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1) Burgerschapsonderwijs in de praktijk

2) Visie t.o.v. beleidskader & vier dimensies

3) Onderwijsontwerp & didactische principes 

4) Dialoog & discussie 

Output: gedachtenvorming & onderwijsontwerp

Programma



• ROC Midden Nederland

• Kappersopleiding

• Onderwijsassistentenopleiding

Burgerschapsonderwijs in de praktijk van Iris



• Problematische beleidskaders in mbo:

1) Voorschrijvend hoe studenten moeten handelen. Ze moeten 
volgzaam zijn.

2) Vier dimensies nodigen uit tot apart behandelen.

3) Burgerschap losgezongen van beroepscontext. 

Waar reageert de werkplaats op? 



• Praktische benadering (concrete situaties waarin studenten op 
het spel staan en verantwoordelijkheid moeten nemen)

1) Zelf denken over hoe te handelen. Diverse opvattingen 
bevragen in de klas, niet voorschrijven wat goed burgerschap 
is of hoe ‘we’ dit zien in Nederland. 

2) Vier dimensies op elkaar betrekken. 

3) Laten zien hoe uitoefening van beroep niet losgezien kan 
worden van burgerschapsopvatting. 

Wat stellen we voor? 



• Praktische benadering (concrete situaties waarin studenten op 
het spel staan en verantwoordelijkheid moeten nemen)

Oefenen van:

1) Zelfverantwoordelijkheid

2) Medeverantwoordelijkheid

3) Taakverantwoordelijkheid

Door hier kritisch over te denken.

Dit resulteert in:



https://werkplaatsburgerschap.nl

Highlights





Voorbeeld



1) Andere manier van denken over status van beroep: veranderlijk 
en in context van de samenleving.

2) Meer integrale aanpak van burgerschapsvorming in 
beroepsonderwijs.

3) Kennis moet fundamentele plek krijgen (in lerarenopleidingen).

4) Scholen moeten erkennen dat, en herkennen welke, 
burgerschapsvraagstukken bij hen binnen komen of door hen 
gecreëerd kunnen/moeten worden.  

Wat vraagt dit van docenten?



• Wat we nu in hoofdlijnen helder zouden moeten hebben 
gemaakt:

1) Hoe we ons positioneren t.o.v. beleidsbenadering

2) Hoe we dit verwoorden

3) Hoe we dit naar praktijk vertalen

Vragen?



Werksessie



• Bv over:
• Toepasbaarheid

• Opschaalbaarheid

• Begripsmatige helderheid

• Achterliggende ideeën over mens & maatschappij

Dialoog/discussie



www.werkplaatsburgerschap.nl

Daan van Riet – daan.vanriet@hu.nl

Laurence Guérin – lguerin@rocvantwente.nl

Meer weten? 

http://www.werkplaatsburgerschap.nl/
mailto:daan.vanriet@hu.nl
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