Stap voor stap:
zo geef ik onderwijs
in burgerschap

Met vijf belangrijke uitgangspunten en passende
ondersteuning helpt KOC Diensten u graag op weg!
De nieuwe wet op Burgerschap vraagt om een concrete uitwerking op uw school. Tegelijk is er waarschijnlijk al veel zichtbaar
van burgerschapsvorming. Wat is dan een goede en concrete aanpak van burgerschapsonderwijs? Hoe vormen we leerlingen
tot christelijke burgers in deze samenleving? Hoe geef ik burgerschap een passende plek vanuit Bijbels perspectief?
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We vormen een
leerling als burger
op doorreis.

De onderwijzer
als burger doet
ertoe.

Persoonsvorming
gaat voor
burgerschap.

Burgerschapsonderwijs is (g)een
vak apart.

Burgerschapsonderwijs
maakt de school tot een
leer- en oefenplek.

Burgerschap vraagt in de eerste

De impact van burgerschap

Om burgerschap te integreren

In opdracht van de SLRO heeft

Om burgerschap te laten integreren

plaats om een duidelijke visie.

op de leerling ligt vooral bij

in uw onderwijs, is het belang-

KOC Diensten meegewerkt

in de schoolcultuur, is het uiteindelijk

Welke plek krijgt dit thema op

de verantwoordelijkheid van

rijk om alle bestaande activitei-

aan een leerlijn rondom bur-

nodig dat er in de praktijk van de klas

onze christelijke school?

de docent. Daarom is het van

ten in de school onder de loep

gerschap. Aan de hand van de

iets mee gebeurt. Het voeren van een

belang dat de leerkracht zich

te nemen.

metafoor van de burgerschaps-

goede dialoog of het toepassen van

boom bieden we passende

rollenspellen zijn belangrijke onder-

KOC Diensten denkt graag met

thema’s voor de uitwerking van

delen van burgerschap.

u mee, aan de hand van de

burgerschap.

KOC Diensten denkt graag met

bewust is van zijn of haar rol.

u mee over:
• het gezamenlijk opstellen van

KOC Diensten denkt graag
met u mee over:

een visie rondom het thema
burgerschap.

burgerschapsboom als leerlijn-

• het bezinnen met uw team

• het verbinden van uw huidige

over het zijn van een christe-

metafoor, over:
• de plek van burgerschaps-

KOC Diensten denkt graag met u
KOC Diensten denkt graag met
u mee over:

mee over:
• het coachen van vaardigheden die

schoolplan en missie met het

lijke burger in deze samen-

onderwijs in verhouding tot

nieuwe thema burgerschap.

leving.

alle andere vormende

schapdoelen in uw huidige

het onderwijzen in burgerschap,

• het voeden van de leerkracht

activiteiten in de school.

onderwijs.

zowel in kennis, vaardigheden als

als identificatieburger voor

• de Bijbelse zienswijze over

de klas.

• het toepassen van de burger-

• het verbinden van de

het functioneren van auto-

leerlijnen in het bestaande

nomie en gehoorzaamheid

curriculum.

de leerkrachten nodig hebben voor

attituden.
• de werkvormen die leerkrachten
kunnen gebruiken om burgerschap-

in de persoonsvorming van

sonderwijs een plek te geven in

de leerling.

de klas.

Meer weten?
Kijk op

W W W.KOC VISIE .NU/AC TIVITEIT/BURGERSCHAP

voor alle

informatie, nieuwsberichten, een routekaart en andere relevante documenten over
burgerschapsonderwijs. Of neem vrijblijvend contact op met onze onderwijsadviseurs.
KOC Diensten staat graag achter u!

H.J. (LIANNE) DE BAAT

W.H. (WIM) HEENCK

Onderwijsadviseur

Onderwijsadviseur

hjdebaat@koc.nu

whheenck@koc.nu

