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125 leraren en 18 schoolleiders hebben voor negen
leergebieden de benodigde kennis en vaardigheden
(bouwstenen) in kaart gebracht. De bouwstenen
dienen als basis voor de herziening van de
kerndoelen. Hieronder vindt u een overzicht van het
leergebied Burgerschap. Ga voor meer informatie
naar www.curriculum.nu/burgerschap.

Onderbouw voortgezet onderwijs

Vrijheid en gelijkheid
Vrijheid en gelijkheid

Leerlingen leren van, door en over de waarden
van de democratische rechtsstaat. Dit begint
met regels/afspraken in de eigen leefomgeving
en breidt uit naar de publieke ruimte en
samenleving.

Leerlingen reflecteren op het functioneren van de
democratische rechtsstaat en de betekenis
daarvan in het leven van burgers, en oriënteren
zich op basiswaarden en de spanning daartussen.

Macht en inspraak
Macht en inspraak

Leerlingen leren manieren waarop ze
besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze
kunnen beïnvloeden. Ze maken kennis met macht
en gezag en de wijze waarop dit georganiseerd is
op verschillende niveaus.

Leerlingen ontwikkelen inzicht in de werking van
de democratische rechtsstaat. Ze analyseren
maatschappelijke vraagstukken waarin
machtsverhoudingen en besluitvormingsprocessen
een rol spelen.

Democratische cultuur
Democratische cultuur

Leerlingen leren dat hun stem gehoord wordt en
dat hun inbreng ertoe doet bij
besluitvormingsprocessen in de klas. Zij ervaren
dat de ander ook een stem heeft en ontdekken
daarbij overeenkomsten en verschillen tussen
mensen.

Leerlingen leren hun mening onderbouwd te uiten
en anderen daar in discussie, debat of dialoog van
te overtuigen. En hoe verschillen van inzicht,
waarden, overtuigingen, belangen en emoties niet
altijd overbrugd kunnen of hoeven worden.

Leerlingen ontdekken hun primaire en secundaire
emoties, ambities, talenten en ontwikkelpunten.
Ze raken bewust van identiteitsvorming en
reflecteren op tradities, vieringen en rituelen.

Leerlingen verkennen hun ambities en
toekomstverwachtingen. Ze onderzoeken met
welke groep(en) ze zich verbonden voelen en
waarom. Ze leren over spanningen tussen
identiteitsaspecten.

Leerlingen leren woorden te geven aan wat de
ander doet en wil en ontdekken daarin
overeenkomsten en verschillen. Ze leren
onderlinge conflicten vreedzaam op te lossen. Ze
maken kennis met levensbeschouwelijke
stromingen.

Leerlingen verkennen de diverse samenleving in
Nederland in de context van een globaliserende
wereld; met aandacht voor levensbeschouwelijke
stromingen, waarden en overtuigingen.

Leerlingen ontwikkelen manieren om de eigen en
de belangen van anderen te behartigen; alsmede
uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en
ongelijke behandeling te herkennen en benoemen.

Leerlingen ontwikkelen inzicht in vraagstukken
rond in- en uitsluiting, rechtvaardigheid en
solidariteit, en hoe daarop te handelen. Ze
herkennen het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van
de grondwet en passen het toe.

Identiteit
Identiteit

Diversiteit
Diversiteit

Solidariteit
Solidariteit
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Onderbouw voortgezet onderwijs

Duurzaamheid

Leerlingen leren over de effecten van de
onlinewereld op hun identiteit, persoonlijke
(online) leven en op de publieke sfeer. Ze leren
kritisch en creatief denken over media-inhouden
en -processen en daar ook naar handelen.

Leerlingen ontwikkelen inzicht in het eigen
mediagebruik en dat van de ander. Ze leren dat
media invloed hebben op het sociale en politieke
leven en op welke wijze. Ze onderzoeken de
betrouwbaarheid van bronnen.

Leerlingen leren in duurzaamheidskwesties over
verschillende waarden en belangen en de gevolgen
daarvan voor de leefomgeving, nu en later. Ze
leren duurzame keuzes te herkennen en te
reflecteren op hun eigen gedrag.

Leerlingen leren over de spanningen tussen de
waarden en belangen die verbonden zijn met
People Planet Prosperity en die invloed hebben op
de leefomgeving dichtbij en veraf, nu en later, en
daarbij kritisch te zijn op eigen keuzes.

Leerlingen verkennen hoe zijzelf, klasgenoten en
andere mensen in Nederland verbonden zijn met
andere delen van wereld en leren over
internationale samenwerking.

Leerlingen ontwikkelen inzicht in de verwevenheid
en onderlinge afhankelijkheid van landen en
gebieden, migratie en verdelingsvraagstukken; de
rol van de EU en VN en hun eigen mogelijke
invloed.

Globalisering
Globalisering
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burgerschap
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Denk- en handelwijzen
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Denk- en handelwijzen

Leerlingen leren over de invloed van
technologische ontwikkelingen op henzelf en hun
leefomgeving. Ze leren ethische kwesties te
herkennen en gaan in gesprek over verschillende
perspectieven, die ze zelf kunnen innemen.

Leerlingen leren kritisch denken en handelen,
empathische vermogens, ethisch redeneren en
communiceren. Deze denk- en handelwijzen
worden toegepast in samenhang met de inhouden
van de overige bouwstenen

Legenda
Democratie (grote opdracht)
Diversiteit (grote opdracht)
Maatschappelijke thema’s (grote opdracht)
Denk- en handelwijzen (grote opdracht)
Bouwstenen

Leerlingen leren vraagstukken rond technologie te
analyseren en er een mening over vormen. Ze zijn
zich bewust van de invloed van technologische
ontwikkelingen op hun eigen leven, dat van
anderen, op politiek en samenleving.

Leerlingen leren kritisch denken, ethisch
redeneren, communiceren en ontwikkelen
empathische vermogens. Deze denk- en
handelwijzen worden toegepast in samenhang met
de inhouden van de overige bouwstenen.

