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Intro | Het idee van de goodiebag 

In deze digitale goodiebag vind je een schat 
aan informatie rond het thema 
Burgerschapsonderwijs.

Kies willekeurig iets uit als je 10 minuten over 
hebt of verken de goodiebag intensiever met je 
team.

Er zijn linkjes naar video’s, websites en materiaal 
om mee te starten. 

Geniet van al het moois en leuks!



Hoe je de goodies kunt gebruiken…
Er is zoveel om uit te kiezen dat je misschien de 
bomen door het bos niet meer ziet.

Daarom hier wat tips en tops van gebruikers: 

● Bekijk de filmpjes met je team als een 
stimulans voor een goed gesprek. 

● Deel een artikel per leerteam en geef feedback 
terug wat het artikel bij jou/jullie oproept.

● Koop een cadeauboek voor het team om hen 
te bedanken voor hun harde werk (mooi 
ingepakt maakt het nog specialer)

● Vraag of er iemand in het team zich verder wil 
verdiepen in de goodiebag en zoek naar de 
pareltjes die bij jouw school passen. 



Volgende stappen 
● Nadat je goed gerommeld hebt in de 

goodiebag inventariseer je wat je school al 
doet en gebruikt dit als startpunt.

● Vind iemand in het team die namens je school 
burgerschapsambassadeur wil zijn.

● Start met een groep geïnteresseerden en 
bedenk de benodigde volgende stappen.

● Een ambassadeur van ‘Burgerschap op de 
basisschool’ zoals Danielle Andrien kan je 
team/school hierbij helpen via een training in 
de Flores Academie.

● Breng de stappen in lijn met de nieuwe wet- en 
regelgeving en stel daarbij prioriteiten.

● Graaf dieper door onderzoek en bouw 
expertise op.

● Bespreek je bevindingen in het team en je DLK.
● Maak burgerschap en de stappen hierin 

zichtbaar in je school voor je leerlingen, team 
en schoolcommunity. 



Burgerschapscirkel van Flores Onderwijs
Hiernaast zie je de (basis) burgerschapscirkel van Flores 
Onderwijs. De cirkel bestaat uit 11 bouwstenen van 
burgerschap. Bedacht door SLO en Curriculum met de 
kennis van nu (april 2022). 

De eerste drie bouwstenen gaan over democratie, nrs. 4 t/m 
6 over diversiteit, nrs. 7 t/m 10 over maatschappelijke 
thema’s en de 11e gaat over denk- en handelwijzen. De 12e 
bouwsteen kun je zelf invullen als je denkt dat er nog wat 
ontbreekt.  

Hang de cirkel in je klas en verwijs ernaar als je het over 
burgerschap hebt. 

Er komen varianten van de cirkel, bijv. met woorden en 
pictogrammen voor meer duiding.







Kijk terug naar de Studiedag van 19 april 2022
Hieronder alle onderdelen van de Studiedag. 
Je bekijkt hier de sfeerimpressie (< 1 min.) en samenvatting van ± 30 min.  
● Waarom burgerschap? Wat is de verbinding met het strategisch beleidsplan 

De Expeditie van Flores | Toelichting van bestuurder Sylvia Veltmaat
● Filmpje & presentatie van Danielle Andrien van Burgerschap op de 

basisschool over wet- & regelgeving burgerschap 
● Uitleg Wieneke Reith met de visual Visie Flores op burgerschap
● Beleef de blik op diversiteit & inclusie van Fatima Elatik 
● Demofilmpje over Gelijkwaardig in gesprek met Lonneke Schram, leerlingen 

van Montessorischool De Binnenstad en Laurentien van Oranje van Missing 
Chapter. (18,44 min.). 

● Etske Thie over duurzaamheid & klimaat
● Kijk terug naar de visual ‘Aan de slag met burgerschap’ 
● Recap en nagesprek 

https://youtu.be/aKrC3O4FZVs
https://youtu.be/LpFzg6ScjPg
https://vimeo.com/700865353/72916eed58
https://drive.google.com/file/d/1z-OJwRiGmbHmFtNxJFinTUOb_ma-vNy4/view?usp=sharing
https://youtu.be/HKCc-wM4JQ4


De goodiebag is gevuld met prachtige filmpjes

● Filmpje met Jesse Laport - Kijk eens binnen bij elkaar (2,24 min.)

● Animatie over burgerschap van curriculum.nu (1,51 minuut)

● Filmpjes van Conny Ettema van Iedereen Debatteert 

https://cinetree.nl/korte-films/kijk-eens-binnen-bij-elkaar
https://youtu.be/_NFKJtDwZqI
https://iedereendebatteert.nl/instructiefilmpjes/


Filmpje Filosoferen voor kinderen
● Demofilmpje Filosoferen voor kinderen met Gill Eaton en Kristina Yoseloff van 

Rivers International School Arnhem. (20 min. in eenvoudig Engels)

https://youtu.be/6cqafOo_xi0


Allerlei goodies met ‘bestemming burgerschap’
van Burgerschap op de Basisschool
● Klik hier naar de IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs: negen punten van goed burgerschapsonderwijs 

en wat er nodig is om die op school te realiseren.
● Download hier het fotokaartenspel: Bestemming Burgerschap of één van de andere spellen: Tangram of BurgerSmaken
● Bekijk hier het doc ‘Burgerschap vanuit eigen identiteit’, een inspiratie voor scholen om  vanuit hun eigen levensbeschouwing 

burgerschapsonderwijs vorm te geven.
● Burgerschap en sociaal emotioneel leren: overeenkomsten en verschillen. 

Download hier de publicatie. 
● Een handig naslagwerk over wet- en regelgeving burgerschap op de basisschool lees je hier.
● Goed burgerschapsonderwijs vraagt een intentionele en gerichte aanpak. Hier het stappenplan om burgerschap systematisch 

vorm te geven.
● De QuickScan Burgerschap is een gratis hulpmiddel voor basisscholen bij de inventarisatie, koersbepaling en ontwikkeling van 

burgerschap.
● De ambassadeurs Burgerschap op de Basisschool’ helpen basisscholen en besturen met het geven van advies op maat over 

burgerschap. Ontmoet hier virtueel deze ambassadeurs. 
● In deze kosteloze toolbox die bij de QuickScan burgerschap hoort, vind je tips, links, informatie en voorbeelden om je op weg te 

helpen bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs op school.
● Bekijk schoolvoorbeelden of bijeenkomsten van School en Veiligheid terug op het YouTube kanaal van 

burgerschapsonderwijs. 

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/Negen-IJkpunten-Burgerschapsonderwijs.pdf
https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/spel-bestemming-burgerschap&ust=1649939220000000&usg=AOvVaw0E9xfjJoIw0_nob6x9JG8j&hl=nl
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/tangram-spel-wat-maken-wij-van-burgerschap/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/spel-burgersmaken-op-aanvraag-beschikbaar/
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/Burgerschap_vanuit_eigen_identiteit.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/09/Burgerschap-en-sociaal-emotioneel-leren_Hessel-Nieuwelink.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/07/Burgerschap-op-de-Basisschool_Wet-en-regelgeving-juli-2021.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2020/09/Burgerschap-op-de-basisschool-stappenplan.pdf
https://www.quickscanburgerschappo.nl/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/burgerschap-op-de-basisschool-de-ambassadeurs/
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2020/09/QuickScan-Burgerschap-Toolbox.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTfmHTDnaR9FyF9C-1N8YvfAOKMt_A_a-


Filmpjes Sociale veiligheid

● Filmpjes over sociale veiligheid, gemaakt door 
School en Veiligheid bij sbo de Piramide:

○ filmpje met Alex Saalmink, de directeur

○ filmpje met Simone Peters, de 
gedragsspecialist

○ filmpje met Jim en Francisca, leerlingen

○ filmpje met Suzanne, ouder 

https://youtu.be/zni1P6yDB2k
https://youtu.be/RLc4eyNyu1Q
https://youtu.be/H4YxJE1xODQ
https://youtu.be/R0NV-uAJQy4


We vullen de goodiebag met 10 duurzame tips
Klimaataanjager Etske Thie van Flores Onderwijs deelt haar top 10 tips:

1. Koop minder spullen. Repareer, 2ehands, maak zelf. Als je koopt, koop dan lokaal en duurzaam. 
2. Eet minder of geen vlees en kaas. Producten van runderen hebben grotere negatieve impact hebben dan kleine dieren.
3. Investeer in je huis en je werkgebouw. Isoleer, probeer eigen opgewekte energie en warmte en probeer duurzame routines (korter 

douchen, minder warm stoken, water sparen, regenwater ontkoppelen etc).
4. Leer je leerlingen hoe ze zelf iets kunnen doen. Leer ze over de natuur, plant, dier en ander leven, hoe ze kunnen knutselen, 

repareren, tuinieren. Leer de natuur kennen en bescherm waar je van houdt. 
5. Koop biologische (gifvrije) planten, liever geen snijbloemen, gebruik turfvrije potgrond, gebruik geen gif 
6. Spreek je uit: laat horen wat je belangrijk vindt. Teken petities en kom naar demonstraties.
7. Wees zuinig met energie, brandstoffen en elektriciteit (ledverlichting, timers etc). 
8. Pak de fiets, ga op vakantie in eigen land. En wees zuinig met cloud opslag. Ruim je data op. 
9. Wees enthousiast over je eigen en andermans duurzame daden en blijf nieuwsgierig. Niet oordelend. 

10. Meer duurzame tips? 
Zie milieucentraal.nl , zaailingen.nl, 52wekenduurzaam.nl, 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/370953-hoe-wordt-jouw-school-duurzamer.html 

http://milieucentraal.nl
http://zaailingen.nl
http://52wekenduurzaam.nl
https://jeugdjournaal.nl/artikel/370953-hoe-wordt-jouw-school-duurzamer.html


De Flores Academie ontwikkelt, jij ontwikkelt mee!

Zoals je weet heeft Flores Onderwijs een eigen Flores Academie. 
Daarin ontwikkelen we telkens allerlei trainingen, opleidingen en zelfs 
de mogelijkheid tot een masteropleiding. 

Flores Onderwijs ontwikkelt ook burgerschapstrainingen. 
Denk hierbij aan introductie en implementatie burgerschap, 
filosoferen, debatteren, gelijkwaardig in gesprek, mediawijsheid en 
sociale veiligheid. 

Deze trainingen worden aangekondigd op de Academie poster die 
jaarlijks verschijnt en het aanbod op intranet. 

https://nieuws.floresonderwijs.nl/?page_id=180

