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Kaart   

 Burgerschapsvorming CBS De Noordkaap 

Verantwoordelijke Verantwoording Burgerschapsonderwijs en monitoring is de 

directie eindverantwoordelijke 

Geëvalueerd Jaarlijks staan onderdelen van Burgerschapsvorming een 

aantal keer op de jaarplanning O en K en de school heeft 

twee kartrekkers vanuit Kanjertraining kernteam  

Concept fase december 2022 

Definitief 18 januari 2023 

 

Doel: De school heeft een doorgaande lijn voor Burgerschapsvorming en eind groep 8 

voldoet de school aan de gestelde eisen vastgelegd in het curriculum voor het 

basisonderwijs. 

  

 Waarom? 

Het wettelijk kader voor Burgerschapsonderwijs  

Het parlement heeft in 2021 een wetsvoorstel voor aanscherping van de 

burgerschapsopdracht voor het onderwijs aangenomen. Deze ‘Wet 

verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het 

funderend onderwijs’ benadrukt basiswaarden van de democratische 

rechtsstaat en de school als oefenplaats voor democratisch burgerschap. 

 

Onze school heeft daarmee een wettelijke opdracht om in het 

onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. In de 

onderwijswet geldt de volgende formulering: Het onderwijs bevordert 

actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende 

wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:  

 

a. Het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de 

democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de 

universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en 

het handelen naar deze basiswaarden op school;  

 

b. Het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die 

de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de 

pluriforme, democratische Nederlandse samenleving; en  

 

c. Het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in 

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, 

handicap of seksuele gerichtheid en ook de waarde dat gelijke gevallen 

gelijk behandeld worden. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een 
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schoolcultuur die in overeenstemming is met de waarden, bedoeld in het 

derde lid, onderdeel a, creëert een omgeving waarin leerlingen worden 

gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met en het handelen naar 

deze waarden en draagt voorts zorg voor een omgeving waarin leerlingen 

en personeel zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht de in het derde 

lid, onder c, genoemde verschillen. 

 

Onze visie  

Onze leerlingen maken deel uit van de samenleving. Ze zíjn burgers, met 

gedrag, rollen, rechten en verantwoordelijkheden die passen bij hun 

leeftijd en hun ontwikkelingsniveau. Het burgerschapsonderwijs dat wij 

nastreven helpt hen bij de ontwikkeling tot actieve, betrokken en 

kritische burgers. Wij reiken hen kennis en vaardigheden aan die een 

democratische houding stimuleren en bijdragen aan hun 

maatschappelijke en persoonlijke vorming waarbij rekening wordt 

gehouden met de wereld om hen heen. In onze school zijn 

democratische waarden en rechten uitgangspunt voor al het handelen. 

Onze school biedt leerlingen relevante leerervaringen en betrekt daar de 

omgeving bij. ‘Het gaat er niet alleen om hoe we de wereld in onze 

kinderen krijgen, het gaat er ook om hoe we onze kinderen kunnen 

helpen om de verbinding met de wereld aan te gaan en op die manier in 

de wereld te komen’ (Gert Biesta)  

 

Doelen  

Hoofddoelen van het onderwijs zijn kwalificatie, socialisatie en 

persoonsvorming.  

Burgerschapsonderwijs draagt bij aan al deze hoofddoelen. Voor 

burgerschapsonderwijs is het belangrijk dat leerlingen kennis hebben van 

en inzicht krijgen in onze diverse samenleving, de werking van onze 

democratische rechtsstaat en hun rol daarin. Bij het aansluiten op 

verschillende vormen van vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt 

(kwalificatie) is burgerschap een belangrijk aandachtspunt. Socialisatie 

komt in deze setting neer op het inwijden van leerlingen in een 

democratische cultuur en het stimuleren van een humane en vreedzame 

houding ten opzichte van anderen en de wereld om hen heen. Daar hoort 

individuele vrijheid bij, begrensd door de vrijheid van de ander en door 

de mogelijkheden van de leerling. Persoonsvorming en reflectie op de 

eigen identiteit is belangrijk voor burgerschap: om betekenis te geven 

aan de wereld om hen heen en aan hun eigen rol daarin, moeten 

leerlingen zich bewust worden van wie ze zijn of willen worden en hoe ze 

zich tot een ander en het andere willen verhouden. 
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Hoe? 

 

 

 

Invulling van de doelen in de gebruikte methodiek(en). 

 

Kind op Maandag en Trefwoord is nu in de school. (en na de 

zomervakantie 2023 overgang naar 1 lesmethodiek voor de school) 

Kind op Maandag en Trefwoord is onze methode voor 

levensbeschouwelijke vorming. Met deze methode willen we kinderen 

begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en 

verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei 

vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden 

opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen 

genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn 

levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities 

(onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen 

ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen 

kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar 

in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken 

voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, 

op weg naar de toekomst.  

 

Kanjertraining 

De Kanjertraining is op CBS De Noordkaap een effectieve schoolbrede 

aanpak waar onlangs mee is gestart (augustus 2022), gericht op het 

expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Net als ‘gewone’ 

vakken als taal, rekenen en biologie, leren we de leerlingen gewenst 

gedrag, door duidelijk en consequent te zijn in wat we van hen 

verwachten. Elke week is er standaard een les van 45 minuten. Het doel 

van Kanjertraining is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale 

omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen 

voorkomt. Hiervoor worden methoden aangereikt op het niveau van de 

school, de klas en de individuele leerling. 

 

De kernprincipes van de Kanjertraining zijn: 1. Ontwikkel duidelijke 

gedragsverwachtingen 2. Communiceer en onderwijs je verwachtingen 3. 

Herken en bekrachtig gewenst gedrag 4. Minimaliseer de aandacht voor 

ongewenst gedrag 5. Wees duidelijk en consequent met de gevolgen. 

Belangrijke sleutelelementen hierbij zijn: preventie, effectief 

klassenmanagement, positieve en heldere interventies en samenwerken 

met ouders. De school kiest voor een goede implementatie met een 

kernteam. Hierin zit o.a. de Intern Begeleider en een leerkracht. Het team 

heeft heldere periodedoelen met elkaar afgesproken welke worden 
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gemonitord op het Ontwikkelbord van het team. 

Er is een Kwaliteitskaart voor de Kanjertraining. Hierin staat helder 

beschreven hoe deze methodiek wordt ingezet in onze school. 

Dit document Burgerschapsonderwijs is een dynamisch en levend 

document, dit betekent dat het steeds wordt aangepast en aansluit bij de 

werkelijke schoolpraktijk.  

 

We willen zaken rond Burgerschap verder uitwerken en gestalte geven 

binnen CBS De Noordkaap. 

 

De Kanjertraining gebruiken we op onze school om sociale problemen 

zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te 

voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij de 

kinderen.  We werken vanuit tijdloze en binnen de school zichtbare 

waarden en normen. Het past bij onze Christelijke Identiteit van goed 

rentmeesterschap, vergevingsgezind, eerlijk zijn, geduldig, controle 

hebben over impulsen etc. (de pauze knop kunnen indrukken) We leren 

bewust leerlingen gewenst gedrag aan. 

 

De Kanjertraining is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De training 

vormt voor een school als de onze, de leidraad om pedagogisch 

beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen voor een 

schooljaar, met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te 

houden (preventief), of te verbeteren (curatief).  

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en 

andere conflicten. 

• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 

• Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

• Het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds 

respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond 

gedrag en duurzaamheid. Dit pas bij de identiteit van onze christelijke 

basisschool. 

Daarbij focust het onderwijs op acht basiswaarden: vrijheid van 
meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, 
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verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef en het 
afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie. 
Deze komen in de Kanjertraining terug. 
 
Wat zijn de basiswaarden van de democratische rechtsstaat? 
Menselijke waardigheid geldt als overkoepelend uitgangspunt van 
de democratische rechtsstaat en de grondrechten. Uit menselijke 
waardigheid worden in de regel drie algemeen 
aanvaarde basiswaarden afgeleid die in een rechtsstaat met elkaar 
verbonden zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 
 
Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie 
Aandachtspunten vanuit de wet Actief Burgerschap en Sociale 
Integratie: 

A. De Kanjertraining bevordert: 

1. de sociale interactie; 
2. de Kanjertraining nodigt uit tot kritische meningsvorming; 
3. de Kanjertraining is gericht op ontwikkeling van eigen identiteit; 
4. activiteiten waarbij de buitenwereld wordt betrokken; 
5. de Kanjertraining besteedt aandacht aan conflicthantering. 

B. De Kanjertraining bevordert: 

1. Democratie 
2. Participatie 
3. Identiteit 

Uitgesplitst naar Kanjerboeken: 
Het Kleine Kanjerboek (Max vindt een dorpje) 
 
Democratie: 
A1.1 Vrijheid van meningsuiting 
A1.2 Gelijkwaardigheid 
A1.3 Begrip voor Anderen 
A1.4 Verdraagzaamheid 
A2.1 Democratie in klas en school 
A3.2 Rechten en plichten 

Participatie: 
B1.3 Levensbeschouwelijke gemeenschappen 
B4.2 Solidariteit 

Identiteit: 
C1.1 Zelfbeeld 
C1.2 Eigen achtergrond 
C1.3 Imago 
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C1.4 Groepsidentiteit 
C2.1 Geloof 
C2.2 Stromingen Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme, 
Hindoeïsme, 

Humanisme 
C3.1 Etnische groepen in de samenleving 
C3.3 Integratie 
C4.1 Ik en de Ander 
C4.2 Verdraagzaamheid en tolerantie 

Subdoelen zijn: 

-bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas; 
-versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen 
-beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in 
conflicten.  
-bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders 
voor dan ik werkelijk ben. 
-verantwoordelijkheid nemen 
-bevordering actief burgerschap en sociale integratie 

Kortom; 

1. Kennis: kinderen hebben kennis en inzicht in gedrag en de gevolgen 

hiervan voor de ander. 2. Vaardigheden: kinderen hebben meer sociale 

vaardigheden en minder meeloopgedrag. Ze willen het goede doen. 3. 

Motivatie: kinderen zijn meer gemotiveerd om zich sociaal te gedragen. 

4.Verantwoordelijkheidsbesef: kinderen zijn zich bewust dat je kunt 

kiezen hoe je je gedraagt en ervaren hierin meer zelfvertrouwen.  

 

De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve 

jeugdinterventies van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen. De 

methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is 

door de Cotan. Het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). 

 

Leerlingenraad 

De school heeft een actieve leerlingenraad. Leerlingen uit groep 5-8 

spreken met de directie en de groep over diverse onderwerpen alles 

gericht op groei en versterking van de school. 

 

De groep 

Op het niveau van leertaken, klas en school zijn er activiteiten die 

leerlingen actief betrekken bij besluitvorming. Aan de volgende zaken 

wordt aandacht besteed: meedenken over inrichting van het leren, 

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies-Kanjertraining
https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/kanvas
https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14562/kanjervragenlijst/
https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/kanvas
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maken van afspraken in de groep en organiseren van groepswerk, 

klassenberaad, meedenken over inrichting van de klas, meebepalen van 

schoolbeleid of schoolactiviteiten, de leerlingenraad. Er zijn activiteiten 

die leerlingen uitnodigen tot het initiëren en organiseren van activiteiten 

gericht op verbetering van de leefbaarheid in de klas. In de groepen 

wordt het Jeugdjournaal bekeken of Grey of the day, de week van de 

mediawijsheid, Prinsjesdag alles gericht op kennis vergroten van de 

wereld en mogen en kunnen groeien als leerling. 

Wat? 

Leerinhouden per kerndoel:  

Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en 

in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met 

argumenten te reageren. Dit kerndoel komt expliciet aan bod in lessen.  

Kinderen verdiepen zich in stellingen over politieke onderwerpen die zij 

belangrijk vinden. Ze formuleren argumenten voor en tegen 

verschillende stellingen en bepalen vervolgens hun eigen standpunt. In 

de begrijpend leeslessen van Atlantis nieuwste versie en technisch lezen 

worden actuele teksten aangeboden over diverse onderwerpen die 

discussies en meningsvorming stimuleren. Alle kinderen hebben toegang 

tot DEBOS. De bibliotheek op school met een groot boekbestand. 

Kinderen houden spreekbeurten, bespreken artikelen, maken een eigen 

boekendoos en presenteren deze. Tijdens de lessen van Kanjertraining en 

in presentatiekringen die zijn opgestart, is er aandacht voor het vormen 

van een eigen mening en voor respectvol discussiëren, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van argumenteren om een eigen standpunt te 

verdedigen.  

Kerndoel 6: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij 

het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en 

bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen. Dit 

kerndoel komt expliciet aan bod bij Atlantis, de bibliotheek op school en 

alle werkvormen die worden vormgegeven al of niet in samenwerking 

met de leesconsulent. De leerlingen leren bij het maken en geven van 

presentaties en spreekbeurten gebruik te maken van diverse bronnen 

zoals naslagwerken en internet.  

Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en 

psychische gezondheid van henzelf en anderen. In Wijzer, Kind op 

Maandag/Trefwoord en Jeugdjournaal etc. maken kinderen kennis met 

moeilijke omstandigheden waarin dood en leven centraal staan zoals 

wereldrampen en hongersnood. Tijdens De Kanjertraining lessen is er 

veel aandacht voor het helpen van medeleerlingen en meedenken over 

verbetering van de leefbaarheid in de klas. Op CBS De Noordkaap wordt 

aandacht besteed aan gezond eten en sport & bewegen. Tenminste twee 
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keer per week wordt er gesport en een groot deel van het jaar krijgen de 

kinderen fruit mee in de pauze.  

Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal 

opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. Alle kinderen krijgen 

verkeersles vanaf groep 1. In de hoogste groepen wordt expliciet 

aandacht besteed aan hoe je je gedraagt in het verkeer. In Wijzer! 

Natuuronderwijs wordt aandacht besteed aan de ecologische voetafdruk, 

hoe we leven in de stad en omgaan met de productie van ons voedsel. 

Kerndoel 36: De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en 

Europese staatsinrichting en de rol van de burger. In groep7/8 wordt 

vanuit de methodes Wereldoriëntatie, aangevraagde lespakketten, 

thematisch aandacht besteed aan verkiezingen en het ervaren hoe 

politiek werkt. Het ontstaan van de grondwet komt aan bod en hoe in De 

Tweede Wereldoorlog democratie ver te zoeken was. 

Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor 

algemeen aanvaarde waarden en normen: vrijheid, gelijkwaardigheid en 

solidariteit. Actualiteiten kring vanuit het Jeugdjournaal en de dag van 

vandaag, wordt aandacht besteed aan integratie en de positie van 

vluchtelingen. In de methode Kind op Maandag/Trefwoord komt dit 

expliciet aan de orde vanuit de aangeboden thema’s en het gebruik van 

Bijbelverhalen en Spiegelverhalen. Tijdens Kanjertraining, 

levensbeschouwing, Wereldoriëntatie, is er veel aandacht voor het 

thema waarden en normen. De leerlingenkrijgen inzicht in de 

straatcultuur en cultuur van wederzijds respect. De school heeft de 

Posters Kanjertraining (doorgaande lijn) incl. bijbehorende materialen in 

de elke groepsruimte hangen en liggen en de leerlingen op de school 

kennen de waarden en de gedragsverwachtingen.  

Kinderen leren over andere culturen. Hoe wordt een ruzie opgelost in de 

verschillende culturen? Wat kunnen we van elkaar leren? Tevens is er 

veel aandacht is voor het thema ik en de ander. Kinderen leren kritisch na 

te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen doen en 

laten.  

Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen 

die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol 

spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met 

diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Op 

school is er aandacht en belangstelling voor kinderen die vanuit hun 

cultuur willen delen. Het hoofdthema respect en diversiteit wordt vanuit 

de thema's waarden en normen, ik en de ander, tolerantie en seksuele 

diversiteit benaderd. De methode Kind op Maandag/Trefwoord besteedt 
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ook aandacht aan geestelijke stromingen. Het bezoeken van religieuze 

gebouwen en gebedshuizen wordt gestimuleerd.  

Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. In 

de methode voor Wereldoriëntatie wordt aandacht besteed aan de 

ecologische voetafdruk, duurzaamheid en afval. Tevens komt het 

broeikaseffect en duurzaam design aan de orde. Op CBS De Noordkaap 

wordt aandacht besteed aan gezond eten en sport & bewegen. 

Tenminste twee keer per week wordt er gesport en een groot deel van 

het jaar krijgen de kinderen schoolfruit.  

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen 

omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en 

buitenland, perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, 

recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. Vanaf de onderbouw 

leren de kinderen de omgeving te verkennen door op pad te gaan met de 

klas. 

Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen 

en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die 

voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. In groep 5 t/m 8 

wordt vanuit de methode ‘Wijzer!” expliciet aandacht besteed aan 

historische figuren en gebeurtenissen in eigen land en daarbuiten.  

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen 

waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. De kinderen van CBS De 

Noordkaap krijgen in hun schoolloopbaan verschillende gelegenheden 

aangeboden om musea te bezoeken.  

 

Burgerschapsvorming en de eisen die vanuit het curriculum worden 

gesteld zijn verweven in het onderwijsaanbod van de school. 

 

 

 

 

     


