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Inleiding 
 
Burgerschap betekent dat je deel uitmaakt van de samenleving. Bij actief burgerschap hoort 
dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken in de eigen omgeving. De Cornelis Musiusschool ziet het als haar opdracht om 
leerlingen een oefenplaats te bieden waar ze op een laagdrempelige wijze kennis kunnen 
maken met burgerschapsvaardigheden en deze in een vertrouwde omgeving kunnen 
oefenen. Wij stimuleren de ontwikkeling van leerlingen tot zelfbewuste burgers met oog voor 
elkaar en hun omgeving. Kennis van de Nederlandse maatschappij en beheersing van 
burgerschapsvaardigheden is van grote invloed op succes en kansen van onze leerlingen in 
een democratische en diverse maatschappij en hun bijdrage aan de Nederlandse 
samenleving.  
 
Dit burgerschapsbeleidsdocument is bedoeld om weer te geven hoe de Cornelis Musiusschool 
structureel aandacht besteed aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie. 
Actief burgerschap en sociale cohesie wordt niet gegeven als een losstaand vakgebied, maar 
is geïntegreerd in verschillende vakgebieden en meer nog in onze werk- en handelswijze als 
schoolteam.  
 
In het eerste gedeelte van dit beleidsplan wordt aandacht besteed aan de visie van de 
Cornelis Musiusschool t.a.v. burgerschapsonderwijs, de bijbehorende (kern)doelen en 
basiswaarden en de context van de school. In het tweede gedeelte wordt aan de hand van 
bouwstenen weergegeven hoe de Cornelis Musiusschool inhoud geeft aan 
burgerschapsonderwijs. Vervolgens wordt weergegeven hoe wij zicht houden op de 
opbrengsten van het burgerschapsonderwijs.  
 
Het beleidsplan burgerschap & sociale cohesie is opgesteld door de directie in samenspraak 
met het schoolteam en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van de school.  
 
Augustus 2022 
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1. Visie op actief burgerschap en sociale cohesie 
 
De visie van de Cornelis Musiusschool ademt actief burgerschap en sociale cohesie. De 
schoolvisie is opgesteld door directie en schoolteam in mei 2022: 
 
Op de Cornelis Musiusschool dagen wij ieder kind uit om zichzelf en de wereld te ontdekken 
op een manier die bij het kind past. Wij willen kinderen stimuleren uit te groeien tot 
respectvolle en zelfbewuste burgers met kennis van en oog voor de wereld om zich heen.  
Samen willen wij recht doen aan de persoonlijke, sociale en cognitieve ontwikkeling van 
ieder kind. Wij geven kinderen een sterke basis mee aan taalvaardigheden, 
rekenvaardigheden en studievaardigheden om hen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op 
een passende plek binnen het voortgezet onderwijs.      
 
De visie is verder uitgewerkt aan de hand van de volgende kernwaarden die eveneens de 
ontwikkeling tot actief burgerschap en sociale cohesie onderschrijven:  
                                

• Samenwerking en betrokkenheid 
• Zelfbewustzijn en eigenaarschap 
• Duurzaamheid en gezonde leefstijl 

 
Wij zien de school als een belangrijke oefenplaats van burgerschapsvaardigheden. Op school 
leren leerlingen samen te leven en te werken, ze worden gestimuleerd zichzelf en de ander 
te leren kennen en hun identiteit te ontwikkelen, ze oefenen met het vormen van hun eigen 
mening en die van de ander te respecteren. Ook worden leerlingen uitgedaagd de wereld om 
zich heen te ontdekken en een positieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de 
omstandigheden in hun wijk, regio, land en de wereld. Op de Cornelis Musiusschool is hierbij 
bijzondere aandacht voor het vieren van diversiteit en de duurzame omgang met onze 
planeet. De grondhouding en het voorbeeldgedrag van directie en schoolteam vormen hierbij 
een belangrijk uitgangspunt. 
 
 

2. Kerndoelen 
 
Op de Cornelis Musiusschool bieden wij kerndoelendekkend onderwijs. Actief burgerschap en 
Sociale Cohesie wordt niet als losstaand vak aangeboden, maar komt terug in meerdere 
vakgebieden en is verweven in de algehele werk- en handelswijze van het schoolteam.  
De meest direct met burgerschap verbonden kerndoelen voor het primair onderwijs zijn te 
vinden in het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld. Drie kerndoelen hebben 
betrekking op het samenleven in en deelnemen aan de Nederlandse democratische en 
pluriforme samenlevering. 
 
36. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun 
rol als burger.  
 
37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden 
en normen. 
 
38. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met 
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. 
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Daarnaast bevat het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld kerndoelen die eveneens 
goed in verband gebracht kunnen worden met een aspect van burgerschap, bijvoorbeeld 
door een relatie te leggen met `de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving', `de 
situatie in Nederland vergelijken met elders' en met historische aspecten: 
 
39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

 
47. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met 

die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, 
wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In 
ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en 
twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en 
Zuid-Amerika. 

 
53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis. 

 
Buiten het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld zijn er kerndoelen die vaardigheden 
beschrijven die een belangrijke voorwaarde zijn voor deelname aan de pluriforme 
democratische samenleving. 
Met name in de kerndoelen Nederlandse taal is veel aandacht voor `zichzelf informeren', 
'feiten en meningen onderscheiden' en 'deelnemen aan discussie'. Hier ligt ook een relatie 
met 'mediawijsheid': 
 

3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 
 

6. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en 
studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, 
waaronder digitale bronnen. 

 
Tot slot bevatten de leergebieden kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs kerndoelen 
die verband hebben met respectievelijk identiteit en cultureel erfgoed en vormen van 
samenwerking en overleg. 
 

56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed. 
 

58. De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan 
bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de 
eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening 
houden. 

 
3. Basiswaarden van de democratische rechtsstaat 

Het bevorderen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat vormt een belangrijk 

aspect van de wettelijke burgerschapsopdracht. Op de Cornelis Musiusschool dragen de 

medewerkers deze basiswaarden uit naar elkaar, naar de leerlingen, naar de ouders en naar 

de omgeving. In ons onderwijs gaan wij uit van deze basiswaarden, maken wij onze 

leerlingen hier bewust van en corrigeren wij uitingen van leerlingen die in strijd zijn met de 

basiswaarden. 
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Het gaat hierbij om de volgende basiswaarden: 

• Vrijheid van meningsuiting betekent dat je mag zeggen of schrijven wat je denkt 

of tegen de opvatting van anderen in mag gaan. Iedereen mag dus ook zijn of haar 

geloof uitdragen, of zijn of haar mening aan anderen voorhouden. Daarbij moet je je 

wel houden aan de wet.  

• Het gelijkheidsbeginsel (ook wel gelijkheid of gelijkwaardigheid genoemd) 

betekent dat mensen van gelijke waarde zijn. Daarbij maakt het niet uit wat je 

denkbeelden zijn of wat je gelooft. Je hoeft niet te vinden dat die denkbeelden of 

gebruiken zelf waardevol zijn, maar wel dat mensen met andere denkbeelden en 

gebruiken niet minder waard zijn dan jij of dan jouw groep.  

• Begrip voor anderen betekent dat je probeert te begrijpen waarom mensen of 

groepen bepaalde denkbeelden of gebruiken hebben: wat is de achtergrond daarvan 

en waarom is dat belangrijk voor een ander?  

• Verdraagzaamheid betekent dat je de mening of het gedrag van een ander 

accepteert, ook al ben je het er helemaal niet mee eens. En het betekent ook dat je 

iedereen de ruimte wilt geven om zo’n mening of zulk gedrag te hebben. Natuurlijk 

moet iedereen zich daarbij wel houden aan de wet.  

• Afwijzen van onverdraagzaamheid: onverdraagzaamheid is het 

tegenovergestelde van verdraagzaamheid. Het betekent dat je vindt dat andere 

mensen of groepen, dingen waar jij het niet mee eens bent niet zouden mogen 

denken of doen; en dat je het niet nodig vindt dat ieder de ruimte krijgt om zo’n 

mening of zulk gedrag te hebben.  

• Afwijzen van discriminatie: discriminatie betekent dat mensen of groepen bij 

anderen achtergesteld worden of dat je vindt dat er voor mensen met andere 

denkbeelden of gebruiken niet zoveel ruimte hoeft te zijn of dat die denkbeelden of 

gebruiken misschien zelfs verboden moeten worden.  

• Autonomie betekent dat iedereen zelf kan bepalen wie hij/zij wil zijn en hoe hij/zij 

zijn/haar leven wil leiden. Iedereen is dus bijvoorbeeld vrij om zelf te bepalen welke 

denkbeelden of welk geloof voor hem/haar belangrijk zijn/is. Daarbij moet je je wel 

houden aan de wet.  

• Verantwoordelijkheidsbesef betekent dat mensen verantwoordelijkheid willen 

nemen voor wat ze zeggen en doen (en wat ze niet zeggen en doen) en dat ze 

daarbij rekening willen houden met wat dat voor anderen betekent. Daarbij is vooral 

belangrijk dat je probeert anderen niet te schaden en dat je de samenleving en de 

democratie wilt helpen om goed te functioneren. Hoe je dat doet, mag iedereen zelf 

weten. 

4. Context van de school  

Burgerschapsonderwijs wordt betekenisvol als het is afgestemd op wat er in de leefwereld 

van de kinderen speelt, bij wat leerlingen nodig hebben en wat past bij de context van de 

school. 

De Cornelis Musiusschool staat in de wijk de Wippolder, een zeer diverse wijk aan de rand 

van de binnenstad van Delft. De wijk bestaat uit een variatie van sociale woningbouw, huur- 

en koopwoningen. De school ligt in de nabijheid van de TU-wijk en nieuwbouwwijk de 

Schoemakerplantage, een duurzame, klimaatadaptieve wijk. De samenstelling van de wijk is 

de afgelopen jaren diverser geworden. Er is een toename van kinderen met ouders die aan 

de Technische Universiteit verbonden zijn en van kinderen vanuit de nieuwbouwwijk met 
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huizen in het duurdere segment. Tevens is er sprake van een toename van vluchtelingen en 

migranten in de sociale woningbouw. 

De leerlingenpopulatie vormt met recht een afspiegeling van de pluriforme Nederlandse 

samenleving. Er is een hoge diversiteit aan culturele- en geloofsachtergronden, sociaal-

economische omstandigheden en opleidingsniveaus van ouders. De school heeft een relatief 

hoog percentage anders- en meertalige leerlingen. Op de Cornelis Musiusschool willen wij de 

diversiteit van de wijk en de leerlingpopulatie vieren. Wij willen een school zijn waar ouders 

en leerlingen zich, ongeacht hun culturele achtergrond, opleidingsniveau en/of 

thuisomstandigheden, welkom en thuis voelen.   

De Cornelis Musiusschool is in 2020 als Kindcentrum heropend in een volledig verduurzaamd, 

energieneutraal schoolgebouw. In samenwerking met partners Plukkebol BSO en 

Peutercentrum Het Muizenhuis wordt binnen dit gebouw onderwijs en opvang verzorgd met 

oog voor een duurzame omgang met de planeet en met oog voor de behoefte van de 

diverse leerling- en ouderpopulatie.   

5. Doelen voor actief burgerschapsonderwijs en sociale cohesie 

Hoofddoelen van het onderwijs zijn kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

Burgerschapsonderwijs draagt bij aan al deze hoofddoelen. Voor burgerschapsonderwijs is 

het belangrijk dat leerlingen kennis hebben van en inzicht krijgen in onze diverse 

samenleving, de werking van onze democratische rechtsstaat en hun rol daarin. Ook bij het 

aansluiten op verschillende vormen van vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt (kwalificatie) is 

burgerschap een belangrijk aandachtspunt. Persoonsvorming en reflectie op de eigen 

identiteit is essentieel voor burgerschap: om betekenis te geven aan de wereld om hen heen 

en aan hun eigen rol daarin, moeten leerlingen zich bewust worden van wie ze zijn of willen 

worden en hoe ze zich tot een ander en het andere willen verhouden. 

Socialisatie komt in de context van burgerschap neer op het introduceren van een 

democratische cultuur en het stimuleren van een humane en vreedzame houding ten 

opzichte van anderen en de wereld om hen heen. Daar hoort individuele vrijheid bij, 

begrensd door de vrijheid van de ander en door de mogelijkheden van de leerling. De 

spanning die zich hier aandient tussen individuele vrijheid en sociale normen is niet op te 

heffen: zowel autonomie als het vormgeven aan inclusie en sociale cohesie vanuit gedeelde 

waarden zijn tegelijkertijd doelen van het (burgerschaps)onderwijs. Studie van de vormen en 

de normen van de democratische rechtsstaat, het gesprek over sociale en maatschappelijke 

verschijnselen en problemen en de persoonlijke ervaring daarvan maken van 

burgerschapsvorming een zo open mogelijk, kritisch-reflectief proces. 

De doelstellingen die wij aanhouden en die samenhangen met de kerndoelen, basiswaarden 

en onze visie op burgerschap en sociale cohesie zijn gebaseerd op de 12 bouwstenen Actief 

Burgerschap en Sociale Cohesie van curriculum.nu (voorstel ontwikkelteam Burgerschap) 

 

1. Vrijheid en gelijkheid: Leerlingen leren van, door en over de waarden van de 

democratische rechtsstaat. Dit begint met regels/afspraken in de eigen leefomgeving 

en breidt uit naar de publieke ruimte en samenleving. 

 

2. Macht en inspraak: Leerlingen leren manieren waarop ze besluitvormingsprocessen 

op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden. Ze maken kennis met macht en gezag en 

de wijze waarop dit georganiseerd is op verschillende niveaus. 
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3. Democratische cultuur: Leerlingen leren dat hun stem gehoord wordt en dat hun 

inbreng ertoe doet bij besluitvormingsprocessen in de klas. Zij ervaren dat de ander 

ook een stem heeft en ontdekken daarbij overeenkomsten en verschillen tussen 

mensen. 

 

4. Identiteit: Leerlingen ontdekken hun primaire en secundaire emoties, ambities, 

talenten en ontwikkelpunten. Ze raken bewust van identiteitsvorming en reflecteren 

op tradities, vieringen en rituelen. 

 

5. Diversiteit: Leerlingen leren woorden te geven aan wat de ander doet en wil en 

ontdekken daarin overeenkomsten en verschillen en accepteren dit.  Ze leren 

onderlinge conflicten vreedzaam op te lossen. Ze maken kennis met 

levensbeschouwelijke stromingen. 

 

6. Solidariteit: Leerlingen ontwikkelen manieren om de eigen en de belangen van 

anderen te behartigen; alsmede uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en 

ongelijke behandeling te herkennen en benoemen. 

 

7. Digitaal samenleven: Leerlingen leren over de effecten van de onlinewereld op 

hun identiteit, persoonlijke (online) leven en op de publieke sfeer. Ze leren kritisch en 

creatief denken over media-inhouden en -processen en daar ook naar handelen. 

 

8. Duurzaamheid: Leerlingen leren in duurzaamheidskwesties over verschillende 

waarden en belangen en de gevolgen daarvan voor de leefomgeving, nu en later. Ze 

leren duurzame keuzes te herkennen en te reflecteren op hun eigen gedrag. 

 

9. Globalisering: Leerlingen verkennen hoe zijzelf, klasgenoten en andere mensen in 

Nederland verbonden zijn met andere delen van wereld en leren over internationale 

samenwerking. 

 

10. Technologisch burgerschap: Leerlingen leren over de invloed van technologische 

ontwikkelingen op henzelf en hun leefomgeving. Ze leren ethische kwesties te 

herkennen en gaan in gesprek over verschillende perspectieven, die ze zelf kunnen 

innemen. 

 

11. Denk- en handelswijzen: Leerlingen leren kritisch denken en handelen, 

empathische vermogens, ethisch redeneren en communiceren. Deze denk- en 

handelwijzen worden toegepast in samenhang met de inhouden van de overige 

bouwstenen. 

 

12. Verantwoordelijkheid: Vanuit onze kernwaarde ‘eigenaarschap’ leren leerlingen de 

verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zeggen en doen en daarbij rekening te 

houden met anderen (mensen, dieren en de aarde).  

 

De bouwstenen zijn uitgewerkt in een leerlijn Actief Burgerschap en Sociale Cohesie. 

De leerlijn geeft per bouwsteen aan welke houding, kennis en vaardigheden in de 
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onderbouw en bovenbouw nagestreefd worden. De leerlijn Actief Burgerschap en Sociale 

Cohesie is als bijlage bij dit document opgenomen.  

6. Onderwijsaanbod Cornelis Musiusschool Actief Burgerschap en Sociale Cohesie 

Hieronder een weergave van de onderdelen binnen het onderwijsaanbod van de Cornelis 

Musiusschool die bijdragen aan de in de leerlijn beschreven houding, kennis en 

vaardigheden. 

 

Sociale veiligheid 

Op de Cornelis Musiusschool wordt veel aandacht besteed aan het creëren van een positief 

en veilig speel- en leerklimaat, waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn en waarin we van en 

met elkaar leren. De Cornelis Musiusschool heeft een zeer diverse leerlingenpopulatie. Het is 

voor ons van belang dat ieder kind zich op school veilig en gerespecteerd voelt en dat 

leerlingen ruimte voelen zichzelf te zijn en zichzelf en de ander te leren kennen.  

In het sociaal veiligheidsbeleid van de school staat beschreven hoe er wordt gewerkt aan 

het creëren en onderhouden van een positief speel- en leerklimaat op school, wat tevens 

voorwaardelijk is voor het creëren van een veilige oefenplaats voor vaardigheden actief 

burgerschap en sociale cohesie.  

Groeps- en schoolregels & routines 

Op de Cornelis Musiusschool zijn gedragsverwachtingen, regels en routines opgesteld die 

voor alle leerlingen gelden. Deze gedragsverwachtingen, regels en routines worden met 

name aan het begin van het schooljaar (gouden weken) en na de kerstvakantie (zilveren 

weken) extra onder de aandacht gebracht. In klassengesprekken wordt het belang van het 

hebben van regels & routines besproken en ze worden in de praktijk geoefend. Mocht het 

leerlingen niet lukken zich aan de gedragsverwachtingen te houden worden zij hier door het 

schoolteam en indien nodig de directie op aangesproken. Daarnaast stelt iedere groep 

gezamenlijk eigen klassenafspraken op. In iedere groep worden hierover groepsgesprekken 

gevoerd, hebben leerlingen inbreng en schrijven de leerlingen hun naam onder de 

klassenregels. Op deze manier maken leerlingen kennis met elementen van 

machtsverhoudingen, besluitvormingsprocessen en het hebben van een eigen stem.  

Kanjertraining 

De Cornelis Musiusschool werkt schoolbreed met de Kanjertraining. De Kanjertraining heeft 

tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken 

gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden van de leerlingen te vergroten. 

Om deze doelen te bereiken wordt in de training gewerkt aan vier voorwaardelijke doelen:  

1. Kennis: kinderen hebben kennis en inzicht in gedrag en de gevolgen hiervan 

voor de ander.  

2. Vaardigheden: kinderen hebben meer sociale vaardigheden en minder 

meeloopgedrag.  

3. Motivatie: kinderen zijn meer gemotiveerd om zich sociaal te gedragen. 

4. Verantwoordelijkheidsbesef: kinderen zijn zich bewust dat je kunt kiezen 

hoe je je gedraagt en ervaren hierin meer zelfvertrouwen.  

Op de Cornelis Musiusschool heeft bovenstaande tot doel een veilige sfeer in de klas en op 

school te creëren. De Kanjertraining wordt schoolbreed ingezet en bevat lessen die wekelijks 
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gegeven worden. Daarnaast fungeren de leerkrachten op de Cornelis Musiusschool als 

rolmodel en coach. Zij spreken zelf “Kanjertaal” en ondersteunen leerlingen om zich als een 

“Kanjer” te gedragen en eventuele sociale problemen op een “Kanjermanier” op te lossen. 

Eén keer per jaar is er een Kanjerweek, met een voor de leerlingen relevant 

sociaal/maatschappelijk thema. Tijdens de Kanjerweek is er ook extra aandacht voor 

ouderparticipatie, in alle groepen krijgen ouders bijvoorbeeld de gelegenheid om de 

Kanjerles van die week bij te wonen en/of hier actief aan deel te nemen.  

Inhoudelijk besteedt de Kanjertraining aandacht aan de drie kernconcepten democatie, 

participatie en identiteit. Tijdens de Kanjerlessen op de Cornelis Musiusschool krijgen 

leerlingen regelmatig de gelegenheid te oefenen met vaardigheden zoals je mening vormen, 

reflecteren, discussiëren, op een respectvolle manier communiceren en samenwerken, 

verkennen van de eigen identiteit, het behartigen van belangen, verplaatsen in een ander, 

omgaan met conflicten en besluitvorming. Dit is veelal op het niveau van de groep of de 

school (oefenplaats), maar gaat soms ook over maatschappelijke vraagstukken.  

Voor meer informatie over de Kanjertraining in relatie tot de wet Actief Burgerschap en 

Sociale Integratie zie ook: Analyseinstrument Burgerschapsvorming (kanjertraining.nl). Voor 

meer informatie over hoe de Cornelis Musiusschool invulling geeft aan de Kanjertraining, zie 

ook het Sociaal Veiligheidsbeleid.  

HiRO (schooljudo) 

Als aanvulling op de Kanjertraining maakt de Cornelis Musiusschool in groep 5 t/m 8 gebruik 

van Schooljudo. HiRO werkt aan de hand van de 7 judowaarden vertrouwen, samenwerken, 

respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Voor ons is de meerwaarde van 

schooljudo dat naast de meer cognitieve benadering van de Kanjertraining, leerlingen met 

schooljudo de waarden echt ervaren/doen, o.a. door middel van fysieke lessen op de 

judomat. Een sterk middel voor de persoons- en groepsvorming.  

Coöperatieve werkvormen 

Samenwerken vormt één van de kernwaarden van de Cornelis Musiusschool. Samenwerken 

is een vaardigheid die leerlingen zichzelf eigen moeten maken. Met coöperatieve 

werkvormen worden voorwaarden gecreëerd voor effectief samenwerken. De werkvormen 

zijn duidelijk, activeren alle leerlingen en zorgen voor veiligheid. Op de Cornelis Musiusschool 

worden in alle groepen coöperatieve werkvormen dagelijks in de lessen geïntegreerd. Naast 

didactische effecten werken coöperatieve werkvormen ook positief voor de bevordering van 

de sociale cohesie. Leerlingen oefenen in een veilige setting spreek- en luistervaardigheden, 

oefenen met elkaar helpen en het nemen van verantwoordelijkheid. Door samen te werken 

leren ze elkaar beter en op een andere manier kennen, oefenen zo om te gaan met 

verschillende zienswijzen en aanpak van activiteiten en het gezamenlijk komen tot een 

oplossing of resultaat. Ook ervaren ze dat iedereen anders is, dat je van elkaars zienswijze 

kan leren en dat je het soms ook niet met elkaar eens bent.                 

IPC 

Op de Cornelis Musiusschool wordt gewerkt met het International Primary Curriculum (IPC). 
IPC werkt met thema’s die bij de leefwereld van de leerlingen passen. Binnen ieder thema 
komen de zaakvakken, creatieve vakken, techniek en internationalisering integraal aan bod. 
IPC werkt volgens een vaste structuur waarbij leerlingen aan de hand van diverse 
onderzoekstaken meer over het thema te weten komen. Hierbij is veel ruimte voor 

https://kanjertraining.nl/wp-content/uploads/2016/02/kanjertraining-analyse-burgerschapsvorming.pdf
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ontdekkend leren, samenwerken, verantwoordelijkheid, eigenaarschap en presenteren. Met 
IPC werken kinderen op de Cornelis Musiusschool voortdurend aan actief burgerschap en 
sociale cohesie. Elk IPC-thema schenkt aandacht aan persoonlijke groei en burgerschap 
waardoor kinderen een toenemend besef ontwikkelen van zichzelf, de gemeenschap en de 
wereld om hen heen. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden.  
  
IPC en actief burgerschap 
De vakken Internationaal (wereldburgerschap) en Mens & Samenleving zijn als leerlijnen in 
het IPC-curriculum verwerkt, met ieder hun eigen leerdoelen. IPC helpt kinderen met het 
ontdekken van hun eigen nationale en culturele identiteit enerzijds. Anderzijds leren kinderen 
samenleven met andere nationale en culturele identiteiten. 
  
Vanuit dit perspectief komen ook grote mondiale kwesties als wereldvrede, duurzaamheid en 
armoedebestrijding aan bod. Leerlingen krijgen voortdurend een wisselend perspectief 
aangeboden en ontdekken zo zelf overeenkomsten en verschillen tussen culturen en landen. 
  
Persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming 
Persoonlijke ontwikkeling en burgerschap gaan hand in hand. Leerlingen hebben persoonlijke 
en sociale vaardigheden nodig om zich te ontwikkelen tot een wereldburger met alles wat 
daarbij komt kijken. 
  
Bij IPC komen een achttal ontwikkeldoelen doorlopend aan bod tijdens de thema’s. Het gaat 
om: aanpassingsvermogen, communicatie, samenwerking, onderzoek, ethiek, veerkracht, 
respect en bedachtzaamheid. De taken zijn zo geschreven dat kinderen voortdurend 
ervaringen opdoen die prikkelen en aanzetten tot oefenen. 
  
Om tot inzichten te komen geef je leerlingen de ruimte om op de doelen te reflecteren. Ook 
het vieren van waar je beter in bent geworden en het stellen van nieuwe doelen zijn 
belangrijke momenten in het leerproces. 
  
Burgerschap in de IPC-thema’s 
IPC werkt zoals aangegeven met thema’s. Een aantal van deze thema’s heeft specifiek 
betrekking op actief burgerschap, bijvoorbeeld het thema ‘Samenleven’. Hier ontdekken 
kinderen de gemeenschap waar ze in leven, hoe jong en oud met elkaar omgaan en welke 
overeenkomsten en verschillen er zijn tussen gemeenschappen. 
  
Bij het thema ‘Voortrekkers van verandering’ komen verschillende regeringsvormen aan 
bod en wordt duidelijk hoe we globale problemen als klimaatverandering aanpakken. De 
grote problemen van deze tijd komen overigens in meerdere thema’s aan bod, bijvoorbeeld 
in: ‘Weer & Klimaat’, ‘Het Milieu’ of ‘Nederland Waterland’. 
 
Het IPC-curriculum biedt in totaal 90 thema’s die allemaal maatschappelijk relevant zijn. De 
vakken Internationaal en Mens & Samenleving komen net als de persoonlijke 
ontwikkeldoelen in al die thema’s aan bod.  
 
Het schoolteam van de Cornelis Musiusschool is zich bewust van de link tussen de IPC-
thema’s en actief burgerschap. Bij de planning en uitvoering van de thema’s wordt er zorg 
voor gedragen dat hier gerichte aandacht voor is op een manier die aansluit bij de visie en 
leerlingenpopulatie van de school. De onderwijstaken die bij elk IPC-thema horen zijn voor 
de leerkracht een goede inspiratiebron.  
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Op de Cornelis Musiusschool wordt tijdens IPC groepsdoorbroken gewerkt. Binnen een 
“milepost” (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8) wordt er met dezelfde thema’s 
gewerkt. De activiteiten worden groepsdoorbroken voorbereid en ook met grote regelmaat 
groepsdoorbroken uitgevoerd. Ouders worden actief betrokken bij IPC. Zo wordt ieder thema 
afgesloten met een thema-presentatie, waarvoor ouders worden uitgenodigd. Dit is 
bevorderlijk voor de gemeenschapszin binnen de schoolgemeenschap en biedt leerlingen een 
goede oefenplaats voor actief burgerschap.  
  
Leerlingenraad 

De Cornelis Musiusschool heeft een actieve leerlingenraad, waar 2 vertegenwoordigers van 

de groepen 5 – 8 zitting in hebben. In de eerste periode van het schooljaar vinden binnen de 

groepen 5 t/m 8 verkiezingen voor de leerlingenraad plaats. Leerlingen stellen zich hiervoor 

verkiesbaar en houden een “pitch” in de groep waarom zij denken een geschikte kandidaat 

te zijn. De leerlingenraad vergadert iedere 5-6 weken met de directeur van de school over 

zaken die zij belangrijk vinden. Zij worden aangemoedigd hierbij de belangen van de 

leerlingen in hun groep te vertegenwoordigen. Voorstellen/initiatieven worden waar haalbaar 

en mogelijk meegenomen en uitgevoerd. Leden van de leerlingenraad maken deel uit van 

diverse werkgroepen van de ouderraad en hebben jaarlijks een overleg met de 

medezeggenschapsraad van de school. Zij vertegenwoordigen de school waar relevant bij 

evenementen in de wijk/stad.   

Duurzaamheid/gezonde leefstijl 

De Cornelis Musiusschool heeft duurzaamheid en gezonde leefstijl als kernwaarden. Wij 

willen leerlingen meegeven om op een respectvolle en duurzame manier met zichzelf, de 

ander en de wereld om hen heen om te gaan. In de dagelijkse routines en ook binnen 

onderwijsprogramma en het themaonderwijs wordt veel aandacht besteed aan welbevinden, 

gezonde voeding, beweging en duurzaamheidsthema’s. Zo worden leerlingen van alle 

groepen actief aangeleerd om afval te scheiden en op een bewuste manier met materialen 

om te gaan. Het wordt op school actief aangemoedigd bewuste keuzes te maken t.a.v. 

voeding en leefstijl. Er is een schoolmoestuin, waar leerlingen actief betrokken worden bij 

het telen van kruiden, groente en fruit. Eén keer per maand koken leerlingen van de 

bovenbouw onder leiding van een schoolkok een gezonde vegetarische lunch voor de gehele 

school. We doen als school mee aan diverse lokale en landelijke initiatieven die aandacht 

besteden aan duurzaamheidsthema’s. Tijdens gastlessen (bijvoorbeeld over plastic soep) 

worden leerlingen bewust gemaakt van de gevolgen van keuzes die mensen maken voor de 

planeet, maar ook van de verschillende tegenstrijdige belangen die hierbij komen kijken. 

M.b.t. duurzaamheid/gezonde leefstijl fungeren gedragskeuzes van het schoolteam en de 

schoolomgeving (energieneutrale gebouw, duurzame keuzes in aankleding materialen 

gebruik) als belangrijk voorbeeld.  

Nieuwsbegrip, jeugdjournaal en nieuwskring 

Een goede nieuwsvoorziening is belangrijk in een democratische samenleving, omdat het 

burgers helpt om mee te doen en de overheid te controleren. Nieuwsvaardigheid en 

interesse in het nieuws zijn daarom belangrijke elementen van burgerschap. Voor de lessen 

begrijpend lezen maakt de Cornelis Musiusschool van groep 5 t/m 8 gebruik van de methode 

Nieuwsbegrip. Bij Nieuwsbegrip vormt een actueel nieuwsitem het uitgangspunt van een les. 

Iedere week komt een nieuw nieuwsitem aan bod. Dit nieuwsitem wordt geïntroduceerd met 

een filmpje en geeft aanleiding voor groepsgesprekken over zaken die spelen in de 
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samenleving. Naast de lessen nieuwsbegrip kijken de leerlingen van groep 7 en 8 met de 

groep het jeugdjournaal. In groep 8 leiden alle leerlingen een nieuwskring, waarbij ze een 

nieuwsitem naar keuzen bespreekbaar maken in de groep en hierover in gesprek gaan.  

Taallessen 

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is van grote invloed op kansen van de 

leerlingen in de samenleving en daarmee ook voor succesvol actief burgerschap en sociale 

cohesie. Op de Cornelis Musiusschool is het percentage anders- en meertalige leerlingen 

relatief groot. Er wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de 

leerlingen. Dit gebeurt niet alleen in de taallessen, maar ook door het creëren van een 

taalrijke omgeving en door gerichte aandacht voor woordenschat, zinsbouw en taalbegrip 

binnen alle vakgebieden. Binnen de taallessen is er specifieke aandacht voor spreek- en 

luistervaardigheden en verschillende gespreksvormen en gesprekstechnieken, waarbij 

leerlingen o.a. oefenen met het vormen en geven van hun mening, discussiëren en 

debatteren.  

Religieuze vieringen/Trefwoord 

De Cornelis Musiusschool is een katholieke basisschool met een open aannamebeleid, waar 

alle leerlingen ongeacht hun culturele of geloofsachtergrond welkom zijn. Wij vinden het 

belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op school en zichzelf kan zijn. We besteden 

daarom ook aandacht aan specifieke feesten en tradities van andere levensbeschouwingen. 

Zo leren we met en van elkaar over verschillende culturen en religies. Op school maken we 

gebruik van de methode Trefwoord, waarbij leerlingen aan de hand van eigentijdse en 

bijbelverhalen worden uitgedaagd na te denken en in gesprek te gaan over 

levensbeschouwelijke thema’s, waarbij aandacht is voor standpunten vanuit verschillende 

geloofstradities en culturen.   

Gebruik ICT middelen/Contract ICT gebruik 

Vanaf groep 1/2 worden ICT middelen actief ingezet, enerzijds ondersteunend aan het 

onderwijsleerproces en anderzijds met als doel leerlingen ICT-vaardig te maken. In de 

bovenbouwgroepen wordt aandacht besteed aan verantwoord ICT-gebruik en komen ook de 

risico’s die bij ICT-gebruik komen kijken expliciet aan bod. Vanaf groep 5 tekenen leerlingen 

jaarlijks een contract met afspraken omtrent het ICT-gebruik op school. Leerlingen die het 

niet lukt zich aan het contract te houden, kunnen (tijdelijk) het recht verliezen om gebruik te 

maken van de ICT-middelen op school. In de bovenbouw worden leerlingen steeds actievere 

gebruikers van Social Media. In de Kanjerlessen wordt hier binnen de lessen expliciet 

aandacht aan besteed. Mochten er voorvallen zijn van wangedrag via Social Media binnen de 

groep, wordt hier middels groepsgesprekken aandacht aan besteed. Indien nodig worden 

ouders hierbij betrokken.  Voor meer informatie over de omgang met ICT en de omgang met 

social media zie ook het ICT beleid en Sociaal veiligheidsbeleid.  

Kiesbord, weektaak, persoonlijke leerdoelen, portfolio 

Op de Cornelis Musiusschool wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de 

verschillende leerlingen binnen een groep. Leerlingen maken allemaal hun eigen 

ontwikkelingsproces door. Naast de doelen van het basisprogramma wordt er gewerkt met 

persoonlijke leerdoelen. In de groepen 4 t/m 8 worden de leerlingen in toenemende mate 

betrokken bij het opstellen en werken aan hun persoonlijke leerdoelen en het nemen van 

verantwoordelijkheid voor het behalen ervan. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap komen 
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onder meer ook terug bij het werken met het kiesbord (groep 1 t/m 4), het werken aan de 

weektaak (groep 6 t/m 8) en het bijhouden van het portfolio.  

Informatiemoment, themapresentaties en kindgesprekken 

Zelfbewustzijn en eigenaarschap zijn 2 van de kernwaarden van de Cornelis Musiusschool. 

Op de Cornelis Musiusschool vinden wij het belang dat leerlingen betrokken worden en zich 

betrokken voelen bij hun eigen leer- en ontwikkelproces. Vanaf groep 3 houden de 

leerkrachten 2x per jaar met alle leerlingen een kindgesprek. Tijdens het kindgesprek gaan 

leerkracht en leerling met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van het kind. Onderwerpen 

als welbevinden binnen de groep, werkhouding en motivatie en persoonlijke leerdoelen 

komen hierbij aan bod. Tijdens deze gesprekken staat de leerling centraal en wordt 

nadrukkelijk gevraagd naar de zienswijze van de leerling op zijn/haar ontwikkelingsproces. 

Daarnaast is er voor de herfstvakantie een informatiemoment, waarbij leerlingen hun eigen 

ouders rondleiden in de groep en hen uitleg geven over de methoden, werkwijzen en 

routines binnen de groep. Ook tijdens themapresentaties (afsluitingen IPC-units) hebben de 

leerlingen “the lead”. Deze initiatieven dragen bij aan het zelfbewustzijn, eigenaarschap en 

verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen.  

Vrije momenten/gymles 

Op school zijn er dagelijks meer “vrije momenten”, zoals het buitenspelen of met de groep 

op pad. Ook tijdens de gymlessen bevinden leerlingen zich in een vrijere setting dan het 

klaslokaal. Tevens komt het voor dat zaken die buiten de school gebeurd zijn (situaties 

thuis/in de wijk/online) de school binnenkomen. Juist tijdens deze vrijere momenten worden 

leerlingen geconfronteerd met situaties waarbij ze kennis en vaardigheden t.a.v. actief 

burgerschap en sociale cohesie kunnen oefenen/in de praktijk kunnen brengen. Het team 

van de Cornelis Musiusschool heeft hierbij een coachende/begeleidende rol en indien nodig 

een leidende/sturende rol. Juist de echte situaties, waarbij van leerlingen verwacht wordt 

solidariteit te tonen, respectvol te reageren en/of verantwoordelijkheid te nemen voor 

gedrag vormen goede leermomenten of zijn aanleiding voor een klassengesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Overzicht onderwijsaanbod  in de groepen 

In de onderstaande tabel een overzicht per bouwsteen burgerschap van welke onderdelen van het onderwijsaanbod in welke groepen gebruikt 

worden als middel om de ontwikkeling Actief Burgerschap en Sociale Cohesie te bevorderen. 
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1. Vrijheid & gelijkheid 1-8 1-8 1-8 5-8 1-8 1-8 5-8  5-8 1-8 1-8  1-8   

2. Macht & Inspraak 1-8 1-8 1-8  1-8 3-8 5-8  5-8 5-8   1-8  1-8 

3. Democratische 

cultuur 

1-8 1-8 1-8  1-8 1-8 1-8  5-8 1-8   1-8 1-8 1-8 

4. Identiteit 1-8  1-8 5-8  1-8  1-8 5-8 1-8 1-8  1-8 1-8 1-8 

5. Diversiteit 1-8  1-8 5-8 1-8 1-8   5-8 1-8 1-8    1-8 

6. Solidariteit 1-8  1-8 5-8 1-8 1-8 1-8 1-8 5-8 1-8 1-8    1-8 

7. Digitaal samenleven 5-8 3-8 5-8   3-8   5-8 5-8  1-8   5-8 
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8. Duurzaamheid  1-8    1-8  1-8 5-8 1-8     1-8 

9. Globalisering      1-8  1-8 5-8 1-8      

10. Technologisch 

burgerschap 

     3-8  1-8 5-8 5-8  5-8    

11. Denk- en 

handelswijzen 

1-8  1-8 5-8 1-8 1-8 5-8  5-8 1-8 1-8 5-8 1-8 1-8 1-8 

12. 

Verantwoordelijkheid 

1-8 1-8 1-8 5-8 1-8 1-8 5-8  5-8 1-8  5-8 1-8 1-8 1-8 

 

Verdere ontwikkeling onderwijsaanbod 

De komende jaren worden de volgende opties om het onderwijsaanbod burgerschapsonderwijs verder te ontwikkelen verkend: 

• Gestructureerd aanbod gastlessen, projecten 

• Inzet Samsam (samsam | platform voor wereldwijze kinderen)  

• Structurele inzet goede doelenactie (bepaald door leerlingenraad) 

• Batterijen inleverpunt (uitbreiding duurzaamheid) 

• Structurele inzet Denkboek 4 en 5 mei (nationaal comité 4 en 5 mei) (democratische cultuur) 

• Filosoferen  

 

 

 

 

 

https://www.samsam.net/


 

8. Monitoring 

Op de Cornelis Musiusschool wordt structureel gewerkt aan het bevorderen van actief 

burgerschap en sociale cohesie. De 12 bouwstenen worden hierbij als uitgangspunt gebruikt. 

De Cornelis Musiusschool vindt het belangrijk om de opbrengsten van het onderwijs in beeld 

te brengen, zodat duidelijk wordt waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling en of de 

nagestreefde doelen zijn behaald.  

Op de Cornelis Musiusschool worden momenteel de volgende meetinstrumenten gebruikt die 

ondersteunend zijn aan het in beeld brengen van de ontwikkeling van de leerlingen op het 

gebied van burgerschap.  

 

• Kanvas 

Op de Cornelis Musiusschool wordt gebruik gemaakt van het Kanjer Volg- en 

Adviessysteem (KanVAS). Dit leerlingvolgsysteem is onderdeel van de Kanjertraining 

en is bedoeld om de sociale opbrengsten in beeld te brengen en het welbevinden en 

de veiligheidsbeleving van leerlingen in beeld te brengen en zicht te houden op de 

groepsdynamiek. Met name de volgende onderdelen van KanVAS geven ons een 

duidelijk beeld van de kwaliteit van de oefenplaats voor Actief Burgerschap en Sociale 

Cohesie: 

1. Sociogram 

In groep 3 t/m 8 vullen de leerlingen 2x per jaar een sociogram in. De 

uitkomsten geven inzicht in de groepsdynamiek en biedt leerkrachten 

informatie over aandachtspunten m.b.t. deze dynamiek op groeps- en 

individueel niveau. De resultaten vormen waar nodig aanleiding voor het 

voeren van groepsgesprekken en/ of individuele kindgesprekken.  

2. Sociale veiligheidslijst 

In groep 6 t/m 8 vullen de leerlingen jaarlijks de sociale veiligheidslijst in. De 

resultaten geven informatie over de veiligheidsbeleving van de leerlingen op 

school. De resultaten van de sociale veiligheidslijst worden gedeeld met het 

schoolbestuur en de inspectie van onderwijs. Tevens worden de resultaten 

besproken met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.  

 Voor meer informatie over KanVAS zie ook het sociaal veiligheidsbeleid of  

KanVAS - Kanjertraining 

• IPC  

De taken bij de IPC-units bieden leerlingen voortdurend de mogelijkheid om kennis, 

vaardigheden en begrip te oefenen, verbeteren en evalueren. IPC werkt met 

Assessment For Learning, waarbij leerlingen zelf reflecteren op hun eigen leren 

(eigenaarschap) en dat leerkrachten samen met de leerlingen de voortgang 

monitoren en in beeld brengen. Dit heeft ook betrekking op aan burgerschap 

gerelateerde vaardigheden zoals samenwerken en verantwoordelijkheid.  

• Meetinstrument burgerschap 

De Universiteit van Amsterdam heeft het meetinstrument Burgerschap ontwikkeld. Dit 

meetinstrument biedt zicht op de burgerschapscompetenties en het 

burgerschapsgedrag van leerlingen. Het meetinstrument is geschikt voor leerlingen 

van elf jaar (groep 7) tot en met zestien jaar en is geschikt voor groep 7 en 8 van het 

basisonderwijs. Gedurende het schooljaar 2022-2023 wordt bekeken of dit 

meetinstrument een passende aanvulling is voor het in beeld brengen van de 

ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden van de leerlingen van de Cornelis 

Musiusschool. 

https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/kanvas/


 

Bijlage I: Leerlijn Actief Burgerschap en Sociale Cohesie 

LEERLIJN BURGERSCHAPSONDERWIJS EN SOCIALE COHESIE 

Vrijheid en gelijkheid 

Houding onderbouw: Leerlingen ervaren dat er in de omgang 
tussen mensen regels en afspraken bestaan over hoe met elkaar 
en met spullen om te gaan. Ze ontwikkelen inzicht in het belang 
van regels en afspraken om op een prettige manier samen te zijn. 
Daarbij is de eigen vrijheid begrensd door de vrijheid van de 
ander: iedereen heeft dezelfde rechten. 

Houding bovenbouw: Leerlingen ervaren dat de regels en afspraken 
in de directe leefomgeving van bijvoorbeeld de klas- en thuissituatie 
kunnen verschillen. Eveneens ontwikkelen leerlingen het inzicht dat 
ook in de bredere samenleving regels en afspraken gelden. Ze 
kunnen dit inzicht in verband brengen met de democratische 
rechtsstaat. 
Door oefening ontwikkelen leerlingen inzicht in de basiswaarden 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit en mogelijke spanning tussen deze 
basiswaarden. Zij leren dat de rechten die zij hebben voortkomen uit 
grondrechten, mensenrechten en kinderrechten. Zij leren tevens dat 
deze rechten niet voor iedereen in de wereld gewaarborgd zijn en 
gerespecteerd worden. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 
• het belang van regels in de klas en op school voor spelen 

en samenwerken; 
• leefregels en afspraken thuis en in de omgeving te 

benoemen en te vergelijken; 
• dat zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening 

houdend met de keuzes van medeleerlingen en de 
geldende afspraken in de klas; 

• dat iedereen rechten en plichten heeft. 
 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 
• over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van 

de democratische rechtsstaat; 
• over grondrechten, mensenrechten en kinderrechten en het 

belang ervan; dat iedereen gelijke rechten heeft die 
universeel zijn en onlosmakelijk met elkaar verbonden; 

• dat de rechtsstaat kaders biedt voor rechten en vrijheden en 
bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik; 

• over de waarborging van en het respect voor die rechten 
hier en daar; 

• over het belang van regels en afspraken thuis en op school 
en deze te vergelijken met die in de publieke ruimte; 

• waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, 
rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de 
geldende afspraken in de klas en omgeving; 

• hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in 
de eigen klas- en schoolcontext en in de omgeving. 
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Macht en inspraak 

Houding onderbouw: leerlingen worden zich ervan bewust dat 

mensen besluiten nemen en dat er in verhoudingen sprake kan 

zijn van hiërarchie. In de onderbouw ligt de nadruk op het 

kennismaken met macht en gezag en de manier waarop dit 

georganiseerd is in de klas, op school, in de eigen woonomgeving 

en in het land. Leerlingen ervaren dat zij inspraak hebben in 

bepaalde besluitvormingsprocessen en weten welke consequenties 

er gelden wanneer zij zich niet houden aan de regels die gesteld 

zijn door gezaghebbenden. 

Houding bovenbouw:  

In de bovenbouw groeit het bewustzijn over de verdeling van macht 

en gezag tussen mensen in verschillende rollen in de directe 

omgeving en de samenleving. Ze kunnen een verband leggen tussen 

vrijheid, gelijkheid enerzijds en anderzijds machtsverhoudingen, 

besluitvormingsprocessen, politieke instituties in de rechtsstaat en 

democratie. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

• dat er regels en afspraken gelden thuis, op school en in de 

publieke ruimte, en welke consequenties het kan hebben 

als je regels overtreedt of afspraken schendt; 

• dat er mensen zijn benoemd of gekozen die gezag hebben 

of dragen op school, in de woonplaats en in het land; 

• dat er regels en afspraken gelden in ons land en welke rol 

verschillende mensen hebben bij het handhaven ervan; 

• het verschil tussen regels en afspraken, en de 

mogelijkheden en grenzen voor leerlingen om daar over 

mee te praten. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• over gezagsdragers en politieke instituties in Nederland, 
Europa en de wereld; 

• over de totstandkoming en handhaving van regels in 
Nederland en Europa; 

• over de werking van ons politieke bestel; 
• wat de buitenwerkingstelling van de rechtsstaat kan 

betekenen, uitgelegd aan de hand van de Duitse bezetting 
en de Holocaust; 

• over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit; 
• over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, 

in de buurt en in het land; 
• manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame 

wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar 
verantwoordelijkheid voor kunnen nemen; 

• over manieren om op school of in de eigen omgeving macht 
te organiseren en uit te oefenen. 

 

Democratische cultuur 

Houding onderbouw: In de onderbouw gaan leerlingen hun eigen 

gevoelens herkennen en benoemen en krijgen ze inzicht in 

gevoelens en emoties van anderen. Leerlingen ervaren dat zij een 

Houding bovenbouw: In de bovenbouw van het PO worden 

leerlingen zich bewust van het feit dat zij een stem hebben in 

kwesties die hen aangaan en leren hun mening te onderbouwen. Zij 
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stem hebben en deze kunnen gebruiken. Zij ervaren dat hun stem 

gehoord wordt en dat hun inbreng ertoe doet bij 

besluitvormingsprocessen in de klas. Zij weten dat de ander ook 

een stem heeft en kunnen hier actief naar luisteren. Leerlingen 

ervaren overeenkomsten en verschillen in het gedrag van mensen. 

Leerlingen leren op te komen voor zichzelf en rekening te houden 

met de gevoelens en standpunten een ander. 

weten dat er bij besluitvormingsprocessen een opbouw is van 

meedenken, meepraten, meedoen en meebeslissen. Zij ontwikkelen 

meer begrip voor de inbreng van anderen en erkennen het belang 

van draagvlak voor besluiten. Zij weten dat meningsverschillen 

emoties kunnen oproepen en kunnen leiden tot conflict. In die 

gevallen kunnen ze daar op een vreedzame manier mee omgaan. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren:  

• om te gaan met hun wensen en hun opvattingen en leren 

zich hierover uit te spreken; 

• de gevoelens, wensen en opvattingen van anderen te 

herkennen; 

• te accepteren dat anderen iets anders willen, maar dat dit 

niet tot een conflict hoeft te leiden; 

• hun stem te gebruiken tijdens gezamenlijke 

besluitvormingsprocessen; 

• dat de ander ook een stem en mogelijk een ander 

gezichtspunt heeft; leren hier naar te luisteren en vragen 

te stellen om meer over de ander en zijn of haar 

gezichtspunt te weten te komen; 

• conflicten in de klas op een vreedzame manier op te 

lossen. 

 

 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• dat het meepraten over zaken die hen aangaan een 
(kinder)recht is; 

• hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten 
voor te geven; 

• in de context van de klas te proberen anderen van hun 
mening te overtuigen; 

• de mening van anderen in eigen woorden samen te vatten; 
• hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe 

inzichten; 
• hun stem te gebruiken tijdens besluitvormingsprocessen in 

de klas- en 
• schoolcontext en daarbij ruimte te maken voor de mening 

van alle leerlingen; 
• er rekening mee te houden dat hun mening of uitlatingen 

emoties teweeg kunnen 
• brengen bij anderen; 
• dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; 

dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen 
worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden; 

• conflicten in de directe omgeving op een vreedzame manier 
op te lossen, maar ook accepteren dat conflicten kunnen 
blijven bestaan. 
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Identiteit 

Houding onderbouw: Leerlingen verkennen spelenderwijs wie ze 

zijn. Ze leren woorden te geven aan wat ze denken, voelen, willen 

en doen. Ze geven zichzelf een plek in de klas, op school en het 

gezin. Ze worden zich ervan bewust welke regels er zijn en welke 

cultuur bij hen thuis heerst. 

Houding bovenbouw: leerlingen ontwikkelen een meer uitgesproken 

identiteit. De rollen van klasgenoten, de sociale omgeving, media en 

andere identificatiefiguren wordt groter. Ze worden zich meer van 

bewust van het belang achtergronden, mogelijkheden en oriëntaties 

bij het ontwikkelen van een identiteit. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

• de eigen grenzen te herkennen, te benoemen en te 
bewaken (emotioneel, fysiek); 

• woorden te geven aan wat ze denken, doen, willen en 
willen worden; leren dat hun taal of talen deel uitmaken 
van wie zij zijn; 

• te benoemen wat ze al kunnen en wat nog niet; wat ze 
leuk vinden om te doen; 

• hun primaire emoties te herkennen, benoemen en ermee 
om te gaan; 

• over zichzelf te praten in termen van toen, nu en later, hier 
en daar (bijvoorbeeld: “toen was ik … nu ben ik, later wil 
ik..."; “hier ben ik/ doe ik … daar ben ik/ doe ik"); 

• te benoemen wat bij hen thuis belangrijke tradities, 
vieringen en rituelen zijn. 

 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• de eigen grenzen te herkennen, te benoemen en actief te 
bewaken (emotioneel, fysiek en seksueel); 

• te duiden wat ze denken, doen, willen en willen worden, en 
daar gepast naar handelen; 

• hun primaire en secundaire emoties te herkennen, te 
benoemen en hier bewust mee omgaan; 

• te benoemen wat ze al goed kunnen en wat ze nog beter 
onder de knie willen krijgen, ook in het licht van het 
onderwijs dat ze na de basisschool willen volgen; 

• uit te drukken met welke groep(en) in cultuur en 
samenleving ze zich verbonden voelen en welke betekenis 
symbolen en rituelen voor hen hebben; 

• enkele verschillende aspecten waardoor hun identiteit mede 
gevormd is bewust waar te nemen: gender, gezin, 
sociaaleconomische achtergrond, levensbeschouwing, religie 
en cultuur; 

• Te reflecteren op de mate waarin hun identiteit mede 
gevormd is en beïnvloed wordt door leeftijdgenoten, 
groepsidentiteiten, (sociale) media, maar ook door 
persoonlijke mogelijkheden en beperkingen; 

• na te denken over schoonheidsidealen, gender, seksualiteit, 
etniciteit en (on)gelijkheid zoals die gerepresenteerd worden 
in/op (sociale) media, en welke invloed die beelden op hen 
hebben. 
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Diversiteit 

Houding onderbouw: leerlingen verkennen spelenderwijs 

verschillende aspecten van hun identiteit in relatie tot de ander. 

Naarmate zij zich meer bewust worden van zichzelf, op andere 

plekken komen en zich gaan spiegelen aan rolmodellen nemen ze 

bewust of onbewust verschillen waar zoals: culturele 

achtergronden en fysieke kenmerken. Zij leren en begrijpen dat er 

overeenkomsten en verschillen zijn. 

Houding bovenbouw: leerlingen leren zich verder te verplaatsen in 

klasgenoten en andere mensen in hun sociale omgeving. Ze 

spiegelen zich aan andere rolmodellen in media en identificeren zich 

hiermee. Op school verdiepen ze zich in de overeenkomsten en 

verschillen tussen mensen die andere achtergronden, mogelijkheden 

en oriëntaties hebben. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

• de primaire emoties met de bijbehorende lichaamstaal van 

een ander te herkennen en benoemen; 

• de grenzen (emotioneel en fysiek) van de ander te 

herkennen en daar rekening mee te houden; 

• fysieke kenmerken van zichzelf te benoemen en te 

vergelijken met de ander; 

• over vriendschap en verliefdheid; 

• de eigen gezinssituatie en de thuiscultuur te vergelijken 

met die van een ander; 

• woorden te geven aan wat de ander doet en wil en daarin 

overeenkomsten en verschillen te ontdekken; 

• samen en/of met hulp van anderen onderlinge conflicten 

vreedzaam op te lossen. 

 

 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• hoofdzaken over religieuze en levensbeschouwelijke 
stromingen en culturele tradities en gebruiken die in onze 
diverse samenleving een rol spelen; 

• over seksualiteit, verschillende seksuele oriëntaties en 
expressies van gender; 

• de grenzen (emotioneel, fysiek en seksueel) van anderen 
herkennen en daar rekening mee te houden; 

• de secundaire emoties van de ander te herkennen en te 
benoemen en te anticiperen op reacties van anderen op het 
eigen handelen; 

• uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende waarden, 
overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen zijn; 

• overeenkomsten en verschillen tussen mensen te herkennen, 
te benoemen, en in aanzet te verklaren; 

• hoe groepsgedrag en (sociale) media de houdingen en het 
gedrag van klasgenoten mede kunnen verklaren. 
 

 

Solidariteit 

Houding onderbouw: Leerlingen ontdekken dat er overeenkomsten 

en verschillen tussen mensen bestaan. Ze ervaren wat het is om 

deel uit te maken van groepen en dat overeenkomsten en 

verschillen binnen groepen een rol spelen. In het samen spelen 

Houding bovenbouw: In de bovenbouw gaan de ontwikkeling uit de 

onderbouw door en wordt het besef van sociale verhoudingen 

versterkt. Leerlingen ervaren processen van in- en uitsluiting op 

persoonlijk niveau en zien deze processen ook terug in de 
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ontwikkelen leerlingen te geven en te nemen, partij te kiezen en 

ontstaan gevoelens van empathie en solidariteit. Het besef 

ontstaat dat zijzelf of anderen soms ongelijkwaardig behandeld 

worden. 

samenleving. Concepten als gelijkwaardigheid en gelijke rechten en 

de tegenpolen daarvan zijn voor leerlingen in deze leeftijd te 

begrijpen. Leerlingen kunnen rekening houden met de ander en 

vanuit rechtvaardigheidsbesef op te (willen) komen voor anderen en 

anderen te helpen. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

• eenvoudige taken en problemen uit te voeren of op te 
lossen met respect voor de afspraken die onderling 
gemaakt zijn; 

• te benoemen wat ze zelf nodig hebben; te zien wat 
anderen nodig hebben en wat dat betekent voor hun eigen 
handelen; 

• in concrete situaties te herkennen en te benoemen wat ze 
eerlijk vinden of oneerlijk, goed dan wel slecht, welke 
spanningen dit op kan leveren en wat dat kan betekenen 
voor hun handelen; 

• over in- en uitsluiting en pesten in de klas. 
 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• taken uit te voeren of problemen op te lossen met respect 
voor de afspraken die onderling gemaakt zijn; 

• doelen te stellen en werkwijzen te bepalen voor werk dat je 
alleen of samen doet; 

• manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep 
op te komen; 

• manieren om voor concrete anderen hier én elders op te 
komen: dat kind in die omstandigheid; 

• voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie 
en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het 
land te herkennen en te benoemen. 

• manieren om kwesties rond solidariteit op school of in de 
omgeving te onderzoeken, deze aan te kaarten en daar zo 
mogelijk gevolg aan te geven; 

• na te denken over de rollen die de overheid, middenveld en 
burgers kunnen spelen bij het bevorderen van solidariteit en 
rechtvaardigheid. 
 

 

Digitaal samenleven 

Houding onderbouw: Leerlingen beginnen verschillende 

mediabronnen te gebruiken en ontdekken dat deze niet voor 

iedereen even toegankelijk zijn. Hiermee communiceren ze met 

anderen en zoeken en/of ontvangen ze informatie. Mediagebruik 

zal veelal spontaan en spelenderwijs plaats vinden, al dan niet op 

Houding bovenbouw: Leerlingen krijgen meer inzicht in het eigen 

mediagebruik en ontwikkelen ze een kritische houding ten opzichte 

van bronnen en informatie. Het bewustzijn van de wijze waarop 

media invloed heeft op beeldvorming, waarheidsvinding en identiteit 

neemt toe. Leerlingen leren gevaren van mediagebruik te herkennen 
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initiatief van de school. Gezien de complexiteit hiervan is de rol 

van volwassen hierbij van groot belang. 

voor zichzelf en voor anderen en daarnaar te handelen: bepaalde 

media-uitingen vermijden of bij twijfel een volwassene inschakelen. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

• verschillende vormen van (media)boodschappen te 

(her)kennen; 

• verschillende functies, primaire doelstellingen en de 

reikwijdte van media te herkennen; 

• hun eigen mediagebruik (type, duur, frequentie) te 

onderzoeken; 

• over de invloed van mediaboodschappen op hun 

leefwereld. 

 

 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• dat bij digitaal communiceren ook omgangsregels gelden en 
kunnen deze toepassen; 

• hun eigen mediagebruik te onderzoeken, zich bewust te 
worden van de gevolgen en van de ethische aspecten 
hiervan; 

• de betrouwbaarheid van digitale informatiebronnen te 
onderzoeken en de verschillen tussen betrouwbare en niet-
betrouwbare informatiebronnen te benoemen; 

• de gevolgen van digitaal communiceren en discussiëren voor 
henzelf en voor anderen te onderzoeken; 

• over verschillende vormen van media(boodschappen), de 
toegang daartoe en hun invloed op hun eigen leefstijl en die 
van anderen; 

• zorg te dragen voor eigen digitale veiligheid en die van 
anderen. 

 

 

Duurzaamheid 

Houding onderbouw: Leerlingen ontdekken dat de leefomgeving 

constant in verandering is. Zij leren hierover aan de hand van 

voorbeelden in de eigen omgeving waarbij sprake is van een 

samenspel van verschillende invloeden. Zij leren in concrete 

situaties ook dat zij zelf invloed uit kunnen oefenen op de 

leefomgeving. 

 

Houding bovenbouw: Leerlingen worden zich er meer bewust van 

dat hun gedrag en daarbij gemaakte keuzes invloed hebben op de 

leefomgeving. Ook neemt het besef toe dat er in het samenspel van 

ecologie, economie, politiek en cultuur verschillende, ook strijdige 

waarden, belangen en overtuigingen bestaan die de leefomgeving 

beïnvloeden. Leerlingen worden uitgedaagd om kritisch na te 

denken over duurzaamheids-vraagstukken, hun eigen standpunten 

hierin en invloed hierop. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

• duurzame keuzes en gedrag te herkennen aan voorbeelden 
uit de eigen omgeving; 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 
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 • de betekenis van de begrippen People, Planet, Prosperity 
(PPP) aan de hand van voorbeelden te herkennen en te 
beschrijven; 

• welke spanningen er zijn tussen de waarden en belangen die 
aan People, Planet, Prosperity verbonden zijn, en de invloed 
van die spanningen op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu 
en later; 

• na te denken over de mate waarin jij samen met anderen 
keuze hebt in vragen rond duurzaamheid; 

• kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van 
anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij 
en veraf, nu en later; 

• na te denken over mogelijke oplossingen voor 
duurzaamheidsvraagstukken, eventueel met gebruikmaking 
van de sustainable development goals (SDG) of andere 
duurzaamheidsdoelstellingen. 
 

 

Globalisering 

Houding onderbouw: In de onderbouw zijn leerlingen nog weinig 

bewust van de omvang en complexiteit van de wereld. Toch 

komen ze aspecten van globalisering in hun omgeving tegen. Ze 

leren bijvoorbeeld dat hun speelgoed, kleren en eten vaak in 

andere delen van de wereld gemaakt worden. Op deze manier 

worden zij zich al meer bewust van de manier waarop ook zij deel 

zijn van een wijde wereld. Daarnaast maken zij kennis met andere 

culturen in hun directe leefomgeving en via de media. 

Houding bovenbouw:  leerlingen worden zich meer bewust van de 

wereld om zich heen en hoe ze hieraan deelnemen en invloed op uit 

oefenen. Zij maken kennis met enkele dimensies die een rol spelen 

binnen het globaliseringsvraagstuk, zoals economische vraagstukken 

(arm en rijk) en sociaal-culturele vraagstukken. Vormen van 

internationalisering variërend van vakanties tot migratie kunnen 

leiden tot reflectie op de eigen identiteit. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• over het Nederlands lidmaatschap van verschillende 
internationale organisaties; 



25 
 

• over manieren waarop zij en klasgenoten verbonden zijn 

met mensen uit andere delen van de wereld; 

• gewoonten en gebruiken van henzelf en van klasgenoten 

te herkennen als komend uit verschillende streken en/of 

tradities. 

 

• over internationale ondernemingen en organisaties in relatie 
tot nationale en internationale wetgeving. 

• over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met 
mensen uit 

• andere delen van de wereld: productie, consumptie, 
ecologie, cultuur, media en migratie 

• te onderzoeken wat de beschikbaarheid van producten uit de 
hele wereld en de bereikbaarheid van andere werelddelen 
voor hen betekent; wat het voor anderen kan betekenen 
voor wie die beschikbaarheid en bereikbaarheid niet 
vanzelfsprekend zijn; 

• een mening te vormen over en zo mogelijk te handelen op 
enkele morele of ethische vraagstukken die met globalisering 
samenhangen. 

 

 

Technologisch burgerschap 

Houding onderbouw: Technologie speelt een grote rol in diverse 

facetten van de samenleving en raakt ook het leven van leerlingen 

in de onderbouw. Het gaat daarbij om het leven thuis, in het 

verkeer, speelgoed en didactisch materiaal. In de onderbouw 

worden leerlingen zich bewust van de invloed van technologie op 

hun leven en dat het veranderingen met zich mee brengt. 

Houding bovenbouw: Leerlingen ervaren dat technologische 

ontwikkelingen voortdurend plaatsvinden en beginnen ze na te 

denken over de invloed hiervan op hun eigen leven en dat van 

anderen. Technologie biedt mogelijkheden, maar ontwikkeling en 

toepassing ervan en ongelijke toegang ertoe roepen ook ethische 

vragen op. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

• verschillende toepassingen van technologie in het 
dagelijkse leven te herkennen 

• over de invloed van technologie op henzelf en op de eigen 
leefomgeving; 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• verschillende toepassingen van technologie in het dagelijkse 
leven en in de samenleving onderzoeken; 

• over de invloed van technologische ontwikkelingen op hun 
dagelijks leven, het eigen gedrag en de mogelijkheid tot vrije 
keuzes; 



26 
 

• veranderingen te verkennen die technologische 
ontwikkelingen teweeg kunnen brengen in hun eigen 
leefomgeving, nu en straks. 

 

• (on)gewenste invloeden en (on)bedoelde effecten van 
technologie in de eigen omgeving te onderzoeken en 
daarover in dialoog te gaan. 

 

 

Denk- en handelswijzen 

Houding onderbouw: leerlingen oefenen (basis)vaardigheden die 

voorwaardelijk zijn voor al het leren, ook op het gebied van 

burgerschap. In deze periode leren leerlingen met hun eigen 

gedachten en gewoonten om te gaan. Ze ontwikkelen hun 

empathische vermogens en leren zich sociaal te gedragen. 

Houding bovenbouw: Leerlingen verwerven een vastere plek in 

sociale groepen. Zij krijgen een toenemende behoefte aan 

zelfstandigheid en het ventileren van een eigen mening. Ze vragen 

om meer eigen verantwoordelijkheid, worden kritisch ten opzichte 

van leeftijdsgenoten en zichzelf en keuren gedrag van anderen/hun 

ouders met nadruk goed of af. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

• zich onder begeleiding te houden aan regels van gesprek 

en uitwisseling, waaronder actief luisteren en vragen 

stellen 

• verschillende manieren om in kleine groepen of met de 

klas te overleggen; hoe je eenvoudige conflicten kunt 

voorkomen en een aantal mogelijkheden om ontstane 

conflicten op te lossen. 

• eenvoudige taken en problemen zelfstandig en in overleg 

uit te voeren en op te lossen met inachtneming van de 

geldende afspraken. 

• gericht vragen te stellen over vanzelfsprekendheden die zij 

binnen en buiten school tegenkomen, onder begeleiding 

eenvoudige onderzoeksvragen op te stellen en een 

eenvoudig onderzoek uit te voeren. 

• zich met hulp gericht uit te spreken over de wereld die zij 

waarnemen. Zij kunnen eenvoudige verbanden leggen 

tussen verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• zich in een aantal verschillende communicatieve situaties 
zoals kringgesprek, vergadering en dialoog te houden aan 
regels van gespreksvoering; gericht vragen te stellen, hun 
mening te verwoorden en te reageren op standpunten en 
inzichten van anderen. 

• hoe zij in conflictsituaties in de eigen omgeving (mee) 
kunnen werken aan een oplossing; manieren hoe ze als klas 
of als groep kunnen overleggen en daarbij te luisteren naar 
de opvattingen van allen. 

• voor zichzelf en samen doelen te stellen en werkwijzen te 
bepalen; handelingsopties te onderzoeken, daar keuzes in te 
maken en daar zo mogelijk gevolg aan te geven. 

• gericht soorten vragen te stellen over vanzelfsprekendheden 
in de directe omgeving; eenvoudige verbanden te leggen en 
overeenkomsten en verschillen te duiden. In aanzet te 
benoemen wat de herkomst van hun overtuigingen is. 

• begrijpelijke argumenten te geven voor hun meningen of 
overtuigingen en verbanden te leggen tussen hun eigen 
overtuigingen en die van anderen; 
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• primaire emoties bij zichzelf te herkennen, te benoemen en 

ermee om te gaan; zij leren de primaire emoties met de 

bijbehorende lichaamstaal van een ander te herkennen en 

te benoemen. 

• anderen waar te nemen als mensen met eigen gevoelens 

en gedachten, daar uitdrukking aan te geven en er 

rekening mee te houden. 

• in concrete situaties ethische dimensies te herkennen en te 

benoemen en hun handelen hier zo mogelijk op af te 

stemmen. 

• het eigen belang en dat van anderen in te zien en te 

verwoorden; te respecteren wat anderen nodig hebben om 

in hun behoeften te voorzien; regels te accepteren en te 

bewaken. 

 

 

• primaire en secundaire emoties bij zichzelf en bij anderen te 
herkennen, te benoemen; zij leren zich in te leven in een 
ander en gaan hier bewust mee om; 

• het perspectief van concrete anderen in een gegeven context 
te herkennen en te beschrijven (hoe zou dat kind daar, in die 
omstandigheden, zich …); te anticiperen op wat hun gedrag 
of uitlatingen teweeg kunnen brengen bij een ander. 

• ethische dimensies te herkennen in concrete situaties en in 
leercontexten; handelingsopties te overwegen, 
consequenties van keuzes af te wegen en het handelen hier 
zo mogelijk op af te stemmen. 

• over wederkerigheid van belangen; hoe ze de belangen van 
zichzelf, van concrete anderen en van de groep kunnen 
behartigen; hoe ze het recht van anderen om binnen 
geldende normen in hun behoeften te voorzien kunnen 
respecteren, bevorderen of bevechten. 

 

Taal (spreken en luisteren, gespreksvormen en technieken), filosoferen, debatteren 

Verantwoordelijkheid 

Houding onderbouw: leren leerlingen de verantwoordelijkheid te 

nemen voor wat ze zeggen en doen en daarbij rekening te houden 

met anderen (mensen, dieren en de aarde). 

Houding bovenbouw: leren leerlingen de verantwoordelijkheid te 

nemen voor wat ze zeggen en doen en daarbij rekening te houden 

met anderen (mensen, dieren en de aarde). Ze voelen zich 

verantwoordelijk voor de gemeenschap. 
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Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

- Zorg te dragen voor het klaslokaal, materialen en persoonlijke 
spullen. 

- Zich te verplaatsen in een ander 
- Zorgdragen voor de schooltuin 
- Dat fouten maken mag 
- Zich verantwoordelijk te voelen voor de uitvoering en het 

resultaat van een activiteit. 
  

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

- Zorg te dragen voor de school, de wijk, het klaslokaal, 
materialen en persoonlijke spullen van henzelf en de ander 

- Zich te verplaatsen in een ander 
- Dat fouten maken mag 
- Zorgdragen voor de schooltuin 
- Zich verantwoordelijk te voelen voor de uitvoering en het 

resultaat van een activiteit. 
- Verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. 

 


