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Domein A Democratie

(A. DEMOCRATIE)

DE OPLOSSINGSGERICHTE BURGER

HOUDING

INLEIDING
Het gaat in dit themaveld om het bewust omgaan met de verhouding
tussen individuele en algemene belangen.
Omdat democratie het vrije spel van verscheidenheid aan belangen en
opvattingen met zich meebrengt, is het op vreedzame wijze oplossen
van conflicten een bestaansvoorwaarde voor het behoud van de
democratie. Daarbij is het waarderen en respecteren van andere
opvattingen een essentiële grondhouding.
Dit staat duidelijk verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens: acties die zijn gericht op de vernietiging van rechten en
vrijheden zijn niet toegestaan(lid 3). Waar de mensenrechten worden
gerespecteerd, moeten burgers zich houden aan de wetten die de
moraal, openbare orde en algemeen welzijn in de democratische
samenleving mogelijk maken (artikel 29, lid 2).Je kunt nog verder gaan:
deze wetten zijn het waard om te verdedigen en te verbeteren.
Kernwaarden daarbij zijn: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en
respect.
DOELSTELLINGEN
De leerling wil:
1.

Conflicten zo bevredigend mogelijk op vreedzame wijze
oplossen.
Daarbij is hij bereid tot het sluiten van compromissen,
meerderheidsstandpunten te aanvaarden en
minderheidsstandpunten te respecteren.
Om tot een oplossing van conflicten te komen wil de leerling:
 weten wat de ander wil;
 wat de ander wil, overwegen en in zijn opvattingen betrekken;
 erkennen dat de ander evenveel recht heeft op eigen opvattingen
als hijzelf.

2. In zijn dagelijkse handelen opkomen voor kernwaarden van de
Rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
3. De rol van gezagsdragers, waaronder politie, justitie en
onderwijsgevenden, bij het oplossen van conflicten respecteren.
4. Reflecteren op zijn handelen, denken en voelen ten aanzien van
het in de vorige doelstellingen genoemde.
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(A. DEMOCRATIE)

DE ZICH INFORMERENDE BURGER

VAARDIGHEDEN

INLEIDING
In een democratie gaan we ervan uit dat mensen vrij, zelfstandig en
kritisch mogen oordelen. Maar dit wil niet zeggen dat je zomaar wat kunt
roepen en alles kunt doen zonder dat je aan wie dan ook verantwoording
hoeft af te leggen.
Het gaat om een verantwoorde en redelijke standpuntbepaling die je met
anderen kunt communiceren en eventueel kunt bijstellen. Dergelijke
eisen van redelijkheid staan onder andere verwoord in de preambule en
de doorlopende leerlijn taal.
DOELSTELLINGEN
De leerling kan:
1. Bronnen kritisch op hun herkomst beoordelen:
 van wie is de bron afkomstig?
 wat zijn de doelstellingen van de auteur(s)/uitgever(s)?
2. Informatie verwerven en verwerken
Hij kan informatie verzamelen en ordenen uit mondelinge, schriftelijke
en visuele bronnen op:
 vraagstellingen
 feiten en meningen
 hoofd- en bijzaken.
3. Informatie, eigen conclusies en opvattingen met anderen
communiceren:
 standpunten, meningen en conclusies mondeling en schriftelijk
helder, bondig en beargumenteerd toelichten (kunnen
verwoorden wat je denkt, bedoelt en wilt);
 duidelijk maken of hij wil informeren, opiniëren of beide
 informatie aan anderen vragen (kunnen vragen wat de ander
denkt, wil en bedoelt);
 goed luisteren naar meningen en opvattingen van anderen en
een reactie geven (kunnen interpreteren van en reageren op wat
de ander denkt, wil en bedoelt);
 in discussies met anderen aangeven waarom hij zijn
standpunt(en) wel of niet bijstelt of nuanceert.
4. Accepteren dat zijn opvattingen niet altijd zullen worden gedeeld
(kunnen incasseren)
5. Reflecteren op zijn eigen opvattingen en houdingen naar
aanleiding van gesprekken met anderen en daaruit conclusies
trekken.
Daarbij kan hij onder andere:
 reflecteren op strategieën om conflicten op te lossen;
 eigen opvattingen en houdingen, indien nodig, bijstellen.
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(A. DEMOCRATIE)

DE DEMOCRATISCH GELETTERDE BURGER

KENNIS

INLEIDING
Bij democratische geletterdheid gaat het om de vraag wat de essenties
zijn van het Nederlandse democratische bestel en de rechtsstaat. Een
democratie moet steeds weer worden vormgegeven door de mensen die
er deel van uitmaken. Deze mensen hebben rechten en plichten.
Om de waarde te kunnen begrijpen van wat het is om vrij,
verantwoordelijk en veilig met elkaar samen te leven, zijn kennis van de
essenties van democratie, rechtsstaat en wat het inhoudt om in een
dictatuur te leven essentiële voorwaarden.
DOELSTELLINGEN
De leerling is bekend met:
1. Verschillende manieren om conflicten op te lossen: vreedzaam
en gewelddadig
2. Enkele passages uit de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens
De sleutelbegrippen zijn hier:
 bescherming tegen geweld en discriminatie;
 recht op vrije mening en sociale zekerheid.
3. Enkele hoofdlijnen van het Nederlandse politieke bestel
Het gaat er hier vooral om hoe Nederland op landelijk en
gemeentelijk niveau wordt bestuurd. De sleutelbegrippen zijn hier:
 parlementaire democratie
 rechtsstaat
 macht, regels, gezag en bestuur
 dictatuur (i.h.b. verschillen tussen democratische rechtsstaat en
dictatuur).
4. Enkele passages uit de Nederlandse grondwet
De sleutelbegrippen zijn hier: grondwettelijke vrijheden,
gelijkwaardigheid
5. De rol van de burger in een democratische samenleving
De sleutelbegrippen zijn hier: rechten, plichten, invloed,
medeverantwoordelijkheid.
6. Enkele hoofdzaken van de Europese staatsinrichting
Te denken valt aan de rol van de Europese Commissie en het
Europees parlement en de overdracht van nationale bevoegdheden
aan de Europese organen. De sleutelbegrippen zijn hier:
 de Europese Unie
 vrij verkeer van personen, goederen, arbeid en kapitaal.
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Domein B Participatie

(B. PARTICIPATIE)

DE ACTIEVE BURGER

HOUDING

INLEIDING
De actieve burger maakt niet alleen gebruik van de kansen die een
democratische samenleving hem biedt, maar vraagt zich ook af wat hij
voor deze samenleving kan doen om haar kwaliteit te verbeteren.
Het gaat hier om een innerlijke beleving van artikel 29 (lid 1) van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: iedereen heeft
plichten tegenover de samenleving die de ontplooiing van zijn
persoonlijkheid mogelijk maakt.
Van de bovenbouw vmbo leerling mag worden verwacht dat hij een
positieve bijdrage levert aan een goed school- en werkklimaat, zowel in
sociaal als ruimtelijk opzicht.
DOELSTELLING
De leerling wil:
1. 'Samen werken' aan een sociaal en ruimtelijk plezierige en
stimulerende leef- en leeromgeving
Daartoe wil hij:
 het initiatief nemen tot/een bijdrage leveren aan organisatorische
activiteiten ter bevordering van een positief leefklimaat op en
buiten school;
 in groepswerk of teamwork de afgesproken/ toebedeelde rollen
en taken uitvoeren;
 zorg dragen voor een nette klas, school en schoolomgeving.
2. Bij conflicten die zich in leefbaarheid vraagstukken voordoen
 de wensen van verschillende partijen zo veel/dicht mogelijk bij
elkaar brengen;
 elkaar aanspreken op gedrag.
3. Zich inzetten voor een maatschappelijk nut.
Te denken valt aan: stage, goede doelen, vrijwilligerswerk
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(B. PARTICIPATIE)

DE SOCIAAL-COMMUNICATIEVE BURGER

VAARDIGHEDEN

INLEIDING
Om een bijdrage te kunnen leveren aan een leefbare samenleving zijn
sociaal-communicatieve vaardigheden essentieel.
Van de bovenbouw vmbo leerling mag worden verwacht dat hij zijn
meningen, gedragingen en bijdragen aan het leefklimaat in en buiten
school met anderen kan communiceren.
Daarbij moet hij in het oog houden dat:
- in het maatschappelijke verkeer (bijvoorbeeld in bedrijven,
instellingen en bestuurlijke organen) van
machtsongelijkheid/hiërarchie sprake is gekoppeld aan een verschil
in verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen mensen.
- zonder regels waaraan iedereen wordt geacht zich te houden
geordend samenleven niet mogelijk is.
Bij participatie speelt, naast het ontwikkelen van organisatorische
vaardigheden en een initiatiefrijke houding, het ontwikkelen van gevoel
voor posities en rollen van anderen een belangrijke rol.
DOELSTELLINGEN
1. De leerling kan:
 luisteren naar anderen;
 kritiek geven en ontvangen;
 complimenten/ instemming geven en ontvangen;
 zowel het gemeenschappelijke als verschillen in meningen en
opvattingen benoemen en hanteren.
2. De leerling kan reflecteren op zijn eigen werkhouding en wijzen
van communiceren met anderen, inclusief zijn activiteiten op het
internet en tijdens de maatschappelijke stage
3. De leerling kan posities en rollen die anderen t.o.v. hem
innemen, en die hij tegenover anderen inneemt, hanteren
Het gaat hier in het bijzonder om het kunnen blijven ontwikkelen van
inlevingsvermogen in en hanteren van het feit dat:
 het bekleden van bepaalde posities verantwoordelijkheden met
zich meebrengt die het gedrag en opvattingen bepalen;
 communicatie mede wordt bepaald door posities en rollen die
mensen t.o.v. elkaar bekleden/vervullen.
4. De leerling kan een bijdrage leveren aan het maken en uitvoeren
van formele en informele afspraken, regels en procedures
Te denken valt aan:
 kunnen overleggen en samenwerken met elkaar (o.a in
teamverband), wetende dat je compromissen moet sluiten en
afspraken moet nakomen;
 in praktijk kunnen brengen dat je inziet dat regels en procedures
nodig zijn voor stabiliteit en deze door vormen van overtuiging,
overleg en organisatie/ mobilisatie zijn te veranderen/ bij te
stellen.
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5. De leerling kan initiatieven nemen en organisatorische taken
uitvoeren op het gebied van leefbaarheid in de klas, school en
schoolomgeving
Te denken valt aan:
 mede verantwoordelijkheid dragen voor organisatorische
activiteiten als: stages, sportdagen, sponsorlopen, inzamelacties,
museumbezoek;
 inhoudelijke en organisatorische inbreng in schoolkrant,
leerlingenraad, opstellen van klas en/of schoolregels.
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(B. PARTICIPATIE)

DE SOCIAAL GELETTERDE BURGER

KENNIS

INLEIDING
Het gaat hier om een verkenning van hoe mensen op positieve wijze met
elkaar kunnen communiceren en wat mensen in hun sociaal gedrag drijft.
Deze kennis is geen doel op zich, maar hulpmiddel om sociaal vaardig te
kunnen communiceren en de wil om mee te werken aan een plezierige en
stimulerende leef- en werkomgeving te stimuleren.
Verder gaat het om een eigen verkenning van het leren over de eigen
mate van actief burgerschap: hoe wil hij in de Nederlandse samenleving
functioneren?
DOELSTELLINGEN
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1.

De leerling is bekend met enkele essentiële aspecten van het
maatschappelijk leven.
a. Enkele kenmerken van mogelijke vormen van communicatie
Het sleutelbegrip is hier: communicatie.
Het gaat om aspecten van communicatie als: actief luisteren,
afgeven en ontvangen van non-verbale boodschappen, inleven in
anderen, uiten van eigenheid, hanteren van fatsoensnormen, blijk
geven van respect en gevoel voor verscheidenheid.
b. Wat mensen in hun omgang met elkaar drijft.
Het sleutelbegrip is hier: motieven.
c. Het feit dat in organisaties (bijvoorbeeld bedrijven, scholen,
instellingen) mensen zowel gedeelde als verschillende
rollen, taken, posities en verantwoordelijkheden hebben.
De sleutelbegrippen zijn: rollen, taken, posities,
verantwoordelijkheden.

2.

De leerling doet via verkenning inzichten op over zijn
mogelijkheden van en wensen voor participatie in de
Nederlandse samenleving.
 Politiek: (de mate van) deelname aan de samenleving als
staatsburger.
 Cultureel: (de mate van intensiteit van) integratie in de
Nederlandse samenleving als lid van een culturele
deelgemeenschap/groep.
 Economisch: (de mate van) deelname aan de arbeidsmarkt.
 Sociaal: (de mate van) deelname aan en het nemen van
initiatieven tot verenigingsleven, maatschappelijke organisaties,
inspraakorganen en vrijwilligerswerk.

Domein C Identiteit

(C. IDENTITEIT)

DE VERANTWOORDELIJKE BURGER

HOUDINGEN

INLEIDING
Het gaat hier om de mentale integratie in de Nederlandse samenleving met
behoud van eigenheid.
De leerling laat in zijn gedrag zien dat hij bereid is:

zich actief in de culturen, opvattingen en gewoonten van anderen te
verdiepen zonder de eigen identiteit uit het oog te verliezen;

persoonlijke contacten te leggen met mensen uit verschillende culturen
en sociale achtergronden;

zich mentaal in de Nederlandse samenleving te integreren: eigen
maken van algemeen aanvaarde waarden en normen op het gebied
van vrijheid, gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
DOELSTELLINGEN
De leerling wil:
1. Een serieuze dialoog met anderen aangaan
 hij is bereid open te staan voor opvattingen, gewoonten, gebruiken
en gedragingen van anderen;
 hij is bereid actief de grenzen van zijn eigen tolerantie te verkennen:
naast willen weten wat de ander wil en waarom hij dit wil, ook willen
weten wat hij zelf wil en waarom: hij schuwt de geweldloze
confrontatie vanuit de eigen identiteit niet;
 hij is bereid de eigen opvattingen te spiegelen aan bestaande wetten,
normen, regels en rechten (dit is de morele imperatief!).
2. Werken aan de eigen ontplooiing
Daarbij maakt hij onder meer gebruik van het recht op onderwijs en
deelname aan het sociale en culturele leven in Nederland (zie
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).
3. Zich medeverantwoordelijk voelen voor de ontplooiing en het
welbevinden van anderen
Te denken valt aan:

opkomen voor de veiligheid van anderen;

meewerken aan een klimaat waarin anderen vrij hun gedachten
kunnen vormen en hun mening kunnen uiten.
4. Zorg dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
anderen
5. Met anderen samenwerken ongeacht groepsidentiteit
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6. Zich zowel aan bestaande normen en regels (bijvoorbeeld
gedragsregels op school) aanpassen als meewerken aan, indien
nodig, verandering van bestaande regels
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(C. IDENTITEIT)

DE ZICH INLEVENDE BURGER

VAARDIGHEDEN

INLEIDING
Het gaat hier om rolneming vaardigheden (je kunnen inleven in anderen)
vanuit een besef van de eigen (in ontwikkeling zijnde) identiteit.
DOELSTELLINGEN
1. De leerling kan een aantal essentiële rolneming/inleving
vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met het leven in
een samenleving die door diversiteit wordt gekenmerkt
 kunnen inleven in (in woord en gebaar gedane) uitingen van
anderen;
 reacties van anderen kunnen herkennen en inschatten;
 cultuur gebonden verschillen tussen mensen kunnen herkennen
benoemen;
 vragen kunnen stellen om achter behoeften/wensen van anderen te
komen.
2. De leerling ontwikkelt de in doelstelling 1 genoemde vaardigheden
vanuit respect voor de eigen persoonlijkheid en identiteit
 eigen gedachten en gevoelens in woord en gebaar duidelijk kunnen
maken;
 indien nodig aan anderen duidelijk kunnen maken dat je wenst
serieus te worden genomen;
 kunnen reflecteren op zowel de eigen opvattingen en gedragingen
als die van anderen.
3. De leerling kan met anderen samenwerken op basis van
persoonlijke/individuele capaciteiten
Dit houdt onder meer in:

Anderen kunnen benaderen en beoordelen als persoonlijkheid/
individu in plaats van als lid van een (etnische) groep.

wederzijdse stereotyperingen kunnen bijstellen.
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(C. IDENTITEIT)

DE CULTUREEL GELETTERDE BURGER

KENNIS

INLEIDING
Het gaat hier om het verwerven van inzicht in het karakter van de multiculturele
en pluriforme samenleving die Nederland is. Mensen en groepen hebben het
recht een eigen identiteit te beleven in een samenleving die wordt gekenmerkt
door verscheidenheid. De Nederlandse grondwet en het democratisch bestel
maken de vrijheid van verschillende (sub)culturen in een multiculturele
samenleving mogelijk.
Voor de bovenbouw vmbo leerling gaat het om basiskennis en -inzichten in het
karakter en enkele principes van de Nederlandse multiculturele samenleving en
de diversiteit aan opvattingen, levenshoudingen, gewoonten, gebruiken en
gedragingen hierin.

DOELSTELLING
De leerling is bekend met:
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1.

Enkele basiskenmerken van de Nederlandse multiculturele en
pluriforme samenleving, waaronder:
 de diversiteit aan etnische groepen, religies, levensbeschouwingen,
waarden, normen, gewoonten en gebruiken;
 de historische dimensies van de multiculturele samenleving en
pluriformiteit in Nederland;
 hoe in een multiculturele en pluriforme samenleving kan worden
omgegaan met vooroordelen en discriminatie: respect, identiteit,
overtuiging, tolerantie en intolerantie, waarden en normen;
 recht op eigen identiteit voor personen en groepen van mensen, onder
meer ontleend aan de grondwet;
 het belang dat wordt gehecht aan het socialisatieproces: dat mensen
zich ontwikkelen tot lid van de Nederlandse samenleving.
Daarbij weten de leerlingen dat er meerdere 'waarheden' bestaan en dat je
verscheidenheid (pluriformiteit) als een vorm van culturele rijkdom kunt
zien.

2.

Het gegeven dat mensen worden beïnvloed door de sociale
omgeving waarin ze leven.
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Domein A Democratie

(A. DEMOCRATIE)

DE OPLOSSINGSGERICHTE BURGER

HOUDING

INLEIDING
Het gaat in dit themaveld om het bewust omgaan met de verhouding
tussen individuele en algemene belangen.
Omdat democratie het vrije spel van verscheidenheid aan belangen en
opvattingen met zich meebrengt, is het op vreedzame wijze oplossen van
conflicten een bestaansvoorwaarde voor het behoud van de democratie.
Daarbij is het waarderen en respecteren van andere opvattingen een
essentiële grondhouding.
Dit staat duidelijk verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens: acties die zijn gericht op de vernietiging van rechten en
vrijheden zijn niet toegestaan(lid 3). Waar de mensenrechten worden
gerespecteerd, moeten burgers zich houden aan de wetten die de
moraal, openbare orde en algemeen welzijn in de democratische
samenleving mogelijk maken (artikel 29, lid 2).Je kunt nog verder gaan:
deze wetten zijn het waard om te verdedigen en te verbeteren.
Kernwaarden daarbij zijn: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en
respect.
DOELSTELLINGEN
De leerling wil:
1.

Conflicten zo bevredigend mogelijk op vreedzame wijze
oplossen.
Daarbij is hij bereid tot het sluiten van compromissen,
meerderheidsstandpunten te aanvaarden en
minderheidsstandpunten te respecteren.
Om tot een oplossing van conflicten te komen wil de leerling:
 weten wat de ander wil;
 wat de ander wil, overwegen en in zijn opvattingen betrekken;
 erkennen dat de ander evenveel recht heeft op eigen opvattingen
als hijzelf.

2. In zijn dagelijkse handelen opkomen voor kernwaarden van de
Rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
3. De rol van gezagsdragers, waaronder politie, justitie en
onderwijsgevenden, bij het oplossen van conflicten respecteren.
4. Reflecteren op zijn handelen, denken en voelen ten aanzien van
het in de vorige doelstellingen genoemde.
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(A. DEMOCRATIE)

DE ZICH INFORMERENDE BURGER

VAARDIGHEDEN

INLEIDING
In een democratie gaan we ervan uit dat mensen vrij, zelfstandig en
kritisch mogen oordelen. Maar dit wil niet zeggen dat je zomaar wat kunt
roepen en alles kunt doen zonder dat je aan wie dan ook verantwoording
hoeft af te leggen.
Het gaat om een verantwoorde en redelijke standpuntbepaling die je met
anderen kunt communiceren en eventueel kunt bijstellen. Dergelijke
eisen van redelijkheid staan onder andere verwoord in de preambule en
de doorlopende leerlijn taal.
DOELSTELLINGEN
De leerling kan:
1. Bronnen kritisch op hun herkomst beoordelen:
 van wie is de bron afkomstig?
 wat zijn de doelstellingen van de auteur(s)/uitgever(s)?
2. Informatie verwerven en verwerken
Hij kan informatie verzamelen en ordenen uit mondelinge, schriftelijke
en visuele bronnen op:
 vraagstellingen
 feiten en meningen
 hoofd- en bijzaken.
3. Informatie, eigen conclusies en opvattingen met anderen
communiceren:
 standpunten, meningen en conclusies mondeling en schriftelijk
helder, bondig en beargumenteerd toelichten (kunnen
verwoorden wat je denkt, bedoelt en wilt);
 duidelijk maken of hij wil informeren, opiniëren of beide
 informatie aan anderen vragen (kunnen vragen wat de ander
denkt, wil en bedoelt);
 goed luisteren naar meningen en opvattingen van anderen en
een reactie geven (kunnen interpreteren van en reageren op wat
de ander denkt, wil en bedoelt);
 in discussies met anderen aangeven waarom hij zijn
standpunt(en) wel of niet bijstelt of nuanceert.
4. Accepteren dat zijn opvattingen niet altijd zullen worden gedeeld
(kunnen incasseren)
5. Reflecteren op zijn eigen opvattingen en houdingen naar
aanleiding van gesprekken met anderen en daaruit conclusies
trekken.
Daarbij kan hij onder andere:
 reflecteren op strategieën om conflicten op te lossen;
 eigen opvattingen en houdingen, indien nodig, bijstellen.
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(A. DEMOCRATIE)

DE DEMOCRATISCH GELETTERDE BURGER

KENNIS

INLEIDING
Bij democratische geletterdheid gaat het om de vraag wat de essenties
zijn van het Nederlandse democratische bestel en de rechtsstaat. Een
democratie moet steeds weer worden vormgegeven door de mensen die
er deel van uitmaken. Deze mensen hebben rechten en plichten.
Om de waarde te kunnen begrijpen van wat het is om vrij,
verantwoordelijk en veilig met elkaar samen te leven, zijn kennis van de
essenties van democratie, rechtsstaat en wat het inhoudt om in een
dictatuur te leven essentiële voorwaarden.
DOELSTELLINGEN
De leerling is bekend met:
1. Verschillende manieren om conflicten op te lossen: vreedzaam
en gewelddadig
2. Enkele passages uit de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens
De sleutelbegrippen zijn hier:
 bescherming tegen geweld en discriminatie;
 recht op vrije mening en sociale zekerheid.
3. Enkele hoofdlijnen van het Nederlandse politieke bestel
Het gaat er hier vooral om hoe Nederland op landelijk en
gemeentelijk niveau wordt bestuurd. De sleutelbegrippen zijn hier:
 parlementaire democratie
 rechtsstaat
 macht, regels, gezag en bestuur
 dictatuur (in het bijzonder de verschillen tussen democratische
rechtsstaat en dictatuur).
4. Enkele passages uit de Nederlandse grondwet
De sleutelbegrippen zijn hier: grondwettelijke vrijheden,
gelijkwaardigheid
5. De rol van de burger in een democratische samenleving
De sleutelbegrippen zijn hier: rechten, plichten, invloed,
medeverantwoordelijkheid.
6. Enkele hoofdzaken van de Europese staatsinrichting
Te denken valt aan de rol van de Europese Commissie en het
Europees parlement en de overdracht van nationale bevoegdheden
aan de Europese organen. De sleutelbegrippen zijn hier:
 de Europese Unie
 vrij verkeer van personen, goederen, arbeid en kapitaal.
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Domein B Participatie

(B. PARTICIPATIE)

DE ACTIEVE BURGER

HOUDING

INLEIDING
De actieve burger maakt niet alleen gebruik van de kansen die een
democratische samenleving hem biedt, maar vraagt zich ook af wat hij
voor deze samenleving kan doen om haar kwaliteit te verbeteren.
Het gaat hier om een innerlijke beleving van artikel 29 (lid 1) van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: iedereen heeft
plichten tegenover de samenleving die de ontplooiing van zijn
persoonlijkheid mogelijk maakt.
Van de bovenbouw vmbo leerling mag worden verwacht dat hij een
positieve bijdrage levert aan een goed school- en werkklimaat, zowel in
sociaal als ruimtelijk opzicht.
DOELSTELLING
De leerling wil:
1. 'Samen werken' aan een sociaal en ruimtelijk plezierige en
stimulerende leef- en leeromgeving
Daartoe wil hij:
 het initiatief nemen tot/een bijdrage leveren aan organisatorische
activiteiten ter bevordering van een positief leefklimaat op en
buiten school;
 in groepswerk of teamwork de afgesproken/ toebedeelde rollen
en taken uitvoeren;
 zorg dragen voor een nette klas, school en schoolomgeving.
2. Bij conflicten die zich in leefbaarheid vraagstukken voordoen
 de wensen van verschillende partijen zo veel/dicht mogelijk bij
elkaar brengen;
 elkaar aanspreken op gedrag.
3. Zich inzetten voor een maatschappelijk nut.
Te denken valt aan: stage, goede doelen, vrijwilligerswerk
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(B. PARTICIPATIE)

DE SOCIAAL-COMMUNICATIEVE BURGER

VAARDIGHEDEN

INLEIDING
Om een bijdrage te kunnen leveren aan een leefbare samenleving zijn
sociaal-communicatieve vaardigheden essentieel.
Van de bovenbouw vmbo leerling mag worden verwacht dat hij zijn
meningen, gedragingen en bijdragen aan het leefklimaat in en buiten
school met anderen kan communiceren.
Daarbij moet hij in het oog houden dat:
- in het maatschappelijke verkeer (bijvoorbeeld in bedrijven,
instellingen en bestuurlijke organen) van
machtsongelijkheid/hiërarchie sprake is gekoppeld aan een verschil
in verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen mensen.
- zonder regels waaraan iedereen wordt geacht zich te houden
geordend samenleven niet mogelijk is.
Bij participatie speelt, naast het ontwikkelen van organisatorische
vaardigheden en een initiatiefrijke houding, het ontwikkelen van gevoel
voor posities en rollen van anderen een belangrijke rol.
DOELSTELLINGEN
1. De leerling kan:
 luisteren naar anderen;
 kritiek geven en ontvangen;
 complimenten/ instemming geven en ontvangen;
 zowel het gemeenschappelijke als verschillen in meningen en
opvattingen benoemen en hanteren.
2. De leerling kan reflecteren op zijn eigen werkhouding en wijzen
van communiceren met anderen, inclusief zijn activiteiten op het
internet en tijdens de maatschappelijke stage
3. De leerling kan posities en rollen, die anderen ten opzichte van
hem innemen en die hij tegenover anderen inneemt, hanteren
Het gaat hier in het bijzonder om het kunnen blijven ontwikkelen van
inlevingsvermogen in en hanteren van het feit dat:
 het bekleden van bepaalde posities verantwoordelijkheden met
zich meebrengt die het gedrag en opvattingen bepalen;
 communicatie mede wordt bepaald door posities en rollen die
mensen ten opzichte van elkaar bekleden/vervullen.
4. De leerling kan een bijdrage leveren aan het maken en uitvoeren
van formele en informele afspraken, regels en procedures
Te denken valt aan:
 kunnen overleggen en samenwerken met elkaar (onder andere in
teamverband), wetende dat je compromissen moet sluiten en
afspraken moet nakomen;
 in praktijk kunnen brengen dat je inziet dat regels en procedures
nodig zijn voor stabiliteit en deze door vormen van overtuiging,
overleg en organisatie/mobilisatie zijn te veranderen/bij te stellen.

 10

5. De leerling kan initiatieven nemen en organisatorische taken
uitvoeren op het gebied van leefbaarheid in de klas, school en
schoolomgeving
Te denken valt aan:
 mede verantwoordelijkheid dragen voor organisatorische
activiteiten als: stages, sportdagen, sponsorlopen, inzamelacties,
museumbezoek;
 inhoudelijke en organisatorische inbreng in schoolkrant,
leerlingenraad, opstellen van klas en/of schoolregels.
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(B. PARTICIPATIE)

DE SOCIAAL GELETTERDE BURGER

KENNIS

INLEIDING
Het gaat hier om een verkenning van hoe mensen op positieve wijze met
elkaar kunnen communiceren en wat mensen in hun sociaal gedrag drijft.
Deze kennis is geen doel op zich, maar hulpmiddel om sociaal vaardig te
kunnen communiceren en de wil om mee te werken aan een plezierige en
stimulerende leef- en werkomgeving te stimuleren.
Verder gaat het om een eigen verkenning van het leren over de eigen
mate van actief burgerschap: hoe wil hij in de Nederlandse samenleving
functioneren?
DOELSTELLINGEN
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1.

De leerling is bekend met enkele essentiële aspecten van het
maatschappelijk leven.
a. Enkele kenmerken van mogelijke vormen van communicatie
Het sleutelbegrip is hier: communicatie.
Het gaat om aspecten van communicatie als: actief luisteren,
afgeven en ontvangen van non-verbale boodschappen, inleven in
anderen, uiten van eigenheid, hanteren van fatsoensnormen, blijk
geven van respect en gevoel voor verscheidenheid.
b. Wat mensen in hun omgang met elkaar drijft.
Het sleutelbegrip is hier: motieven.
c. Het feit dat in organisaties (bijvoorbeeld bedrijven, scholen,
instellingen) mensen zowel gedeelde als verschillende
rollen, taken, posities en verantwoordelijkheden hebben.
De sleutelbegrippen zijn: rollen, taken, posities,
verantwoordelijkheden.

2.

De leerling doet via verkenning inzichten op over zijn
mogelijkheden van en wensen voor participatie in de
Nederlandse samenleving.
 Politiek: (de mate van) deelname aan de samenleving als
staatsburger.
 Cultureel: (de mate van intensiteit van) integratie in de
Nederlandse samenleving als lid van een culturele
deelgemeenschap/groep.
 Economisch: (de mate van) deelname aan de arbeidsmarkt.
 Sociaal: (de mate van) deelname aan en het nemen van
initiatieven tot verenigingsleven, maatschappelijke organisaties,
inspraakorganen en vrijwilligerswerk.

Domein C Identiteit

(C. IDENTITEIT)

DE VERANTWOORDELIJKE BURGER

HOUDINGEN

INLEIDING
Het gaat hier om de mentale integratie in de Nederlandse samenleving met
behoud van eigenheid.
De leerling laat in zijn gedrag zien dat hij bereid is:

zich actief in de culturen, opvattingen en gewoonten van anderen te
verdiepen zonder de eigen identiteit uit het oog te verliezen;

persoonlijke contacten te leggen met mensen uit verschillende culturen
en sociale achtergronden;

zich mentaal in de Nederlandse samenleving te integreren: eigen
maken van algemeen aanvaarde waarden en normen op het gebied
van vrijheid, gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
DOELSTELLINGEN
De leerling wil:
1. Een serieuze dialoog met anderen aangaan
 hij is bereid open te staan voor opvattingen, gewoonten, gebruiken
en gedragingen van anderen;
 hij is bereid actief de grenzen van zijn eigen tolerantie te verkennen:
naast willen weten wat de ander wil en waarom hij dit wil, ook willen
weten wat hij zelf wil en waarom: hij schuwt de geweldloze
confrontatie vanuit de eigen identiteit niet;
 hij is bereid de eigen opvattingen te spiegelen aan bestaande wetten,
normen, regels en rechten (dit is de morele imperatief!).
2. Werken aan de eigen ontplooiing
Daarbij maakt hij onder meer gebruik van het recht op onderwijs en
deelname aan het sociale en culturele leven in Nederland (zie
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).
3. Zich medeverantwoordelijk voelen voor de ontplooiing en het
welbevinden van anderen
Te denken valt aan:

opkomen voor de veiligheid van anderen;

meewerken aan een klimaat waarin anderen vrij hun gedachten
kunnen vormen en hun mening kunnen uiten.
4. Zorg dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
anderen
5. Met anderen samenwerken ongeacht groepsidentiteit

 13

6. Zich zowel aan bestaande normen en regels (bijvoorbeeld
gedragsregels op school) aanpassen als meewerken aan, indien
nodig, verandering van bestaande regels
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(C. IDENTITEIT)

DE ZICH INLEVENDE BURGER

VAARDIGHEDEN

INLEIDING
Het gaat hier om rolneming vaardigheden (je kunnen inleven in anderen)
vanuit een besef van de eigen (in ontwikkeling zijnde) identiteit.
DOELSTELLINGEN
1. De leerling kan een aantal essentiële rolneming/inleving
vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met het leven in
een samenleving die door diversiteit wordt gekenmerkt
 kunnen inleven in (in woord en gebaar gedane) uitingen van
anderen;
 reacties van anderen kunnen herkennen en inschatten;
 cultuur gebonden verschillen tussen mensen kunnen herkennen
benoemen;
 vragen kunnen stellen om achter behoeften/wensen van anderen te
komen.
2. De leerling ontwikkelt de in doelstelling 1 genoemde vaardigheden
vanuit respect voor de eigen persoonlijkheid en identiteit
 eigen gedachten en gevoelens in woord en gebaar duidelijk kunnen
maken;
 indien nodig aan anderen duidelijk kunnen maken dat je wenst
serieus te worden genomen;
 kunnen reflecteren op zowel de eigen opvattingen en gedragingen
als die van anderen.
3. De leerling kan met anderen samenwerken op basis van
persoonlijke/individuele capaciteiten
Dit houdt onder meer in:

Anderen kunnen benaderen en beoordelen als
persoonlijkheid/individu in plaats van als lid van een (etnische)
groep.

wederzijdse stereotyperingen kunnen bijstellen.
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(C. IDENTITEIT)

DE CULTUREEL GELETTERDE BURGER

KENNIS

INLEIDING
Het gaat hier om het verwerven van inzicht in het karakter van de multiculturele
en pluriforme samenleving die Nederland is. Mensen en groepen hebben het
recht een eigen identiteit te beleven in een samenleving die wordt gekenmerkt
door verscheidenheid. De Nederlandse grondwet en het democratisch bestel
maken de vrijheid van verschillende (sub)culturen in een multiculturele
samenleving mogelijk.
Voor de bovenbouw vmbo leerling gaat het om basiskennis en -inzichten in het
karakter en enkele principes van de Nederlandse multiculturele samenleving en
de diversiteit aan opvattingen, levenshoudingen, gewoonten, gebruiken en
gedragingen hierin.

DOELSTELLING
De leerling is bekend met:
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1.

Enkele basiskenmerken van de Nederlandse multiculturele en
pluriforme samenleving, waaronder:
 de diversiteit aan etnische groepen, religies, levensbeschouwingen,
waarden, normen, gewoonten en gebruiken;
 de historische dimensies van de multiculturele samenleving en
pluriformiteit in Nederland;
 hoe in een multiculturele en pluriforme samenleving kan worden
omgegaan met vooroordelen en discriminatie: respect, identiteit,
overtuiging, tolerantie en intolerantie, waarden en normen;
 recht op eigen identiteit voor personen en groepen van mensen, onder
meer ontleend aan de grondwet;
 het belang dat wordt gehecht aan het socialisatieproces: dat mensen
zich ontwikkelen tot lid van de Nederlandse samenleving.
Daarbij weten de leerlingen dat er meerdere 'waarheden' bestaan en dat je
verscheidenheid (pluriformiteit) als een vorm van culturele rijkdom kunt
zien.

2.

Het gegeven dat mensen worden beïnvloed door de sociale
omgeving waarin ze leven.

