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Een nieuwe wet op Burgerschapsonderwijs – wat houdt dat in?  

November 2022 

 

In deze Nota bene lees je concrete informatie over de nieuwe wet op het Burgerschapsonderwijs. Aan 

de orde komen de inhoud van de wet en eisen aan de school, en je komt te weten hoe basisschool De 

Perenboom dit uitwerkt en hoe ze hiervoor Nieuwsbegriplessen benutten. 

 

De nieuwe wet 

In 2021 is de wetgeving op burgerschapsonderwijs aangescherpt. De nieuwe wet vraagt dat scholen 

hun burgerschapsonderwijs doelgericht, samenhangend en herkenbaar vormgeven. Hierbij moet het 

burgerschapsonderwijs zich richten op de bevordering van (a) basiswaarden van de democratie, (b) 

sociaal-maatschappelijke competenties en (c) kennis over en respect voor verschillen (Staatsblad van 

het Koninkrijk der Nederlanden, 2021). Bij het geven van invulling aan de nieuwe wetgeving, rijzen in 

veel scholen dezelfde soort vragen (PO-Raad, z.d.): Wat houdt de wet op burgerschapsonderwijs 

precies in? Waar gaat het toezicht van de Inspectie zich op richten? Wat betekent de nieuwe wet voor 

mijn onderwijsaanbod? Hieronder lees je een kort antwoord op deze vragen. 

 

1. Wat houdt de wet op burgerschapsonderwijs precies in?  

De wet vraagt dat scholen actief burgerschap en sociale cohesie doelgericht en samenhangend 

bevorderen, waarbij het onderwijs zich herkenbaar richt op (Staatsblad van het Koninkrijk der 

Nederlanden, 2021):  

 

• Het bijbrengen van respect voor- en kennis van de basiswaarden van de democratie: het 

gelijkheidsbeginsel, vrijheid van meningsuiting, autonomie, begrip, verdraagzaamheid, 

verantwoordelijkheidsbesef en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie.  

• Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat 

stellen om deel uit te maken van, en bij te dragen aan de samenleving. Hierbij gaat het om 

de competenties die de school belangrijk vindt (bijvoorbeeld samenwerken) en de bestaande 

kerndoelen op het sociaal-maatschappelijke domein, waaronder Oriëntatie op Jezelf en de Wereld.   

• Het bijbrengen van respect voor- en kennis van verschillen in levensovertuiging, 

politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid én het 

bijbrengen van de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.  

 

2. Waar zal het toezicht van de Inspectie zich op richten? 

De Inspectie stelt vast of burgerschapsonderwijs doelgericht, samenhangend en herkenbaar is en of de 

school de leerresultaten op burgerschap betrouwbaar en inzichtelijk in kaart brengt (Inspectie van het 

Onderwijs, 2021; Inspectie van het Onderwijs, z.d.): 

 

• Doelgericht:  

De school formuleert concrete leerdoelen die ze wil bereiken met de bevordering van (a) 

basiswaarden, (b) sociaal-maatschappelijke competenties en (c) respect voor- en kennis van 

verschillen.  

• Samenhangend: 

De school beschikt over een logische opbouw van de leerstof en aanpak waarmee het de 
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leerdoelen op burgerschap wil bereiken. Het onderwijsaanbod is dus logisch opgebouwd en de 

verschillende onderdelen worden in samenhang aangeboden.  

• Herkenbaar: 

De school realiseert de geplande leerstof en aanpak: het onderwijsaanbod zoals de school 

beschrijft te willen geven, is ook zichtbaar in de praktijk. 

• Inzicht in resultaten: 

De school brengt de resultaten op betrouwbare en inzichtelijke manier in kaart en beschikt over 

gegevens die een representatief beeld geven, zodat de school kan beoordelen of de leerdoelen 

op burgerschap gerealiseerd worden. 

 

3. Wat betekent de nieuwe wetgeving voor mijn onderwijsaanbod?  

Ook onder de nieuwe wetgeving houden scholen – in lijn met de vrijheid van onderwijs – de ruimte 

om het onderwijs in te richten vanuit de eigen schoolvisie, identiteit en context (Burgerschap op de 

Basisschool, 2021). Scholen zijn bijvoorbeeld vrij om te bepalen óf en welke lessen burgerschap zij 

aan bod willen laten komen, welke onderwijsmethode(s) ze hierbij inzetten en welke leerdoelen ze 

per leerjaar willen behandelen. Scholen kunnen er dus voor kiezen om hun burgerschapsaanbod te 

verdelen over verschillende vakken, maar het kan ook zijn dat er een focus komt te liggen bij 

bijvoorbeeld wereldoriëntatie of buitenschoolse activiteiten. Wél is er een gemeenschappelijke kern 

verplicht: De bevordering van de basiswaarden van de democratie, sociaal-maatschappelijke 

competenties en kennis over- en respect voor verschillen (Staatsblad van het Koninkrijk der 

Nederlanden, 2021). Om scholen te helpen bij het vormgeven van hun onderwijsaanbod, heeft SLO 

inhoudskaarten ontwikkeld waarin wordt geschetst hoe de elementen uit de wetgeving in een 

doorlopende leerlijn kúnnen worden aangereikt (SLO, 2022a). 

 

Hoe ga ik met het burgerschapsonderwijs aan de slag op mijn school? 

Voor veel scholen blijft het lastig om het burgerschapsonderwijs in te richten in lijn met de wetgeving 

en het inspectiekader – zo blijkt ook uit de vele vragen die scholen hierover stellen (Leraar24, 2021).  

Gelukkig zijn er verschillende handreikingen en stappenplannen geschreven die scholen kunnen helpen 

bij de inrichting van hun burgerschapsonderwijs (Eidhof, 2019; SLO, 2021b; Sociale Kwaliteit 

Onderwijs, 2021). In de verschillende handreikingen komen dezelfde (soort) stappen terug:  

 

• Stap 1: Visievorming 

Vorm binnen de school een visie als uitgangspunt voor het aanbod op burgerschap. Wat vinden 

wij op school belangrijk? Hoe past dit bij onze schoolvisie, context en leerlingenpopulatie? Hoe 

sluit dit aan bij de wetgeving en de inhoudelijke kaders? 

• Stap 2: Opstellen van doelen 

Stel binnen de school algemene burgerschapsdoelen op. Welke burgerschaps-competenties 

willen wij de leerlingen bijbrengen? Hoe sluit dit aan bij onze schoolvisie, context en 

leerlingenpopulatie? Hoe sluit dit aan bij de wetgeving en de kerndoelen?  

• Stap 3: Opstellen van doorlopende leerlijn 

Formuleer leerdoelen per leerjaar en bedenk waar je deze doelen wilt onderbrengen. Wat komt 

in de lessen aan bod? Wat komt in (buitenschoolse) activiteiten of projecten aan de orde en 

wat is onderdeel van het functioneren en het klimaat van de school?  

• Stap 4: Opstellen van een onderwijsaanbod 

Ontwerp het onderwijsaanbod en selecteer onderwijsactiviteiten die daarbij passen. Welke 
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lessen en/of activiteiten passen bij onze schoolvisie en doelen op burgerschap? Welke lessen 

en/of activiteiten voeren wij al (succesvol) uit? Welke lessen en/of activiteiten moeten wij nog 

ontwikkelen?  

• Stap 5: Evalueren van onderwijsaanbod. 

Evalueer het onderwijsaanbod op basis van de opgestelde leerdoelen en het uitgevoerde 

aanbod. Wordt de relatie tussen visie, doelen en aanbod op burgerschap gemonitord? Komen 

visie en doelen aan bod in overleg op onze school (en daarbuiten)? Worden inzichten gebruikt 

om het burgerschapsonderwijs waar nodig bij te stellen? 

 

Hoe geef ik inhoudelijk invulling aan Burgerschapsonderwijs?  

Omdat er nog geen concrete Kerndoelen en eindtermen beschreven zijn, is ook het geven van 

inhoudelijke invulling aan burgerschapsonderwijs voor veel scholen een uitdaging (SLO, 2022b). 

Gelukkig heeft SLO – voortbordurend op het voorstel van curriculum.nu – inhoudelijke bouwstenen 

voor burgerschapsonderwijs geformuleerd om scholen hierbij te helpen (SLO, 2021a): 

 

• Bouwsteen 1: Vrijheid en Gelijkheid 

Dit gaat over fundamentele rechten en vrijheden zoals vastgelegd in wetgeving en verdragen, 

bijvoorbeeld het (belang van) mensenrechten en/of kinderrechten. 

• Bouwsteen 2: Macht en inspraak 

Dit gaat over staatsinrichting en instituties, procedures/mechanismen die macht reguleren en 

inspraak mogelijk maken, bijvoorbeeld de Europese Unie of VN. 

• Bouwsteen 3: Democratische cultuur 

Dit gaat over omgangsvormen die de democratie mogelijk maken en bevorderen, zoals 

vreedzaamheid, verdraagzaamheid en het uiten van onderling begrip. 

• Bouwsteen 4: Identiteit  

Dit gaat over manieren waarop mensen zich willen/kunnen definiëren in het openbaar, 

bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, geloofsovertuiging of seksuele gerichtheid. 

• Bouwsteen 5: Diversiteit 

Dit gaat over manieren om ervoor te zorgen dat ieder mens en iedere groep gelijkwaardig kan 

deelnemen aan de samenleving, bijvoorbeeld via het herkennen van 

overeenkomsten/verschillen, communicatie en emancipatie.  

• Bouwsteen 6: Solidariteit 

Dit gaat over manieren om vorm te geven aan onze morele betrokkenheid, bijvoorbeeld via 

een respectvolle omgang of door spanningen bij belangenverstrengelingen te herkennen. 

• Bouwsteen 7: Digitaal samenleven 

Dit gaat over de invloed van de digitalisering op burgerschap en het bespreekbaar maken van 

maatschappelijke kwesties rond burgerschap in de digitale (online) wereld, bijvoorbeeld online 

privacy, het onderzoeken van de betrouwbaarheid van online informatie of te reflecteren op 

het eigen mediagebruik.  
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Een voorbeeld: Basisschool de Perenboom 

Om een voorbeeld te geven van hoe scholen invulling 

kunnen geven aan burgerschaps-onderwijs, kijken we 

door de bril van een fictieve school: Basisschool de 

Perenboom. Op de Perenboom kennen leerkrachten de 

wetgeving en willen ze aan de slag met de inrichting van 

hun burgerschapsonderwijs, ze beginnen daarom aan het 

stappenplan (zie blz. 2).  

 

Na verschillende overleggen in het team, is de Perenboom tot de volgende visie op burger-

schapsonderwijs gekomen: Wij stimuleren leerlingen om kritische burgers te zijn die afgewogen 

beslissingen nemen. Op basis van deze visie, heeft de Perenboom de volgende doelen geformuleerd: 

Leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om bewust, kritisch en actief 

om te gaan met verschillende informatiebronnen. Deze doelen willen zij in de doorlopende leerlijn 

terug laten komen, door onder andere les te gaan geven over mediawijsheid. Hiermee wil de 

Perenboom haar leerlingen de kennis, vaardigheden en mentaliteit bijbrengen die nodig zijn om 

bewust, kritisch en actief om te gaan met digitale media. De Perenboom heeft zelf nog geen leerlijn 

ontwikkeld en put daarom uit Bouwsteen 7 Digitaal Samenleven van SLO (SLO, 2021a): 

 

In de onderbouw leren de leerlingen het volgende: 

• Verschillende vormen van mediaboodschappen (her)kennen. 

• Verschillende functies van mediabronnen (her)kennen.  

• Eigen mediagebruik onderzoeken.  

 

In de bovenbouw leren de leerlingen het volgende: 

• Omgangsregels bij het gebruik van (digitale) media kennen en toepassen.  

• Bewust zijn van de ethische aspecten van hun eigen mediagebruik.  

• De betrouwbaarheid van (digitale) informatiebronnen onderzoeken. 

 

Omdat de Perenboom zelf weinig lesaanbod heeft om aan deze doorlopende leerlijn werken,  

zijn zij nog op zoek naar methodes om dit aanbod te versterken. Een van de methodes die zij hiervoor 

willen inzetten, is de methode Nieuwsbegrip. De Perenboom gebruikt deze methode al bij Begrijpend 

Lezen – een voordeel, omdat de lessen mediawijsheid hierin eenvoudig kunnen worden ondergebracht. 

Nieuwsbegrip heeft namelijk verschillende themalessen ontwikkeld over mediawijsheid, bijvoorbeeld de 

lessen Nieuwswijsheid, Auteursrecht en Sociaal gedrag online.  

 

De themales Nieuwswijsheid bijvoorbeeld, is een les die in het teken staat van wat (nep)nieuws 

eigenlijk is (waarom wordt iets wel/niet als nieuws gezien), hoe journalisten werken en hoe 

nieuwsberichten worden verspreid (Nieuwsbegrip, 2022a). De themalessen van Nieuwsbegrip sluiten 

daarmee goed aan op de doelen en de visie die de Perenboom geformuleerd heeft voor het 

burgerschapsonderwijs. Bovendien zijn bij de themalessen ook opdrachten voor leerlingen inbegrepen, 

wat voor de Perenboom een efficiënte manier kan zijn om te evalueren of leerlingen uiteindelijk de 

kennis, vaardigheden en houdingen beheersen die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan 

met verschillende informatiebronnen. 

 

https://www.nieuwsbegrip.nl/page/1545/nieuwe-lessen-nieuwswijsheid
https://www.nieuwsbegrip.nl/page/2342/lessen-in-de-week-van-mediawijsheid
https://www.nieuwsbegrip.nl/page/3109/extra-les-week-van-de-mediawijsheid-like-en-cancel


pagina 5 van 6 

 

 

Meedoen aan de week van de Mediawijsheid! 

Van 4 t/m 11 november 2022 is de week van de Mediawijsheid, met dit jaar het thema Like & Cancel 

dat gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online (Netwerk Mediawijsheid, z.d.). Aan dit thema 

wordt aandacht besteed, omdat mensen zichzelf en hun standpunten steeds vaker online uiten – wat 

(lang) niet altijd even goed gaat en soms zelfs kan leiden tot ruzies of buitensluiting. In samenwerking 

met Netwerk Mediawijsheid, heeft Nieuwsbegrip een themales ontwikkeld die hierbij aansluit 

(Nieuwsbegrip, 2022b): Een les die ingaat op sociaal online gedrag, wat je online beter wel/niet kunt 

doen en wat de gevolgen kunnen zijn van online gedrag.  

 

De campagne Mediawijsheid staat in het teken van een fijne online wereld voor iedereen – maar het 

campagneteam benadrukt dat hiervoor nog veel te doen is: Zij stimuleren leerkrachten om hun stem 

te laten horen en expertise in te zetten, activiteiten te organiseren en (les)materiaal te maken! 

 

Meer weten? 

Wil je meer weten over hoe je mediawijsheid kunt onderbrengen als onderdeel van jouw 

burgerschapsonderwijs? Heb je vragen over de wetgeving en het inspectiekader? Of ben je benieuwd 

hoe jij hiermee op jouw school aan de slag kunt gaan?  

 

Neem dan contact op met Jan-Abel Bolten, adviseur bij CED-Groep via j.bolten@cedgroep.nl. 
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