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De maatschappij komt de klas in
Scholen doen vol-
gens de inspectie
te weinig aan bur-
gerschap. Sint
Annaparochie en
Wolvega voelen
zich niet aange-
sproken. Daar
staat de maat-
schappij centraal
in de klas.

W
NOOR VLOEIMANS

Wat kun je doen als je on-
line gechanteerd
wordt? Wat zijn de de-
cembermoorden? Wat

vind je van de straf die Aydin C.
kreeg opgelegd voor online chanta-
ge? Het zijn taaie vragen die de brug-
klassers van Piter Jelles De Foorak-
ker in Sint Annaparochie om half ne-
gen ’s ochtends voor de kiezen krij-
gen. Docent Rianne van de Linde
stelt ze niet zomaar.

Sinds dit schooljaar beginnen de
eerste- en tweedeklassers op de
Foorakker dagelijks met het kijken
naar het journaal. Dit eerste halfuur-
tje van de dag heet de Base Group.
Alle eersteklassers, ongeacht ni-
veau, doen eraan mee. Aan de hand
van de onderwerpen in het nieuws
voeren de leerlingen klassikaal een
discussie. Het zijn soms pittige ge-
sprekken die er dan plaatsvinden.
,,Sommige onderwerpen zijn lasti-
ger dan andere. Terrorisme, of het
vluchtelingenvraagstuk bijvoor-
beeld. De meningen daarover gaan
al snel richting het extreme. Er zit
een Syrische jongen in de klas, dus
dat is wel iets om rekening mee te
houden.’’

De Syrische jongen in kwestie,
Anas Almasri (14), voelt zich geluk-
kig niet zo snel aangesproken. ,,Ik
kijk graag naar het nieuws, dan weet
ik wat er speelt in de wereld. We be-
spreken hier in de klas alles. Je me-
ning geven mag, zolang je andere
kinderen niet kwetst. We leren naar
elkaar te luisteren met deze lessen.’’

Tien jaar geleden zijn scholen
voor voortgezet onderwijs in Neder-
land verplicht gesteld hun leerlin-

gen ‘burgerschap’ bij te brengen. De
aanleiding tot deze lessen was de
moord op Theo van Gogh. Scholen
moeten sindsdien leerlingen Neder-
landse normen en waarden bijbren-
gen, met onder andere aandacht
voor politieke vraagstukken, demo-
cratie, homoseksualiteit en vrijheid
van geloof en meningsuiting. De In-
spectie van het Onderwijs conclu-
deerde onlangs dat scholen er te
weinig aan doen.

Volgens het rapport Burgerschap
op school hebben de activiteiten die
in het kader van deze lessen georga-
niseerd worden weinig verband,
hebben scholen geen vaststaande
aanpak van de lessen en kunnen do-
centen moeilijk formuleren wat ze
hun leerlingen precies willen bij-
brengen. Scholen zijn welwillend, al-
dus het rapport, maar het schort aan
goede vormgeving van de lessen.

Van de Linde had wel een donker-
bruin vermoeden dat het inspectie-
oordeel niet al te rooskleurig zou
uitpakken. ,,Het draait tegenwoor-
dig in het onderwijs vooral om vak-
inhoud. Dit soort onderwijs schiet er
op die manier makkelijk bij in.’’

Volgens Frits Spanhaak, teamlei-
der op Terra, een groene school in
Wolvega, is tijdgebrek ook het pro-
bleem. ,,Wij moeten aan een uren-
norm voldoen. Als wij apart elke dag

bij wijze van spreken een half uur in-
ruimen voor dit soort lessen, moe-
ten we het elders wegsnoepen. Dan
zijn de kinderen bijvoorbeeld een
half uur later uit.’’ De inspectie heeft
deze school op het gebied van bur-
gerschap goed beoordeeld, ondanks
het feit dat het niet als apart vak ge-
geven wordt.

,,De actualiteit is hier op school
met elke les verweven. Ook wordt
een les wel eens aan de kant gescho-
ven om nieuwsonderwerpen te be-
spreken’’, zegt Spanhaak. Een voor-
beeld daarvan is de aanslag op de
kerstmarkt in Berlijn. Die vond op
een maandagavond plaats. De daar-
opvolgende woensdag vertrok de
hele vierde klas naar een markt in
Bremen. ,,Dan ga ik alle klassen
langs om het hierover te hebben.
Uiteindelijk ging iedereen mee, op
één meisje na.’’

De school probeert de lessen bur-
gerschap en het dagelijks nieuws be-
halve in de lessen ook buiten het
curriculum te verweven. Leerlingen
kunnen op uitwisseling, er is een in-
ternationaliseringsweek waarin het
Afrikamuseum bezocht wordt of er
vindt een bezoekje aan de rechtbank
plaats. ,,Dat zijn hele belangrijke din-
gen. Kinderen leren bijvoorbeeld
met elkaar te overleggen, maar
staan ook stil bij het feit dat mensen
buiten Nederland anders leven.’’

In Sint Annaparochie zijn dat ook
belangrijke vaardigheden en inzich-
ten die de school stimuleert. Het
heeft Van de Linde moeite gekost
om de klas zover te krijgen dat de
leerlingen discussiëren over de actu-
aliteiten. Om te voorkomen dat de
leerlingen door elkaar heen gaan
praten, wordt er gewerkt met stok-

jes. Wie het stokje in handen heeft,
mag het woord voeren. ,,Aan het be-
gin van het schooljaar werd er bijna
alleen maar gesproken over het
weerbericht. Dan kreeg iemand het
stokje en werd er alleen maar ge-
meld dat ze het vervelend vonden
dat het weer koud werd.’’ Nu, een
half jaar later, merkt ze dat de leer-
lingen veel mondiger zijn geworden.
Een vaardigheid waar ze volgens de
docent de rest van hun schoolcarriè-
re en daarna profijt van zullen heb-
ben.

Zolang landelijke richtlijnen ont-
breken, blijven de leerlingen van de
Foorakker elke dag het nieuws kij-
ken en bespreken. Om de les een half
uur later af te sluiten met een high
five of een boks. Morgen weer een
nieuw journaal en een nieuwe les
burgerschap.

Ze staan erbij
stil dat mensen
buiten Nederland
anders leven

Burgerschapsonderwijs
of maatschappijleer?
Het grote verschil tussen burger-
schapsvorming en maatschappijleer
is dat het eerste niet opgezet is als
vak, maar als algemene taak voor de
school wordt opgevat. Daarom zijn er
geen lesmethodes ontwikkeld, maar
mogen scholen zelf bepalen hoe en
wanneer ze dit invullen. Bij burger-
schapsvorming zijn vooral houdingen
en vaardigheden, al dan niet opge-
daan tijdens andere lessen van be-
lang. Maatschappijleer is een apart
eindexamenvak, terwijl burgerschap
in elke les verweven kan worden.
Sommige scholen combineren deze
taak met een stage.
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Leerlingen van de Foorakker (van links naar rechts Wytze Wagenaar, Jurre Giesing en Lennard de Jong) bespreken met docente Rianne van de Linde het nieuws van de dag. FOTO HOGE NOORDEN/ JACOB VAN ESSEN


