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GROTE OPDRACHTEN LEERGEBIED BURGERSCHAP
Voorliggende grote opdrachten zijn opgesteld door het ontwikkelteam Burgerschap tijdens
de tweede en derde ontwikkelsessies van Curriculum.nu (mei en oktober 2018). Het team
heeft deze grote opdrachten op basis van de ontvangen feedback aangescherpt tijdens de
derde ontwikkelsessie (december 2018).
Grote opdrachten beschrijven de essentie van het leergebied. Op basis van de grote
opdrachten formuleert het ontwikkelteam vervolgens bouwstenen. Bouwstenen beschrijven
de benodigde kennis en vaardigheden. De bouwstenen vormen uiteindelijk, samen met de
visie en de grote opdrachten, input voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen.
Over Curriculum.nu
Het is belangrijk dat de inhoud van het onderwijs tegemoet komt aan de eisen die nu en in
de toekomst gesteld worden aan mensen. Curriculum.nu gaat over de actualisatie van het
curriculum, waarin is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Teams van
leraren en schoolleiders ontwikkelen samen bouwstenen als basis voor de herziening van
de kerndoelen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Daarnaast doen zij aanbevelingen voor de bovenbouw in het voortgezet onderwijs. De
curriculumherziening biedt kansen om te zorgen voor doorlopende leerlijnen van primair
naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs. De
bouwstenen bevatten een aanzet daartoe. De curriculumherziening wil daarnaast de
samenhang in het onderwijs bevorderen, de overladenheid terugdringen en een betere
balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en
persoonlijke vorming.
Kijk voor meer informatie op www.curriculum.nu.
Januari 2019

1

.

BIJGESTELDE GROTE OPDRACHTEN
VAN VISIE NAAR GROTE OPDRACHTEN
De waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit vormen de basis voor de uitwerking van de
Grote opdrachten (GO). Grote opdrachten zijn de organiserende eenheden die de
concretisering van de visie in onderwijsinhoud mogelijk maken. Voor burgerschap zijn zij
uitgewerkt in de thema’s democratie en diversiteit, die de inhoudelijke kern van
burgerschapsonderwijs omschrijven. Deze thema's zijn aangevuld met grote
maatschappelijke vraagstukken: globalisering, duurzaamheid en innovatie. Deze
vraagstukken staan in een wederkerige relatie tot de drie basiswaarden: zij bepalen mede
de rollen die mensen als burger kunnen nemen. Daarnaast bieden zij belangrijke contexten
waarin leerlingen burgerschapsvaardigheden kunnen oefenen. Tezamen vormen de thema’s
voor de grote opdrachten (democratie, diversiteit en maatschappelijke vraagstukken) de
kern van burgerschapsonderwijs. De samenhang tussen de waarden en de thema’s is
verbeeld in Figuur 1.

Figuur 1: Diagram Burgerschap: waarden, kern en maatschappelijke vraagstukken

Democratie is een manier om vrijheid te organiseren en op een vreedzame wijze om te
gaan met conflicterende opvattingen. Gelijkheid voor de wet is daarvoor een voorwaarde,
en maakt een gelijkwaardige omgang tussen mensen mogelijk. Daarbinnen vormt
solidariteit de basis voor de relaties tussen mens, medemens, overheid en leefomgeving.
Diversiteit is gebaseerd op de vrijheid om een eigen identiteit te hebben en/of te
ontwikkelen. De gelijkheid tussen burgers is gegarandeerd bij wet, gelijkwaardigheid
ontstaat in de interactie tussen mensen. Een vrije samenleving vraagt van burgers dat zij
verantwoordelijkheid nemen om afwegingen te kunnen maken tussen de eigen opvattingen
en idealen en meer collectieve belangen op alle schaalniveaus.
Innovatie, duurzaamheid en globalisering zijn grote, leergebiedoverstijgende thema's.
Verschillende vakken en/of leergebieden dragen inhouden aan en omvatten vaardigheden
die hiermee samenhangen. De invalshoek die burgerschap hierbij neemt is gebaseerd op
het onderzoeken van democratie, diversiteit en de basiswaarden (vrijheid, gelijkheid en
solidariteit) in relatie tot leergebiedoverstijgende thema's. Ook de onderscheidende
burgerschapsvaardigheden (zie volgende paragraaf) worden hierbij geoefend.
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Vaardigheden
In de grote opdrachten worden elementen van burgerschapsonderwijs benoemd die
leerlingen voorbereiden op deelname aan de diverse samenleving. De school fungeert als
een oefenplaats waar deze kenmerken gestalte krijgen, te weten:







Interpersoonlijk: de communicatie en ontmoeting met anderen, o.a. door dialoog en
debat.
Actief: leren vindt ook plaats door ervaringen op te doen en
handelingsperspectieven te verkennen.
Betrokken: de gerichtheid op betekenisvolle maatschappelijke vraagstukken en het
ontwikkelen van een eigen standpunt daarover.
Participerend: meedenken en beslissen over authentieke, voor betrokkenen
relevante aspecten, waarbij de school dient als oefenplaats voor democratische
vaardigheden
Kritisch: het leren denken voor zichzelf. (Citizenship Foundation, 2018)

Voor het hele curriculum is een set brede vaardigheden benoemd, die we op basis van
bovenstaande kenmerken vertalen naar onderscheidende burgerschapsvaardigheden.
Onderscheidende burgerschapsvaardigheden zijn:
De leerling:
 Erkent en herkent de ander als gelijkwaardig. (Nussbaum, 2011)
 Verwondert zich en ontwikkelt een onderzoekende houding, ook wat betreft
waarden, rechten en verantwoordelijkheden. (ACARA, 2011)
 Weegt persoonlijke waarden en -voordelen af tegen morele waarden. (Rest, 1982 &
1986)
 Hecht er belang aan dat kennis en overtuigingen berusten op waarheid en dat
beslissingen gerechtvaardigd kunnen worden. Controleert opvattingen stelt zo nodig
een standpunt of visie bij. (Ennis, 2011)
 Herkent en onderzoekt ethische dimensies in vraagstukken. (ACARA, 2011)
 Onderzoekt, beredeneert, weegt consequenties en reflecteert op keuzes
 Spant zich in om ander denken te begrijpen. Reflecteert op de eigen positie en doet
moeite om begrepen te worden. (Rösch 2011)
 Kan zich in de situatie en de beleving van anderen verplaatsen en dat betrekken op
hun handelingen, gevoelens en beslissingen. (Rösch, 2011)
 Houdt zich in gesprek en discussie aan regels van gespreksvoering, waaronder
actief luisteren, en blijft bij het onderwerp. (Rösch, 2011)
 Lost conflicten geweldloos op, kan omgaan met ambiguïteit en streven naar
consensus. (Rösch, 2011; Council of Europe, 2016)
Samenhang met andere leergebieden
Vanuit Burgerschap bezien is de samenhang het grootst met de leergebieden Mens en
Maatschappij en Mens en Natuur.
Het leergebied Mens en Maatschappij ‘draagt’ voor een groot deel de kennis aan die
leerlingen voor burgerschap nodig hebben, bijvoorbeeld kennis van de geschiedenis en de
werking van de rechtsstaat. Samenhang bevindt zich eveneens op het vlak van de
maatschappelijke thema’s. Daardoor lijkt er veel overlap tussen de twee leergebieden, en
moet die er ook nog meer komen, maar in de uitwerking is er nu nog vooral sprake van
complementaiteit.
Voor de leergebieden Mens en Natuur geldt hetzelfde, zij het dat zij minder (direct) kennis
aandraagt voor Burgerschap. Hier grijpen bijvoorbeeld de onderzoeksvaardigheden, nodig
bij Mens en Natuur, aan bij de zogenoemde ‘onderscheidende burgerschapsvaardigheden’,
en omgekeerd. Samenhang is er ook in een deel van de maatschappelijke thema’s.
Denken en doen rond identiteit, zoals Burgerschap dat heeft geformuleerd in GO4, komt op
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veel verschillende plekken en manieren terug in het leergebied Kunst en Cultuur.
Vaardigheden die dit leergebied benoemt zoals inleven in een ander, het spreken over
dilemma’s en het onderzoeken van andere werkelijkheden, sluiten aan op en zijn
gedeeltelijk zelfs identiek als de onderscheidende burgerschapsvaardigheden.
Bij het leergebied Bewegen en Sport is sprake van complementariteit ten aanzien van de
school als oefenplaats. Bewegen en sport geeft daar vanzelfsprekend een andere invulling
aan, maar de vaardigheden die daarbij aan de orde zijn ondersteunen hetgeen
Burgerschap beoogt.
Met het leergebied Digitale Geletterdheid is sprake van samenhang en complementariteit
bij de GO's over digitalisering van de samenleving.
Met Engels en Moderne Vreemde Talen is complementariteit op het gebied van identiteit en
globalisering. Interculturele vaardigheden zijn niet expliciet uitgewerkt en benoemd in de
onderscheidende burgerschapsvaardigheden.
De talen (Nederlands, Engels en Moderne Vreemde Talen) en Rekenen en Wiskunde zijn
dragers van kennis en communicatie überhaupt. Zij zijn daarmee ook voorwaardelijk voor
burgerschap. Nederlands neemt nadrukkelijk een rol door tekstbegrip en oordeelsvermogen
te koppelen aan burgerschapsthema’s. Rekenen benadrukt haar rol bij het aanleren van
denkstrategieën en ‘factchecking’ – hetgeen eveneens aansluit bij de onderscheidende
burgerschapsvaardigheden.
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Tabel 1: Samenhang tussen het leergebied burgerschap met de andere leergebieden
GO Burgerschap
GO andere leergebieden
Overlap
Complementair
1. Democratie is van
Mens en maatschappij
waarde
7: Macht, gezag en bestuur
X
8: Conflict en samenwerking
X
2. Wie heeft het hier
Bewegen en sport
voor het zeggen?
5: Iedere beweegactiviteit kent
X
verschillende taken en rollen
voor de deelnemers
Mens en maatschappij
2: Plaats en ruimte
X
7: Macht, gezag en bestuur
X
1: Tijd en chronologie
X
3. Democratie moet
Mens en maatschappij
je doen!
7: Macht, gezag en bestuur
X
4. Identiteiten zijn in Nederlands
ontwikkeling
3: Op school worden talen en
X
taalvariëteiten erkend en benut
Digitale geletterdheid
2: Digitaal burgerschap
X
Kunst en cultuur
2: Kleur verhalen door
X
artistieke expressie
5: Kunst en cultuur verbinden
X
verleden, heden en toekomst
4: Werk aan vernieuwing en
X
innovatie
6: Kunst en cultuur vormen de
X
spiegel van de wereld
3: Vergroot het repertoire met
X
technieken en vaardigheden
7: Kunst- en cultuurervaringen
X
leiden tot interactie
Bewegen en sport
4: Een eigen beweegidentiteit
X
geeft richting aan keuzes die je
maakt
Mens en maatschappij
X
6: Identiteit, mensbeeld en
cultuur
X
Mens en natuur
4: Biodiversiteit en genetica
5. Iedereen is anders Nederlands
maar gelijkwaardig
3: Op school worden talen en
X
taalvariëteiten erkend en benut
5: De competente taalgebruiker
X
verwerkt (digitale) informatie
kritisch
Engels/moderne vreemde
talen
3: Interculturele competentie:
Talen zijn de dragers van
cultuur
X
Kunst en cultuur
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6. Samenleven is een
werkwoord

7. Innovatie vraagt
om reflectie

8. De digitale
maatschappij, dat
zijn wij

2: Kleur verhalen door
artistieke expressie
7: Kunst- en cultuurervaringen
leiden tot interactie
Bewegen en sport
3: Iedereen kan meedoen
binnen zijn eigen
mogelijkheden
Mens en maatschappij
3: Welvaart, schaarste en
verdeling
5: Waarden, idealen en
rechtvaardigheid
6 : Identiteit, mensbeeld en
cultuur
Mens en natuur
4: Biodiversiteit en genetica
Kunst en cultuur
7: Kunst- en cultuurervaringen
leiden tot interactie
Bewegen en sport
6: Bewegen doe je samen
Mens en maatschappij
3: Welvaart, schaarste en
verdeling
5: Waarden, idealen en
rechtvaardigheid
8: Conflict en samenwerking
Digitale geletterdheid
8: Duurzaamheid en innovatie
Kunst en cultuur
4: Werk aan vernieuwing en
innovatie
6: Kunst en cultuur vormen de
spiegel van de wereld
Mens en maatschappij
1: Tijd en chronologie
11: Technologie
Mens en natuur
1: Communicatie en
informatieverwerking
4: Biodiversiteit en genetica
5: Natuurlijke grondstoffen en
materialen
7: Heelal en tijd
Nederlands
5: De competente taalgebruiker
verwerkt (digitale) informatie
kritisch
Digitale geletterdheid
2: Digitaal burgerschap
8: Duurzaamheid en innovatie
Rekenen en wiskunde
5: Wat getallen zeggen over de

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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9. Iedereen is
wereldburger

10. Verantwoordelijk
voor je leefomgeving

waarheid (Informatie en
onzekerheid)
Mens en maatschappij
6: Identiteit, mensbeeld en
cultuur
4: Welzijn
11: Technologie
Mens en natuur
1: Signalen en
informatieverwerking
Engels/moderne vreemde
talen
1: Moderne vreemde talen
faciliteren grensoverstijgende
communicatie
3: Interculturele competentie:
Talen zijn de dragers van
cultuur
Digitale geletterdheid
8: Duurzaamheid en innovatie
Mens en maatschappij
3: Welvaart, schaarste en
verdeling
9: Globalisering
5: Waarden, idealen en
rechtvaardigheid
6: Identiteit, mensbeeld en
cultuur
Digitale geletterdheid
8: Duurzaamheid en innovatie
Mens en maatschappij
2: Plaats en ruimte
10: Duurzame ontwikkeling
Mens en natuur
2: Wisselwerking en energie
3: Kringlopen en transport
4: Biodiversiteit en genetica
5: Natuurlijke grondstoffen en
materialen
6: Aarde, atmosfeer en klimaat
7: Heelal en tijd

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Grote opdracht 1: Democratie is van waarde
Relevantie:
Een democratische rechtsstaat maakt een vrije, diverse samenleving mogelijk. Om te
functioneren in een democratische rechtsstaat is het wezenlijk dat leerlingen kennis
verwerven van en betekenis geven aan de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
Inhoud:
Leerlingen groeien op in en door een democratische cultuur waarin zij vrij zijn om
fundamenteel met elkaar van mening te verschillen. Leerlingen leren van, door en over de
basiswaarden die ten grondslag liggen aan de democratische rechtsstaat, zoals deze staan
in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationale
Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ook leren zij van, door en over de rechten en
plichten die hieruit voortvloeien.
Over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en hun verhouding tot elkaar is
debat. Grondrechten botsen soms met elkaar en ook over het functioneren van de
democratie bestaat verschil van mening. De school biedt leerlingen handvatten in het
denken over, omgaan met en reflecteren op diverse opvattingen, overtuigingen, belangen
en de emoties waarmee verschillen van inzicht verbonden zijn.
Brede vaardigheden:
• Kritisch denken
• Communiceren
• Sociaal-culturele vaardigheden
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Grote opdracht 2: Wie heeft het hier voor het zeggen!?
Relevantie:
De democratische rechtsstaat is een manier om macht te verdelen, burgers een stem te
geven en hen te beschermen tegen willekeur en machtsmisbruik. Om bij te kunnen dragen
een de instandhouding van een democratische cultuur is het van belang om inzicht te
hebben in de wording, betekenis en werking van de democratische rechtsstaat en in
machtsvraagstukken.
Inhoud:
Leerlingen leren over historische contexten waar democratie, de democratische rechtsstaat
en de drie basiswaarden uit zijn voortgekomen. Ze onderzoeken verschillende visies op
vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Ze vergelijken verschillende bestuursvormen die er
waren, zijn en denkbaar zijn met onze huidige de democratische rechtsstaat.
Leerlingen leren over en van de besluitvormingsprocessen van lokaal tot internationaal
niveau en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen - passend bij hun situatie en
mogelijkheden. Zij leren om te gaan met invloed en macht van anderen. Ze gaan hier
geïnformeerd en beargumenteerd over met elkaar in dialoog. Leerlingen kunnen
maatschappelijke vraagstukken waarin machtsverhoudingen en besluitvormingsprocessen
een rol spelen analyseren. Ze ervaren dat zowel zijzelf als de overheid en diverse
organisaties hierin een rol en verantwoordelijkheid hebben.
Brede





vaardigheden:
Communiceren
Kritisch denken
Ondernemend denken en handelen
Zelfregulering
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Grote opdracht 3: Democratie moet je doen!
Relevantie:
Om een democratische cultuur te onderhouden zijn burgers nodig die actief meedoen en
rekening houden met anderen. Leerlingen zijn burgers nu en in wording, die op school
ervaringen opdoen met de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit in voor hen
betekenisvolle contexten.
Inhoud van de opdracht:
In de veiligheid van de eigen klas en school en waar mogelijk ook daarbuiten verkennen en
oefenen leerlingen hun rol en invloed als deelnemer van de democratische samenleving.
Leerlingen leren hoe te participeren in een democratische cultuur. Binnen een
democratische cultuur is er aandacht voor verkennen van vrijheid, gelijkheid en solidariteit
en de spanning daartussen, het voeren van dialoog, het deelnemen aan gezamenlijke
besluitvormingsprocessen en het ontwikkelen van een respectvolle omgang met soms
tegengestelde opvattingen. Daarbij gaat het er niet alleen om wat er gezegd wordt, maar
ook om hoe het gezegd wordt, en welke emoties dat op kan roepen. Ook actief kunnen
luisteren is een belangrijke vaardigheid.
Brede









vaardigheden:
Creatief denken en (praktisch) handelen
Communiceren
Probleemoplossend denken en (praktisch) handelen
Samenwerken
Sociale en culturele vaardigheden
Zelfregulering
Kritisch denken
Ondernemend denken en handelen
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Grote opdracht 4: Identiteit is in ontwikkeling
Relevantie:
Gelijkheid voor de wet legt de basis voor gelijkwaardigheid, en maakt mogelijk dat
iedereen de vrijheid heeft een eigen identiteit te ontwikkelen Die identiteit is gelaagd en
omvat verschillende aspecten zoals gender, (sociaaleconomische) status, sociaal-culturele,
seksuele en levensbeschouwelijke, waaronder ook religieuze oriëntaties. Identiteit wordt
bovendien gevormd binnen lokale, regionale, nationale en internationale kaders. Het is
belangrijk dat leerlingen zich bewust worden van hun identiteit, waar de verschillende
aspecten van die identiteit uit voortkomen en hoe het geheel aan verandering onderhevig
is.
Inhoud van de opdracht:
Op school en in de ontmoeting met de ander ontwikkelen leerlingen inzicht in hun eigen
identiteit en oefenen ze met verschillende rollen of identiteitsposities. Leerlingen kunnen
vanuit een open en tolerante houding luisteren naar elkaar en de overeenkomsten en
verschillen met anderen benoemen en begrijpen.
Identiteit wordt onder andere gevormd in een sociale context en door identificatie met
groepen. De leerlingen ontwikkelen inzicht in en leren omgaan met de overeenkomsten en
de verschillen tussen en binnen identiteiten. Zij onderzoeken en spreken over mogelijke
spanningen tussen en binnen identiteiten, en de soms dwingende invloed van
groepsidentiteiten op anderen en op henzelf.
Leerlingen ontwikkelen hun identiteit; zij reflecteren op die ontwikkeling en toetsen hun
gevoelens, overtuigingen en idealen aan die van anderen en van de samenleving.
Brede vaardigheden:
• Communiceren
• Kritisch denken
• Sociale en culturele vaardigheden
• Zelfregulering
• Oriëntatie op jezelf, je studie en je loopbaan
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Grote opdracht 5: Iedereen is anders maar gelijkwaardig
Relevantie:
Uitgangspunt van een democratische samenleving is dat iedereen gelijk is. Dat iedereen
gelijkwaardig wordt behandeld is geen vanzelfsprekendheid en moet daarom constant
worden bewaakt. De rechtstaat vormt de grondslag voor een vrije, diverse samenleving
waarin mensen met verschillende sociale, economische, levensbeschouwelijke en culturele
achtergronden, fysieke en mentale mogelijkheden en politieke- en seksuele oriëntaties
gelijkwaardig kunnen samenleven.
Inhoud van de opdracht:
Leerlingen ontwikkelen inzicht in overeenkomsten en verschillen in achtergrond,
mogelijkheden en oriëntaties en gaan daarover in gesprek. De gelijkheid van mensen,
zoals vastgelegd in artikel 1 van de grondwet biedt hiervoor het kader. Waar leerlingen
ongelijkwaardigheid herkennen en ervaren leren ze wat ze daaraan kunnen doen, passende
bij hun situatie en mogelijkheden.
Scholen zijn zelf meer of minder divers. Uitgaande van hun leerlingpopulatie geven scholen
vorm aan de school als oefenplaats voor het omgaan met diversiteit en betrekken daar zo
mogelijk de omgeving bij. Leerlingen leren over en ontmoeten mensen met een andere
achtergrond, mogelijkheden en oriëntatie dan hen vertrouwd is. Dit biedt kansen om het
empathisch vermogen te ontwikkelen en een verantwoordelijke omgang met diversiteit te
versterken.
Brede vaardigheden:
• Kritisch denken
• Communiceren
• Sociale culturele vaardigheden
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Grote opdracht 6: Samenleven is een werkwoord
Relevantie:
Iedereen in de samenleving heeft gelijke rechten, maar kansen zijn niet gelijk verdeeld. Dit
roept de vraag op hoe iedereen een volwaardige deelnemer aan de samenleving kan zijn of
worden en hoe vrijheid en solidariteit zich daarbij tot elkaar verhouden. .Voor het
samenleven is het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van hun mogelijkheden om
en hun verantwoordelijkheden voor het bevorderen van rechtvaardigheid en inclusie.
Inhoud van de opdracht: Leerlingen ontwikkelen zich tot actieve burgers die
verantwoordelijkheid nemen voor hun sociale omgeving. Zij leren rekening te houden met
en komen vanuit een besef van solidariteit op voor anderen. Zij leren na te denken over
maatschappelijke vraagstukken en de keuzes en de gevolgen die daarmee samenhangen.
Ook op school worden leerlingen geconfronteerd met vraagstukken als ongelijkheid,
discriminatie, in- en uitsluiting. De school maakt dit soort vraagstukken bespreekbaar.
Leerlingen verkennen op welke manieren zij op kunnen komen voor zichzelf en anderen. Ze
oefenen invloed uit, komen op voor de rechten van de mens en het kind en dragen bij aan
inclusie en rechtvaardigheid.
Brede vaardigheden:
• Creatief denken en (praktisch) handelen
• Probleemoplossend denken en (praktisch) handelen
• Kritisch denken
• Samenwerken
• Sociale en culturele vaardigheden
• Zelfregulering
• Ondernemend denken en handelen
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Grote opdracht 7: Innovatie vraagt om reflectie
Relevantie: Innovatie heeft invloed op ons leven, op de samenleving en op onze
leefomgeving. Innovaties bieden ons mogelijkheden maar stellen ons ook voor uitdagingen.
Zo kunnen technologische ontwikkelingen vooruitlopen op wetgeving en discussies
oproepen over ethische aspecten van hun toepassingen. Wat mogelijk is, is niet altijd in
iedere situatie rechtvaardig of wenselijk.
Inhoud van de opdracht: Leerlingen worden zich bewust van de invloed van innovaties
in hun leven en dat van anderen. Zij leren omgaan met de verantwoordelijkheden en
consequenties die hiermee verbonden zijn. Zij vergaren kennis van en reflecteren op
relevante ontwikkelingen, toen, nu en straks. Zij zijn zich bewust van de invloed van
innovatie op politiek, wetgeving en samenleving (en andersom) en van de (ongelijke)
toegang tot informatie, kennis en technologie in Nederland en in de wereld.
Hiervoor is het van belang dat leerlingen met elkaar in dialoog gaan, zich oriënteren op
andere perspectieven, elkaars perspectieven en motieven bevragen , analyseren waarom
iets als waar of goed wordt beschouwd en een mening leren vormen.
Brede vaardigheden:
• Kritisch denken
• Communiceren
• Sociaal culturele vaardigheden
• Ondernemend denken en handelen
• Zelfregulering
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Grote opdracht 8: De digitale maatschappij, dat zijn wij
Relevantie: Actief participeren, respectvol met elkaar omgaan en tolerantie zijn thema's
die belangrijk zijn voor het functioneren van een democratische samenleving. Digitale
technologie en multimediale informatie spelen hierbij een steeds grotere rol. Volwaardig
deelnemen aan de samenleving vereist digitale geletterdheid, die mee blijft groeien met de
rol van digitale technologie in de samenleving.
De burger in de digitale maatschappij moet digitaal geletterd zijn om als
(zelf)verantwoordelijk burger aan de samenleving deel te nemen. Digitale technologie stelt
de burger in staat om directer en gemakkelijker invloed uit te oefenen op de democratie en
de maatschappij. Hiervoor is mediawijsheid vereist: de burger in de digitale samenleving is
zich bewust van zijn mogelijkheden, vormt hier een kritisch oordeel over en kiest voor een
actieve houding.
Zoals in elke maatschappij horen er rechten en plichten bij digitaal burgerschap. Het is van
belang hier verantwoordelijk mee om te gaan. Er zijn waardevolle omgangsregels, waarvan
het zelfsprekend moet zijn om ze na te leven
Inhoud van de opdracht: Media spelen van oudsher een belangrijke rol in het sociale en
politieke leven. Door de nieuwe mogelijkheden lezen, luisteren en kijken leerlingen niet
alleen, maar schrijven en maken zij veel vaker dan in het recente verleden zelf mediainhouden. Binnen de school en in de ontmoeting op digitaal vlak leren leerlingen deze
kansen te benutten, de gevaren in te schatten en daarop te anticiperen.
Ook in de digitale wereld worden leerlingen geconfronteerd met vraagstukken als privacy,
nep-nieuws, discriminatie, in- en uitsluiting. Leerlingen leren om kritisch te zijn bij het
gebruik van diverse informatiebronnen, en bewust om te gaan met het maken ervan.
Digitaal burgerschap is ook: meedenken en meepraten over de effecten van de
onlinewereld, inclusief die op hun identiteit, op hun persoonlijke (online) leven en op de
publieke sfeer. Dit vergt van leerlingen dat ze kritisch en creatief leren denken over mediainhouden en -processen en daar ook naar handelen.
Brede vaardigheden:
• Zelfregulering
• Ondernemend denken en handelen
• Oriëntatie op jezelf, je studie en je loopbaan
• Communiceren
• Samenwerken
• Sociale en culturele vaardigheden
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Grote opdracht 9: Iedereen is wereldburger
Relevantie:
Op Europees en op mondiaal niveau zijn mensen en gebieden steeds meer met elkaar
vervlochten en van elkaar afhankelijk geworden. Globalisering is een veelomvattend en
veelvormig proces met gevolgen op economisch, sociaal, politiek en cultureel terrein.
Globalisering voltrekt zich gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten de kaders van de
democratie. Globalisering heeft effect op de (on)mogelijkheden van leerlingen om invloed
te uit te oefenen op hun omgeving.
Inhoud van de opdracht:
Leerlingen ontwikkelen inzicht in deze thematiek en worden toegerust om hiervan de
betekenis te zien voor hun eigen leven en leefomgeving, nu en straks. Ook wegen zij
verschillende zienswijzen op globalisering en onderzoeken de voor- en nadelen daarvan
met bijzondere aandacht voor migratie en verdelingsvraagstukken in de wereld.
De leerlingen onderzoeken de (on)mogelijkheden om als burger invloed uit te oefenen op
processen van globalisering. Leerlingen leren te reflecteren op rollen die zij in kunnen
nemen in een globale wereld, op de keuzes die zij en anderen daarin wel of niet hebben en
op de identiteiten die zij en anderen kunnen ontwikkelen.
Brede vaardigheden:
• Kritisch denken
• Creatief denken en (praktisch) handelen
• Probleemoplossend denken en (praktisch) handelen
• Oriëntatie op jezelf, studie en loopbaan
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Grote opdracht 10: Verantwoordelijk voor je leefomgeving
Relevantie:
Door een samenspel van menselijke en natuurlijke krachten verandert de leefomgeving
van leerlingen. Daarbij spelen op alle schaalniveaus spanningen tussen verschillende
waarden en belangen (‘people, planet, prosperity’). Deze spanningen uiten zich in het
maatschappelijk, politiek en economisch speelveld waar de leerling mee te maken kan
krijgen.
Inhoud van de opdracht:
Leerlingen leren omgaan met en nadenken over de spanningen die spelen tussen
verschillende waarden en belangen en de gevolgen daarvan voor de leefomgeving, nu en
later.
Zij onderzoeken hun eigen keuzes en opvattingen en die van anderen over hoe met de
leefomgeving om te gaan en wat hierbij ethisch verantwoord en duurzame keuzes zijn.
Daarbij onderzoeken ze ook welke krachten en machten deze keuzes bemoeilijken.
Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en zijn zich bewust van
het effect hiervan op de leefomgeving.
Brede vaardigheden:
• probleemoplossend denken en (praktisch) handelen
• kritisch denken
• communiceren
• ondernemend denken en handelen
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BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST
Begrip

Omschrijving

Cultuur

Cultuur (1): Alles wat mensen denken, doen en maken
(brede, antropologische definitie)
Cultuur (2): dynamisch geheel aan gewoonten,
gebruiken en uitdrukkingsvormen die bij een groep
hoort c.q. aan haar wordt toegeschreven. zie:
identiteit

Democratische cultuur

Van een democratische cultuur in een land, groep of
organisatie spreken we, als het handelen geleid wordt
door gelijkwaardigheid (met respect voor
gezagsverhoudingen), de wil en het vermogen
besluiten gedragen en met respect voor de minderheid
te nemen en eventuele conflicten geweldloos op te
lossen.

Diversiteit

Verscheidenheid; Onze maatschappij kenmerkt zich
onder andere door het samenleven van mensen met
verschillende achtergronden, oriëntaties en
mogelijkheden. Een democratische rechtsstaat maakt
deze diversiteit mogelijk, viert haar, maar begrenst
haar ook, o.a. doordat zij al te grote verschillen van
mening via democratische processen en procedures
reguleert.

Gelijkheid

Algemeen: het principe dat mensen in gelijke gevallen
gelijk worden behandeld (juridisch; Art 1) dan wel de
situatie dat iedereen gelijke toegang heeft tot kennis,
macht en middelen (sociaaleconomisch);
Omdat elke nadere definitie of interpretatie van
gelijkheid geladen is kan die voor het leergebied
burgerschap niet in specifieke zin gegeven worden.

Gelijkwaardigheid

Situatie waarin mensen niet alleen gelijk zijn (voor de
wet), maar in al hun verscheidenheid door anderen
met gelijke waardigheid worden behandeld.

Gender

Sociaal geslacht, dat wil zeggen, de beelden die in een
cultuur heersen omtrent uiterlijk en gedrag van
mannen of vrouwen (sekse, biologisch geslacht).
Gender is op groepsniveau cultuurbepaald en dus
dynamisch, en valt op individueel niveau niet altijd
samen met een van de beide seksen of haar
biologische tussenvormen.

Identiteit

Dat wat een mens of groep mensen definieert en
onderscheidt. Identiteit kan (psychologisch, sociaal)
begrepen worden als het complexe resultaat van
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aanleg, opvoeding, omgeving, persoonlijke keuzes en
biografie.
Innovatie

Vernieuwing; meer specifiek vernieuwing op het
gebied van technologie, cultuur en bestuur/organisatie

Levensbeschouwing

Meer of minder specifieke opvatting betreffende
zingevingsvraagstukken en de meest gepaste houding
tegenover mens, omgeving en/of het bovennatuurlijke.
Omvat in deze definitie ook georganiseerde religies.

Macht

Algemeen: het vermogen invloed uit te oefen op het
handelen van anderen. Specifiek: de bevoegdheid om
regels en wetten te maken, uit te voeren en/of te
handhaven en sancties op te leggen aan we ze
overtreedt.

Participatie

Deelname; actieve houding ten aanzien van de
mogelijkheden om mee te spreken en
gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid te bevorderen

Rechtsstaat

Staat waarin wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende macht (min of meer) gescheiden zijn,
burgers rechten hebben en beschermd zijn tegen
willekeur en machtsmisbruik.

Schaalniveau

Ruimtelijk kader waarbinnen een verschijnsel zich
voordoet en/of kan worden onderzocht (school, buurt,
wijk of dorp, stad, regio, provincie, land, continent,
wereld, enz.).

Seksuele oriëntatie

Seksuele voorkeur, het geslacht waartoe je je seksueel
het meest voelt aangetrokken

Solidariteit

Algemeen: besef van saamhorigheid en de bereidheid
daaraan consequenties te verbinden voor het eigen
handelen.
De democratische rechtsstaat is historisch verbonden
met de waarden van de Franse Revolutie, inclusief
solidariteit. Die solidariteit betrof en betreft
institutioneel de burgers van die staat (via o.a.
belastingen) en bijvoorbeeld beroepsgroepen
(pensioenen). Wie het moreel betreft is een kwestie
van mens- of levensvisie, en kan niet in algemene
termen worden gedefinieerd.

Vrijheid

Algemeen: afwezigheid van dwang (negatieve
vrijheid), dan wel het vermogen jezelf volledig te
ontplooien zonder anderen daarbij in hun vrijheid te
beperken (positieve vrijheid);
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Omdat elke nadere definitie of interpretatie van
vrijheid geladen is, kan die voor het leergebied
burgerschap niet in specifieke zin gegeven worden.
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