
… vertelt en verkent burgerschapsonderwijs …

Kenniskring onderwijskwaliteit



Krijgen ze goed les? Leren ze genoeg? Zijn ze veilig?

Doel kenniskring: voorbereiden uitvoering doelen strategisch beleidsplan

2020/2021 afgerond voorbereiden kwaliteitskalender (domein kwaliteit) 

2021/2022 overgenomen door afdeling onderwijskwaliteit

2021/2022 lopend voorbereiden burgerschapsonderwijs (domein leerlingen en maatschappij) 

2022/2023 wordt overgenomen door afdeling onderwijskwaliteit 

Kenniskring onderwijskwaliteit 



Thema burgerschap al in allerlei termen ‘verstopt’ in 

MOVARE’s huidige strategisch beleidsplan 19-23

In de kernwaarden

• Veiligheid

• Respect

In de domeinen

• Leerlingen

• Maatschappij

Missie en Visie MOVARE 

Enkele termen in de 

bijbehorende doelen: 



Waarom deze urgentie? 

• Basiswaarden democratische rechtsstaat

• Aangescherpte wet burgerschapsonderwijs 1-8-2021

• Nieuw inspectiekader 1-8-2021 

• Nieuw regeerakkoord 

• 2022/2023 onderwijsinspectie houdt toezicht op besturen

• 2021/2022 onderwijsinspectie geeft ruimte voor voorbereiding

Zie volgende dia’s ter info  en tenslotte de nulmeting online…

Hoog tijd voor gerichte aandacht en aanpak



Elementen minimale kern bevordering respect en kennis basiswaarden in het onderwijs

Vrijheid van meningsuiting

Gelijkheidsbeginsel

Begrip

Verdraagzaamheid

Afwijzen van onverdraagzaamheid

Afwijzen van discriminatie

Autonomie

Verantwoordelijkheidsbesef

Basiswaarden democratische rechtsstaat



Aangescherpte wet ‘Actief burgerschap en sociale cohesie’ 

Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en 

op samenhangende wijze waarbij het onderwijs zich herkenbaar richt op: 

a. bijbrengen van basiswaarden van de democratische rechtsstaat

b. ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties

c. ()

Een schoolcultuur in overeenstemming met basiswaarden waarin wordt 

gestimuleerd actief te oefenen en een omgeving waarin leerlingen/personeel zich 

veilig en geaccepteerd weten.

Wet burgerschapsonderwijs 1-8-2021



Indicatoren onderzoekskader

OP1 Aanbod 

• Het aanbod is doelgericht, samenhangend en 

herkenbaar. Bovendien heeft de school de 

leerinhouden evenwichtig en in samenhang 

over de leerjaren verdeeld.

• Bijbrengen van respect voor en kennis van de 

basiswaarden van de democratische 

rechtsstaat en aan het ontwikkelen van de 

sociale en maatschappelijke competenties die 

leerlingen in staat stellen hiervan deel uit te 

maken en hieraan bij te dragen.

Inspectiekader 2021 



Indicatoren onderzoekskader

OP3 Pedagogisch-Didactisch handelen

• De pedagogisch-didactische visie van de 

school is zichtbaar in het dagelijks handelen 

van leraren.

• De leerstof omvat kennis, vaardigheden en 

attitudes en wordt in een logische opbouw 

aangeboden. 

• De leraren stemmen () doelgericht af op () 

sociale en maatschappelijke competenties.

Inspectiekader 2021 



Indicatoren onderzoekskader

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

• De school brengt de resultaten op een 

betrouwbare en inzichtelijke manier in kaart.

• De school spant zich zichtbaar in om ervoor 

te zorgen dat leerlingen die de school 

verlaten daaraan voldoen.

• Daarmee laat de school zien dat zij haar 

doelstellingen voor deze competenties 

behaald heeft. 

Inspectiekader 2021 



Indicatoren onderzoekskader

VS2 Schoolklimaat

• Oefenplaats voor ontwikkelen sociale en 
maatschappelijke competenties. 

• Ervaring opdoen met de omgang met de 
basiswaarden

• Schoolklimaat in overeenstemming is met 
basiswaarden

• Personeelsleden leven de basiswaarden 
zichtbaar na.

• De school stemt aanpak af op mogelijke risico’s

• School signaleert / corrigeert uitingen in strijd 

met basiswaarden. 

Inspectiekader 2021 



Onderwijs en ontwikkeling 

“Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en moet mee kunnen doen. Dat begint bij 

het bieden van dezelfde kansen aan kinderen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom 

willen we de onderwijskwaliteit versterken om de basis op orde te krijgen, zodat elk kind leert 

lezen, schrijven, rekenen en goed wordt onderwezen in burgerschap (…) en we waarborgen 

sociale veiligheid en gelijke behandeling”

Coalitieakkoord regering



Verantwoordelijkheid bestuur voor borging kwaliteit

BKA1

Het bestuur heeft een visie op kwaliteit, heeft hiervoor ambities en doelen opgesteld en stuurt 
op het behalen daarvan. 

BKA2

Het bestuur realiseert samen met de scholen de doelen voor kwaliteit, bevordert een 
kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij.

BKA3

Het bestuur evalueert en analyseert systematisch of het de doelen realiseert en verantwoordt
zich hierover. Het stelt wanneer dat nodig is het beleid bij en betrekt daartoe interne en 
externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog.

Uitgangspunten toezicht burgerschap 1-8-2022



Van die ruimte maken wij als kenniskring graag gebruik … 

… met een nulmeting burgerschapsonderwijs in Forms 
gebaseerd op nieuwe module Burgerschap in MSP. 

Scan deze QR met je telefoon of tablet en neem nu 15 minuten 
de tijd om in te vullen. Alleen als iedere school bekend is, kan 
kenniskring op korte termijn focus aanbrengen en beleid 
voorbereiden. Het gaat dus om het actuele, reële beeld. 

NB Nulmeting is inventariserend en stimulerend bedoeld. Het 
is op geen enkele wijze ‘ter beoordeling’. 

Ruimte dus voor voorbereiding



Handige tips en sites 

School en Veiligheid 

SLO

Wij-leren

PO-raad 

Curriculum.nu

Educatieheld.nl 

Binnenkort zeker meer… Conclusies 
nulmeting worden zonder vermelding van je 
school en naam gedeeld via nieuwsbrief 
directeuren. 

Al meer weten over burgerschapsonderwijs?

https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/burgerschapsvorming-po/#over-burgerschapsvorming
https://www.slo.nl/thema/meer/burgerschap/
https://wij-leren.nl/burgerschap.php
https://www.poraad.nl/themas/onderwijsinhoud/vakgebieden-en-kerndoelen/burgerschap
https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/
https://www.vangorcum.nl/over-van-gorcum/educatieheld

