
BURGERSCHAP EN MENS- EN 
MAATSCHAPPIJVAKKEN
De school is voor leerlingen een belangrijke plaats voor het ontwikkelen
van hun burgerschap. Wat is goed burgerschap en hoe word je een 
verantwoordelijke burger? Tijdens deze studiemiddagen krijgt
u handvatten aangeboden waarmee u burgerschap een
stevige plek kunt geven in uw  eigen onderwijspraktijk.

HVA.NL/BURGERSCHAP



DE SCHOOL IS VOOR LEERLINGEN EEN 
BELANGRIJKE PLAATS VOOR HET 
ONTWIKKELEN VAN HUN BURGERSCHAP. 
IN DE KLAS MOETEN LEERLINGEN LEREN 
OVER DE SAMENLEVING EN OVER 
GEDEELDE DEMOCRATISCHE WAARDEN. 
HIER KUNNEN ZE HUN EIGEN VISIE OP DE 
SAMENLEVING ONTWIKKELEN EN LEREN 
HOE ANDEREN KIJKEN NAAR DE 
SAMENLEVING. HOE KUNT U ALS 
DOCENT UW LESAANBOD ZO 
VORMGEVEN DAT OP EEN BEWUSTE 
MANIER WORDT BIJGEDRAGEN AAN 
BURGERSCHAP VAN UW LEERLINGEN? 
HIEROVER GAAN DEZE STUDIE- 
MIDDAGEN.

Als docent in de mens- en 
maatschappijvakken speelt 
burgerschapsonderwijs een bijzondere 
rol in uw dagelijkse lespraktijk. De 
vraag hoe u uw les aanbiedt, is vaak 
minder makkelijk vorm te geven. 
Burgerschap is voor veel docenten een 
abstract begrip of wellicht ziet u niet 
altijd de relatie met de vakinhoud.

Iedere studiemiddag staat een 
vraagstuk centraal:

1. Hoe kunt u controversiële 
onderwerpen gebruiken om bij te 
dragen aan burgerschap van 
leerlingen?

2. Hoe kunt u thema's van de mens- 
en maatschappijvakken zo vormgeven 
zodat u bewust bijdraagt aan het 
burgerschap van uw leerlingen?

3. Op welke manier kunt u op een 
zinvolle manier lesgeven over 
onderwerpen die ver van leerlingen 
afstaan zoals abstracte concepten, 
gebeurtenissen of onderwerpen?

WERKWIJZE
Aan de hand van wetenschappelijke 
inzichten en praktijkvoorbeelden gaan 
we aan de slag met één van de drie 
bovenstaande vraagstukken. De eerste 
studiemiddag wordt in samenwerking 
met Diversion, bureau voor maat- 
schappelijke innovatie, uitgevoerd.

DATA & LOCATIE
De studiemiddagen vinden plaats op 
woensdag 15 februari, 22 maart en 19 
april 2017 van 13.30 - 17.00 uur in het 
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 
Amsterdam.

KOSTEN & AANMELDEN
De kosten bedragen € 200,- per 
bijeenkomst. Wanneer u zich inschrijft 
voor alle drie de studiemiddagen, dan 
betaalt u € 500,-. U kunt zich 
aanmelden via de website 
hva.nl/burgerschap.

STUDIEMIDDAGEN BURGERSCHAP
VOOR DOCENTEN IN HET VO EN MBO


