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De keien eerst! 
Actief burgerschap/Sociale integratie.  

Met de AVS op weg.  

 

 

Elaine Toes  

met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor 

hun inbreng tijdens de expertmeeting op 24 juni 2010: Alex 

van den Berg, Bert Loode, Hannelore Bruggeman,  

Marijke van Amersfoort, BartJan Commissaris, Jan Stuijver, 

Marion van der Kamer. 
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Inleiding 
 

Kinderen voorbereiden op hun rol als burger in de samenleving is al eeuwenlang 

een taak van het onderwijs. Dit speelt een rol vanuit zowel de socialiserende als 

vanuit de kwalificerende functie van het onderwijs. Wat wel nieuw is, is de 

expliciete verplichting voor scholen om participatie en burgerschap te bevorderen. 

Er zijn kerndoelen voor geformuleerd. Burgerschapsvorming is geen vrijblijvende 

activiteit meer. De inspectie ziet er dan ook op toe dat wordt voldaan aan een 

aantal specifieke indicatoren. Deze aanscherping zegt iets over het belang dat in 

onze maatschappij wordt gegeven aan burgerschapsvorming.  

 

Soms zien schoolleiders en leerkrachten op tegen de extra ballast die het werken 

aan Actief Burgerschap oplevert. Voor hen is het een klus die er bij komt. Anderen 

kijken hier anders tegen aan. Immers, om kinderen op te voeden tot mondige en 

vaardige burgers, is meer nodig dan een focus op de basisvaardigheden. 

Tegelijkertijd hoeven scholen dit werk niet alleen te doen. Er zijn veel 

maatschappelijke instellingen die willen samenwerken met het onderwijs en dit 

ook concreet doen. Het is goed om te constateren dat Actief Burgerschap aan veel 

tafels wordt besproken. Het is te verwachten dat ook in het nieuwe regeerakkoord 

de socialisatiefunctie van het onderwijs een actueel thema blijft.  

 

Op dit moment is er een grote aandacht voor taal en rekenen. De resultaten van 

het onderwijs staan in de belangstelling. Om onderwijsresultaten te verbeteren is 

echter een goed pedagogisch klimaat van belang. Veiligheid is hierbij een 

sleutelwoord. We vergelijken dit wel met het willen asfalteren van een weg die 

geblokkeerd wordt door grote brokken steen, die op de weg zijn gevallen. Je zult 

eerst de keien moeten verwijderen, voordat het echte werk kan beginnen.  

De maatschappij ”dat ben je met elkaar”, het vormgeven van een maatschappij 

met waarden als vrijheid, democratie en jezelf kunnen zijn in relatie tot de ander 

is de essentie van actief burgerschap.  

 

Actief burgerschap werkt aan een fundamenteel gevoel van veiligheid en 

competent voelen. Dit heeft niet alleen een positief effect op de maatschappij van 

de toekomst, het heeft zeker ook effect op het onderwijsresultaat, zowel van de 

individuele leerling als van de school in totaal. Zie ook Ledoux e.a. (2003). Het is 

zeker een thema om nader op in te zoomen. Er zijn instrumenten in ontwikkeling 

om de effecten van Actief Burgerschap te meten: 

http://burgerschapmeten.nl/index.html  

 

 

W.Wardekker (2000): “Goed burgerschap veronderstelt niet alleen kennis van de 

samenleving. In de moderne sterk aan verandering onderhevige samenleving moet 

iedereen telkens opnieuw zijn plek zien te vinden. Het gaat om het opbouwen van een 

eigen identiteit in dialoog met anderen en vanuit betrokkenheid bij anderen.” 

http://burgerschapmeten.nl/index.html
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Consequenties op twee niveaus 
Wat zijn de consequenties van extra aandacht voor Actief Burgerschap op niveau 

van de school en op niveau van het schoolbestuur? 

 

Schoolniveau 

De kerndoelen verplichten alle basisscholen tot de invoering van actief 

burgerschap en sociale integratie. De inspectie hierover: “Scholen hebben de 

opdracht actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen”. 

 

Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken 

van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Met sociale 

integratie wordt de deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele 

achtergrond) aan de samenleving bedoeld.  

 

Er zijn veel manieren waarop de scholen de opdracht tot bevordering van 

burgerschap en integratie kunnen invullen. Scholen moeten daarbij bijvoorbeeld 

rekening houden met de lokale omgeving, de samenstelling van de 

leerlingenpopulatie, de wensen van de ouders/verzorgers en de 

levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school. De wettelijke opdracht regelt 

daarom niet hoe scholen burgerschap en integratie moeten bevorderen, maar 

verplicht wel dát scholen er aan werken. Vaak zijn ook diverse vormen van Brede 

school ontwikkeling hiermee verbonden. Dit betekent dat scholen er niet alleen 

voor (hoeven te) staan. De ontwikkeling van Actief Burgerschap komt hiermee in 

een ander licht te staan. De socialisatiefunctie van het onderwijs is in beweging. 

Het wordt belangrijker enerzijds en anderzijds zijn er meer deelnemers die de 

scholen hierbij behulpzaam kunnen zijn. Zaak is dan ook eerst vast te stellen wat 

er voor de leerlingpopulatie toe doet en vervolgens pas te besluiten wie voor de 

uitvoering hiervan in aanmerking komt. 

 

Sinds 1 februari 2008 worden de volgende aandachtspunten uit het toezichtkader 

“Actief burgerschap en sociale integratie” betrokken bij de beoordeling van de 

onderwijskwaliteit ter bevordering van burgerschap. 

- Aandachtspunt 1: De school heeft een visie op de wijze waarop ze 

burgerschap en integratie wil bevorderen, geeft daar planmatig invulling aan 

en stelt doelen. 

- Aandachtspunt 2: De school verantwoordt de wijze waarop ze invulling geeft 

aan bevordering van burgerschap. 

- Aandachtspunt 3: Het onderwijs in de school is niet strijdig met basiswaarden 

en corrigeert uitlating van leerlingen als dat nodig is. 

- Aandachtspunt 4: De school heeft inzicht in mogelijke risico’s rond 

burgerschap onder leerlingen en speelt daar bij de invulling van het onderwijs 

zo nodig op in.  

 

Uit de gegevens van de inspectie blijkt dat veel scholen moeite hebben om 

concreet te omschrijven wat ze doen aan het bevorderen van actief burgerschap. 

Het is vaak een verzameling van activiteiten zonder dat daar een gedeelde visie 
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en een hieraan gerelateerd uitgewerkt activiteitenplan aan ten grondslag ligt. Zie 

ook het onderwijsverslag 2009. 

 

Het doel van de AVS is activiteiten Actief Burgerschap, zoals door en binnen veel 

scholen meer of minder bewust worden uitgevoerd, in een concreet helder kader 

te plaatsen. Hierbij is het instrumentarium van het SLO een belangrijk hulpmiddel. 

Nadat de foto van de huidige situatie is gemaakt, de koers voor de nieuwe richting 

duidelijk is, wordt een uitwerkingsplan gemaakt.  

De eerste scholingsdag, de zogenoemde inspiratiedag, is vooral gericht op de 

eerste twee aandachtspunten (visie en verantwoording) en geeft een aanzet voor 

een uitwerkingsplan, dat vervolgens kan worden opgezet en uitgevoerd. 

 

Bestuursniveau 

Een groep scholen, vallend onder een bestuur, draagt een bepaalde visie uit. Vaak 

gaat het om termen als kernwaarden en identiteit. Het bestuur wil naar buiten 

overkomen als een professionele partner handelend vanuit gedeelde waarden. 

Ook de identiteit van een organisatie speelt hierbij een rol. Denk daarbij aan de 

waarden van het Openbaar Onderwijs, maar ook aan de positionering van een 

Islamitische school.  

Deze vraagstukken hebben een duidelijke link met de maatschappelijke oriëntatie 

van een schoolbestuur. Het spreekt voor zich dat deze maatschappelijke oriëntatie 

ook implicaties heeft voor de aangesloten scholen.  

 

Het vormgeven van de lijn van bestuur naar school en het koppelen van relevante 

activiteiten hieraan op de diverse niveaus binnen een onderwijsorganisatie 

gebeurt nog onvoldoende. Scholen staan in wijken en hebben steeds meer een 

positie in de wijk verworven. Dit kent een historie vanuit achterstanden, 

naschoolse activiteiten of vanuit ondernemerschap om het leerlingenaantal in 

positieve zin te kunnen beïnvloeden. Maar ook via actief burgerschap kan deze 

relatie met de wijk, als sociale omgeving, nieuwe impulsen krijgen en daarmee 

ontstaat er een duidelijker bindende organisatie (sociaal huis) in de wijk.  

 

Tijdens een expertmeeting op 24 juni 2010 heeft de Algemene Vereniging 

Schoolleiders (AVS) een aantal (bovenschoolse) directeuren diverse vragen 

gesteld. De hierin naar voren gebrachte opinies zijn verwerkt in deze notitie. 

Het is herkenbaar dat vooral op impliciete wijze gewerkt wordt aan Actief 

Burgerschap. Er is inderdaad nog weinig sprake van gestructureerde aandacht. Dit 

betekent dat het van belang is om dat wat er al gebeurt aan Actief Burgerschap te 

gaan expliciteren en vervolgens vanuit een gedeeld school/bestuurskader te gaan 

werken. Van belang is dat geleerd wordt binnen een integraal kader te denken en 

dat leerkrachten/directeuren leren boven de school uit te kijken. De AVS sluit 

hierop aan door aandacht te besteden aan kennis en houding die van belang zijn 

bij het werken aan Actief Burgerschap. Door eigen successen uit te bouwen en 

verbindingen te leggen met de elementen uit het leerplan (SLO) ontstaat zicht op 

de eigen motieven. Als de motivatie aldus wordt onderzocht, ontstaat stimulans 

van binnenuit en blijft het beeld van de beoogde doelstellingen helder. Men moet 

het zelf willen, een visiestuk “van boven” is onvoldoende.  
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Schoolleiders zien voor Actief Burgerschap en de profilering van het onderwijs 

zowel kansen als bedreigingen. Ten eerste is het verschillend als gevolg van de 

verschillen in identiteit van besturen/scholen. Genoemd wordt dat vooral 

openbaar onderwijs Actief Burgerschap kan inzetten voor de profilering van de 

scholen. Gericht werken aan Actief Burgerschap en sociale integratie is echter iets 

anders. Het gaat om verschillende doelen, verschillende visies en daaraan 

gekoppeld verschillende activiteiten. Uiteraard besteedt de AVS hieraan bij de 

intake duidelijk aandacht. Het is logisch Actief Burgerschap te verbinden aan de 

kernwaarden van de organisatie.  

 

De genoemde maatschappelijke achtergronden worden herkend en “De keien 

eerst” is een thema zijn voor de AVS om met scholen en besturen aan te werken.  

Een belangrijke bevorderende factor is om niet een “belerend” programma aan te 

bieden. Het vertrekpunt is juist de school/het bestuur. Hierbij worden de eigen 

kracht en de eigen ideeën ingezet die al in scholen aanwezig zijn. Veel besturen 

doen hier onbewust al aan. Dit wordt dan ook toegepast. 

 

Uitdaging 
De AVS ziet in voorgaande een uitdaging om schoolbesturen (en hun scholen) te 

ondersteunen bij het vormgeven van beleid (en activiteiten) bij hun 

maatschappelijke uitstraling en de hierbij passende activiteiten op bestuursniveau 

en op schoolniveau. 

AVS biedt hiervoor de mogelijkheid te starten met een zogenoemde inspiratiedag 

Actief Burgerschap. In het najaar 2010 wordt een aantal van deze inspiratiedagen 

uitgevoerd. Vanaf het voorjaar 2011 komt actief burgerschap in het aanbod van 

de AVS via een specifiek hiervoor ontwikkelde AVS methodiek.  

Inhoud 

In aansluiting op de kernbegrippen van de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) 

gaat het bij actief burgerschap om drie elementen: 

a. Democratie 

b. Participatie 

c. Identiteit 

 

Benchmark 

Mogelijk interessant is de optie om een landelijk ontwikkelingsbeeld van het 

onderwijs op dit thema te ontwikkelen. Op termijn kan een landelijke monitor 

worden ontwikkeld om de huidige stand van zaken en het ambitieniveau vast te 

leggen. De kernbegrippen van de SLO kunnen hierbij als basis gebruikt worden. 

Hiermee kan een schets van het onderwijs ontstaan, over maatschappelijke 

oriëntatie van schoolbesturen. Hierover zal vindt nader overleg plaats met 

programmamanager sociale cohesie van de inspectie. Belangrijkste is dat op 

inspirerende wijze gewerkt wordt aan Actief Burgerschap en Sociale integratie. 



6 

 

Motivatoren 

Om gericht aan de slag te gaan, is van belang te weten waarom scholen en 

besturen willen werken aan Actief Burgerschap. Ligt er een visionaire droom aan 

deelname ten grondslag of zijn er meer pragmatische redenen. Scholen en 

besturen nemen om verschillende redenen actief deel aan Actief Burgerschap en 

streven dus naar verschillende resultaten. Genoemd worden: 

- wettelijke verplichting (kerndoelen); 

- kernwaarden en imago uitdragen (koopfactoren voor ouders); 

- effecten op sociaal emotioneel gebied (als voorwaarden voor leren); 

- relatie met de wijk (participatie in maatschappelijk netwerk). 

 

Allereerst is er de wettelijke plicht via de kerndoelen. Scholen moeten bij wet 

invulling geven aan Actief Burgerschap. Scholen gebruiken de energie voor actief 

burgerschap om ook andere belangrijke doelstellingen te behalen. Namelijk voor 

het uitdragen van de eigen kernwaarden, de eigen identiteit. Er is een belangrijke 

relatie te leggen tussen actief burgerschap/sociale integratie en de kernwaarden 

van een school. Ditzelfde geldt ook voor de schoolbesturen. Om een goede 

marktpositie te behouden, moet een schoolbestuur ook uitstraling hebben. Vaak 

gaat het dan om de mate waarin en de wijze waarop het bestuur/de school 

invulling geeft aan de eigen kernwaarden.  

Het is logisch om actief burgerschap/sociale integratie (maatschappelijke 

oriëntatie) via een heldere lijn tussen bestuur en scholen op te pakken.  

 

Uit visienota en onderwijspraktijk van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) 

(januari 2008):  

“Het geheel is meer dan de som der delen. Het bestuur van het OOZ wil een meerwaarde 

zijn voor de maatschappij. Door een actieve en zichtbare rol in de huidige maatschappij op 

het gebied van actief burgerschap en sociale integratie wil zij een voorbeeld zijn voor de 

deelnemers aan de maatschappij van de toekomst, de aan ons toevertrouwde kinderen. 

Alle scholen binnen OOZ zijn aan de slag rond dit thema. Een thema dat de 

grondbeginselen van het openbaar onderwijs raakt. Het bestuur van het OOZ wil hierbij een 

stimulerende rol spelen. Het bestuur wil bovendien, als relevante Zwolse en regionale 

partner, haar plek op het terrein van burgerschapsvorming zichtbaar opeisen. Een 

voorbeeld hiervan is het beleidsrijk invulling geven van het sponsorbeleid vanuit de 

kernwaarden.” 

 

Natuurlijk is vooral relevant dat de primaire doelstellingen van de school 

bevorderd kunnen worden door te werken aan Actief Burgerschap. Denk hierbij 

aan de verwachting van positieve effecten op sociaal emotionele ontwikkeling van 

leerlingen, bevorderlijk voor het cognitief leerproces. Ook secundaire 

doelstellingen kunnen worden bevorderd, zoals een betere relatie met de wijk en 

daardoor een soepeler werkcontext voor de scholen. 

In de praktijk blijkt dat er nog te weinig systematisch aan Actief Burgerschap 

gewerkt wordt. Daarom ontwikkelt de AVS een ondersteunende aanpak. Hierbij 

kan gedacht worden aan een aanpak die start bij de school of een aanpak die start 

bij het bestuursniveau. Inspiratiedagen op schoolniveau en/of bestuursniveau zijn 

hierbij een startpunt. De metafoor van “De keien eerst” houdt in dat 

scholen/besturen aan de slag gaan met het onder ogen zien van die zaken die het 

onderwijs belemmeren en gaan ontdekken welke zaken het onderwijs kunnen 
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versterken. Dit wordt gezocht in de eigen context van de scholen. Nadrukkelijk 

geldt dat de verbinding met de nabije organisaties ondersteunend kan werken 

voor de scholen. Gestreefd wordt naar een dag die inspireert en uitnodigt om de 

volgende dag concreet (en doelgerichter) aan de slag te gaan.  

Tijdens de expertmeeting geven schoolleiders aan dat het wenselijk is dat bewust 

wordt gekozen voor het bevorderen van Actief Burgerschap op een bepaald niveau 

(top down of bottom up). Algemeen wordt aangegeven dat een bestuur proactief 

moet zijn en bijvoorbeeld aan moet geven wat van de scholen wordt verwacht. 

Vervolgens geeft elke school dan aan “hoe” dit wordt uitgewerkt. Het zou 

bijvoorbeeld in een ondernemersplan opgenomen kunnen worden. Als 

leerkrachten zien dat problemen op school met een aanpak voor Actief 

Burgerschap kunnen worden verminderd/opgelost, versterkt dit de motivatie voor 

activiteiten. Aanwezigen tijdens de expertmeeting benadrukken dat het cruciaal is 

de wijk hierbij te betrekken. Het helpt als scholen goede voorbeelden krijgen, 

bijvoorbeeld hoe je kunt starten vanuit de leerlingenpopulatie, vanuit 

levensbeschouwelijk oogpunt of hoe je Actief Burgerschap kunt organiseren 

(voorhoedescholen, kerngroep, volgscholen e.d.). 

Aansluiting bij de ordening van de SLO (democratie/participatie en identiteit) 

wordt logisch gevonden, als houvast, niet als star keurslijf. 

De start van activiteiten kan zowel op school als op bestuursniveau liggen. Er 

moet wel een bestuursvisie zijn op Actief Burgerschap. Deze visie kan ook 

inhouden dat op de afzonderlijke scholen gestart wordt met een brede oriëntatie 

op de omgeving en dat het vervolg is te bundelen richting bestuursbeleid. Er kan 

ook centraal gestart worden met daarna bestuiving richting de scholen. Het niveau 

van starten hangt af van de bestuursvisie op beleidsontwikkeling. Dat Actief 

Burgerschap als thema van belang is, moet wel vanuit het bestuur duidelijk 

worden gemaakt. Scholen kunnen ook veel leren van elkaar. Gezamenlijke 

schoolontwikkeling rond Actief Burgerschap kan een vliegwiel zijn voor de 

organisatie als geheel.  

 

Programma opzet 
De AVS hecht aan het belang van de invoering van Actief Burgerschap en wil 

hierin zowel voor besturen als voor individuele scholen een programma bieden. Er 

wordt nadrukkelijk gewerkt vanuit beide niveaus met inachtneming van 

voorgaande. Een programma voor Actief Burgerschap en het expliciteren van de 

maatschappelijke oriëntatie van besturen levert veel op. Er wordt gestart met de 

vraag wat er al gebeurt aan Actief Burgerschap en wat de ambitie is van 

scholen/besturen. Hierbij kan het zelfevaluatie instrument van de SLO een rol 

spelen (Maatschappelijk Verantwoord, SLO, 2009). 

Actief Burgerschap is zowel op schoolniveau als op bestuursniveau een belangrijk 

thema. Overeenstemming tussen missie, strategie en visie is belangrijk. Daarbij 

kunnen er binnen één bestuur wel verschillen tussen scholen zijn.  

Er zijn verschillende programma’s mogelijk. Eén daarvan is een studiedag voor 

directies en bovenschools management rondom Actief Burgerschap. Hieraan 

kunnen de kernwaarden van de organisatie worden gekoppeld en kan een nadere 

analyse op relevante onderdelen van het Strategisch Beleidsplan en onderdelen 

van Management Contracten worden betrokken. Deze studiedag kan worden 
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gevolgd door studiedagen op de afzonderlijke scholen, waarbij naast de inbreng 

van en voor de scholen ook de opbrengsten van en voor het bestuur worden 

meegenomen. Andersom is echter ook mogelijk. Er kan vanuit de afzonderlijke 

scholen gewerkt worden tot een totaal beeld op bestuursniveau. De studiedagen 

kunnen ook op eigen initiatief van de scholen worden gedaan, waarbij de 

bestuurscomponent vervalt.  

Van belang is om de eerste studiedag het karakter van een inspiratiedag mee te 

geven.  

 

De meerwaarde van de AVS kan dan ook vooral liggen in een soort getrapte 

aanpak, waarbij we een werkwijze ontwikkelen om de kansen en bedreigingen op 

“lokaal niveau” te determineren en deze om te zetten naar een actieplan met een 

concretisering van de bestaande, vernieuwde of geheel nieuwe visie.  

 

De diversiteit tussen besturen is enorm groot. Denominatie, omvang, ligging, visie 

zijn enkele kenmerken waarop verschillen zich voordoen. Aan de andere kant 

wordt wel maatwerk verwacht. Wat heb ik als (bovenschools) manager nodig en 

wat levert het mij op?  

Het is een hele uitdaging om trajecten voor Actief Burgerschap op te zetten. Top 

down en bottom up. Tijdens een intakegesprek wordt een bepaalde route gevolgd 

en wordt vastgesteld langs welk spoor gewerkt gaat worden, beginnend op 

bestuursniveau of op schoolniveau. Hierdoor is het goed mogelijk aan te sluiten 

bij de praktijk van een school/bestuur. Centraal staat wat voor een bestuur en/of 

school op dit moment wenselijk is.  

 

Programma inhoud 

Een citaat: “Dit is de eerste zogenaamde studiedag waarin we onze eigen praktijk 

hebben bekeken en de flappen na een uur al helemaal vol stonden met 

activiteiten. Niet om te gaan doen, maar die we al deden. Nooit begrepen dat dit 

allemaal onder actief burgerschap viel. Wat wel opviel was dat wij zeggen een 

echte wijkschool te zijn, maar eigenlijk niet buiten onze eigen school komen. 

Participatie gaan we nu echt aan werken!” 

 

De AVS heeft eerste ervaringen opgedaan in de praktijk. In het najaar van 2010 

wordt de programma-inhoud nader opgezet en uitgevoerd in een aantal pilots. Het 

is mogelijk dat u hieraan deelneemt tegen een speciaal tarief, wanneer u 

daarnaast als referent wilt optreden tijdens enkele expertmeetings over Actief 

Burgerschap. De globale lijnen zijn en worden ingevuld in nauw overleg met 

managers van onderwijsorganisaties uit de praktijk. Tijdens de expertmeetings 

worden programmaopzet en programma-inhoud uitgewisseld en worden 

ervaringen geanalyseerd om nog betere interventies te ontwikkelen voor het 

beoogde programma. 

De ingrediënten van een studiedag zijn: 

1. Introductie op het thema. 

2. Analyse van de school/bestuurssituatie (wat wordt al gedaan aan democratie, 

participatie en identiteit) 
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3. Gewenste visie van school of bestuur (wat wil je doen aan democratie, 

participatie en identiteit) 

4. De weg van a naar b. (hoe kom je daar?) 

5. Kaders voor een plan van aanpak. 

 

Na deze studiedag kunnen het schoolbestuur of de school verder geholpen worden 

bij de uitvoering van het plan van aanpak. Uit de praktijk blijkt dat dit veelal 

meerjaarlijkse trajecten zijn. Actief Burgerschap raakt het hart van de school. 

 

Ervaringen van deelnemers: “Het is een dag met inhoud, geeft energie, biedt 

handvatten, is motiverend om tot actie te komen, het is geen typische 

vergaderdag, er is veel tijd voor uitwisseling en het is niet belerend. Deze eerste 

studiedag is een inspirerende dag, een dag die de volgende dag tot actie leidt!”. 

 

Deelnemers aan expertmeetings kunnen vanaf heden tegen sterk gereduceerd 

tarief participeren in de uitvoering van dit traject (startfase). Wilt u een 

inspiratiedag Actief Burgerschap door de AVS laten organiseren, neemt u dan 

contact met ons op. U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij Elaine Toes 

(e.toes@avs.nl of 06 – 12 94 62 81).  
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