Informatieblad over: Curriculum.nu/burgerschap en Alles-in-1
In de aanloop naar het nieuwe curriculum van het basisonderwijs, is helder geworden dat
Burgerschap een aparte plaats krijgt.
https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/
Uitgaand van bovenstaande informatie (via de link) zoals op dit moment (januari 2021)
geformuleerd, kunnen wij hier het volgende over meedelen.
•

Zoals alle vakken en vaardigheden bij Alles-in-1 heeft burgerschap een integraal
karakter en dat is ook hoe curriculum.nu dat voor zich ziet.

•

Burgerschapsonderwijs is voor een deel ‘leren over’ burgerschap waarbij een
methode leerstof en/of opdrachten heeft opgenomen in de leermiddelen. Voor een
overzicht waar deze bouwstenen expliciet binnen Alles-in-1 zijn opgenomen, zie het
schema lager in dit document. In de overige projecten is burgerschap impliciet
opgenomen; daar waar het logisch aansluit.

•

Voor een ander groot deel bestaat burgerschap uit ‘leren door’ en ‘leren van’
ervaringen in een sociale omgeving waarin leerlingen, leraren en niet-onderwijzend personeel elkaar ontmoeten. Waarbij ervaringen en opvattingen
uitgewisseld worden, grenzen verkend en rekening houdend met elkaar. Doelen
voor burgerschap beperken zich niet tot een vak, maar komen terug in dagelijkse
schoolactiviteiten, gesprekken over gebeurtenissen in de wereld, het schoolklimaat
en simpelweg in het ontmoeten van elkaar in de school.
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Grote opdrachten
Burgerschap

Alles-in-1 project

1. Vrijheid en gelijkheid

Nederland – Europa – Moderne Geschiedenis

2. Macht en inspraak

Nederland – Europa – Moderne Geschiedenis

3. Democratische cultuur

Binnen alle projecten waarbij er gesprekken plaatsvinden
over overeenkomsten en verschillen. Binnen project Voeding
is er expliciet aandacht voor debatteren.

4. Identiteit

Mensen – Geloof + Aardrijkskunde projecten

5. Diversiteit

Geloof - Kunst + tijdens het uitvoeren van gezamenlijke
(tweetallen, kleine groepjes) opdrachten bij ieder project.

6. Solidariteit

Mensen – Communicatie + n.a.v. gedichten en verhalen
binnen ieder project.

7. Digitaal samenleven

Communicatie + bij het doen van een onderzoek of maken van
een werkstuk bij ieder project.

8. Duurzaamheid

Milieu en Kringloop – Dieren – Planten – Energie +
Aardrijkskunde projecten

9. Globalisering

Moderne Geschiedenis + Aardrijkskunde projecten

10. Technologisch
burgerschap

Communicatie

11. Denk- en handelswijzen

Binnen alle projecten, ook bij expressie en doe-opdrachten
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