen
moest meer rekening gehouden worden met het bevattingsvermogen van
leerlingen, het primaat van de politieke geschiedenis moest doorbroken
worden, er moest meer aandacht zijn voor sociale en economische
geschiedenis, het dagelijkse leven en gewone mensen, en zelfs moest een
poging worden gedaan het zelfstandig kritisch denken van de leerlingen
te ontwikkelen. Albers was de eerste die erop wees dat geschiedenis
moest worden beschouwd als een vak dat door kritische omgang met
bronnenmateriaal beelden van het verleden ontwierp. Hij maakte
lesmateriaal waarin leerlingen met historische bronnen moesten werken.
De vernieuwingspogingen stuitten echter op een taaie traditie en vaak ook
op duidelijk verzet van behoudende leraren, met name die uit het
confessionele onderwijs (Toebes, 1976, p. 233). De roep om meer
aanschouwelijkheid in het onderwijs, ook vanuit pedagogische
overwegingen, werd wél gehonoreerd door het maken van historische
schoolplaten met bijbehorende verhalen, die vooral in het lager onderwijs
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veel werden gebruikt. Het bekendst zijn de historische schoolplaten over
de vaderlandse geschiedenis van Johan Herman Isings: 44 stuks, gemaakt
in de periode 1911-1970. Het feit dat 29 van de 44 platen dateren van ná
de Tweede Wereldoorlog, laat zien hoezeer de jaren vijftig en begin zestig
in het geschiedenisonderwijs aansloten op de voor de oorlog gevestigde
traditie.
De vernieuwers van het aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs
verwijderden zich dus langzamerhand van de vanzelfsprekendheid van de
negentiende-eeuwse doelen van de schoolvakken. Zij probeerden meer
leerlinggericht te werken, dachten na over de relevantie en leerbaarheid
van leerstof en zetten vraagtekens bij het zomaar memoriseren van slecht
samenhangende feitenkennis. Enige oriëntatie op de academische
moederwetenschappen en de daarin ontwikkelde denk- en redeneerwijzen
was daarbij waarneembaar. In het aardrijkskundeonderwijs werden deze
nieuwe accenten met meer succes doorgevoerd dan in het geschiedenisonderwijs. Waarschijnlijk is dat toe te schrijven aan het feit dat het
geschiedenisonderwijs meer ideologisch gekleurd was dat het aardrijkskundeonderwijs, waardoor in het nog sterk verzuilde Nederlandse
onderwijs voor geschiedenis meer werd vastgehouden aan tradities.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd het onderwijs in beide
vakken grondig op de schop genomen. Naast de maatschappelijke
ontwikkelingen van de jaren zestig waardoor traditionele waarden en
waarheden fundamenteel ter discussie werden gesteld, was de
ontwikkeling van een professionele onderwijskunde vanaf de jaren vijftig
hieraan debet. Invloedrijke Amerikaanse onderwijskundigen waren
Benjamin Bloom en Jerome Bruner. De eerste dacht systematisch na over
onderwijsdoelstellingen en de wijze waarop deze hiërarchisch konden
worden geordend, waardoor via een logisch geordend curriculum een
steeds hoger niveau kon worden bereikt. Zo ontstond de zogenaamde
'taxonomie' van Bloom (1956), waarin naast 'kennis' als doel van het
onderwijs nog vijf hogere categorieën werden onderscheiden: begrip,
toepassing, analyse, synthese en evaluatie. Bruner meende dat ieder vak
op elk niveau behoorlijk kon worden onderwezen, mits men leerlingen
vroegtijdig in aanraking bracht met de basisbegrippen en -beginselen
ervan: 'The basic themes that give form to life and literature are as simple
as they are powerful' (Bruner, 1960, p. 12-13). De basisbegrippen en 42

beginselen van een vak moesten volgens een 'spiraal curriculum' steeds
opnieuw op een steeds hoger niveau aan de orde moesten worden gesteld
(p. 52-54).
Bloom en Bruner confronteerden het aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs met de noodzaak na te denken over hogere niveaus dan alleen
dat van het memoriseren van kennis, en over de basisbegrippen en –
structuren van een vak die steeds opnieuw, en op steeds hoger niveau, in
het curriculum moesten terugkeren. Hoe kon dat worden bereikt in
vakken die gewend waren aan het behandelen van (kennis over) steeds
weer andere perioden en steeds weer andere gebieden van het aardrijk?
Voor aardrijkskunde moest het antwoord op deze vragen gezocht worden
in het bestuderen van de algemene wetmatigheden, de ‘regels’ van de
aardrijkskunde die op diverse verschillende landen en regio’s steeds
opnieuw konden worden toegepast, en op denk- en redeneerwijzen
ontleend aan de wetenschappelijke geografie. Ook bij geschiedenis vond
een verwetenschappelijking plaats. Men oriënteerde zich op de werkwijze
die de wetenschappelijke historicus toepast bij het onderzoeken van het
verleden en het ontwerpen van beelden van het verleden. Zo ontstond in
het onderwijs de ‘methode van onderzoek’, waardoor leerlingen leerden
bronnen zelf kritisch te onderzoeken, oorzaken en gevolgen te onderscheiden, periodiseringen vast te stellen met behulp van continuïteit en
verandering, en op die manier te komen tot hun eigen verantwoorde
interpretaties. In de denk- en redeneerwijzen konden de leerlingen een
steeds hoger niveau bereiken, ongeacht de specifieke historische of
aardrijkskundige inhouden waarmee ze bezig waren. Die specifieke
inhouden kwamen daardoor dus meer op de achtergrond te staan.
Ook wat betreft de inhoud van het vakken deed men aan zelfonderzoek.
Schuldbewust stak een aantal docenten geschiedenisdidactiek de hand in
eigen boezem. Zij boden staatssecretaris van onderwijs H.H. Janssen in
1963 een Memorandum inzake de huidige praktijk van het onderwijs in de
geschiedenis aan, waarvan de tekst als volgt begon: ‘De publieke opinie,
de pers, de radio- en televisiecommentatoren en de officiële instanties
hebben niet altijd een gunstig oordeel over het geschiedenisonderwijs.
Men kan vaak horen dat het in zijn taak tekortschiet en dat de resultaten
van al de bestede moeite gering zijn; men verwijt het starheid, conservatisme, antiquarische belangstelling en gebrek aan zin voor de betekenis
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van het heden; men beschouwt veel van wat het geschiedenisonderwijs de
leerlingen laat leren als ballast en onnutte feitenkennis. De geschiedenisleraren (..) kennen deze verwijten, en zij weten, dat deze niet altijd ten
onrechte geuit worden' (Memorandum, 1963, p. 10). Geschiedenis ging
zich voortaan bezighouden met meer ‘relevante’ inhouden. In eerste
instantie uitte zich dat in een nogal radicale verschuiving van de aandacht
naar het meest recente verleden: ‘de laatste vijftig jaar’ werd de kern van
het eindexamenprogramma. De jongste geschiedenis had immers nog het
meest te maken met de actualiteit van het heden. Ook het aardrijkskundeonderwijs werd meer gericht op de actuele maatschappelijke werkelijkheid. In tijden van het nastreven van individuele ontplooiing kreeg de
uitwerking een emancipatorische sfeer, gericht op het in staat stellen van
burgers om mee te beslissen over ruimtelijke thema’s. Met de opkomst
van het milieubewustzijn werd de relatie tussen fysische en de sociale
geografie extra benadrukt. In welvaartsoptimistische tijden werd er
aandacht aan ruimtelijke effecten van de vrijetijdsindustrie besteed
(Hoekveld, 1998).
In het maatschappijleeronderwijs werd al gauw een grotere duidelijkheid
en eenduidigheid in de inhoud van het curriculum nagestreefd. De
opleiders van leraren maatschappijleer publiceerden in 1974 een typering
van de inhoud in themavelden en benaderingswijzen. De themavelden
waren:

 primaire samenlevingsvormen;
 socialisatie, waaronder massamedia;
 politiek;
 arbeid en kapitaal;
 criminaliteit en strafrecht;
 internationale verhoudingen (Olgers e.a., 2010, p. 40).
Deze themavelden moesten, volgens een publicatie uit 1984, worden
benaderd – op een voor maatschappijleer typerende wijze – vanuit het
politiek-juridische perspectief, vanuit het sociaal-economische perspectief
en vanuit het sociaal-culturele perspectief (Van der Kallen & Cras, 1984).
Over de indeling van de stof in themavelden, te benaderen vanuit drie
invalshoeken, ontstond overeenstemming onder de leraren. In de loop van
de jaren tachtig werd het vak ontwikkeld tot keuzevak voor het centraal
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schriftelijk eindexamen, wat volgens Jan Vis ‘de redding van het vak’ heeft
betekend (Vis, 2010). Ook bij de ontwikkeling van dit ‘serieuze’ schoolvak
bleven de themavelden en benaderingswijzen overeind. Het vak
oriënteerde zich steeds meer op de moederwetenschappen politicologie
en sociologie, en gesteld werd dat leraren in één van die vakken dienden
te zijn opgeleid. Uiteindelijk ontwikkelde zich in de vernieuwde tweede
fase van havo en vwo het vak ‘maatschappijkunde’ (de keuze voor ‘kunde’
in plaats van ‘leer’ is veelzeggend) als keuzevak, een op kennis, inzicht en
denkvaardigheden gericht vak dat scholing in de sociale wetenschappen
nastreeft.
Zo was in de jaren negentig van de twintigste eeuw een situatie ontstaan
waarin drie maatschappijvakken zich hadden verwijderd van de doelen
van persoonlijke, maatschappelijke en politieke vorming die de invoerders
ervan voor ogen hadden gestaan. De vakken oriënteerden zich op de
academische moederwetenschappen en streefden degelijke scholing in
die wetenschappen na, mede onder invloed van het onderwijskundige
doelstellingendenken dat de aandacht had gericht op het hogere-ordedenken. Wel werd gedacht aan de maatschappelijke relevantie van de
keuze van leerstof, recente geschiedenis, geografische thema’s die
actueel waren en het analyseren van maatschappelijke vraagstukken bij
maatschappijleer die voor leerlingen van belang waren. In de loop van de
jaren tachtig en negentig werd deze maatschappelijke relevantie echter
ook wat minder dringend. Bij geschiedenis keerde de bestudering van
vroegere perioden terug op de agenda, bij aardrijkskunde streefde men
naar eenheidsgeografie waarin zowel de sociale als de fysische geografie
meespelen, naar ruimtelijke denk- en redeneerwijzen, naar recht doen aan
een toenemend aantal specialismen in het vak waardoor de complexiteit
van de bestudeerde stof toenam. Ook de gebiedsstudie keerde terug op
de agenda’s. Maatschappijleer werd steeds meer maatschappijkunde, een
inleiding in de sociale wetenschappen politicologie en sociologie, nogal
ver verwijderd van de vrijblijvend ‘discussiërende leraar’ van de jaren
zestig en zeventig.

2.3 Hernieuwde maatschappelijk-politieke opdracht
In de loop van de jaren negentig en het eerste decennium van de
eenentwintigste eeuw deed zich een aantal ontwikkelingen voor die de
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natiestaat steeds moeilijker herkenbaar maakten als de vanzelfsprekende
context waarin mensen leven. Door de communicatierevolutie die was
voortgebracht door het internet en andere vernieuwingen, gepaard aan de
toenemende internationalisatie van economische ontwikkelingen, werden
nationale grenzen steeds vaker overschreden. Migratie op massale schaal
accentueerde de ontwikkeling in de richting van multi-etnische,
multiculturele samenlevingen. In Europa intensiveerde de politieke
integratie van de Europese Unie. De aanvallen van 11 september 2001 in
New York waren een symptoom van groeiende spanningen tussen de
islamitische en de westerse wereld. Het einde van de Koude Oorlog vroeg
om nieuwe perspectieven in de internationale politiek. Al deze
veranderingen gingen gepaard met een soort identiteitscrisis onder de
inwoners van westerse landen.
Een toenemend aantal politici meende dat gestreefd moest worden naar
meer cohesie in zich steeds verder diversifiërende samenlevingen waarin
nationaal burgerschap, nationale loyaliteit en samenbinding steeds
moeilijker te creëren waren. Voor migranten zou, aldus deze politici,
moeten worden gestreefd naar grondige kennismaking met de cultuur
waarin ze geacht werden te integreren. De nation building die werd
voorgestaan, leek wel enigszins op wat in de negentiende eeuw had
plaatsgevonden. Het ligt voor de hand dat overeenkomstige instrumenten
opnieuw werden ingezet. Daarnaast rees de vraag of, gezien de
toenemende europeïsering en globalisering, een Europees burgerschap en
een wereldburgerschap niet eerder op de agenda’s van het onderwijs
diende te worden geplaatst dan burgerschap in een nationale context.
In 2005 adviseerde de Onderwijsraad in De stand van educatief Nederland
tot het opstellen van een nationale Nederlandse culturele canon, waarin
‘het verhaal van Nederland’ in concrete leerbare items uit de cultuur, de
historie en de geografie van het land zou worden omschreven
(Onderwijsraad, 2005). Het rapport van de Commissie Ontwikkeling
Nederlandse Canon verscheen het volgende jaar (Van Oostrom, 2006).
Vijftig items uit de Nederlandse geschiedenis en cultuur, vooral
historische, maar ook een aantal geografische, zouden in het bestaande
geschiedenis- een aardrijkskundeonderwijs op basisscholen en scholen
voor voortgezet onderwijs moeten worden opgenomen om de
Nederlandse identiteit onder scholieren te versterken.
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Een wettelijke maatregel die omstreeks dezelfde tijd werd genomen was
de verplichting om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Aan
deze maatregel werd, zoals eerder beschreven in hoofdstuk 1, nadere
invulling gegeven door de Inspectie voor het Onderwijs. Het curriculum
van scholen zou worden gecontroleerd op de ‘basiswaarden van de
democratische rechtsstaat’ waaronder de onderwijsinspectie verstond:

 vrijheid van meningsuiting;
 gelijkwaardigheid van mensen;
 begrip voor anderen;
 verdraagzaamheid;
 autonomie;
 afwijzen van onverdraagzaamheid;
 afwijzen van discriminatie (Onderwijsinspectie, 2006).
Noch bij de opstelling van de canon, noch bij de wettelijke verplichting
om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming, is gekozen voor het
invoeren van een nieuw schoolvak (zoals bijvoorbeeld wel het geval is in
Groot-Brittannië, waar een schoolvak ‘citizenship’ in het National
Curriculum is ingevoerd naast ‘geography’ en ‘history’). De wetgever laat
zich er in Nederland niet over uit hoe en door wie burgerschapsvorming
in het onderwijs vorm moet worden gegeven. Het ligt echter voor de hand
hier voor de maatschappijvakken een speciale verantwoordelijkheid te
veronderstellen. De vraag is dus hoe aardrijkskunde, geschiedenis en
maatschappijleer, vanuit de situatie waarin zij door de ontwikkelingen in
de jaren tachtig en negentig terechtgekomen zijn, aan de nieuwe vraag
kunnen voldoen.
De verwetenschappelijking van de vakken heeft ertoe geleid dat minder
gemakkelijk kan worden gewerkt aan onderwijsdoelen die duidelijk
ideologisch gekleurd zijn. In het recentere maatschappijleeronderwijs
wordt bijvoorbeeld niet meer gestreefd naar beïnvloeding van leerlingen
in een bepaalde richting, maar naar neutraliteit in het curriculum die de
leerling de gelegenheid geeft eigen standpunten te ontwikkelen, niet
slechts ‘gewenste, kritische’ standpunten (Olgers e.a., 2010, p. 44). Het
moderne geschiedenisonderwijs legt er de nadruk op dat één bepaalde
waarheid niet bestaat, dat geschiedenis een kwestie is van steeds opnieuw
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interpreteren van bronnen, waardoor een ‘discussie zonder eind’ ontstaat;
dat verdraagt zich slecht met een eenduidige boodschap van een
nationale canon van de belangrijkste items uit het Nederlandse verleden
als te leren waarheid, zonder discussie. Modern geschiedenisonderwijs
staat dus op gespannen voet met bepaalde opvattingen over
burgerschapsvorming (Harris, 2011).
Een oplossingsrichting zou kunnen zijn de vakken te beschouwen als een
toerusting van leerlingen op zelfstandig functioneren in een
europeïserende, globaliserende wereld, op gemotiveerde positiekeuze in
een democratische rechtsstaat, zonder daarbij een opgelegde
ideologische richting te kiezen. Het Handboek vakdidactiek
aardrijkskunde (Van den Berg, e.a., 2010) is optimistisch over de
mogelijkheden voor bijdragen vanuit dit vak: ‘Aardrijkskunde maakt
leerlingen bewust van het feit dat ze verantwoord moeten omgaan met de
planeet aarde. Zo draagt aardrijkskunde bij aan burgerschapsvorming en
duurzame ontwikkeling’ (p. 8). ‘Een vaak gebruikte doelstelling in het
aardrijkskundeonderwijs is dat aardrijkskunde als doel heeft bij te dragen
aan de vorming van jonge mensen tot zelfstandige en kritische burgers
door ze systematisch kennis, inzicht en vaardigheden te laten verwerven
waarmee zij zich een mening kunnen vormen over de dynamische
regionale verscheidenheid in de wereld, Europa, Nederland en hun eigen
omgeving’ (p. 11). ‘Aardrijkskundeonderwijs levert een belangrijke
bijdrage aan burgerschapsvorming. Het leidt mensen op die bewust en
verantwoord omgaan met natuur en samenleving, dichtbij en veraf. De
relatie mens–natuur staat centraal bij aardrijkskunde’ (p. 22). Deze
bijdragen van het vak aardrijkskunde aan burgerschap leggen de nadruk
op de vorming van de geïnformeerde wereldburger: de burger die weet
hoe mensen afhankelijk zijn van hun natuurlijke omgeving, hoe menselijk
ingrijpen in de natuur milieuproblemen veroorzaakt, hoe internationale
handelsstromen verlopen tussen rijke en arme landen in een context van
economische ongelijkheid, welke belangen en problemen samenhangen
met de ruimtelijke inrichting van een streek of land en welke afwegingen
een rol spelen bij de besluitvorming in dezen.
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Aardrijkskunde biedt dus kansen voor de vorming van de geïnformeerde
wereldburger. Het maatschappijleeronderwijs doet iets dergelijks, maar
dan meer voor de geïnformeerde staatsburger, in eerste instantie in het
verband van de natiestaat Nederland. Maatschappijleer richt zich op het
ontwikkelen van de volgende vaardigheden:

 analyseren welke actoren bij een vraagstuk betrokken zijn;
 denken in doelen en middelen in het kader van beleid;
 zien dat actoren op grond van waarden (ideologieën) en belangen
verschillend denken over oorzaken en gevolgen van
maatschappelijke vraagstukken;

 analyseren in welk politiek, sociaal-economisch en sociaal-cultureel
systeem om het vraagstuk gestreden en gedebatteerd wordt;

 analyseren hoe via macht, invloed en representatie gestreden en
gedebatteerd wordt om de (voorlopige) oplossingen van
maatschappelijke vraagstukken;

 een analyse maken van waarden en waardesystemen van
maatschappelijke en politieke actoren;

 de eigen maatschappelijke en politieke waarden leren kennen en
ontwikkelen (Olgers e.a., 2010, p. 31).
Het is duidelijk dat deze vaardigheden de leerlingen de mogelijkheid
bieden politiek-maatschappelijke vraagstukken te analyseren en ten
opzichte daarvan een eigen positie te kiezen. In het midden gelaten wordt
welke positie dat zal zijn. Het is daardoor volgens dit soort programma’s
niet meer mogelijk de leerling op te voeden in de richting van de ‘juiste’
ideologische keuzes en respect voor bepaalde waarden.
Voor het hedendaagse geschiedenisonderwijs geldt iets dergelijks. Reeds
in de jaren zeventig is in Duitsland een grondleggende analyse
verschenen van de bijdragen die geschiedenisonderwijs levert krachtens
zijn bestaan in een liberaal-democratische samenleving. De sociaalhistoricus Jürgen Kocka onderscheidde zeven maatschappelijke functies
van geschiedenis in de liberaal-democratische samenleving:
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 Het begrijpen van hedendaagse verschijnselen vanuit hun
oorsprong en ontwikkeling in het verleden.

 Het besef dat er in het verleden veel meer vormen van menselijk
bestaan zijn geweest dan alleen de tegenwoordige, wat inhoudt
dat iemands inzicht kan worden verruimd door het bestuderen van
analoge of juist aan het heden tegengestelde ontwikkelingen in
het verleden.

 Het kritisch waarderen van de rol die tradities in de samenleving
spelen.

 Inzicht in de veranderlijkheid van menselijke samenlevingen
(inclusief de tegenwoordige), maar ook begrip voor de macht van
het bestaande, waardoor veranderingen niet zomaar gemakkelijk
tot stand kunnen worden gebracht.

 Inzicht in de menselijke natuur door bestudering van
samenlevingen in het verleden. Inzicht in de complexe samenhang
van allerlei verschillende factoren in de geschiedenis, waarbij soms
unieke omstandigheden een rol spelen; inzicht in multicausaliteit
en contingentie in de geschiedenis.

 Begrip voor de totaliteit van het menselijk bestaan (waarvan
andere vakken vaak slechts een aspect belichten) (Kocka, 1977, p.
24-30).
Waarom de zeven functies van geschiedenis, zoals geformuleerd door
Kocka, essentieel voor zijn voor een liberaal-democratische samenleving,
is gemakkelijk in te zien. Historisch denken toont niet alleen aan dat
zaken ooit anders geweest zijn, maar ook dat ontwikkelingen in het
verleden een andere richting hadden kunnen nemen. Dit maakt het
mogelijk om een gedistantieerd standpunt in te nemen ten opzichte van
de dingen zoals ze zijn. Zo opent historisch denken de weg naar kritisch
denken en nadenken over alternatieven. Geschiedenis laat zien dat dingen
waarin mensen geloven en menselijke waarden veranderlijk en relatief
zijn. Dat inzicht kan bevorderlijk zijn voor een open debat in een
democratische samenleving. Kocka zag er bewust van af identiteitsvorming als functie van geschiedenis te noemen, juist vanwege het feit
dat kritisch inzicht in de geschiedenis eerder afstandelijkheid dan
verbondenheid met mensen uit het verleden teweeg brengt.
50

De bijdragen van de drie vakken overziend, komen we tot de conclusie
dat zij vooral liggen op het terrein van de geïnformeerde, kritische
denkende, autonome burgers die op verantwoorde wijze hun eigen
keuzes maken en kunnen deelnemen aan het maatschappelijke debat. Zij
liggen niet zozeer op het terrein van de vorming van een (nationale)
identiteit, zoals beoogd wordt met het onderwijzen van een nationale
canon, en evenmin op het terrein van bevorderen van gewenst sociaal
gedrag. Als we kijken naar de criteria die de onderwijsinspectie hanteert
bij het toezicht op de wijze waarop scholen aan burgerschapsvorming
doen, moeten we constateren dat die niet geheel in lijn zijn met de hier
getypeerde bijdragen van de drie maatschappijvakken. Criteria als
‘vrijheid van meningsuiting’, ‘gelijkwaardigheid van mensen’ en
‘verdraagzaamheid’ zouden nog kunnen worden opgevat in de zin van
geïnformeerd zijn over deze beginselen van de democratische rechtsstaat,
niet in de zin van bevorderen van dienovereenkomstig gedrag.
Waarschijnlijk is dat laatste echter wel de bedoeling, gezien de criteria
‘begrip voor anderen’, ‘afwijzen van onverdraagzaamheid’ en ‘afwijzen
van discriminatie’. Alleen het vertonen van ‘autonomie’ ligt geheel in de
lijn van de boven beschreven karakteristiek van de drie
maatschappijvakken.
Hier rijst de vraag wat, gezien de ontwikkeling van de drie maatschappijvakken sinds hun onderscheidenlijke oorsprongen, een verstandige keuze
is. Al te ideologisch gekleurde invullingen van het onderwijs hebben
immers niet steeds tot successen geleid. Misschien is juist de bijdrage die
de maatschappijvakken kunnen leveren sinds hun verzelfstandiging en
verwetenschappelijking van groot belang voor een deugdelijke
burgerschapsvorming. Het overzicht in de volgende paragraaf toont
enkele mogelijkheden.

2.4 Mogelijke bijdragen van de maatschappijvakken aan
burgerschapsvorming
De bijdragen die de drie maatschappijvakken aan burgerschapsvorming
kunnen leveren, liggen op enkele terreinen die hieronder worden
besproken. Soms kan één bepaald vak bij uitstek bepaalde bijdragen
leveren, soms meerdere vakken. Het overzicht dat hierna volgt, is niet
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geordend volgens de vakken, maar volgens de thema’s die voor
(wereld)burgerschap van belang kunnen zijn.
A

Bestaan in een globaliserende wereld

Mondialisering/globalisering (AK, GS, ML)
Hoewel globalisering geen nieuw verschijnsel is, is de invloed ervan op
ons dagelijks leven sterk toegenomen, dankzij de moderne communicatie
en transporttechnologie. Leerlingen ontwikkelen zicht op:

 de historische ontwikkeling die tot globalisering heeft geleid: van
gescheiden culturen, via westerse expansie en imperialisme, naar
een wereldsamenleving;

 waar de zwaartepunten in het mondiaal krachtenveld momenteel
zitten, op economisch, politiek en cultureel vlak;

 mondiale instituties die een uiting zijn van de verdergaande
globalisering (de VN, IMF, Wereldbank) en tevens een motor
vormen van globalisering.

Grensoverschrijdende relaties (AK, ML)

 De relaties tussen hier en daar zijn divers en talrijk, maar vaak
onzichtbaar of afgedekt met clichés en simplificaties. In de gsm
van leerlingen zit coltan uit Afrikaanse mijnen, op de ontbijttafel
liggen bananen uit Midden-Amerika. Verdelingsvraagstukken en
dus economische ongelijkheid en ontwikkelingsproblematiek
horen hierbij. Binnen het eindexamendomein ‘wereld’ bij
aardrijkskunde krijgen leerlingen beeld van mondiale patronen en
verbanden en de relatie tot hun eigen bestaan en keuzes die ze
maken.

 De internationale context die van invloed is op het ontstaan en
ontwikkeling van de maatschappelijke problematiek in Nederland
(economische crisis, milieuproblematiek, terrorisme, mondiale
conflicten, armoede etc.). Thema’s als Europa, Noord-Zuid en
Internationale betrekkingen lenen zich hiervoor.
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B

Bestaan in een door de tijd bepaalde culturele omgeving

Burgerschap als historisch thema (GS)
Het bestaan van het hedendaagse burgerschap is het resultaat van een
historische ontwikkeling, waarin mensen steeds meer vrijheid, rechten en
verantwoordelijkheid hebben gekregen. In veel samenlevingen in het
verleden waren grote delen van de bevolking geen burgers met bepaalde
rechten en plichten, maar slaven, horigen, of onderdanen. Wat het
alternatieve bestaan (anders dan het bestaan van burgers) van deze
groepen inhoudt en hoe vrije burgers uit deze groepen van
onderworpenen zijn voortgekomen is een belangrijk thema van
historische kennis dat kan bijdragen aan burgerschapsvorming.
Mens- en burgerrechten als historisch thema (GS)
Dat mensen bepaalde rechten hebben, komt voort uit het denken over het
natuurrecht dat ten grondslag ligt aan de menselijke samenleving. Met
name gedurende de Europese Verlichting is dat uitgemond in het streven
naar bepaalde duidelijke omschreven vrijheden van burgers, en het
nadenken over de rechten en plichten van overheden gebaseerd op de
instemming van vrije en onafhankelijke burgers via een ‘maatschappelijk
verdrag’. Later zijn aan de rechten en plichten van overheden plichten
toegevoegd die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van de overheid
voor het (sociale) welzijn van burgers. Dit resulteerde in de toevoeging
van sociale grondrechten aan de eerder geformuleerde klassieke
grondrechten. Beide hebben hun plaats gekregen in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Deze
historische ontwikkeling is een belangrijk thema van historische kennis
dat kan bijdragen aan burgerschapsvorming.
C

Verantwoordelijkheid voor de wereld

Duurzaamheid (AK, ML)

 Bij aardrijkskunde staat de relatie mens-natuur centraal. De
wederzijdse beïnvloeding en de onophoudelijke dynamiek
confronteert ons telkens met een nieuwe situatie, een nieuwe
ecologische ‘toestand van de wereld’. Dit speelt lokaal, mondiaal
en op alle tussenliggende schaalniveaus. Concreet is dit
momenteel in de aardrijkskundeprogramma’s vertaald naar
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thema’s als: milieuverontreiniging, landdegradatie, wateroverlast,
het klimaatvraagstuk en het wereldvoedselvraagstuk.

 Ook bij maatschappijleer komen deze thema’s aan bod: het gaat
dan vaak om de politieke dimensie en het perspectief van macht
en invloed. De vergelijking tussen de economische belangen en
andere perspectieven (sociaal-cultureel en vooral politiek) en de
afweging van waarden moet de leerling helpen een eigen
standpunt te bepalen en een eigen verantwoordelijkheid te
formuleren.

D

Relativering, uitbreiding van het blikveld

Ruimtelijke verscheidenheid (AK)
Thuis is niet de norm; zicht krijgen op ruimtelijke diversiteit en het
daarmee relativeren van de eigen omgeving begint met het leren over
elders. Momenteel neemt Zuidoost-Azië, en daarbinnen Indonesië, een
belangrijke plaats in binnen het eindexamenprogramma. Deze regio
illustreert een politieke, economische, culturele en fysisch-geografische
realiteit die sterk afwijkt van de onze en er tegelijk nauw mee verweven is.
Ook conflicten elders, in dit geval in Zuidoost-Azië vragen om aandacht
bij het relativeren van het eigene, van de politieke rust en stabiliteit die
voor (het merendeel van) onze leerlingen gewoon is. Op meer lokale
schaal worden binnen het eindexamenprogramma momenteel de
stedelijke wijken onder de loep genomen; welke sociaaleconomische
vraagstukken doen zich hier voor?
Kennis van ‘alternatieven’ (GS, ML)

 Wat gebeurt er als er geen rule of law bestaat? Wat kan er
gebeuren als mensenrechten met voeten worden getreden? Met
het oog op de eerste vraag kan de geschiedenis talloze
voorbeelden aandragen van het recht van de sterkste dat in zo’n
geval kan optreden, variërend van feodale krijgsheren tijdens de
Europese Middeleeuwen, tot soortgelijke warlords in het precommunistische China, tot cowboys in het Wilde Westen van de
negentiende-eeuwse Verenigde Staten. Een bewuste en massale
schending van mensenrechten zoals bijvoorbeeld plaatsvond
tijdens de Holocaust in Europa, of een opvatting van mensen als
fundamenteel ongelijk aan elkaar zoals blijkt uit de
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transatlantische slavenhandel (merkwaardigerwijs bloeiend in
dezelfde verlichte achttiende eeuw die ook het denken om mensen burgerrechten heeft voortgebracht) maakt ook duidelijk wat het
negeren van mensenrechten voor gevolgen kan hebben.

 Scenariodenken komt vaak bij maatschappijleer voor: wat als we
geen democratische beslissingen nemen, wat als die partijen de
meerderheid zouden krijgen, wat als de bevolkingsgroei, of
immigratie zo door gaat, wat zijn onbedoelde gevolgen van deze
wet, etc.

 Bij maatschappijleer gaat het ook om een vergelijking met andere
politieke en sociaal-culturele systemen, invullingen van
democratie, en vergelijking van perspectieven (sociaal-cultureel,
politiek-juridisch en sociaal-economisch).
Vergelijkende godsdienstgeschiedenis (GS, ML)
Hoe en waarom zijn grote wereldgodsdiensten als boeddhisme,
hindoeïsme, jodendom, christendom en islam ontstaan? Hoe verhouden
zij zich tot elkaar en tot andere filosofische en godsdienstige stelsels?
Hoe en waarom zijn in West-Europa humanisme en atheïsme ontstaan?
Welke rol speelde de Verlichting in het ontstaan van de
tolerantiegedachte? Inzicht in deze historische ontwikkelingen kan leiden
tot de onderkenning van het feit dat geen enkele godsdienst een claim
heeft op een exclusieve waarheid. Dat ook godsdienstige overtuigingen
historisch bepaald zijn en zich ontwikkelen van het ene stadium naar het
andere. Dat ‘heilige boeken’ geen eeuwige waarheid kunnen bevatten,
maar gebonden zijn aan de tijd en cultuur waaruit zij voortkomen. Dat
religieuze overtuigingen zich veelal moeizaam verhouden tot rationele
wetenschappelijke inzichten (het proces van Galilei kan hier een
symboolverhaal zijn). Deze inzichten zijn een fundament van een
samenleving die ervan uit gaat dat elke godsdienstige of nietgodsdienstige opvatting recht heeft van bestaan en fundamenteel
gelijkwaardig is aan een andere.
Bij maatschappijleer wordt bij de sociaal-culturele dimensie en bij
verschillen in waarden en normen en het socialisatieproces ook aandacht
besteed aan de rol van godsdienst.
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Respect voor het andere (GS, AK, ML)
Geschiedenis en aardrijkskunde gaan over vreemde werelden die uitgaan
of -gingen van totaal andere waarden en normen dan de onze of de
huidige. Tot de mores van de wetenschap behoort het zich zoveel
mogelijk onthouden van een (moreel) oordeel, het zoveel mogelijk
proberen te begrijpen van een bepaalde situatie vanuit de eigen context.
Het past degene die met geschiedenis of aardrijkskunde bezig is dus niet
om iets uit een andere tijd of een andere omgeving zonder meer af te
meten aan de bij ons gebruikelijke maatstaven en zo tot de conclusie te
komen dat er iets ‘belachelijks’ of ‘idioots’ aan de hand is. Dat kan
bijdragen aan een tolerante en relativerende houding. Het perspectief van
het andere relativeert het eigene. Dit kan betekenen dat het eigene
verandert, dat de eigen blik wordt aangepast, maar dat gebeurt uiteraard
niet altijd.
Bij maatschappijleer gaat de eigen standpuntbepaling altijd vooraf met
het vergelijken van de perspectieven en belangen van anderen. Ook het
belang van de pluriformiteit van de massamedia wordt in dit licht
behandeld.
Wisselen van schaalniveau (AK, ML)

 Leerlingen worden bij aardrijkskunde uitgedaagd verder te kijken
dan hier en nu. Ze herkennen en erkennen de invloed van ons
leven hier op wereldomspannende vraagstukken als verdeling van
welvaart en klimaatverandering.

 Bij maatschappijleer is er aandacht voor spanningen en
samenhang tussen maatschappelijke problematiek en dilemma’s
op lokaal (gemeentepolitiek) tot internationaal niveau (Europese
Parlement). Waar moeten maatschappelijke problemen aangepakt
worden? Vertrouwen in de staat of Europa of juist weigeren
bevoegdheden te delegeren?
Multiperspectiviteit (AK, GS, ML)
Vraagstukken in de breedte bekijken vraagt om het onderzoeken van de
politieke, economische, sociale, historische, milieukundige en culturele
dimensie van een kwestie (multiperspectiviteit). Een belangrijk onderdeel
van de kritische blik is het herkennen en relativeren van media-invloed.
Feiten en meningen scheiden is met de moderne communicatietechnieken
geen eenvoudige opdracht meer. Wanneer leerlingen zicht krijgen op
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verschillende actoren en hun belangen of invalshoek, ontstaat er besef
van de verschillende perspectieven op een maatschappelijk vraagstuk. Het
wordt hiermee beter te begrijpen dat verschillende personen verschillende
oorzaken herkennen, gevolgen benoemen en verschillende oplossingen
(beleid?) voor ogen hebben. Dit schept overzicht in plaats van verwarring.
Multiperspectiviteit speelt op soortgelijke wijze bij geschiedenis en
maatschappijleer. Politieke, sociale, economische en culturele
ontwikkelingen worden met elkaar in verband gebracht. Belangrijk is ook
dat historische beelden altijd vanuit een bepaalde invalshoek tot stand
komen en dat daarom het bezien van een probleem vanuit verschillende
standpunten altijd vereist is. Er bestaat geen eendimensionale waarheid.
Zo leren bij massamedia leerlingen om te gaan met de diversiteit in
standpunten van waaruit het nieuws wordt gepresenteerd.
E

Leven in een informatiesamenleving

Informatie selecteren, verwerken en weergeven (AK, GS, ML)
Basisvaardigheden voor leerlingen bij de maatschappijvakken en voor de
burger op elk schaalniveau. Informatie wordt weergegeven via een breed
scala aan technieken om resultaten en/of een visie te presenteren. Voor
wereldburgerschap zijn hierbij dialoog, debat en discussie belangrijk.
Leerlingen leren dat de kwaliteit van hun argumenten bepalend is. Ze
krijgen inzicht in de rol van de massamedia, onderkennen macht en
belangen en krijgen inzicht in beïnvloedingstechnieken.
Omgaan met complexiteit en onzekerheid (AK, GS, ML)
Mondiale problematiek, zoals klimaatverandering of economische
ongelijkheid, is niet in een beperkt aantal factoren te duiden of in een
middag te snappen. Dat betekent niet dat er geen zinvolle les over te
geven is. Het vraagt om een heldere afbakening, om bewust gekozen
kennis met een heldere bronvermelding. Het omgaan met dilemma’s is
hierbij van belang. Niet op alle vragen is een eenduidig antwoord te
geven. Achter de gekozen antwoorden gaan waardestructuren schuil. De
bewustwording van meerduidigheid bereidt leerlingen voor op een
academisch perspectief op maatschappelijke vraagstukken. Liever goede
vragen dan slechte antwoorden. Bij maatschappijleer krijgen leerlingen
zicht op multicausaliteit: er zijn altijd onbedoelde gevolgen bij wetgeving
en het verbieden of toestaan van technologische ontwikkelingen. Vragen
over maakbaarheid van de samenleving zijn centrale vragen bij politieke
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posities die ingenomen worden. Bij maatschappijleer zijn in dit verband
de analyses vanuit de verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines
van belang. Iedere bril levert een verschillende kijk op de sociale
werkelijkheid op.
Kritisch omgaan met historisch bewijsmateriaal en historische
interpretaties (GS)
Kenmerkend voor het vak geschiedenis is dat één waarheid over het
verleden niet bestaat, dat elk beeld van het verleden een constructie is
waarvan de plausibiliteit in concurrentie met andere beelden op grond van
deugdelijke argumentatie en bewijzen moet worden aangetoond. Dat ‘de
waarheid’ meerdere kanten heeft, is ook een voor een democratische vrije
samenleving fundamenteel beginsel.
Omgaan met hoe media het nieuws presenteren (ML)
Leerlingen leren verschillen in invalshoek, achtergrond en belang bij de
diverse media te herkennen. Van kleuring van het nieuws (perspectief) tot
manipulatie en beïnvloeding. Welke informatie komt op welke manier in
de media als nieuws aan bod?
F

Werken aan identiteit als burger in diverse dimensies (lokaal,
nationaal, globaal)

Kennis van de wijze waarop naties, bijvoorbeeld de Nederlandse, zich een
nationaal verhaal hebben gevormd en dat hebben verheven tot nationaal
erfgoed (GS, ML)
Het gemakkelijkst kan dit worden bereikt door enige van deze tradities
naast elkaar te beschouwen. Ook kan een discussie geopend worden over
diverse nationale helden. Misschien kunnen leerlingen ertoe worden
aangezet hun eigen held of symboolfiguur te kiezen en hun keuze
daarvoor te motiveren. Werken met helden en symboolfiguren kan
bijdragen aan het vormen van identiteit. Keuzevrijheid is dan in een vrije
democratische samenleving echter een voorwaarde. Opdringen van
canonieke helden aan iedereen moet worden vermeden.
Bij maatschappijleer is het verantwoorden van een eigen standpunt (na
een analyse) en het werken met waardegeladen dilemma’s een belangrijk
aspect van identiteitsvorming. Bewust worden van eigen waarden en de
verantwoording daarvan en het respecteren van de waarden van een ander
zijn bij alle thema’s belangrijke doelen.
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G

Leven in een democratische samenleving

Inzicht in de waarde van democratie (ML)
Inzicht in de waarde van democratie om conflicten op te lossen en om
met andersdenkenden om te gaan. Leerlingen ontwikkelen een
democratische houding en democratische vaardigheden.
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3 Empirisch onderzoek naar de mate van
burgerschap en de impact van onderwijs

In dit hoofdstuk staan twee onderwerpen centraal. Allereerst wordt
beschreven wat er bekend is over de mate waarin Nederlandse leerlingen
burgerschap bezitten, met name kennis, vaardigheden en houdingen
daaromtrent. Vervolgens wordt stilgestaan bij wetenschappelijk
onderzoek omtrent de mogelijke bijdrage van onderwijs aan het
burgerschap van leerlingen.
Hoewel de maatschappelijk vormende taak van het onderwijs allesbehalve
nieuw is (zie hoofdstuk 1 en 2), is het meeste empirische onderzoek naar
de manieren waarop onderwijs een bijdrage kan leveren aan burgerschap
tamelijk recent. Dat het onderwijs een rol speelt bij de
burgerschapsvorming van leerlingen, wordt door velen onderschreven. De
manier waarop dat gebeurt wordt echter nog grotendeels gezien als een
black box (Ichilov, 2003). Niettemin zijn er inmiddels al aardig wat studies
verschenen die bepaalde aspecten van het onderwijs in relatie tot
burgerschap van leerlingen onderzoeken. In een literatuurreview hebben
Geboers e.a. (2010; 2012) 28 artikelen gevonden uit internationale peer
reviewed tijdschriften die betrekking hebben op effecten van
burgerschapsonderwijs op het maatschappelijke burgerschap van
leerlingen. Bij de hierna volgende beschrijving staat een aantal artikelen
uit deze review centraal.
Binnen de samenleving in brede zin en binnen politiek en wetenschap
bestaan tamelijk hoge verwachtingen ten aanzien van het effect van
burgerschapsonderwijs. Een aantal onderzoekers geeft echter aan dat
deze hoge verwachtingen niet helemaal gerechtvaardigd zijn. Veel
onderzoek wijst erop dat het sociale milieu waaruit leerlingen afkomstig
zijn meer bepalend is voor de maatschappelijke vorming van jongeren
dan de school. Effecten die gevonden worden voor de rol van
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burgerschapsonderwijs zijn veelal niet erg groot, zoals in het vervolg van
dit hoofdstuk zal blijken. Dit betekent vooral dat de verwachtingen over
de rol van het onderwijs getemperd moeten worden.
Toch is er wel iets voor te zeggen dat scholen een taak toebedeeld krijgen
ten aanzien van burgerschapsvorming. De school is immers de enige
plaats waar de overheid zeggenschap heeft over het aanbod en daarmee
de enige plaats waar de overheid, en dus de samenleving als geheel, kan
proberen om zaken die voor het (voort)bestaan van de parlementaire
democratie van fundamenteel belang zijn, bij kinderen en jongeren aan te
leren. Zoals De Winter (2011) stelt: democraat ben je niet bij geboorte,
het moet je worden aangeleerd.

3.1 De mate van burgerschap onder scholieren van het voortgezet
onderwijs in Nederland
De afgelopen jaren hebben in Nederland twee grootschalige onderzoeken
plaatsgevonden naar de mate van burgerschap onder scholieren van het
voortgezet onderwijs. Het eerste onderzoek is onderdeel van een
internationaal onderzoek: de International Civic and Citizenship Education
Study (ICCS) van The International Association for the Evaluation of
Educational Achievement. Het tweede onderzoek is een onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam onder elf- tot zestienjarigen in Nederland.
Hierbij staat een door Amsterdamse onderwijskundigen ontwikkeld
Meetinstrument Burgerschapscompetenties centraal. In verschillende
onderzoeksprojecten worden leerlingen aan de hand van dit
meetinstrument gedurende een langere periode gevolgd.

3.1.1 De International Civic and Citizenship Education Study
Een prominent onderdeel van het ICCS-onderzoek betreft een vragenlijst
waarin aandacht besteed wordt aan kennis en houdingen van leerlingen
(zie kader 1 voor voorbeeldvragen). Op basis hiervan is een vergelijking
tussen leerlingen binnen Nederland en tussen leerlingen van verschillende
landen mogelijk. De vragenlijst is in Nederland ingevuld door 1964
leerlingen op 67 scholen, eenmalig, door leerlingen van tweede klassen
van het voortgezet onderwijs. Bij de vragen ligt de nadruk op het
nationale niveau van burgerschap: de democratische rechtsstaat,
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nationale politiek en nationale instituties (Schulz, 2010). Omdat het de
onderzoekers niet is gelukt voldoende scholen te laten participeren in het
onderzoek, is het niet representatief voor Nederlandse scholieren. De
onderzoekers hebben geprobeerd dit te herstellen door het ‘wegen’ van
leerlingen.
Kader 1. Voorbeeldvragen ICCS
Vraag bij burgerschapskennis
Publiek debat vindt plaats als er openlijk uitwisseling is van opinies. Dat kan
via kranten, tv, radio, internet of openbare bijeenkomsten. Zo’n debat kan
gaan over lokale, nationale of internationale onderwerpen.
Hoe kan een publiek debat een bijdrage leveren aan de samenleving?
Geef twee verschillende manieren.
Vraag bij burgerschapshouding
Heb je vertrouwen in politieke partijen?


helemaal geen vertrouwen



een klein beetje vertrouwen



behoorlijk veel vertrouwen



heel veel vertrouwen

In de hierna volgende gedeelten wordt een aantal resultaten van het
onderzoek beschreven betreffende de kennis van leerlingen, hun
houdingen en hun ervaringen op de school met burgerschapsvorming.
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Kennis van leerlingen
Het ICCS meet de burgerschapkennis van leerlingen op vier terreinen:
democratische rechtsstaat en democratisch handelen, kennis van
basiswaarden, kennis over inspraakmogelijkheden, en kennis over
identiteiten (Maslowski e.a., 2010, p. 20). De onderzoekers hebben een
schaal ontwikkeld om de scores te vergelijken; de gemiddelde waarde van
deze schaal is 500 (zie tabel 1). Nederlandse leerlingen wijken met een
score van 494 niet significant af van het internationale gemiddelde. Dit
geldt eveneens voor leerlingen in landen als Rusland, Spanje en
Oostenrijk. Wanneer de score echter met die van Scandinavische en enkele
Aziatische landen wordt vergeleken, blijkt een aanzienlijk verschil.
Score van landen
Finland

576

Denemarken

576

Zuid-Korea

565

Taiwan

559

Zweden

537

Polen

536

Rusland

506

Spanje

505

Oostenrijk

503

Nederland

494

Luxemburg

473

Indonesië

433
Tabel 1. Selectie van enkele landen uit het onderzoek

Voor de vergelijking tussen leerlingen hebben de onderzoekers een
indeling gemaakt in vier groepen (zie tabel 2). Niveau 1 wordt door de
onderzoekers als het minimumniveau beschouwd. Leerlingen die lager
scoren hebben volgens hen onvoldoende kennis over burgerschap
(Maslowski e.a., 2010, pp. 25-26).
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Onder

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

niveau 1
Finland

2

10

30

58

Denemarken

4

13

27

56

Zuid-Korea

3

12

32

54

Taiwan

5

15

29

50

Polen

9

19

31

41

Zweden

8

21

32

40

Oostenrijk

15

25

32

29

Spanje

11

26

37

26

Rusland

10

29

36

26

Nederland

15

28

33

24

Luxemburg

22

30

29

19

Indonesië

30

44

22

3

Internationaal
gemiddelde

16

26

31

28

Tabel 2. Percentage leerlingen per beheersingsniveau

Internationaal gezien behoort gemiddeld 59% van de leerlingen tot één
van de twee groepen met de beste score. In Nederland is dat 57%, terwijl
in Finland (88%), Denemarken (83%) en Zweden (73%) een veel groter
aantal leerlingen tot de twee hoogst scorende groepen behoort. Wat
betreft de laagste groep ontstaat eenzelfde beeld: 15% van de
Nederlandse leerlingen behoort tot de laagste groep tegen 2% van de
Finse, 4% van de Deense en 8% van de Zweedse leerlingen.
Niet alleen scoren gemiddeld genomen leerlingen in Scandinavische
landen beter, veel meer leerlingen behoren er tot de best scorende groep,
vergeleken met de Nederlandse leerlingen. Als we deze uitkomsten
vertalen naar leerlingen binnen het Nederlandse onderwijssysteem, blijkt
dat leerlingen van het vmbo gemiddeld 462 punten behalen en leerlingen
van het havo of vwo gemiddeld 540 punten. In de meeste landen doen
meisjes het beter dan jongens; in Nederland is dat niet het geval.
De onderzoekers hebben enkele vragen gesteld over de EU (Maslowski
e.a., 2010, pp. 43-44). De onderzoekers concluderen dat de kennis van
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leerlingen over de EU beperkt is, zowel onder leerlingen in Nederland als
onder leerlingen uit andere Europese landen. De onderzoekers geven aan
dat 31% van de Nederlandse leerlingen weet dat de euro niet het officiële
betaalmiddel is voor alle EU-landen. Verder wist 40% van de leerlingen aan
welke criteria een land moet voldoen wil het lid worden van de EU.
Overigens betrof dat een meerkeuzevraag.
Achtergrondkenmerken van leerlingen en burgerschapskennis - Aan de
hand van achtergrondkenmerken kan een groot deel van het verschil
tussen leerlingen betreffende burgerschapskennis verklaard worden. De
onderzoekers concluderen dat etniciteit, (verwacht) opleidingsniveau van
de jongeren, en cultureel kapitaal van de ouders sterk verklarend zijn
voor de burgerschapskennis van jongeren. Wanneer thuis Nederlands
gesproken wordt, hebben leerlingen gemiddeld genomen meer
burgerschapskennis dan wanneer er een andere taal gesproken wordt.
Datzelfde geldt voor jongeren die verwachten een hogere opleiding af te
ronden. Wanneer gekeken wordt naar cultureel kapitaal van de ouders,
blijkt dat jongeren hoger scoren naarmate hun ouders meer boeken
hebben (boekenbezit is een gebruikelijk manier om cultureel kapitaal te
meten).
Sekse van leerlingen en opleidingsniveau van de ouders zijn beide geen
verklaring voor de mate van burgerschapskennis van de jongeren. Ook de
mate waarin jongeren geïnteresseerd zijn in politieke en sociale kwesties
heeft geen effect op hun burgerschapskennis. Evenmin heeft in het
onderzoek van Maslowski e.a. het bestaan van een open klasklimaat en
van mogelijkheden om te participeren effect op de burgerschapskennis
van jongeren. In verschillende andere onderzoeken wordt zo’n relatie wél
aangetoond (zie verderop in dit hoofdstuk).
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Houdingen van leerlingen
In het onderzoek is een vijftal houdingen onderzocht:

 houding ten aanzien van gelijke rechten voor migranten;
 vertrouwen in instituties;
 interesse in politieke en sociale kwesties;
 deelname aan politieke en maatschappelijke kwesties buiten
school;

 verwachte toekomstige politieke en maatschappelijke participatie.
Wat betreft de rechten voor migranten geldt dat Europese leerlingen - met
name Britse, Vlaamse en Nederlandse - terughoudend staan tegenover het
geven van (burger)rechten aan immigranten (zie tabel 3). In Nederland
geldt bovendien dat er een behoorlijk verschil is tussen autochtonen en
allochtonen. De laatsten zijn in grotere mate bereid migranten rechten te
verlenen. Dat onderscheid is in andere landen niet zo sterk als hier.
Alle

Autochtone

Leerlingen

Leerlingen die

leerlingen

leerlingen

met

zelf in

buitenlandse

buitenland

ouders

zijn geboren

Taiwan

56

56

57

57

Luxemburg

52

49

55

56

Bulgarije

52

52

57

54

Zweden

52

50

60

61

Oostenrijk

48

47

51

56

Vlaanderen

46

45

52

52

Nederland

46

45

52

56

Internationaal
gemiddelde

50

50

53

54

Tabel 3. Percentages leerlingen vóór gelijke rechten voor immigranten

De onderzoekers hebben gevraagd hoeveel vertrouwen leerlingen hebben
in school, mensen in het algemeen, media, politieke partijen en de
landelijke overheid (zie tabel 4). Een ruime meerderheid van de leerlingen
in Nederland geeft aan vertrouwen te hebben in mensen in het algemeen,
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terwijl driekwart van de leerlingen vertrouwen heeft in de school. Dat
stemt in beide gevallen overeen met het internationale gemiddelde.
Minder Nederlandse leerlingen hebben vertrouwen in media dan
internationaal het geval is, maar meer leerlingen hebben vertrouwen in
politieke partijen. Een grote meerderheid geeft aan vertrouwen te hebben
in de landelijke overheid, wat ruim boven het internationale gemiddelde
is. Nederlandse leerlingen hebben gemiddeld genomen dus tamelijk veel
vertrouwen, iets wat eveneens kenmerkend is voor de Nederlandse
volwassenen (Maslowski e.a., 2010, pp. 30-33).
Vertrouwen in

Gemiddelde

Internationaal

Nederland

gemiddelde

mensen in het algemeen

57

58

de school

75

75

de media

48

61

politieke partijen

53

41

de landelijke overheid

70

62

Tabel 4. Mate van vertrouwen in instituties

Internationaal gezien is een kwart van de leerlingen geïnteresseerd in
politieke vraagstukken en een ruime meerderheid (57%) in sociale
vraagstukken. Voor Nederlandse leerlingen geldt dat zij gemiddeld
genomen in beide onderwerpen minder geïnteresseerd zijn.
Zowel internationaal gezien als in Nederland heeft een meerderheid van
de leerlingen (59%) het jaar voorafgaand aan het onderzoek op
maatschappelijk of politiek niveau geparticipeerd (bijvoorbeeld via het
lidmaatschap van een politieke partij, een mensenrechtenorganisatie, een
actiegroep of een religieuze organisatie of via uitvoering van
vrijwilligerswerk.) De leerlingen die hebben geparticipeerd, waren vooral
betrokken bij geld inzamelen voor een goed doel (60%) en
vrijwilligerswerk (24%). Lidmaatschap van een politieke partij of vakbond
(6%), mensenrechtenorganisatie (7%) en milieuorganisatie (14%) kwam veel
minder vaak voor. Afgezien van het inzamelen van geld, liggen al deze
scores van Nederlandse leerlingen (ruim) onder het internationale
gemiddelde. Aan activiteiten met een meer politiek oogmerk nemen

68

Nederlandse leerlingen dus veel minder deel dan leerlingen in andere
landen.
Internationaal gezien zegt 81% van de leerlingen later te gaan stemmen
bij landelijke verkiezingen. Van de Nederlandse leerlingen zegt 74% te
gaan stemmen bij Tweede-Kamerverkiezingen. De onderzoekers geven
aan dat stemintentie vooral beïnvloed wordt door de mate van interesse in
politieke en sociale vraagstukken en de mate van burgerschapskennis.
Houdingen ten opzichte van de EU - Een meerderheid van de leerlingen in
de EU is positief over de samenwerking binnen de Europese Unie. Dat
geldt ook voor de leerlingen in Nederland, hoewel in iets mindere mate.
Driekwart van de leerlingen meent bijvoorbeeld dat landen in hun
buitenlandse politiek zouden moeten samenwerken, ruim tachtig procent
meent dat landen moeten samenwerken ten aanzien van
milieuvraagstukken.
Voor alle leerlingen geldt dat zij de instituties van hun nationale
democratie in grotere mate vertrouwen dan die van de Europese Unie.
Zo’n zestig procent heeft vertrouwen in het Europese Parlement. Bij
Nederlandse leerlingen ligt dit percentage iets hoger.
Een beperkt aantal leerlingen (internationaal 32%, in Nederland 20%) is
geïnteresseerd in politieke en sociale thema’s in Europa. Leerlingen zijn
dus in beperkte mate bezig met de EU. Ongeveer de helft van de
leerlingen (zowel internationaal als in Nederland) zegt echter wel te
discussiëren in de klas over Europese gebeurtenissen.

Ervaringen van leerlingen op de school
In welke mate ervaren leerlingen de school als oefenplaats voor
burgerschap? Leerlingen werd gevraagd of zij wel eens deelnamen aan
een debat (20% van de Nederlandse leerlingen tegenover 44%
internationaal), stemming voor een klassenvertegenwoordiger (52%
tegenover 76%), besluitvorming over schoolzaken (27% tegenover 40%) of
zich hebben kandidaat gesteld voor de leerlingenraad (22% tegenover
42%). Nederlandse leerlingen geven dus aan dat zij dit soort zaken veel
minder vaak meemaken dan leerlingen elders. Daarbij geldt dat 24% van
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de Nederlandse leerlingen nooit deel heeft genomen aan dergelijke
activiteiten; internationaal is dat 7%.

Concluderend
Dit onderzoek geeft over de leerlingen in Nederland een tamelijk negatief
beeld. In vergelijking met andere landen is de burgerschapskennis laag en
bestaat er een (veel) groter verschil tussen de leerlingen onderling. Verder
valt de afhoudende houding van Nederlandse leerlingen ten opzichte van
rechten voor immigranten op. Ook ten aanzien van interesse in politieke
en sociale vraagstukken scoren de Nederlandse leerlingen relatief slecht.
Ditzelfde geldt voor de mate waarin Nederlandse leerlingen in
maatschappelijke verbanden participeren.
Er lijkt dus weinig reden te zijn voor tevredenheid over het burgerschap
van veertienjarige jongeren in Nederland. Toch valt daar nog wel het een
en ander op af te dingen. Binnen het onderzoek wordt sterk de nadruk
gelegd op statelijke instituties. Burgerschap wordt vooral aan verbanden
gekoppeld die voor de meeste veertienjarigen nog weinig aansprekend
zijn. Het is niet evident wat het betekent dat ‘slechts’ veertig procent van
de leerlingen een meerkeuzevraag over de toetredingscriteria voor de
Europese Unie goed kan beantwoorden. Is dit een zinvolle vraag voor
veertienjarige leerlingen? En wat betekent het als zij zo’n vraag goed
beantwoorden? Er valt veel voor te zeggen dat kennis over en
ondersteuning van achterliggende waarden belangrijker is dan kennis van
dergelijke procedurele zaken.
Vragen omtrent houdingen zijn ook tamelijk abstract. Het is bijvoorbeeld
niet duidelijk wat gemeten wordt wanneer jongeren de vraag gesteld
wordt of zij de regering vertrouwen. Weten zij wel wat een regering doet
en kunnen zij deze onderscheiden van het parlement? Daarnaast is het de
vraag wat leerlingen verstaan onder ‘de regering vertrouwen’. Vertrouwen
zij het instituut of de groep ministers die daar deel van uitmaakt?
Vertrouwen zij een goede uitkomst van de besluitvorming of de
betrouwbaarheid van de procedure van besluitvorming? Ook is het maar
de vraag op basis waarvan jongeren deze vraag beantwoorden. Een groot
aantal leerlingen heeft beperkte kennis van de politiek. Als zij aangeven
dat zij de regering wel of niet vertrouwen, wat is daarvan dan de
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betekenis? Als zij niet weten welke partijen de regering vormen, weinig
kennis hebben van het beleid, en het parlement niet kunnen
onderscheiden van de regering, is het maar de vraag of het vertrouwen of
gebrek aan vertrouwen dat blijkt uit hun beantwoording van een vraag
werkelijk iets zegt over de mate waarin hun burgerschap is ontwikkeld.
Vanwege deze beperkingen van dit onderzoek is het interessant om te
kijken naar onderzoek dat zich meer richt op burgerschap in lokale
contexten. Zo’n onderzoek wordt in het hierna volgende gedeelte
besproken.

3.1.2 Het Meetinstrument Burgerschapscompetenties
Het aan de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde Meetinstrument
Burgerschapscompetenties besteedt aandacht aan kennis, vaardigheden,
houdingen en reflecties ten aanzien van vier ‘sociale taken’ (democratisch
handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met
verschillen en omgaan met conflicten). De nadruk ligt hierbij op de lokale
maatschappelijke context van de leerlingen. Bij dit meetinstrument
worden, afgezien van de kennisvragen, leerlingen vragen voorgelegd
waarbij zij aan moeten geven hoe goed zij ergens in zijn. De uitkomsten
betreffen daarmee een inschatting van de eigen competenties en zijn dus
geen absolute meting van de beheersingsgraad ervan. Aangezien het
meetinstrument op een aantal scholen leerlingen volgt, is het mogelijk
iets te zeggen over de individuele ontwikkeling van de leerlingen
(rapportage hierover is echter nog niet verschenen.) Voor voorbeeldvragen
zie kader 2 (op verzoek van de samenstellers van het instrument zijn hier
geen voorbeelden van kennisvragen weergegeven).
Dit meetinstrument is onder andere afgenomen bij de leerlingen die
deelnamen aan het Cohort Onderwijsloopbanen in 2008. Dat betreft een
representatieve steekproef onder ongeveer 12.000 leerlingen in het
primair onderwijs (groep 8) en ongeveer 8000 leerlingen in het voortgezet
onderwijs (leerjaar 3) (Ledoux e.a., 2011).
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Kader 2. Voorbeeldvragen Meetinstrument Burgerschapscompetenties
Vraag bij burgerschapsvaardigheid
Hoe goed ben jij in: bij een ruzie een oplossing vinden waarmee iedereen
tevreden is?


helemaal niet goed



niet zo goed



best wel goed



heel goed

Vraag bij burgerschapshouding
Hoe goed past deze uitspraak bij jou: In een discussie moet iedereen de kans
krijgen om iets te zeggen.


past helemaal niet bij mij



past niet erg bij mij



past wel wat bij mij



past helemaal bij mij

Vraag bij burgerschapsreflectie
Hoe vaak denk jij na over hoe het komt dat er rijke en arme landen zijn?


(bijna) nooit



heel af en toe



vrij vaak



vaak

Resultaten
Gemiddeld beantwoordden de leerlingen 77% van de kennisvragen juist.
De oudere leerlingen deden dat beter dan de jongere leerlingen en de
vwo-leerlingen deden het beter dan de vmbo-leerlingen. Omdat het om
andere vragen ging dan bij het ICCS-onderzoek, is het moeilijk de
uikomsten van beide onderzoeken te vergelijken.
Bij de onderdelen van de vragenlijst waarbij leerlingen aan moeten geven
hoe goed zij zichzelf inschatten, is gebruik gemaakt van een
vierpuntsschaal. Naarmate iemand denkt ergens beter in te zijn of zegt
iets vaker te doen, scoort hij hoger. Zo blijkt dat jongeren gemiddeld
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genomen van mening zijn dat zij in redelijke mate (2.96 op een schaal
van 1-4) burgerschapsvaardigheden bezitten. Dit betekent bijvoorbeeld
dat jongeren over het algemeen vinden dat zij redelijk in staat zijn om
tijdens een discussie uit te leggen wat zij denken.
Wat betreft burgerschapshoudingen scoren de jongeren ook redelijk hoog
(3.04). Dit betekent bijvoorbeeld dat jongeren zeggen het behoorlijk
interessant te vinden om iets te leren over verschillende soorten geloof of
bereid zijn om iedereen de kans te geven om tijdens een discussie iets te
zeggen.
Omtrent de vragen over reflectie scoren de leerlingen aanzienlijk lager
(2.27). Hierbij is hen gevraagd in welke mate zij over bepaalde
vraagstukken nadenken, zoals gelijke rechten tussen mensen, mate van
responsiviteit van de regering, mensen die het minder goed hebben en
oplossing van conflicten.

Verschillen: achtergrondkenmerken en schoolkenmerken
De onderzoekers zijn nagegaan in hoeverre achtergrondkenmerken van
de leerlingen verklarend zijn voor de scores. Voor zover er verschillen zijn,
zijn deze beperkt. Meisjes hebben voor alle componenten een hogere
score dan jongens. Daarnaast scoren jongeren die een hoger
onderwijsniveau volgen hoger op alle vier de componenten, maar met
name voor kennis. Allochtone jongeren scoren hoger dan autochtone
leerlingen bij zowel vaardigheden, houdingen als reflecties. Sociaaleconomische status van de ouders speelt geen rol bij de competenties van
de leerlingen.
De achtergrondkenmerken van leerlingen zijn belangrijk voor het
verklaren van verschillen tussen leerlingen, maar ze zijn niet de enige
factor. Ten Dam e.a. (2011) hebben gekeken of schoolkenmerken van
basisscholen een rol spelen bij de burgerschapscompetenties van de
leerlingen. Zij concluderen dat schoolkenmerken mede bepalend zijn voor
de scores van leerlingen, maar zij zijn er nog niet achter welke
schoolkenmerken dat dan zijn. Noch de onderwijskwaliteit, noch de
aandacht voor burgerschap, noch de homogeniteit of heterogeniteit van
de leerlingenpopulatie laat significante effecten zien ten aanzien van de
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burgerschapscompetenties van leerlingen. Wel duidelijk is dat scholen die
een meer uitgewerkte visie op burgerschap hebben veelal ook meer
aandacht besteden aan sociale vaardigheden en hogere scores hebben ten
aanzien van burgerschapsreflectie. Daarnaast is de score betreffende
vaardigheden, houdingen en reflecties lager wanneer scholen er niet in
slagen om de leerstof voor taal en rekenen tot op het niveau van groep 8
aan voldoende leerlingen aan te bieden.

Vergelijking met het ICCS-onderzoek
Geconcludeerd kan worden dat Nederlandse leerlingen wat betreft
vaardigheden en houdingen heel behoorlijk scoren wanneer wij kijken
naar hun eigen beleving daarvan. Wanneer wij dit afzetten tegen het
ICCS-onderzoek ontstaat dus een positiever beeld over het burgerschap
van Nederlandse jongeren. Het is mogelijk dat deze verschillen verklaard
kunnen worden door de benadering van burgerschap: als iets statelijks of
als iets wat ook verbonden is met de nabije omgeving. Een andere
mogelijke verklaring is de gehanteerde vraagstelling. Aangezien er verder
geen internationaal vergelijkend onderzoek bestaat omtrent het ‘nabije’
burgerschap van jongeren, blijft de oorzaak van het verschil in uitkomst
vooralsnog onduidelijk.

3.2 Invloed van onderwijs op burgerschap van leerlingen
In hoofdstuk 1 is gebleken dat de meningen zeer uiteenlopen over de
vraag of het onderwijs een bijdrage moet leveren aan
burgerschapsvorming en of het onderwijs zo’n bijdrage kan leveren. Hier
gaan we in op de resultaten van empirisch onderzoek wat betreft de
laatste vraag: wat kunnen scholen doen m.b.t. burgerschapsvorming? Uit
het onderzoek dat in 3.1. is besproken bleek wel dát scholen een rol
spelen, maar over de manier waarop dat gebeurt bleef het beeld nog
onduidelijk. In het hierna volgende gedeelte zal aandacht besteed worden
aan de invloed van drie aspecten van het onderwijs: het pedagogisch
klimaat, het curriculum, en de maatschappelijke stage.
Internationaal onderzoek naar lesmethodes die gebruikt worden voor
vakken gerelateerd aan burgerschapsvorming laat zien dat zulke
methodes veelal gericht zijn op aanpassing van leerlingen en het
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behouden van de status quo. De nadruk ligt veelal niet op zelfontplooiing
of kritisch leren denken (Ichilov, 2003; Westheimer en Kahne, 2004). De
lesmethodes lijken daarmee vooral in het verlengde te liggen van het
ambachtelijke leren van Egan (zie hoofdstuk 1).
Onderzoek in Nederland van Ten Dam en Volman (2003) laat zien dat de
doelen die rondom burgerschapsthema’s gesteld worden, verschillen per
cognitief niveau. Bij maatschappelijke projecten op scholen voor
algemeen vormend onderwijs ligt de nadruk op emancipatie terwijl bij
scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs de nadruk op disciplinering
ligt. De doelen die in het beroepsonderwijs gesteld worden komen
redelijk overeen met die van het ambachtelijke leren van Egan. De doelen
in het algemeen vormend onderwijs komen redelijk overeen met het
academisch en/of individueel leren (zie hoofdstuk 1).

3.2.1 Pedagogisch klimaat
Veelal wordt verondersteld dat er een relatie is tussen een open
klasklimaat en de mate van burgerschapskennis en –houdingen die
leerlingen ontwikkelen. Recentelijk hebben verschillende onderzoekers
deze relatie onderzocht en geconstateerd dat een open klasklimaat
inderdaad een bijdrage kan leveren aan burgerschap van jongeren.
Onderzoek in Israël onder joodse en Arabische leerlingen laat zien dat er
een relatie bestaat tussen een open schoolklimaat en kennis en
houdingen ten opzichte van kinderrechten. Khoury-Kassabri en Ben-Arieh
(2008) vonden een verband tussen een pedagogisch klimaat waarbij er
voor leerlingen ruimte bestaat om kritiek te uiten op besluiten van
docenten en de mate waarin leerlingen zowel hun rechten kennen als de
mate waarin zij het belangrijk vinden dat deze in verschillende contexten
bestaan. Het bestaan van een klimaat waarin leerlingen in staat gesteld
worden om besluiten ter discussie te stellen, kan een bijdrage leveren aan
zowel burgerschapkennis als –houdingen van leerlingen.
Gniewosz en Noack (2008) hebben onderzocht of er relaties bestaan
tussen het klasklimaat en de mate van tolerantie ten opzichte van
migranten. Dit onderzoek hebben zij onder Duitse middelbare scholieren
uitgevoerd. Allereerst constateren zij dat zowel leerlingen die een hoger
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opleidingstype volgen als leerlingen met hoger opgeleide ouders meer
tolerante houdingen hebben dan anderen. Hiermee onderschrijven zij een
klassieke uitkomst uit politicologisch onderzoek. Interessant is echter dat
Gniewosz en Noack aantonen dat dit verschil kleiner wordt - maar zeker
niet verdwijnt - wanneer rekening gehouden wordt met het pedagogisch
klimaat binnen de klas. Dit duidt er dus op dat dit klimaat een rol speelt
bij de burgerschapsvorming van leerlingen.
De onderzoekers constateren een verband tussen twee aspecten van
klasklimaat en de mate van tolerantie ten opzichte van migranten. Zij
stellen dat een schoolklas een peer group is waarbinnen jongeren, naast
andere sociale verbanden, hun burgerschap vormen. Ten eerste
concluderen de onderzoekers dat binnen klassen met meer intolerante
sociale normen de afzonderlijke leerlingen ook meer intolerante
houdingen hebben ten opzichte van migranten. Ten tweede concluderen
zij dat de wanneer jongeren het handelen van docenten als eerlijk
waarderen, zij tolerantere houdingen hebben ten opzichte van migranten.
Wanneer scholen dus een toleranter klimaat in klassen creëren, heeft dit
effect op de individuele houdingen van jongeren. Tevens kunnen scholen
een bijdrage leveren aan de burgerschapshoudingen van leerlingen door
te proberen ervoor te zorgen dat leerlingen de relaties met hun docenten
als eerlijk beschouwen.
Ook uit onderzoek onder Noorse middelbare scholieren (Fjeldstad &
Mikkelsen, 2003) blijkt dat een open klasklimaat effect heeft op
burgerschap van leerlingen. Onder een open klasklimaat verstaan deze
onderzoekers: de vrijheid om over politieke en sociale onderwerpen van
mening te verschillen met de leraar, het door docenten respecteren en
stimuleren van meninsguitingen van leerlingen en het geven van
verschillende perspectieven op maatschappelijke vraagstukken door
docenten. Fjeldstad en Mikkelsen vinden voor deze aspecten van een
open klasklimaat een verband met de burgerschapskennis van leerlingen,
het vertrouwen van leerlingen in de overheid en de mate waarin leerlingen
vrouwenrechten accepteren. De onderzoekers concluderen daarom dat
het bestaan van een open dialoog tussen leerlingen en docenten
belangrijk is voor de ontwikkeling van burgerschap, zowel wat betreft
houdingen als wat betreft kennis.
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Torney-Putra e.a. (2007) laten in een vergelijkend onderzoek tussen
Latino en niet-Latino leerlingen zien, dat het verschil in
burgerschapskennis sterk gerelateerd is aan de mate waarin er op scholen
een open klasklimaat is waarin leerlingen vrijelijk kunnen discussiëren.
Deze onderzoekers tonen tevens aan dat het open klasklimaat verbonden
is met de bereidheid tot maatschappelijke en politieke participatie.
Torney-Putra e.a. geven aan dat participatie gestimuleerd wordt wanneer
er een klimaat bestaat waarin leerlingen zich vrij en aangemoedigd voelen
om hun (eventueel afwijkende) mening te geven.
Deze studies laten zien dat een open klasklimaat verband houdt met
zowel burgerschapskennis als -houdingen. Dit maakt duidelijk dat het
voor het burgerschap van leerlingen uitmaakt of zij de gelegenheid
krijgen om over schoolzaken en maatschappelijke onderwerpen te
discussiëren en daartoe aangemoedigd worden. De studies laten ook zien
dat vooral leerlingen die vanuit hun omgeving in mindere mate
burgerschapscompetenties bezitten, kunnen profiteren van het onderwijs.
In die gevallen is er sprake van een compenserend effect van het
onderwijs.

3.2.2 Curriculum
Ook naar de invloed van het curriculum op burgerschap onder leerlingen
is empirisch onderzoek gedaan. Lopez e.a. (2009) hebben in de Verenigde
Staten onderzocht of het behandelen van actuele onderwerpen uit het
nieuws en het aan de orde stellen van de thematiek van vrijheid van
meningsuiting effect hebben op burgerschap van jongeren. Zij hebben
een relatie tussen beide zaken gevonden. De onderzoekers laten zien dat
discussiëren over het nieuws effect heeft op kennis over en positieve
houdingen ten opzichte van het First Amendment (dat onder andere gaat
vrijheid meningsuiting). Wanneer leerlingen in de klas onderwerpen uit
het nieuws bespreken, neemt de kennis over dit aspect van de
Amerikaanse grondwet toe en staan zij ook positiever ten opzichte van de
vrijheid van meningsuiting. Daarnaast laten de onderzoekers zien dat er
een relatie bestaat tussen het discussiëren over het nieuws en het volgen
van het nieuws. Leerlingen die vaker in de klas discussiëren over het
nieuws, volgen ook vaker zelfstandig nieuws via de krant of televisie. De
77

onderzoekers geven aan dat het niet zeker is dat er hier een causale
relatie bestaat. Misschien zijn het vooral de leerlingen die reeds het
nieuws volgen die aangeven dat zij in de klas daarover discussiëren. De
auteurs geven echter aan dat zij ‘aanwijzingen’ hebben dat het nieuws
volgen gedeeltelijk beïnvloed wordt door over het nieuws spreken in de
klas.
In hun experimentele onderzoek onder Taiwanese leerlingen hebben Yang
en Chung (2009) gekeken of burgerschapsonderwijs gedurende tien
weken aan de hand van kritische denkvaardigheden effect heeft voor
burgerschap van leerlingen. Binnen de lessen stonden debatten in kleine
groepen en het presenteren van de inhoud van hun debat centraal.
Leerlingen werden met verschillende perspectieven geconfronteerd en
moesten zowel individueel als gezamenlijk hierover rapporteren en
reflecteren. Uit het onderzoek van Yang en Chung blijkt dat de kritische
denkvaardigheden verschillende bijdragen leverden aan het burgerschap
van leerlingen. De debatten waren volgens de leerlingen zelf levendiger
dan normaal, stimuleerden leerlinginteracties en nadenken over het
besproken onderwerp evenals kennis over het besproken onderwerp.
Tevens laat het onderzoek zien dat het kritisch-denken-programma een
bijdrage levert aan het ontwikkelen en waarderen van verschillende
perspectieven op maatschappelijke vraagstukken.
Yang en Chung geven echter aan dat de meeste leerlingen in hun denken
slechts kleine stapjes hebben gezet. Volgens de onderzoekers wijst dit
erop dat een onderwijsmethode gericht op kritisch denken slechts
substantiële effecten kan sorteren wanneer deze voor een lange periode
wordt toegepast.
Het eerder genoemde onderzoek van Torney-Putra e.a. (2007) laat zien
dat scholen in staat zijn de stemintentie van hun leerlingen positief te
beïnvloeden. De onderzoekers laten zien dat leerlingen die in de les
expliciet aandacht hebben besteed aan burgerschapgerelateerde
onderwerpen een hogere stemintentie hebben dan leerlingen waarbij dat
niet of minder het geval is. Dezelfde positieve relatie bestaat in de situatie
waar burgerschap in het officiële curriculum is opgenomen en dus
vaststaat dat er aandacht aan burgerschap gegeven moet worden.
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Torney-Putra e.a. laten verder zien dat mogelijkheden om actief deel te
nemen in klassendiscussies een positief effect hebben op de
identiteitsontwikkeling van leerlingen met een Latijns-Amerikaanse
achtergrond. Waar een open klasklimaat bestaat of waar mogelijkheden
zijn om te participeren in interactieve activiteiten in de les, zijn deze
leerlingen meer betrokken bij politieke kwesties die verbonden zijn met
hun identiteit, zoals rechten voor migranten. De relatie tussen klasklimaat
of interactieve activiteiten en het steunen van rechten van immigranten
bestaat in veel mindere mate voor niet-Latino-leerlingen. Blijkbaar hebben
dergelijke activiteiten vooral effect wanneer het over onderwerpen gaat
waarmee de leerlingen zich kunnen identificeren.
Feldman e.a. (2007) hebben onderzocht of het Student Voice Program in
Philadelphia effect heeft voor burgerschap van leerlingen. Binnen dit
programma hebben leerlingen gedurende een of twee semesters
onderwijs gekregen over lokale politiek en lokale verkiezingen waarbij
aandacht werd besteed aan formele politieke structuren, politiek nieuws
en maatschappelijke kwesties die direct betrekking hadden op de
leerlingen of hun omgeving. Daarbij was er in de les veel ruimte voor
discussie over deze onderwerpen.
De studie van Feldman e.a. laat positieve resultaten zien wat betreft het
burgerschap van leerlingen. Ten eerste is er onder de leerlingen die
deelnamen aan het Student Voice Program een toename te zien in hun
politieke kennis evenals hun neiging tot het volgen van en discussiëren
over politiek. Verder is er onder een deel van de leerlingen een toename
te zien in hun politieke efficacy, dat is de mate waarin zij politiek zeggen
te begrijpen en denken dat politici naar hen luisteren. Als derde laat hun
onderzoek zien dat het voor de bovenstaande resultaten uitmaakt hoe
lang leerlingen hebben deelgenomen aan het programma. De leerlingen
die een jaar lang deelnamen, scoren op bovenstaande punten hoger dan
leerlingen die een half jaar of niet deelnamen. Volgens de onderzoekers
heeft een langere deelname vooral effect wanneer er in de lessen
uitgebreid ruimte is voor leerlingparticipatie aan klassendiscussies.
Ook deze onderzoeken tonen dus aan dat onderwijs een rol speelt bij de
burgerschapsvorming van leerlingen. Het is niet verwonderlijk, maar wel
prettig, dat lessen omtrent burgerschapsthema’s een bijdrage leveren aan
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kennis over burgerschap. Ook burgerschapshoudingen kunnen door
scholen beïnvloed worden. Zij zijn in staat leerlingen onder andere
kritischer te laten denken, hen vrijheid van meningsuiting in grotere mate
te laten onderschrijven en hun politieke efficacy te doen toenemen.
Eveneens heeft het onderwijs de mogelijkheid om een bijdrage te leveren
aan burgerschapsgedrag, zoals de mate van het volgen van het nieuws en
de mate van het voeren van discussies. De studies laten echter wel zien
dat onderwijs pas een substantiële bijdrage levert als leerlingen op school
gedurende een langere periode geconfronteerd worden met lesinhouden
over burgerschap.

3.2.3 Buitenschoolse activiteiten: maatschappelijke stage
Sinds enkele jaren is er in Nederland en andere westerse landen aandacht
voor de maatschappelijke stage in het onderwijs en wordt daarop beleid
ontwikkeld. In Nederland wordt de maatschappelijke stage vaak
gekoppeld aan de maatschappijvakken. Het is daarom interessant om te
kijken naar de effecten van de maatschappelijke stage op burgerschapscompetenties van leerlingen.

Bijdragen van maatschappelijke stage
Verschillende internationale studies hebben gekeken naar de effecten van
de maatschappelijke stage op burgerschap van jongeren. Zo is
onderzocht welke bijdrage de stage levert aan de bereidheid van jongeren
om na afloop vrijwilligerswerk te doen. Uit onderzoek onder Nederlandse
leerlingen (Bekkers e.a., 2010) blijkt dat voor een groot aantal leerlingen
(ongeveer 60%) de maatschappelijke stage de eerste kennismaking is met
vrijwilligerswerk. Een aanzienlijke groep blijft na de stage ook
vrijwilligerswerk doen. Dat geldt voornamelijk echter voor leerlingen die al
eerder bekend waren met de organisatie waarin zij de stage uitvoerden.
Daarnaast geldt dat de kans dat een leerling vrijwilligerswerk gaat doen
groter is als hij of zij een maatschappelijke stage gedaan heeft. Het aantal
leerlingen dat vrijwilligerswerk doet is twaalf procent hoger onder
degenen die een stage hebben gedaan dan onder degenen die dat niet
hebben gedaan.
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Bekkers e.a. (2010) laten verder zien dat leerlingen die op
maatschappelijke stage zijn geweest hoger scoren wat betreft sociale
houdingen. Zij zien meer het belang in van helpen van anderen, hebben
grotere emotionele betrokkenheid, hebben meer bereidheid om te praten
met andere leerlingen over persoonlijke problemen en helpen bij huiswerk
van anderen. Uit hun onderzoek blijkt tevens dat jongeren die stage
gelopen hebben meer sociale druk ervaren om zich als vrijwilliger in te
zetten.
Metz en Youniss (2005) hebben gekeken naar de effecten van de
maatschappelijke stage op de politieke houdingen van jongeren. Uit hun
onderzoek blijkt dat jongeren die een stage hebben gedaan een hogere
stemintentie hebben en meer interesse in politiek hebben dan anderen.
Het maakt hierbij niet uit of jongeren tijdens hun stage met politieke
vraagstukken in aanraking komen.
Metz en Younniss (2003) laten zien dat de verplichte maatschappelijke
stage vooral een bijdrage levert aan de burgerschapshoudingen van
degenen die eerder geen vrijwilligerswerk deden. Hiermee lijkt de
maatschappelijke stage vooral een compenserend effect te hebben
doordat hij de ongelijkheid in houdingen verkleint. Uit het onderzoek van
Bekkers e.a. (2010) blijkt echter dat de maatschappelijke stage in
Nederland vooral bijdraagt aan burgerschap bij leerlingen van hogere
cognitieve niveaus. Waar deze verschillen mee samenhangen is niet
duidelijk.

Voorwaarden voor effectieve stage
Meinhard en Brown (2010) hebben een literatuurstudie uitgevoerd naar de
voorwaarden waaronder een maatschappelijke stage effectief kan zijn. Zij
vinden een veelheid aan doelen die gesteld worden voor de stage en een
veelheid aan vormen waarbinnen de stage plaatsvindt. Dit maakt het
formuleren van voorwaarden ingewikkelder, maar niet onmogelijk.
Als zeer algemene voorwaarde schrijven Meinhard en Brown dat veel
onderzoek aangeeft dat de stage goed georganiseerd moet zijn. Wat
onder goede organisatie verstaan moet worden kan per situatie sterk
verschillen, maar in elk geval is duidelijk dat de goede afspraken tussen
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school en stageplaats gemaakt moeten zijn, dat helder moet zijn wat de
taken van de leerling zijn en wat voor soort doelen er gelden. Meer
specifieke voorwaarden voor een effectieve stage zijn de volgende:

 Leerlingen moeten verantwoordelijkheden dragen voor hetgeen zijn uit
gaan voeren en zij moeten de ruimte hebben om hun eigen ideeën
vorm te geven, problemen op te lossen, besluiten te nemen en leiding
te kunnen geven. Dit alles is vooral mogelijk wanneer het voor
leerlingen duidelijk is hoe de stage verbonden is met hun nabije
omgeving, de samenleving als geheel en hun eigen ontwikkeling.
Hierover kan duidelijkheid gecreëerd worden door het stellen van
duidelijke doelen, leerlingen de opdracht geven te reflecteren op hun
activiteiten en hun activiteiten te verbinden met aanwezige kennis, die
zij onder andere voorafgaand aan de stage opgedaan hebben.

 Er moeten voor de stage voldoende middelen aanwezig zijn: zowel
financieel als wat betreft stagebegeleidingsuren. De stages worden
succesvoller wanneer leerlingen intensief begeleid worden en daarvoor
is tijd en geld nodig.

 De stage wordt effectiever als leerlingen in direct contact staan met
belanghebbenden als klanten of patiënten. Tevens beïnvloedt de duur
van het traject de effectiviteit. Wanneer leerlingen langer stagelopen is
de kans groter dat dit een blijvend effect heeft op het burgerschap van
de leerling.

 Ook de maatschappelijke stage kan dus een bijdrage leveren aan het
burgerschap van jongeren. Hun politieke en sociale houdingen kunnen
door deze stage beïnvloed worden. Tevens kan hun bereidheid
toenemen om in de toekomst vrijwilligerswerk te doen. Ook voor de
maatschappelijke stage geldt dat deze compenserend kan werken
doordat zij ongelijkheid tussen groepen kan verkleinen. Onderzoek
van Bekkers e.a. (2010) laat echter zien dat dit niet altijd het geval is.
Dit toont aan dat er bepaalde voorwaarden noodzakelijk zijn voordat
er sprake is van een bijdrage door de school aan het burgerschap van
leerlingen.
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3.3 Conclusie: burger word je óók in het onderwijs
In welke mate de hier besproken buitenlandse studies generaliseerbaar
zijn naar de Nederlandse situatie is niet duidelijk. Het is goed mogelijk
dat een bepaalde bijdrage van het onderwijs mede te verklaren is op basis
van de historische en maatschappelijke context waarbinnen het
onderzoek heeft plaatsgehad. Er moet dus voorzichtig omgegaan worden
met het trekken van conclusies voor de Nederlandse situatie op basis van
de uitkomsten van de hier beschreven onderzoeken. Onderzoeken in
Nederland laten echter ook zien dat het onderwijs een rol speelt bij de
vorming van burgerschap van leerlingen. Het is in het Nederlandse
onderzoek niet duidelijk om welke aspecten van het onderwijs
(pedagogisch klimaat, curriculum of maatschappelijke stage) het daarbij
gaat en in welke mate het onderwijs de burgerschapscompetenties van
leerlingen beïnvloedt.
Vergeleken met leerlingen in andere landen is het beeld over het
burgerschap van leerlingen in Nederland niet al te positief. Met name in
vergelijking met Scandinavische landen scoren Nederlandse leerlingen
niet zo goed en zijn de onderlinge verschillen tussen leerlingen groter.
Volgens het ICCS-onderzoek is er een tamelijk grote groep Nederlandse
leerlingen die onvoldoende burgerschapskennis bezit om te kunnen
participeren in de parlementaire democratie. Hoewel deze groep mogelijk
kleiner wordt wanneer zij langer onderwijs volgen, is dit een zorgwekkend
gegeven dat de urgentie van goed burgerschapsonderwijs aantoont.
Nederlands onderzoek is een stuk positiever over de
burgerschapscompetenties van leerlingen. Leerlingen schatten hun
burgerschapscompetenties redelijk positief in, zeker wanneer
burgerschap verbonden wordt aan nabije contexten. Hoe deze uitkomsten
zich verhouden tot het ICCS-onderzoek is niet helemaal duidelijk. Meer
onderzoek is dan ook gewenst.
Onderzoek naar de rol van onderwijs bij de burgerschapsvorming van
jongeren laat zien dat de school een rol speelt maar dat deze niet
overschat moet worden. Andere contexten spelen ook een rol en de
impact daarvan kan zelfs groter zijn. Meerdere onderzoeken laten echter
zien dat het onderwijs een belangrijke compenserende functie heeft.
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Veelal hebben vooral de leerlingen die van huis uit in mindere mate
burgerschapscompetenties bezitten belang bij burgerschapsonderwijs.
Voor de Nederlandse context lijkt dit erop te wijzen dat serieuze aandacht
voor burgerschap met name in het vmbo en mbo van groot belang is.
Een laatste belangrijke conclusie is dat het onderwijs vooral een bijdrage
kan leveren als sprake is van een substantiële periode waarin aan
burgerschapsvorming gedaan wordt. Dit betekent dat er voor leerlingen
gedurende een langere periode sprake moet zijn van een open
klasklimaat, van onderwijs omtrent burgerschapgerelateerde thema’s en
dat de maatschappelijke stage een substantiële lengte heeft. Het is de
vraag of het Nederlandse onderwijssysteem hier op dit moment aan
voldoet. Er is dus alle reden om de wettelijke plicht tot
burgerschapsvorming in het onderwijs serieus te nemen.
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4 Voorbeelden van lessen in
burgerschapsonderwijs

In dit hoofdstuk geven we een viertal concrete voorbeelden van lessen die
kunnen bijdragen aan burgerschapsvorming. Deze voorbeelden hebben
beslist niet de pretentie het totaal aan mogelijkheden voor onderwijs te
dekken. Er is veel meer mogelijk, zoals uit de voorgaande hoofdstukken
duidelijks is geworden. De concrete voorbeelden geven echter wel een
idee van de wijze waarop burgerschapsvorming gestalte kan krijgen in de
praktijk van het onderwijs.
Het eerste voorbeeld is bedoeld voor het basisonderwijs. Daarna volgt een
voorbeeld vanuit maatschappijleer voor het bovenbouw van het vmbo of
het mbo, en dan twee voorbeelden vanuit aardrijkskunde en geschiedenis
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

4.1 Lessen over heksenvervolgingen (basisonderwijs)
In dit lesvoorbeeld worden de leerlingen op een voor kinderen
aantrekkelijke en activerende wijze geconfronteerd met het verschil
tussen een rechtsstaat die zorgvuldig met haar burgers omgaat en een
overheid die op basis van vooroordelen haar onderdanen beschuldigt en
vervolgt. Dit wordt gedaan aan de hand van het voorbeeld van de
heksenvervolgingen. Op die manier wordt het voor leerlingen zeer
abstracte begrip ‘rechtsstaat’ concreet.

Leerdoelen
 De kinderen kunnen de periode van heksenvervolgingen in de tijd
plaatsen.

 De kinderen weten dat heksen vals beschuldigd werden van hekserij.
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 De kinderen weten dat valse beschuldigingen grote gevolgen kunnen
hebben voor het slachtoffer en kunnen zich in deze situatie
verplaatsen.

 De kinderen weten dat in de tegenwoordige rechtsstaat niemand
zonder deugdelijke bewijsvoering veroordeeld mag worden.

Inkadering in burgerschap
Dit voorbeeld sluit aan bij ‘kennis van alternatieven’ (zie hoofdstuk 2.4. –
D). Leerlingen leren aan de hand van een historisch voorbeeld inzien dat
het belangrijk is dat zij, in tegenstelling tot de slachtoffers van de
heksenvervolging, leven in een rechtsstaat, die zorgvuldigheid betracht bij
het beschuldigen en vervolgen van haar burgers.

Lesinhoud
De lesinhoud gaat over de vervolging van heksen. Dit fenomeen is niet los
te zien van een bepaalde periode in de West-Europese geschiedenis,
namelijk de tijd van ontdekkers en hervormers. Naast het bestaan van
vooroordelen speelde ook de rechtsgang met bekentenissen onder dwang
en een onzorgvuldige bewijsvoering een grote rol.

Achtergrondinformatie voor de leerkracht
De heksenwaan is een goede invalshoek om vooroordelen en het
ontbreken van een rechtsstaat vanuit historisch perspectief te belichten.
Heksen zijn voor de kinderen een bekend fenomeen. Ze zijn nieuwsgierig
naar de achtergronden van het ‘heksengeloof’ en de vraag ‘Hebben
heksen vroeger echt bestaan?’ Het is goed mogelijk om jeugdliteratuur en
sprookjes bij dit onderwerp te betrekken. Het onderwerp geeft ook de
mogelijkheid een spiegel voor te houden t.a.v. vooroordelen.
De heksenvervolgingen worden vaak gezien als een typische uitwas van
de Middeleeuwen (de tijdvakken monniken en ridders en steden en staten
500 - 1500). Dat is echter niet juist. De vervolgingen beleefden een
hoogtepunt in het tijdvak van ontdekkers en hervormers 1500 -1600. In
deze tijd streefde de christelijke kerk ernaar om Europa te bevrijden van
allerlei ongewenste religieuze rituelen. Het ging om de zg. katharen (of
ketters) in Zuid-Frankrijk, joodse en islamitische gebruiken in Spanje en
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om voor-christelijke (heidense) rituelen. Vooral de monniken van de orde
der dominicanen waren actieve heksenjagers. Het boek Malleus
Maleficarum (Heksenhamer) werd in deze tijd een handleiding voor het
opsporen van vermeende heksen.
Verschillende ontwikkelingen speelden in de 16e eeuw in West-Europa
een rol bij het ontstaan van de heksenwaan:

 Het was een periode van grote onzekerheid op religieus gebied. De
kerkhervormingen, de scheuring van de christelijke kerk en de
vervolgingen van protestanten zijn niet los te zien van de heksenwaan.

 Het religieuze denken werd in deze tijd beheerst door een constante
strijd tussen God en de duivel om de opperheerschappij in de wereld.
Men ging op zoek naar de handlangers van de duivel: de heksen.

 In de rechtsgang bestond de opvatting dat een verdachte alleen
veroordeeld kon worden als deze een bekentenis had afgelegd. Om
een verdachte de waarheid te laten spreken werd deze gemarteld. Het
idee dat een verdachte misschien een valse bekentenis zou afleggen
om de martelingen te doen stoppen was geen gemeengoed.

 Verder speelden vaak persoonlijke motieven een rol bij de
vervolgingen. Het was een makkelijke manier om een persoonlijke
vijand uit de weg te laten ruimen. De heksenjagers waren over het
algemeen mannen, de slachtoffers waren over het algemeen vrouwen.

 De positie die iemand in de samenleving had, was ook belangrijk. De
slachtoffers waren vaak opvallende mensen met afwijkend gedrag,
mensen die we tegenwoordig psychotisch of schizofreen zouden
noemen. Dit zien we ook terug bij de lotgevallen van de dienstmeid
Meyns Cornelis in de les. Indien de beschuldigingen zich richtten op
de verantwoordelijke bestuurders, dan grepen deze in. Dit zien we bij
goed beschreven gevallen van heksenwaan in Salem (V.S.) en
Amsterdam. Op het moment dat de vrouwen van de stadsbestuurders
van hekserij werden beschuldigd, greep het bestuur in en werden de
vervolgingen gestaakt.
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Beschrijving van de lesprocedure
Lesverloop in zeven stappen, gebaseerd op de indeling van Kratsborn
(2005). De zeven stappen zullen vermoedelijk niet in één keer worden
gezet, maar over meerdere lessen moeten worden verdeeld.
Stap 1 Introductie: het tijdvak van ontdekkers en hervormers
Uitgangspunt is dat het tijdvak al eerder aan de orde is geweest. Een
inventarisatie van wat de kinderen weten over het tijdvak in de vorm van
een woordveld. Kernwoorden kunnen zijn: kerkhervorming,
ontdekkingsreizen, Karel V, de opstand tegen Spanje, Willem van Oranje,
Filips II
Stap 2 Introductie: heksenvervolging
Suggestie 1: De kinderen lezen onderstaande tekst.
De tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) was niet alleen een tijd
van ontdekkingsreizen en kerkhervormingen. Het was ook de tijd van de
heksenwaan. Veel mensen waren bang voor heksen. Heksen kregen de
schuld van ziekten en ongelukken. Er waren heksenjagers die tientallen
heksen ontdekten en ze lieten verbranden. Dit gebeurde meestal op het
marktplein van de stad.
Men geloofde dat mannen en vrouwen heks konden zijn, maar meestal
werden alleen vrouwen van hekserij beschuldigd. De heks werd
gevangengenomen en ondervraagd. Dat gebeurde met martelingen. Die
stopten pas als de heks had bekend. Vaak ging het pijnigen daarna verder
om de namen van nog meer heksen te horen. Zo werden steeds meer
heksen ontdekt.
Men dacht dat heksen zichzelf in zwarte katten en vleermuizen konden
veranderen. Vaak werden deze dieren dan ook gedood. Verder werd
gedacht dat heksen op bezemstelen konden vliegen. Dat kon omdat men
geloofde dat heksen veel lichter waren dan gewone mensen. Daarom werd
er vaak een waterproef gehouden om te kijken of iemand een heks was.
De heks werd met vastgebonden armen in het water gegooid. Wie bleef
drijven, werd van hekserij beschuldigd. Wie zonk was onschuldig.
Een andere manier was het wegen van de heks. In deze tijd had elke stad
een waag met een grote weegschaal. Deze waag werd gebruikt om alle
goederen die naar de stad werden gebracht te wegen. De waag kon
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natuurlijk ook gebruikt worden om mensen te wegen. Soms werden er
mensen gewogen en ‘te licht bevonden’. Zij werden vervolgens als heks
ter dood gebracht.
In het waaggebouw van het stadje Oudewater hielden de burgemeesters
toezicht op het wegen. Je kunt je nog steeds in deze ‘heksenwaag’ laten
wegen. Er is met deze waag nog nooit een echte ‘heks’ ontdekt. Je kunt
vannacht dus rustig slapen.
Suggestie 2: De kinderen bekijken en lezen het onderdeel heksen in Van
nul tot nu (blz. 38 en 39).
In beide gevallen is het belangrijk controlevragen te stellen om na te gaan
of de kinderen de informatie hebben begrepen.
Stap 3 Werken in werkgroepen
De werkgroepen zijn:
A De heksenwaag. Deze groep zoekt uit hoe men dacht heksen te kunnen
opsporen: de waterproef, het wegen van ‘heksen’. In sommige steden
werden mensen gewogen en bleken haast niets te wegen. Hoe kan dat?
Belangrijke vragen zijn dan ook: ‘Hoe kan een heks die op een weegschaal
gewogen wordt haast niets wegen?’ en ‘Hoe kan iemand die niet kan
zwemmen toch blijven drijven?’
B De heksenhamer. Deze groep zoekt uit waarom mensen van hekserij
beschuldigd konden worden. Belangrijke vragen zijn: ‘Waarom gebeurde
het vooral in de tijd van ontdekkers en hervormers?’, ‘Waarom bekenden
mensen dat ze een heks waren, terwijl dat niet zo was?’, ‘Ben je zelf wel
een vals beschuldigd?’, ‘Hoe voelde dat toen je vals werd beschuldigd?’ en
‘Hoe liep het af, hoe kwam de waarheid aan het licht?’
C De heksenkring. Deze groep gaat op zoek naar verhalen over heksen in
sprookjes en kinderliteratuur. Belangrijke vragen zijn: ‘Hoe zien heksen er
in deze verhalen uit?’ en ‘Wat doen de heksen in deze verhalen?’
D De heksendans. Deze groep gaat op zoek naar afbeeldingen van
heksen. Belangrijke vragen zijn: ‘Hoe zien heksen er op plaatjes uit?’ en
‘Wat gebeurt er op het plaatje?’
E De rechtbank. Deze groep speelt een rechtbank na die zich over het
geval van Meyns Cornelis buigt, een vrouw die zich vreemd gedraagt.
Duidelijk moet worden dat de verdachte onschuldig is tot het tegendeel is
bewezen. De verdachte wordt bijgestaan door verdediging.
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Stap 4 Logboek
In de eigen werkgroep leggen de kinderen in hun logboek vast wat ze nu
van heksen weten.
Stap 5 Voorbereiding presentatie
A De groepen bereiden een presentatie voor.
B De groep laat zien hoe je met valse gewichten een heks weegt en legt
uit hoe de waterproef werkte.
C De groep speelt de bekentenis van Meyns Cornelis na. Duidelijk moet
worden dat het uitgangspunt is dat de verdachte schuldig is, geen
verdediging heeft en onder pijn gedwongen wordt te bekennen.
D De groep leest korte fragmenten over heksen voor, zodat duidelijk
wordt hoe heksen er in verhalen uitzien en wat ze doen.
E De groep maakt een collage met verschillende afbeeldingen van heksen
en kiezen het beeld dat het beste bij een heks past.
Stap 6 Presentatie
Elke groep geeft een korte presentatie.
Stap 7 Verslaglegging
De kinderen maken na de presentatieronde een verslag in het logboek
over wat ze nu weten over de vervolging van heksen aan de hand van
kernwoorden:
de tijd van ontdekkers en hervormers, beschuldiging, bekentenis,
veroordeling
de tijd van televisie en computers, beschuldiging, bekentenis,
veroordeling
De kinderen geven antwoord op de vraag: Kun je zeggen dat mensen die
nu leven veel verstandiger zijn dan mensen uit de tijd van ontdekkers en
hervormers?

Materialen en hulpmiddelen
A De heksenwaag. Materiaal voor deze groep: een wip (balans) en
gewichten (of op een personenweegschaal afgewogen emmertjes zand),
een personenweegschaal.
B De heksenhamer. Materiaal voor deze groep: teksten over historische
heksen. Deze teksten hebben voor de meeste kinderen in groep 7 en 8
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een uitdagend niveau. Bij de samenstelling van de werkgroepen zal
hiermee rekening gehouden moeten worden. Goed bruikbare teksten zijn
o.a. fragmenten uit het verhoor van Meyns Cornelis, in Een kleine
geschiedenis van Amsterdam, blz. 52 – 56, van Geert Mak.
C De heksenkring. Materiaal voor deze groep: sprookjes en
jeugdliteratuur. Heksen komen vaak voor in sprookjes. Kies fragmenten
uit de door Jacob en Wilhelm Grimm verzamelde sprookjes, zoals ‘Hans en
Grietje’, of ‘De twaalf broeders’. Verder ook fragmenten uit kinder- en
jeugdliteratuur, bijvoorbeeld de bundel met verhalen over heksen van
Annie M. G. Schmidt, ‘Heksen en zo’ en van Roald Dahl ‘De heksen’.
D De heksendans. Materiaal voor deze groep: via Google afbeeldingen zijn
veel illustraties te vinden. Gebruik naast illustraties uit kinderboeken ook
afbeeldingen die zaken als de waterproef, het wegen van heksen, etc.
laten zien. De zoekterm: ‘heksen in de middeleeuwen’ in Google
afbeeldingen levert mooie illustraties (ook al was de heksenwaan geen
middeleeuws verschijnsel).
E De rechtbank. De groep gebruikt een beschrijving van het vreemde
gedrag van dienstmeid Meyns Cornelis. De rolverdeling is: verdachte,
verdediger, aanklager, rechters.
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4.2 Lessen over huisregels en dilemma’s (maatschappijleer of
burgerschapsvorming op mbo of vmbo)
(Lessen ontwikkeld door Jaap Kraak tijdens zijn studie maatschappijleer aan
de Hogeschool van Amsterdam.)

De lessen gaan over een situatie waarin leerlingen zich moeten
voorstellen met leeftijdsgenoten samen te gaan wonen in een huis.
Daarvoor moeten een aantal huisregels worden opgesteld: afspraken over
concrete huisregels, maar ook over welke waarden voor de leerlingen
belangrijk zijn en aan welke regels zich iedereen zou moeten houden.
Ook wordt nagedacht over het belang van een groepsgevoel en redenen
waarom bepaalde regels niet voor iedereen redelijk zijn. Casussen worden
opgelost waarbij aandacht is voor hoe besluiten over samenleven tot
stand kunnen komen. Een andere vraag is hoe rekening kan of moet
worden gehouden met leefregels van andere bewoners. Dat is belangrijk
voor leerlingen omdat ze ontdekken dat om samen te leven met anderen
afspraken gemaakt moeten worden en dat daarbij verschillende waarden
kunnen spelen. Leerlingen staan stil bij het belang van groepsgevoel,
maar ook bij de vraag hoe besluiten kunnen worden genomen waarbij de
belangen en waarden van alle deelnemers erkend worden. Het gaat dus
zowel over hoe besluiten genomen worden in een groep als om het
belang van het huis leefbaar te houden voor iedereen.

Leerdoelen
 Leerlingen herkennen het dilemma-karakter van casussen en kunnen
dat verwoorden.

 Leerlingen kunnen verschillende belangen en waarden in casussen
herkennen en benoemen.

 Leerlingen kunnen zich in verschillende standpunten inleven.
 Leerlingen kunnen verschillende perspectieven formuleren rondom
casussen.

 Leerlingen kunnen onderscheiden op welke manieren zij hun eigen
omgeving kunnen beïnvloeden.
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 Leerlingen zien het belang in van het leveren van een actieve bijdrage
aan hun omgeving en kunnen dat verwoorden.

 Leerlingen zijn bereid en in staat tot het voeren van een discussie
wanneer een probleem opgelost moet worden.

 Leerlingen zijn bereid om een compromis te zoeken als er sprake is
van verschillende, maar redelijke standpunten.

 Leerlingen zijn bereid hun eigen standpunt te herzien.
Inkadering in burgerschap
De maatschappelijke problematiek waarbij wordt aangesloten is dat
leerlingen iets moet worden aangeboden om samen te kunnen leven. Het
hier gehanteerde burgerschapsconcept sluit enerzijds aan bij het
communitaristische concept (zie hoofdstuk 1) voor zover het gaat om het
belang van het creëren van een groepsgevoel. Daarnaast wordt bij het
reflecteren over hoe regels tot stand komen, zich kunnen verplaatsen in
de positie van iemand anders, en hoe besluiten tot stand kunnen komen,
aangesloten bij het neo-republikeinse concept (zie hoofdstuk 1). Wat
betreft dit concept komen het aspect van kunnen omgaan met mensen die
anders en het aspect van de gemeenschappelijke procedures die daarbij
noodzakelijk zijn goed uit de verf.

Lesinhoud
Er is weinig inhoudelijke steun naast de opdracht zelf nodig. De docent
moet in staat zijn de leerlingen te motiveren mee te doen in een virtuele
situatie die door de docent is geschapen. De docent moet goed nadenken
over de indeling van de groepen: soms moeten individueel
invuloefeningen gedaan worden en soms moet daarna weer in groepjes of
de hele groep overlegd worden. Die overlegsituaties zijn essentieel, want
ook over de regels van dat overleg zelf wordt nagedacht. Een andere keer
worden gefingeerde personen opgevoerd. Het vraagt een goed van te
voren overdacht scenario: hoeveel tijd in welke groeperingsvormen, welke
terugkoppelingsmomenten. Dat kan niet ter plekke bedacht worden.
Aanvullende informatie die leerlingen moeten raadplegen is niet nodig.
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Lesprocedure
De docent speelt een grote rol bij het droppen van de casus in de groep:
dat moet motiverend gebeuren. Daarnaast moet de docent een
draaiboekje hebben hoeveel tijd achtereenvolgens voor de verschillende
opdrachten beschikbaar is en hoe steeds gegroepeerd moet worden. Er is
een wisseling van individueel naar groepjes en naar gehele groep. Ook
krijgen de groepjes niet altijd dezelfde opdracht. Bij de
reflectieopdrachten moet de docent sturen zodat de aangegeven
begrippen de revue passeren. Het is van belang dat de leerlingen ervaren
hoe het is om besluiten te nemen over anderen en hoe het is als over hen
besloten wordt.

Materialen en hulpmiddelen
Individuele opdracht (A)
Je leeft met verschillende mensen in huis. Niet iedereen denkt overal
hetzelfde over. Hoe denk jij over de volgende zaken?
Hoe denk ik over:
Bewoners die alcohol
drinken

Bewoners die binnen
willen roken
Bewoners die blowen

Bewoners die seks met
elkaar hebben of met
anderen die niet in het
huis wonen
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Ik keur dit goed, want:

Ik keur dit af, want:

Groepsopdracht (B)
Is iedereen in de groep het eens over de standpunten die bij opdracht A
zijn opgeschreven?
Klassenopdracht (C)
Overleg nu met de gehele klas over de regels.
Ook bij de volgende opdrachten kan de volgorde individueel – groep –
gehele klas worden aangehouden.
Casus (D)
Niemand in huis heeft een eigen slaapkamer. In het huis zijn twee
slaapzalen. Die moeten met andere bewoners gedeeld worden. Natascha
wil liever met alleen meiden op een kamer slapen. Ze stelt daarom voor
dat jongens en meiden apart moeten slapen.

 Wat vind jij van de oplossing die Natascha bedacht heeft?
 Niet iedereen is het met deze oplossing eens. Bedenk twee redenen
waarom.

 Wat voor andere oplossing kun je hiervoor bedenken?
Casus (E)
In het weekend wordt mooi weer voorspeld. Dat brengt David op een idee:
hij wil zaterdagavond barbecueën. Voor de barbecue nodigt hij iedereen
in het huis uit.
Rachid hoort dit en zegt: ‘Ik vind het een goed idee, alleen ik wil niet dat
er varkensvlees bij is. Het vlees dat ik eet mag niet op de barbecue liggen
tussen het varkensvlees.’ Rachid is moslim, hij eet daarom geen
varkensvlees.
Sevim zegt: ‘Je kunt niet alleen aan jezelf denken. Ik ben ook moslim,
maar vind het niet erg als andere mensen varkensvlees willen eten. Er
moet toch een oplossing zijn?’
David vult aan: ‘Ander vlees is veel duurder. Als we alleen maar rundvlees
kopen dan gaat dat voor iedereen heel veel geld kosten.’

 Wat wil Rachid?


Wat vindt Sevim daarvan?
95

 Wat wil David?
 Wat is het probleem?
 Bedenk een oplossing voor het probleem waar iedereen tevreden mee
is.

Casus (F)
Winston is een nieuwe bewoner in het huis. Hij is Surinaams en heeft in
zijn opvoeding geleerd geen voedsel te eten dat door een ongestelde
vrouw is klaargemaakt. De eerste avond dat hij in het huis komt eten
koken Suzanne en Sevim. Hij wil zeker weten dat zij niet ongesteld zijn.
De meiden horen de vraag van Winston. Suzanne zegt eerlijk: ‘Wees maar
niet ongerust, ik ben niet ongesteld.’ Sevim vindt de vraag minder leuk en
zegt: ‘Waarom moet ik vertellen of ik wel of niet ongesteld ben? Dat zijn
toch mijn eigen zaken?’

 Wat vindt Winston belangrijk?
 Wat vindt Sevim belangrijk?
 Wat is het probleem?
 Bedenk een oplossing waarbij je rekening houdt met Winston en
Sevim.

Casus (G)
Op de slaapkamers van het huis staat één logeerbed. Dit weekend komt
daar een kennis van David slapen. David valt op jongens, hij is homo. De
kennis die komt slapen is zijn vriend.

 Jij slaapt op dezelfde kamer. Hoe vind je het dat de vriend van David
blijft slapen?

 Waarom?
 Bedenk drie redenen waarom David graag wil dat zijn vriend komt
slapen.
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4.3 Wereldburgerschapsonderwijs bij aardrijkskunde
Leerlingen nemen verschillende energiebronnen onder de loep en leren zo
over het energievraagstuk. De lokale en mondiale maatschappelijke
discussie over energie wordt vanuit verschillende gezichtspunten gevoerd.
Voor- en tegenstanders van het gebruik van verschillende energiebronnen
komen aan het woord. Ook wordt helder dat mensen vanuit verschillende
motivaties eenzelfde mening kunnen hebben en dat mensen met een
verschillende mening soms dezelfde waarde proberen te beschermen. Aan
de hand van het waardenkwadrant, ordenen leerlingen verschillende
perspectieven op het energievraagstuk. Vervolgens kunnen zij zelf de
conclusies trekken.

Leerdoelen
 Leerlingen kunnen enkele voorbeelden van eigen energieverbruik
noemen.

 Leerlingen kunnen de voor- en nadelen van verschillende vernieuwbare
en niet vernieuwbare energiebronnen noemen.

 Leerlingen kunnen verschillende perspectieven op het
energievraagstuk benoemen en onderbouwen.

 Leerlingen herkennen de verschillende dimensies (economisch,
ecologisch, politiek, sociaal) in de verschillende zienswijzen en kunnen
deze benoemen.

 Leerlingen kunnen een positie ten aanzien van hun toekomstige
energieverbruik innemen of persoonlijke vragen hierover formuleren.

Inkadering in burgerschap
Dit thema sluit aan bij de volgende in hoofdstuk 2.4 beschreven aspecten
van burgerschap: duurzaamheid, wisselen van schaalniveau,
multiperspectiviteit, informatie selecteren, verwerken en weergeven, en
omgaan met complexiteit en onzekerheid. De relatie tussen het
energievraagstuk en duurzaamheid is helder: het gaat om de invloed van
het energievraagstuk op het opgebruiken van de hulpbronnen van de
wereld. Leerlingen worden uitgedaagd verder te kijken dan hier en nu. Ze
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herkennen en erkennen de invloed van het leven hier, op lokale en
Nederlandse schaal, op het wereldomspannende energievraagstuk.
Het energievraagstuk speelt ook in de media en belangrijke rol, en de
weergave van de feiten laat soms te wensen over. Het is belangrijk dat
leerlingen leren om te gaan met verschillende perspectieven, ook politieke
en ideologische en dat zijleren kritisch met informatie om te gaan. Het
energievraagstuk is ook een complex vraagstuk met zowel fysischgeografische als sociaal-geografische aspecten, met economische,
politieke en culturele kanten.

Lesinhoud
Middels een werkblad waarop zes betrokkenen hun kijk op het
energievraagstuk verwoorden ontstaat bij leerlingen zicht op een aantal
gangbare perspectieven t.a.v. de energievoorziening. Ze bestuderen de
meningen aan de hand van een centrale vraag: zijn vernieuwbare
energiebronnen een alternatief voor de huidige energievoorziening?
Na een gesprek met een medeleerling plaatst de leerling de meningen in
het waardenkwadrant: op de horizontale as lezen ze waar deze persoon
zich bevindt in het spectrum tussen ‘ja’ en ‘nee’ op de vraag of
vernieuwbare bronnen een alternatief zijn. Op de verticale as positioneren
ze de meningen, ook naar de motivatie, de leidende waarde, achter het
perspectief: vindt de persoon met name milieu of met name economie
belangrijk?
Een uitgebreide omschrijving en theoretische onderbouwing van de
werkvorm en de werkbladen zijn beschikbaar op
www.vakdidactiekaardrijkskunde.nl, onder onderwijs, handboek, in
hoofdstuk 10 op pagina 335.

Lesprocedure
Stap 1 Verkenning van uitgangssituatie
Leerlingen krijgen allereerst de opdracht om, met uitsluitend de
aanwezige voorkennis, een antwoord te geven op de centrale vraag: zijn
vernieuwbare energiebronnen een alternatief voor de huidige
energievoorziening? Ze geven hun antwoord weer, door op een lijn van ‘ja’
naar ‘nee’ op het bord een post-it blaadje te plakken, dat hun kijk op de
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zaak weergeeft (ja, nee, of bij twijfel ergens daartussen, meer neigend
naar ja of nee of exact in het midden).
Stap 2 Informatie
Stap 2 bestaat uit het lezen van de verschillende meningen en het
herkennen van de perspectieven en dimensies (politiek, ecologisch,
economisch, sociaal) in deze standpunten. Ze bespreken de meningen
met een medeleerling. Leerlingen ontdekken zo dat meerdere meningen
goed onderbouwd kunnen zijn en elkaar tegenspreken. Ook merken ze
dat verschillende lezers (bijvoorbeeld zij en hun medeleerlingen) de
teksten verschillend kunnen interpreteren en er een verschillende
betekenis aan kunnen geven.
Stap 3 Verwerking en debat
Na of in gesprek met de medeleerling bepalen de leerlingen de positie van
de betrokkenen in het waardekwadrant, dus op de ‘ja/nee’-as en op de
lijn tussen milieu en economie. Ze trekken twee lijnen, horizontaal en
verticaal en het snijpunt van de lijnen is de positie van de persoon in het
kwadrant.
Stap 4 Evaluatie
In het nagesprek bespreekt de docent met de leerlingen de
onderbouwing van de verschillende posities in het kwadrant: waarom
staat een mening daar? Welke analyse van de mening gaat hieraan vooraf?
Waren er meningsverschillen en zo ja: op welke punten? Hoe ben je
hiermee omgegaan? Tijdens de nabespreking geeft de docent ruimte voor
de interpretaties, ideeën en vragen die de oefening en de problematiek
oproept. Er wordt gekeken naar de onderbouwing van de meningen:
welke gegevens gebruiken de betrokkenen? En waarom deze? Een vraag
die niet mag ontbreken is: welke mening sluit (op welke punten) aan bij
de mening van de leerlingen? Welk perspectief is nieuw? Doet dit iets met
de eigen mening? Zo ontstaat zicht op de kwaliteit van argumentatie en
het belang hiervan.
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Materialen en hulpmiddelen
In de volgende teksten komen zes mensen aan het woord. Zij hebben een
mening over oplossingen voor het energievraagstuk. Ze geven antwoord
op de vraag: Zijn vernieuwbare energiebronnen een alternatief voor de
huidige energievoorziening?
1 Een klimaatexpert
Kort geleden werden we opgeschrikt door het bericht dat het ijs in de
Noordelijke IJszee veel sneller smelt dan gedacht. Klimaatverandering is
niet iets van de verre toekomst, het gebeurt nu! Enkele oorzaken zijn
bekend: zorgeloos omgaan met energie en een groeiende honger naar
energie. Bij de productie en het gebruik van energie komen enorme
hoeveelheden schadelijke gassen vrij. Op dit moment gebruiken we voor
onze energie vooral aardgas, aardolie, steenkool en kernenergie. Deze
energiebronnen zijn niet voor eeuwig beschikbaar en ze veroorzaken
grote milieuproblemen. Daarom moet onze huidige energievoorziening zo
snel mogelijk en consequent omgebouwd worden tot een systeem van
duurzaam en milieuvriendelijk gebruik van energie.
2 Een econoom
In de toekomst zullen de prijzen voor fossiele energiedragers verder
stijgen. Daarom biedt een duurzame energiepolitiek ook economische
kansen. De ontwikkeling van nieuwe, energiebesparende producten,
innovaties voor hoogefficiënte energiecentrales en het gebruik van
vernieuwbare energiebronnen ontsluiten nieuwe gebieden voor
binnenlandse economische ontwikkeling en voor de export. Dat kan
positieve effecten hebben omdat geïmporteerde energiebronnen als
aardolie, aardgas en steenkool vervangen worden door binnenlandse
producten die bijdragen aan het eigen binnenlands product. De
vernieuwbare energiebronnen kunnen een motor voor de
werkgelegenheid zijn. In Duitsland werkten in 2004 al 130 000 mensen
op dit terrein en in 2005 waren er al 150 000 arbeidsplaatsen. Een
consequent duurzame energievoorziening past daarom heel goed bij
vooruitgang en economische groei.
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3 Een politicus
Energievoorziening zonder kernenergie is een mooie droom waarin we te
lang hebben geloofd. De verbranding van fossiele brandstoffen zoals
steenkool, aardolie en aardgas, heeft haar grenzen bereikt. We moeten de
uitstoot van kooldioxide beperken wanneer we het klimaat niet blijvend
willen aantasten. De EU stelt haar regels als het gaat om de uitstoot van
fijnstof, die het gevolg is van het gebruik van met name dieselolie. Een
welvarend land als Nederland kan op den duur niet zonder kernenergie.
Als we zouden besluiten in onze energiebehoefte te voorzien met
vernieuwbare energie, zou de prijs van stroom in ons land sterk stijgen en
ook dan zouden we waarschijnlijk nog stroom uit kernenergie uit het
buitenland (Frankrijk) moeten kopen.
4 Een deskundige in internationale conflictstudies
Een steeds groter wordend deel van de energie die we in Nederland
verbruiken komt uit het buitenland. Omdat het energieverbruik wereldwijd
sterk stijgt ontstaat er een toenemende concurrentie tussen staten, om de
zo noodzakelijke energiebronnen te bemachtigen. De complexe
onderlinge afhankelijkheid tussen exporteurs en importeurs en tussen
exporteurs onderling brengt een groot risico van internationale conflicten
met zich mee. Veel conflicten spelen zich nu al af in gebieden met olie en
aardgas. Daarom moeten we energie besparen, ons energiesysteem
aanpassen en overgaan op vernieuwbare energiebronnen omdat daardoor
de importafhankelijkheid van met name de VS, de EU en Japan verminderd
kan worden.
5 Een kernenergiedeskundige
De aanduiding ‘alternatieve energie’ geeft veel mensen steeds weer de
illusie dat regeneratieve energiebronnen en technieken de huidige zouden
kunnen vervangen. Dat is echter volstrekt onmogelijk. Het aandeel van
duurzame energie was in 2004 net 2%. Energiecentrales op aardgas,
aardolie en steenkool leveren bijna al onze energie en wat minstens zo
belangrijk is ze leveren voortdurend energie. Ze kunnen 24 uur per dag
stroom leveren. Dat is nu juist onmogelijk bij wind- en zonne-energie. Dat
neemt niet weg dat vernieuwbare energiebronnen als zon, wind en water
een welkome aanvulling kunnen vormen. De daarvoor noodzakelijke
technieken en investeringen worden zowel door de staat als door het
particuliere bedrijfsleven ontwikkeld en opgebracht.
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6 Een ontwikkelingsexpert
Als welvarend land hebben we de verplichting om rekening te houden met
de groeiende behoeften van al die mensen die niet in de rijke landen
leven en die nu al het overgrote deel van de wereldbevolking uitmaken.
Hun gerechtvaardigde aanspraak op welvaart en economische
ontwikkeling legt een claim op de beschikbare energiebronnen in de
wereld. Omdat de bevolking in de arme landen snel groeit, zijn de rijke
landen moreel verplicht om niet alleen spaarzaam met energievoorraden
om te gaan maar ook om nieuwe technologieën te ontwikkelen zodat we
in staat zijn als goede ‘rentmeester van de schepping’ de risico’s van een
wereldwijd stijgend energieverbruik zo veel mogelijk te beperken. Het
gebruik van vernieuwbare energiebronnen en een veel grotere efficiëntie
als het gaat om energie, is op de lange duur het enige alternatief voor
fossiele brandstoffen en voor kernenergie.
Opdrachten

 Plaats in het waardenkwadrant de afkorting van de zes personen één
voor één ergens op de horizontale lijn tussen ‘vernieuwbare bronnen
vormen een alternatief’ en ‘vernieuwbare bronnen vormen geen
alternatief’. De positie geeft aan of de persoon meer voor het één of
meer voor het ander kiest.

 Bekijk nogmaals de uitspraken. Je hebt al aangegeven wat de persoon
vindt. Nu ga je kijken waarom ze deze mening hebben: komt dit voort
uit een nadruk op economie? Of herken je juist een streven naar
bescherming van het milieu?

 Plaats de initialen van de personen langs de verticale lijn tussen
‘economie’ en ‘milieu’ in het waardekwadrant.

 Combineer nu beide posities: trek een lijn door de punten evenwijdig
aan de assen. Je hebt nu de meningen in het waardekwadrant geplaatst
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Je hebt nu verschillende meningen voorbij zien komen. Stel je voor dat
een van de betrokkenen jou vraagt naar je mening.

 Waar sta jij op de horizontale as?
 Waar sta jij op de verticale as?
 Plaats ook jouw initialen in het waardekwadrant.

economie

Alternatieve
energiebronnen
zijn GEEN
alternatief

Alternatieve
energiebronnen
zijn WEL
alternatief

milieu
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4.4 Een les over burgers en onderdanen bij geschiedenis
In de les wordt burgerschap in de Griekse stadstaat gesteld tegenover de
status van onderdanen in een koninkrijk, in dit geval het rijk van de
Perzen. Deze tegenstelling is belangrijk voor leerlingen omdat ze hierdoor
kennis opdoen van het begrip ‘burger’: een bewoner van een land die
meepraat over de regering van het land, die bepaalde rechten en
verantwoordelijkheden heeft. Ze leren dit begrip te stellen tegenover het
begrip ‘onderdaan’: iemand die slechts heeft te gehoorzamen aan de
willekeur van een niet door hem zelf gekozen vorst. Het afwijkende van
en normale geschiedenisles is hier dat de gehele les in dienst staat van
het leren kennen van het begrippenpaar ‘burger’ en ‘onderdaan’, niet in
dienst van de specifieke situatie van Grieken en Perzen.

Leerdoelen
 Leerlingen kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een burger en
een onderdaan.

 Leerlingen kunnen enkele rechten van burgers noemen.
 Leerlingen kunnen uitleggen dat zeggenschap van burgers ook
verantwoordelijkheid inhoudt, en dus verbonden is met
burgerplichten. Ze kunnen voorbeelden van zulke plichten noemen.

Inkadering in burgerschap
Deze les sluit aan bij ’burgerschap als historisch thema’ en bij ‘kennis van
alternatieven’ (zie hoofdstuk 2.4). Wat betreft het eerste: leerlingen leren
inzien dat democratie niet vanzelfsprekend is, dat er voor- en
tegenstanders van democratie geweest zijn en dat er strijd voor nodig is
geweest om democratie tot stand te brengen. Zij leren inzien dat het
alternatief voor burgerschap en democratie onderworpenheid is aan een
regime waarover men niets te zeggen heeft.

Lesinhoud
In de lesinhoud staat de tegenstelling tussen Grieken en Perzen centraal,
de eersten georganiseerd in stadstaten waarin nagedacht werd over de
beste regeringsvorm, de laatsten in een autocratisch bestuurd imperium.
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Aan de hand van afbeeldingen en teksten wordt het contrast tussen twee
manieren van denken over politiek duidelijk gemaakt.

Lesprocedure
Stap 1 Introductie
De docent(e) vertoont d.m.v. een digitale projector twee beelden (afb. 1
en afb. 2). Aan de hand hiervan opent hij/zij een onderwijsleergesprek
met de klas:

 (Afb. 1) Hier zie je de Griekse leider Perikles die in Athene een
toespraak houdt voor zijn medeburgers. Hij staat op een verhoging
omdat de mensen hem anders niet goed kunnen verstaan. De mensen
dringen dicht om hem heen om goed te kunnen volgens wat hij zegt.
Je ziet hoe ze reageren.

 (Afb. 2) Dit is de Perzische koning Darius op zijn troon. Hij zit op een
verhoging om te laten zien dat hij boven de gewone mensen uitsteekt.
Hij zit, de anderen staan. Voor zijn troon staan twee brandende
wierookvaten die niet alleen een lekker ruikende geur verspreiden,
maar ook een soort mist om de koning heen maken en ervoor zorgen
dat niemand te dicht bij zijn troon komt. De man voor de troon is
kleiner afgebeeld dan de koning.

 Wat zijn belangrijke verschillen tussen deze twee leiders?
 Kun je aan de afbeeldingen zien of de mensen het met de leider
oneens konden of mochten zijn? Hoe zie je dat?

 Hoe voelde iemand zich waarschijnlijk als hij voor de troon van de
Perzische koning verscheen? Hoe voelden de Atheners zich die naar
Perikles luisterden?

 We noemen de mensen in Athene ‘burgers’ en de mensen rond de
troon van Darius ‘onderdanen’. Zou je een belangrijk verschil tussen
die twee kunnen noemen?
Stap 2 Begripsbepaling
Als afsluiting zet de docent(e) de twee centrale begrippen duidelijk op het
bord met een omschrijving:

 burger: iemand die meepraat over de regering van zijn land
 onderdaan: iemand die de bevelen van een koning moet opvolgen
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Stap 3 Verwerking
Er worden twee teksten gelezen om op die manier ook kennis te maken
met de inhoud van uitspraken van beide politieke leiders (tekst 1 en tekst
2). De leraar introduceert de begrippen ‘rechten’ (iets wat je mag doen of
wat voor jou gedaan moet worden) en ‘plichten’ (iets wat je moet doen,
ook als je dat zelf niet wilt). Zet die begrippen op het bord. Vraagt
leerlingen: maak in je schrift dit schema en vul het in:
Rechten

Plichten

Burgers (zoals bij
Perikles)
Onderdanen (zoals bij
Darius)

Het ingevulde schema ziet er ongeveer zo uit:
Rechten
Burgers (zoals bij
Perikles)



Meedoen met de
regering van het
land.



Eerlijk behandeld
worden, net zoals
iedereen.



Onderdanen (zoals bij
Darius)

?

Plichten


De wet
gehoorzamen.



De bestuurders
gehoorzamen.



Verdraagzaam
zijn.



Belastingen
betalen.



De bevelen van de
koning uitvoeren.

Beschermd worden
als je niet sterk
genoeg bent.

Stap 4 Toepassing 1
De docent(e) projecteert een aantal afbeeldingen van heersers/leiders en
vraagt bij elk daarvan of er waarschijnlijk sprake is van burgers of
onderdanen (afb. 3, 4, 5, 6 en 7) en waaraan leerlingen dat denken te
kunnen zien. De leerlingen reageren op de afbeeldingen en moeten
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motiveren waarom zij denken dat van het één of van het ander sprake is.
Voor de hand liggende antwoorden zouden zijn: de koningen en Lenin
zien eruit als ‘leiders’ van ‘onderdanen’, Washington en Hitler bevinden
zich temidden van medeburgers. Complicaties: Lenin ziet eruit als een
gewoon burger qua kleding, maar zijn houding is die van een boven het
volk staande leider. Bij de afbeelding van Hitler rijst misschien een
probleem: de man gedraagt zich duidelijk als burger temidden van
burgers, maar misschien weten sommige leerlingen dat hij ze desondanks
als onderdanen behandelde. Voer voor discussie.
Stap 5 Toepassing 2
De docent(e) projecteert de afbeelding van het NRC-artikel van 8 februari
2012 van Frank Vermeulen onder de titel ‘Stop met dat geknipmes voor
het koningshuis. Wees geen onderdaan, wees burger’. Docent(e)
parafraseert in aangepaste termen wat er ongeveer in het artikel staat. In
de nabijheid van de koning gedraagt iedereen zich heel bedeesd en
beleefd en alles wordt gedaan om het de koningin naar de zin te maken.
Wat zou de schrijver bedoelen met ‘wees geen onderdaan, wees burger’?
Zijn Nederlanders tegenwoordig meer onderdaan of meer burger?
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Materialen en hulpmiddelen

Afbeelding 1: De Atheense leider Perikles spreekt het volk toe

Afbeelding 2: de Perzische koning Darius ontvangt een gezantschap

Deze of soortgelijke afbeeldingen zijn doorgaans gemakkelijk te vinden
op het internet.
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Tekst 1: Vertaalde inhoud van de zgn. ‘Lijkrede van Perikles’ (te vinden in
Thucydides II, 37).
‘Wij hebben in Athene een democratie. Bij ons regeert niet één man, of
enkele mannen, maar een hele menigte. Als we onderling ruzie hebben,
zorgt onze wet ervoor dat iedereen eerlijk wordt behandeld en op
dezelfde manier. Mensen worden bij ons gewaardeerd om wat ze doen niet omdat ze bij de rijken en aanzienlijken horen. Het gaat bij ons om
wie je bent, niet om wat je hebt. Niemand is bij ons te arm om mee te
doen met de regering, zelfs niet de allereenvoudigste mensen. Wij leven
als vrije burgers naast elkaar. We vertrouwen elkaar en we ergeren ons
niet aan onze buurman als hij de dingen doet die hij graag wil doen. In
ons persoonlijke leven zijn we verdraagzaam. We houden ons aan de wet,
die we heel belangrijk vinden. We gehoorzamen aan onze bestuurders, die
immers uit ons eigen midden voortkomen. Vooral wetten die zwakkere
mensen beschermen, vinden we heel belangrijk.’
Tekst 2: Inscriptie van Behistun, waarin de Perzische koning Darius aan
het woord is:
‘Ik ben Darius, de grote koning, koning der koningen, de koning van
Perzië, de koning der landen, de zoon van Hystaspes. Acht leden van mijn
familie waren koningen voor mij. Ik ben de negende. Negen
opeenvolgenden zijn koningen geweest. Vele landen en volken zijn aan
mij onderworpen door de genade van de goden. Ze betalen mij belasting.
Welke bevelen ik hen ook gegeven heb, bij dag en bij nacht, ze zijn door
hen uitgevoerd.’
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Afb. 4: Koning Lodewijk XIV van Frankrijk
(1643-1715). Portret door Rigaud.
Afb. 3: Koning Hendrik VIII van Engeland
(1509-1547). Portret door Holbein.

Afb. 5: George Washington en vertegenwoordigers van het Congres van de
Verenigde Staten.
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Afb. 6: Lenin op een poster uit de Sovjet-Unie.

Afb. 7: Hitler na een verkiezingsoverwinning.

Afbeelding 3 t/m 7 gevonden op internet op diverse websites.
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Uit: NRC-Handelsblad, 8 februari 2012.

Literatuur:

 (Over Perzië) Tom Holland (2007). Perzisch vuur: de eerste supermacht
en de strijd om het westen (Vertaling van ‘Persian Fire’). Amsterdam:
Athenaeum, Polak en Van Gennep.

 (Over Athene) Anton van Hooff (2011). Athene: het leven van de eerste
democratie. Amsterdam: Ambo.
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Sinds enige tijd zijn scholen wettelijk verplicht iets te doen
aan burgerschapsvorming, zonder dat daarvoor een specifiek
schoolvak is ontworpen of aangewezen. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat de maatschappijvakken in dit verband een
belangrijke rol kunnen spelen. In deze publicatie wordt nagegaan
met

welke

opdrachten

tot

burgerschapsvorming

de

vakken

aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer ooit in het leven
zijn geroepen en hoe zij aan die opdracht hernieuwd invulling
kunnen geven. Op basis van wat uit empirisch onderzoek bekend
is, wordt duidelijk gemaakt of en hoe onderwijs al dan niet invloed
kan hebben op de ontwikkeling van burgerschap. Aan de hand
van een aantal praktische voorbeelden wordt ten slotte handen
en voeten gegeven aan de invulling van burgerschap vanuit de
maatschappijvakken.

Mens- en Maatschappijvakken

