Actief Burgerschap en Sociale Integratie
Doel van de school
Menselijke waardigheid ontstaat alleen door de waardigheid van anderen te respecteren.
Visie van de school
De visie van de school wordt op een zeer nabije manier vertolkt door . M. de Winter in zijn
artikel in: Opvoeding in democratie; 2006.
Het begrip “burgerschapsvorming” komen we steeds meer tegen. Dat komt vooral omdat de
Eerste en Tweede kamer het wetsvoorstel “Bevordering actief burgerschap en sociale
integratie” hebben aangenomen. Deze wet is vanaf 1 februari 2006 in werking getreden. Het
type burgerschap dat de overheid door middel van de nieuwe wet wil ontwikkelen is het
“kritisch-democratisch burgerschap”
Voor de scholen betekent dit dat ze een bijdrage moeten leveren aan de integratie van
scholieren in de Nederlandse samenleving door middel van burgerschapsvorming.
De discussie erover komt vaak voort uit ontevredenheid over de betrokkenheid van burgers bij
de samenleving en het gebrek aan normen en waarden onder jongeren.
Onder actief burgerschap verstaat de minister van Onderwijs “de bereidheid en het vermogen
van personen en groepen, om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve
bijdrage aan te leveren”. De invoering hiervan op de basisschool zou er volgens de minister
voor moeten zorgen dat de leerlingen voorbereid worden op deelname aan de pluriforme
samenleving.
Bij de vorming van kritisch democratisch burgerschap is zowel de individuele als de sociale –
op het algemeen belang gerichte- ontwikkeling van belang.
Waardeontwikkeling is een continu proces, waarbij een kritische houding net zo belangrijk is
als een communicatieve als empathische houding.
Bij de ontwikkeling van kritisch democratisch burgerschap is kritische reflectie erg
belangrijk waarbij kinderen geleerd moet worden om kritisch naar zichzelf en de wereld
om zich heen te kijken zodat vermeden wordt dat dingen worden overgenomen omdat ze
altijd al zo gingen. Eigenschappen zoals zelfreflectie, communiceren en de dialoog
voeren kunnen hierbij helpen.
Burgerschapsvorming wordt volgens het leerplan niet gezien als een apart vak. Het moet
een vanzelfsprekend onderdeel zijn van meerdere vakken. Het komt ook tot uiting in de
wijze waarop de school invulling geeft aan regels ten aanzien van veiligheid,
ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en leerkrachten
(schoolregels).
Er zijn in de uiting van burgerschap verschillende domeinen te onderscheiden. Het eerste
domein is als we de kinderen kennis willen laten vergaren over verschillende vormen van
democratie in al haar hoedanigheden. Leermomenten die wij als school daarin herkennen
worden weergegeven in onderstaand schema.

Het tweede domein is als we kinderen bewust willen maken van hun rol in de samenleving
van de groep. Binnen dit domein besteden aandacht aan de onderstaande situaties waarin de
kinderen een rol op zich nemen om het functioneren van de groep mogelijk te maken.

Het derde domein is het domein van de plaatsbepaling van de persoon in zijn of haar kritische
houding ten opzichte van de eigen identiteit. Wij streven naar de volgende gespreks- en of
leermomenten voor de kinderen.

Dankzij deze indeling van het SLO valt in het meerjarenbeleidplan van de school af te lezen
op welk moment de school aandacht gaat geven aan situaties uit de drie domeinen.
Uit de domeinen wordt minstens herkenbaar dat actief burgerschap geen vak op zich zal zijn
maar een kritische houding van zowel de leerkracht als de leerling om telkens weer een
verband te leggen met de wereld (Nederlandse democratie) waarin wij leven.

