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Het DOEboek Limburgerschap is een initiatief van het Limburgs Museum en het resultaat van een breed 
gesteunde motie in Provinciale Staten van Limburg om burgerschap in het basisonderwijs te stimuleren. Het 
concept en de werkvormen zijn ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatie in Utrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Stichting Vredeseducatie Utrecht/Limburgs Museum Venlo 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is voor scholen en instellingen toegestaan om met 
bronvermelding voor intern gebruik uit deze handleiding te kopiëren.  

 

 



3 Docentenhandleiding DOEboek Limburgerschap 
 

Het Limburgs Museum ontwikkelde een interactief DOEboek over Limburgerschap voor scholieren 
van groep 6 – 8 in het basisonderwijs. De aanleiding is een motie in Provinciale Staten van 
Limburg om in samenspraak met het basisonderwijs een project over burgerschapsonderwijs te 
ontwikkelen, vanuit de gedachte dat burgerschap in Limburg vanwege de geschiedenis, cultuur en 
de nabijheid van de buurlanden, eigen accenten heeft. 

Scholieren maken kennis met de manier waarop onze democratische samenleving is 
georganiseerd en onderzoeken hoe zij zelf een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.  

Het nieuwe DOEboek Limburgerschap en deze docentenhandleiding sluiten aan bij actuele 
leerdoelen van ‘ontmoeten en verbinden’ en bieden onderwijsgevenden handvatten om 
burgerschap in de eigen school te verankeren, zonder hen extra te belasten. Leerlingen krijgen 
een actieve rol door opdrachten uit te voeren en hun eigen houding te onderzoeken. 

Het project ‘Limburgerschap’ past, naast de interactieve tentoonstelling ‘Respect’, in het 
educatieve aanbod van het Limburgs Museum en kan op veel manieren ingezet worden in het 
pluriforme basisonderwijs in Limburg. 

 

‘Limburgerschap’ is: 
- burgerschapsonderwijs vanuit Limburgs perspectief.  
- genieten van het goede leven in Limburg. 
- zorgen voor jezelf, voor elkaar en de aarde waar we op wonen. 
- klaarstaan voor een ander en vertrouwen dat iemand jou ondersteunt als het 
nodig is. 
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1. Wat is Limburgerschap?  

  
Burgerschapsonderwijs heeft een plek op alle scholen in Nederland. Kinderen en jongeren 
onderzoeken de democratische samenleving en ontdekken hoe zij daar zelf een actieve rol in 
kunnen hebben. 
 
Superdiversiteit 
Nederland is een pluriforme democratie; mensen zijn in alle opzichten verschillend. Dat is 
plezierig, omdat mensen heel veel vrijheid hebben om zelf te kiezen hoe ze willen leven. Het kan 
ook ingewikkeld worden: belangen, wensen, normen en waarden in de maatschappij kunnen 
botsen. Dat is op zich geen probleem, het hoort bij een democratie die zich ontwikkelt in de 
richting van ‘superdiversiteit’. In een democratie zijn veel conflicten, maar er zijn ook veel 
manieren om deze conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Dat gaat echter niet vanzelf. 
Juist daarom is burgerschapsonderwijs bedacht, waarin kinderen en jongeren de basisprincipes 
van onze democratie onderzoeken en in hun eigen omgeving in de praktijk kunnen brengen. 
 
Van burgerschap naar Limburgerschap 
De plek waar je bent geboren, waar je opgroeit, woont of werkt is van grote invloed op je leven. 
Ze kleurt je identiteit, de woorden die je gebruikt, de tradities die je deelt en de manier waarop je 
samenleeft met andere mensen. 
Burgerschap wil deze elementen versterken, want 
onderzoekers stellen vast dat het belangrijk is dat 
mensen ‘wortels’ hebben. Het is bepalend voor je 
welzijn en het geluk dat je in het leven kunt vinden. 
Opvallend is dat naarmate mensen meer mobiliteit 
benutten en de hele wereld bereizen, de ‘roots’ belangrijker worden. Het is daarom zinvol te 
praten over ‘Limburgerschap’. De provincie heeft een bijzondere geschiedenis, eigen tradities en 
niet te vergeten een internationale ligging met de langste provinciale grens met de buurlanden 
Duitsland en België. 
  
Diversiteit 
Onze democratie heeft twee kernmerken die eruit springen.1 Het eerste is ‘diversiteit’. Diversiteit 
is ook in Limburg een feit, de uitkomst van een ontwikkeling van de afgelopen eeuwen. Een 
pluriforme samenleving die bruist van activiteit, die levendig is en die nogal wat conflicten kent, 
maar waar mensen ook verdraagzaam naar elkaar zijn. Ze zijn bereid elkaar te steunen als het 
nodig is. 
 
Gelijkheid 
Het andere kenmerk van democratie is ‘gelijkheid’. Dat is geen gegeven, maar een keuze. Er is in 
de geschiedenis veel strijd gevoerd om gelijkheid voor alle burgers wettelijk te verankeren. 
‘Iedereen moet in gelijke gevallen gelijk behandeld worden in ons land’, zo luidt artikel 1 van de 
Grondwet. Discriminatie vanwege leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, huidskleur, geloof en 
levensbeschouwing of welke reden dan ook, is verboden.  
 

                                                           

1 SAVATER, F. (2009). Vrijheid, Gelijkheid, Burgerschap: zakwoordenboek voor mensen van morgen. Bijleveld, Utrecht. 

 

Burgerschap is: ‘Kinderen 
laten wortelen en  
vleugels geven.’ 
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Samenwerken 
Aan diversiteit en gelijkheid kunnen we ook nog de kenmerken ‘vrijheid’ en ‘solidariteit’ 
toevoegen. Niemand leeft alleen maar voor zichzelf. Samenwerken zit in het DNA van mensen, 
het is de reden voor het succes van de mensheid. Dat samenwerken komt mensen niet 
aanwaaien, je moet het in de praktijk van alledag oefenen en versterken.2  
Limburgerschap betekent dat we al deze kernmerken van democratie met kinderen en jongeren 
gaan onderzoeken. Zo ontdekken we samen wat onze bijdrage aan de Limburgse samenleving kan 
zijn. 
 
Burgerschap op de basisschool 
Basisscholen in Limburg geven burgerschap op verschillende manieren vorm en inhoud. Soms met 
hulp van een kant en klare methode, soms met projecten in de eigen woonplaats. De eerste 
manier wordt vaak als beknellend ervaren, de tweede als te vrijblijvend. 
 
Het DOEboek Limburgerschap slaat een eigen richting in. Het kan met geringe inspanning gebruikt 
worden naast een bestaande methode, maar biedt ook handvatten om een programma voor 
burgerschap op maat te ontwikkelen voor de eigen school. 
 
Leerlingen hebben de regie 
Het DOEboek is uniek omdat het zich in de eerste plaats richt op de leerlingen van groep 6, 7 en 8 
van de basisschool in hun eigen leefomgeving. We dagen hen uit om Limburgerschap te 
onderzoeken en vorm te geven. De kinderen van nu maken het Limburg van later nog mooier. 
  
Ondersteuning 
Deze handleiding is gemaakt om docenten te ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten en 
het opzetten van een programma Limburgerschap voor de eigen school. Het Limburgs Museum 
wil graag samenwerken met onderwijsgevenden en scholen om Limburgerschap te versterken. 
Uw reacties worden op prijs gesteld. 
 
 
  

                                                           

2 TUINIER, J.D. (2019). Tekenen voor vrede: 100 manieren om de wereld mooier te maken. Vredeseducatie, Utrecht. 
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2. Werken met het DOEboek Limburgerschap 
 
2.1 Uitgangspunten 
 
Het uitgangspunt van het DOEboek Limburgerschap is ontleend aan de zelfbeschikkingstheorie3 
van Deci en Ryan (2002). Mensen hebben drie aangeboren psychologische basisbehoeften die 
hen, als ze er voldoende bevredigd in worden, gelukkig kunnen maken in hun gemeenschap. 
Wanneer niet of onvoldoende aan deze behoeften kan worden voldaan, ontstaat frustratie en 
worden mensen in groei en ontwikkeling belemmerd.  

Deze theorie kan toegepast worden op alle sectoren in de maatschappij. Ze geldt voor mensen 
van alle leeftijden en ze kan Limburgerschap in het basisonderwijs versterken. 

 
De drie basisbehoeften die het welbevinden van mensen beïnvloeden. 

Autonomie 
Het is de drang van mensen om eigen keuzen te maken en hun eigen leven te bepalen. Dit gaat 
verder dan onafhankelijk zijn van anderen. Het draait veeleer om individuele vrijheid en 
zelfbeschikking in je eigen omgeving.  
In het DOEboek Limburgerschap hebben de leerlingen zelf de regie bij het uitvoeren van de 
werkvormen. Er is ruimte voor kritische vragen, veel opdrachten kunnen op een eigen manier 
worden verwerkt en het eigen onderzoek staat centraal. 
 
Verbondenheid 
Hier gaat het om het universele verlangen naar interactie en verbinding met andere mensen en 
de aarde. Het omvat ook de behoefte om bij andere (groepen) mensen te horen en voor anderen 
te zorgen. 
In het DOEboek Limburgerschap onderzoeken leerlingen hun wortels, hun ‘thuis’ en ze stellen zich 
de vragen: ‘Waar hoor ik bij?’ en: ‘Voor wie wil ik er zijn?’ Ze kunnen ontdekken dat hun identiteit 
zich ontwikkelt in relatie tot anderen binnen een geschiedenis, cultuur, tradities en gedeelde 
waarden. 
 
 
 
                                                           

3 Deci, E. en RYAN, R. Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-
Determination Research", pp. 3-34, Rochester, 2002. 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sociale_interactie
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Competentie 
Dat is de behoefte om iets te kunnen en jezelf te versterken. Iedereen kent de ervaring om een 
vaardigheid te ontdekken, te oefenen, te beheersen en dan te genieten van het resultaat. 
In het DOEboek Limburgerschap kunnen leerlingen vaardigheden oefenen en daar samen met 
anderen plezier aan beleven. Het is leuk en interessant om dingen te weten over de eerste 
bewoners van Limburg, hoe democratie werkt en op welke manier zij daar zelf aan kunnen 
bijdragen. 
 
Wat kunnen we in het onderwijs van de zelfbeschikkingstheorie leren? 

• Bij het vergroten van de autonomie van een leerling neemt de eigen motivatie (intrinsieke 
motivatie) toe.  
“Ik kan alleen of samen met anderen onderzoek doen, en ik geniet van de oplossing die we 
vinden.” 

• Een leerling die vanuit zichzelf gemotiveerd is, zal zich autonoom voelen en nieuwe 
vaardigheden ontwikkelen. 
“Ik vind het leuker als ik zelf dingen kan uitzoeken.” 

• Wanneer de autonomie van de leerling wordt ingeperkt, zal hij of zij sterker van buitenaf 
gemotiveerd moeten worden (extrinsieke motivatie). 
“Ik doe het omdat jij het zegt.” En: “Het maakt niet uit wat ik doe, zij bepalen toch alles.” 

• Het verlangen naar zelfstandigheid zit in alle mensen, maar iedereen ontwikkelt het in 
een eigen tempo. Karakter, thuissituatie en andere omgevingskenmerken bepalen dat 
tempo. 
“Ik kreeg de kans om stap voor stap verder te komen met zelfstandig werken.” 
 

2.2 Thema’s 
 
Het DOEboek Limburgerschap is geen nieuwe methode, maar presenteert een veelheid aan 
thema’s en werkvormen. Veelal zijn het korte introducties die scholieren uitdagen om zelf 
onderzoek te doen. Door delen van dit onderzoek samen te doen, kan een verdieping in kennis en 
inzicht verkregen worden. 

Limburgerschap is vakoverstijgend. De thema’s raken vakken als wereldoriëntatie, geschiedenis 
en levensbeschouwing. De uitdaging voor de basisschool is om burgerschap in de praktijk te 
integreren met de lesinhoud van de vakken. 
 
Identiteit 
Wie ben ik? 
Wat betekent jouw naam? 
Wie is de baas over mij? 
Gevoelens en spiegelneuronen 
Tegelwijsheden 

Mijn woonplaats 
Waar ben ik thuis? 
Het geluk van Limburg 
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Samenleven met anderen 
Vooroordelen onderzoeken 
Kijken met andere ogen 
Discriminatie 
Verzet tegen onrecht – inzet voor de ander 
Wat is gewoon en wat is vreemd? 
Generalisaties 
Erbij horen of niet? 
Praten of vechten 
De gouden regel 
Bruggen bouwen 

Limburg 
Wie is een Limburger? 
De vlag van Limburg 
Limburgerschapsquiz 
Tips voor nieuwkomers in Limburg 
Grondsoortenkaart 
Het karakter van mensen en de grondsoort 
Het Limburgs volkslied 
Limburgse dialecten 
Armoede in Limburg 
Tradities in Limburg 
Lekker Limburgs 

Democratie 
Democratie en dictatuur 
Jouw politieke partij 
Mensen maken democratie 
Wat moet het provinciebestuur doen? 

Geschiedenis 
De eerste bewoners van Limburg 
Steenkolenmijnen in Zuid-Limburg 
Romeinen in Limburg 
Tweede Wereldoorlog 

Mijn wereld 
Sociale media zijn overal 
Limburg met Google Earth 
Limburg is het hart van Europa 
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2.3 Uitvoering van activiteiten 

Doelgroep en niveau 
Het DOEboek is primair gemaakt voor scholieren in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. De 
inhoud sluit ook heel goed aan bij leerlingen in de brugklas die immers in een totaal nieuwe 
omgeving terechtkomen. Juist zij hebben behoefte aan herkenning en begrip voor elkaars 
verschillen. 

Sommige werkvormen, bijvoorbeeld op pagina 10 en 11 over democratie of pagina 20 en 21 over 
‘grondsoorten en karakter’ kunnen voor leerlingen in groep 6 als te ingewikkeld worden ervaren. 
Dat heeft vooral te maken met de leesteksten. Andere werkvormen kunnen vanuit het perspectief 
van leerlingen van groep 8 te eenvoudig zijn, maar er is dan vaak een verdiepende 
onderzoeksvraag opgenomen. 

Sommige onderzoeksvragen zijn ‘trage vragen’. Vragen die je even op je in moet laten werken en 
waar je de tijd voor moet nemen. Ze gaan de ‘diepte’ in, zijn niet ingewikkeld en zeker niet 
kinderachtig. 

In de praktijk zullen de niveaus van de werkvormen 
en onderzoeksvragen door elkaar heen lopen, omdat 
de verschillen tussen leerlingen nu eenmaal groot 
zijn. Het motto is: doe wat je kunt en wat je leuk 
vindt. Vraag hulp als je er niet uitkomt. 
 

Werkwijze 
De werkvormen in het DOEboek worden geprint aangeboden maar kennen tientallen verwijzingen 
naar websites. Daarmee kan kennis en inzicht worden verdiept. 

Docenten die werkvormen via hun digibord willen verwerken of werkvormen per pagina willen 
printen, vinden op de website van het Limburgs Museum een link van een printbare pdf: 
www.limburgsmuseum.nl. 

De werkvormen en onderzoeksvragen in het DOEboek zijn zeer geschikt om zelfstandig of in 
tweetallen aan te werken. Veel opdrachten lenen zich ervoor om daarna klassikaal dieper op de 
thematiek in te gaan.  

Er kan op verschillende manieren met het DOEboek gewerkt worden, bijvoorbeeld in de eigen 
werktijd, als moment voor ontspanning, als thuiswerk of als voorbereiding voor een 
groepsgesprek of -activiteit. 

Het DOEboek kan een rol spelen om thema’s in projecten en activiteiten te introduceren of te 
verwerken. Bij een aantal opdrachten staat de suggestie om ze uit te voeren met de ouder of 
grootouder, om generaties rondom een bepaald thema te verbinden. 

 

 

  

 
 
 

Burgerschap is iets wat je 
samen met anderen moet 

doen en ervaren. 

http://www.limburgsmuseum.nl/
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3. Limburgerschap versterken in de basisschool 
Verwarring over burgerschap 
“Burgerschapsonderwijs lijkt voor iedereen iets anders”, zegt Marcel Mooijman, voorzitter van de 
vereniging van maatschappijleraren in het Onderwijsblad4. “De een zegt dat burgerschap gaat 
over democratie en rechtsstaat. Nee, zegt een ander, het gaat over persoonlijke vorming. Ook 
niet, zegt de derde, burgerschap is zorgen voor je medemens.” Volgens Mooijman is die 
onduidelijkheid precies de reden dat veel scholen met hun handen in het haar zitten over wat ze 
met burgerschapsonderwijs aan moeten. Een bescheiden peiling van het Limburgs Museum 
bevestigt inderdaad de grote variëteit van de burgerschapspraktijk in de basisschool, maar toont 
ook aan dat scholen hier niet met de handen in hun haar blijven zitten. 
  
Algemene richtlijnen 
Sinds 2006 is het voor scholen verplicht om aandacht te besteden aan burgerschapsonderwijs. 
Scholen gaan daar heel verschillend mee om. De wetsteksten bieden daar ruimte voor. Er is onder 
andere beschreven dat het onderwijs: 

- ervan uitgaat dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. 
- gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
- gericht is op kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van 

leeftijdgenoten. 
 
Methode of eigen programma 
Er zijn basisscholen die uitstekend met deze algemene richtlijnen kunnen werken. Ze maken 
gebruik van een bestaande methode of komen met een zelfontworpen serie activiteiten en 
projecten. Het gevolg is een lappendeken aan vormen en methoden. Dat kun je toejuichen (‘laat 
duizend bloemen bloeien!’), of verguizen (‘waar blijven we als elke school iets anders doet?’). 
 
Nieuwe doelstellingen 
De minister van Onderwijs heeft een nieuw, minder vrijblijvend wetsvoorstel ontwikkeld met de 
titel ‘Verduidelijking burgerschap in het funderende onderwijs’. Naar verwachting zal de wet per 1 
augustus 2021 in werking treden. Er is voortaan vastgelegd dat scholen ‘leerlingen kennis van en 
respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat moeten bijbrengen’. Scholen 
moeten daarnaast een heldere visie ontwikkelen op 
het burgerschapsonderwijs en voor de gehele 
basisschool een samenhangend programma met 
concrete leerdoelen samenstellen. In het volgende 
onderdeel worden enkele bouwstenen voor een visie 
op (Lim)burgerschapsonderwijs genoemd. 

  

                                                           

4 In ‘Worstelen met burgerschap’ door Richard Hassink. Onderwijsblad oktober 2020 pag. 40-42. 

 

Limburgerschap 
is wereldburgerschap 

 want de wereld ligt om de 
hoek. 
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4. Uitwerking Limburgerschap 
We werken met een eenvoudig 3-stappenplan om nieuw beleid te maken. De eerste stap brengt 
onder woorden waar we nu staan. De tweede stap benoemt waar we naar toe willen. Daarna 
vullen we de ‘haalbare stappen’ in om van 1 naar 2 te komen. 

  
                                      

2. Waar willen we naar toe? 

    3. Haalbare stappen. 

 

 

         
       1. Waar staan we nu? 

 
4.1 Waar staan we nu? 

• De school staat in het brandpunt van een bruisende democratie. Daarin gebeuren mooie 
dingen, maar er staan ook zaken ter discussie. Waarden en belangen botsen. Kinderen en 
docenten nemen deze ontwikkelingen mee de school in. De basisschool is een veilige plek 
waar kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen ontdekken en de wereld kunnen 
verkennen. Dat doen ze in de eigen leefwereld, de sociaal culturele context waarin ze 
wortelen.5 

• Op school komen alle verhalen samen. In de ontmoeting met anderen kunnen kinderen 
de kernwaarden van de democratie onderzoeken en zich toe-eigenen. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om vrijheid, gelijkheid en solidariteit, de kenmerken die we in hoofdstuk 2 
hebben opgesomd. 

• De samenleving is altijd in ontwikkeling. Dat betekent dat doelen van Limburgerschap niet 
kunnen vastliggen. Ze moeten meebewegen. Tien jaar geleden waren sociale media 
vooral ‘leuk’. Nu vinden we het noodzakelijk om ook de negatieve aspecten met kinderen 
te onderzoeken. 
 

4.2 Waar willen we naar toe? 
• De motie van Provinciale Staten van Limburg, om basisscholen te stimuleren het 

burgerschapsonderwijs vanuit de Limburgse identiteit inhoud en vorm te geven, heeft 
geresulteerd in een programma voor onze basisschool waarin het Limburgs perspectief 
centraal staat. 

• (Lim)burgerschapsonderwijs sluit aan bij de pedagogische en levensbeschouwelijke 
identiteit van onze basisschool. Het versterkt de eigen sociaal-culturele identiteit van 
leerlingen, het geworteld zijn én het aangaan van verbindingen met anderen. Het 
ontwikkelt bovendien de democratische vaardigheden. 

                                                           

5 Dit sluit aan bij de nieuwe kernwaarden van openbare scholen ‘Waar verhalen samenkomen’ VOS/ABB 2020. 
www.openbaaronderwijs.nu 
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• De basisscholen hebben een concrete en duidelijke visie op burgerschap. Ze hebben een 
plan ontwikkeld voor hun school in hun lokale bedding. Dat kan een bestaande methode 
zijn, bijvoorbeeld ‘De vreedzame school’. Of een serie vakoverstijgende activiteiten en 
projecten. Wanneer de school kiest voor een vakoverschrijdende methode, worden de 
beschreven doelstellingen en activiteiten overgenomen en toegespitst op de eigen 
situatie.  
 

4.3  Haalbare stappen 
• Zet op een rij welke burgerschapsactiviteiten de school voor welke groepen uitvoert. 

Soms gaat het om activiteiten of projecten die niet in of aan de rand van het curriculum 
staan en toch een grote waarde hebben voor de ontwikkeling van burgerschap bij 
leerlingen. 
 
Een paar voorbeelden: 

o Er is een basisschool die jaarlijks in de tweede week van december kerstliedjes gaat 
zingen in een verzorgingstehuis. Deze activiteit richt zich op verbinding tussen generaties. 

o Een andere school maakt met groep 7 en 8 gebruik van een programma in de 
gemeenteraad. Dat is een activiteit die gericht is op de basiswaarden van onze 
democratie. 

o Op een school komt jaarlijks een gastspreker op bezoek om te vertellen over haar eigen 
ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en wat dat te maken heeft met discriminatie nu. 

o Nogal wat scholen bezoeken musea met een culturele of maatschappelijke insteek zoals 
de interactieve tentoonstelling Respect van het Limburgs Museum. 

o Weer een andere school gaat met groep 5 en 6 op bezoek bij de lokale voedselbank. Een 
activiteit die verbinding zoekt met andere mensen en gericht is op het onderzoeken van 
armoede en solidariteit. 

o Tot slot is er een school die in de groepen 7 en 8 een bezoek brengt aan een kerk, een 
moskee en een synagoge. De bezoeken zijn gericht op versterking van binding, en op 
onderzoek van het grondwettelijk recht ‘te geloven wat je wilt of niet’. 
 

• Het wordt een lange lijst voor veel scholen. Een reactie zou kunnen zijn: ‘Zo kun je alles 
wel Limburgerschap noemen!’ Daar zit een kern van waarheid in. Burgerschap heeft 
verbanden met geschiedenis, cultuur, tradities, levensbeschouwing en met hoe wij met 
elkaar willen leven. Je kunt ook zeggen: 
zo’n lange lijst betekent dat we te maken 
hebben met een sterke basisschool. Een 
school die de ontwikkeling van leerlingen 
in wereld heel serieus neemt. 

• Verwerk de lijst met activiteiten en hou 
daarbij de drie uitgangspunten - autonomie, verbinding en competentie - bij de hand. 
Geef aan of en hoe sterk ze erin voorkomen. In hoofdstuk 2 leggen we uit wat we onder 
deze begrippen verstaan en hoe we ze toepassen op (Lim)burgerschap.  
Geef in overleg de activiteit per uitgangspunt tussen de 1 en 5 V’s. Speelt de groep in het 
gemeentehuis bijvoorbeeld een ‘kindergemeenteraad’, dan scoren autonomie en 
competentie elk 5 V’s. Verbinding scoort 3 V’s.  
 

 

Burgerschap is een 
containerbegrip. 

Je kunt er heel veel in kwijt. 
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 groep autonomie 

 

verbinding competentie 

Kerstliedjes zingen 4,5,6  VVV VVVVV VV 

Gemeenteraad 7 VVVVV VVV VVVVV 

Gastspreker WOII 8 VV VVVV VV 

Museumbezoek 5,7,8 VVVVV VVV VVV 

Voedselbank 6 VV VVVV VV 

Kerk, moskee, synagoge 8 VVV VVVV VVV 

LHBTI 7,8 VVV VVV VV 

Project samenwerken 1,2,3,4 VVV VVV VVVVV 

Enz.     

     

 
• Kijk of het overzicht een evenwichtig programma biedt voor de verschillende groepen 

leerlingen. In het bovenstaande voorbeeld kunnen we concluderen dat de activiteiten 
sterk gericht zijn op ‘verbinding’, dat ‘autonomie’ ook goed scoort, maar dat we bij 
‘competentie’ nog een tandje kunnen bijzetten. 
Wat een evenwichtig programma precies is, daar is geen algemene richtlijn voor te geven.  

• De volgende stap is het beknopt beschrijven van de competenties die dankzij de activiteit 
ontwikkeld worden. Bedenk dat het bij competenties gaat om vaardigheden, om kunnen’, 
en dat het ook kennis veronderstelt. Iets kunnen benoemen bijvoorbeeld, of verschillen 
kunnen omschrijven. 
 

Het resultaat 
Gaandeweg hebben we een concreet en 
samenhangend programma voor 
Limburgerschap ontworpen. We hebben voor 
onszelf, voor de ouders en de samenleving 
zichtbaar gemaakt wat onze visie is en hoe we 
die in de school in de praktijk organiseren. We voldoen aan de brede criteria die de minister van 
Onderwijs in 2021 wil invoeren. Het is een programma waarmee de onderwijsinspectie zal kunnen 
instemmen. Maar het belangrijkste is dat het een programma is dat verwondering en 
nieuwsgierigheid bij kinderen aanwakkert. Het geeft hen gereedschap om hun leefwereld nog 
mooier te maken. 
 

  

 

Waarden onderzoeken en 
verhelderen, versterkt de 
autonomie van kinderen. 
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Bijlage 1. Conclusies SWOT-analyse 
In Provinciale Staten van Limburg is in 2019 een motie aangenomen, die ertoe heeft geleid dat het 
Limburgs Museum een product ontwikkelt om burgerschap vanuit het Limburgs perspectief 
inhoud en vorm te geven. Provinciale Staten roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 
 

Om in samenspraak met het basisonderwijs in (heel) Limburg een lesbrief 
‘Burgerschapsonderwijs in Limburg’ te ontwikkelen, 
Overwegende dat: 
Burgerschap in Limburg, vanwege onze eigen geschiedenis, cultuur en de nabijheid van de 
buurlanden, zijn eigen accenten heeft. 

 
In maart 2020 voerde het Limburgs Museum een kleinschalig, explorerend en kwalitatief 
onderzoek uit onder docenten en directeuren van basisscholen in Limburg. Op basis van deze 
gesprekken werd een SWOT-analyse gemaakt. Deze analyse wordt gebruikt om bestaand beleid 
te waarderen en de mogelijkheden voor vernieuwingen in te schatten. SWOT staat voor: 
Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats: sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen.  

Het gaat in een SWOT-analyse niet om het achterhalen en vaststellen van de ‘waarheid’ of het 
doen van voorspellingen. Er is sprake van een creatief proces van signaleren en evalueren met als 
doel het ontwerpen van nieuw beleid, zoveel mogelijk door degenen waarvan verwacht wordt dat 
zij het beleid moeten gaan dragen. 

SWOT-analyse Burgerschap in Limburgs perspectief 

STERKTEN 
 
- 1.000 bloemen bloeien in onderwijsveld. 
- Scholen maken hun eigen verhaal van 
burgerschap. 
- De methode biedt alles maar is niet direct 
verbonden met het Limburgs perspectief. 
- Burgerschap is gericht op sociale vaardigheden 
en verspreid over vakken. 
- Soms wordt een methode met extra 
activiteiten aangevuld. 
- Brede aanpak: jezelf in de gemeenschap leren 
kennen. 
- Volwaardige plek van de school in de buurt. 
- Leerlingen spelen een hoofdrol in het nemen 
van verantwoordelijkheid. 
- Omgaan met culturen en aandacht voor 
democratie en politiek, geloven en anders in de 
maatschappij staan. 
- Met scholieren verbanden laten ervaren in 
projecten, geen deeltjes opstapelen. 
- LM ontwikkelt interactieve tentoonstellingen 
over maatschappelijke thema’s vanuit Limburgs 
perspectief. 

ZWAKTES 
 
- Er is nauwelijks aandacht voor Limburgs 
perspectief. 
- Er zit nauwelijks lijn in een hele serie kleine 
activiteiten. 
- Als burgerschap in allerlei vakken is 
ondergebracht ontbreekt het overzicht. 
- Schoolbreed werken maakt burgerschap 
onzichtbaar. 
- Het zelf moeten bedenken en maken van lessen 
is zwaar. 
- Losse activiteiten worden vaak niet of 
onvoldoende geëvalueerd. 
- Het grote aanbod van culturele en sociale 
activiteiten overspoelt de scholen.  
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KANSEN 
 
- Vanuit regionaal zijn naar internationaal 
bewustzijn. 
- Activiteiten delen en verbinden. 
- Niet zenden maar samen ontwikkelen. 
- Trots als Limburger. 
- School kan zich profileren met Limburgs 
perspectief. 
- Mix van persoonlijke doelen, groepsdoelen en 
regionale doelen. 
- Verschillen vieren op een positieve manier. 
- Buiten school wordt anders (dieper, intenser) 
geleerd. 
- We zijn verschillend in de overeenkomsten. 
- Als je je wortels niet kent, kun je de wereld 
niet aan. 
- Limburgerschap overstijgt Nederland. 
- Kennismaking met leefwijzen buiten de eigen 
leefwereld, bevordering van eigenwaarde. 
- Aansluiten bij Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(oudere kinderen met lager niveau). 
- Scholen die een ‘vastere lijn’ zoeken, kunnen 
we wellicht ondersteunen. 
- De kracht zit in de variatie van de werkvormen, 
zodat alle kinderen mee kunnen doen. 
- Combinatie digitaal en materieel maakt veel 
kans. 
- Lessen over andere geloven en culturen: 
ontmoeten. 
- Uitdagend evenwicht zoeken in elementen 
kennis, vaardigheden en houdingen (geen 
overdracht maar interactie en zelf ontdekken). 

BEDREIGINGEN 
 
- Docenten worden moe van nieuwe dingen. 
- Geen extra taakbelasting. 
- Aansluiten bij bestaande modellen en 
leerplannen. 
- Digitaal óf analoog doet scholen meedoen en 
afhaken. 
- Er zijn nog veel meer instellingen die hetzelfde 
willen en allemaal de scholen benaderen. 
- Iets erbij niet, iets wat kan vervangen wel. 
- Overbelasting van docenten; het kost bergen 
tijd; te weinig uren voor dit soort zaken. 
- Wensdenken: ‘alle instellingen werken samen’ - 
dat is niet zo. 
- Er moet al zoveel. 
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Bijlage 2. Longlist activiteiten voor Limburgerschap 
Activiteiten die de leerlingen in ieder geval één keer in hun schoolloopbaan zouden moeten doen 
of meemaken. De meeste activiteiten worden in het DOEboek genoemd. Er is ook een QR-code te 
vinden van de instellingen die bij de uitvoering van de activiteit betrokken kunnen worden. Het is 
een longlist die met eigen voorbeelden nog langer kan worden. 

• Training communicatie en conflict 
• Een gesprek voeren met een vluchteling of minderjarige asielzoeker (AMA) 
• In januari perkplantjes zaaien, in bakjes planten en in mei bezorgen bij ouderen 
• Bezoek aan gemeenteraad of Provinciale Staten 
• Gastles ex-gedetineerde 
• Groente verbouwen in de schooltuin, koken en opeten samen met de buurt 
• Bezoek aan een vrijwilligerscentrale 
• Lessen in geluk 
• Op bezoek bij een zorgvoorziening 
• Boerderij-educatie  
• Goede doelen-projecten omzetten in samenwerking 
• Ontmoeting met een slachtoffer van (oorlogs)geweld  
• Bezoek van een lokaal of regionaal museum 
• Gastles met een ex-verslaafde 
• Een Limburgs gerecht of product leren koken of bakken 
• Een Zoomgesprek met een groep uit een ander deel van de stad of van de provincie 
• Bezoek aan moskee, kerk, synagoge of andere levensbeschouwing 
• Interview met een dementerende oudere 
• Project over suiker en gezond eten 
• Onderzoek van verschillende levensbeschouwingen 
• Bezoek aan de Voedselbank 
• Op bezoek bij een klas over de grens 
• Wereldburgerschap onderzoeken bij het Wereldpaviljoen 
• Onderzoek naar ‘sportiviteit’ door bezoek aan regionale voetbalclub 
• Generatieproject ‘Hoe kon je leven zonder sociale media?’ 
• Muziek, dans of toneel delen met bewoners ouderenzorg 
• Planten leren stekken, kweken en delen 
• Project conflicten oplossen 
• Gastspreker over de Tweede Wereldoorlog in de klas 
• Lokale monumenten bezoeken en (helpen) onderhouden 
• Gastles van de Dierenbescherming, bezoek aan een dierenasiel 
• Natuur in de buurt onderzoeken en onderhouden 
• Wekelijks met een groep straatafval opruimen 
• Dialect onderzoeken en oefenen met Veldeke Limburg 
• Gastles met de Vooroordelenkoffer van ADV-Limburg (anti-discriminatievoorziening) 
• Bezoek aan een oorlogsbegraafplaats 
• Archeologische of historische wandeling met de lokale historische vereniging 
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Bijlage 3. Aanbod Limburgs Museum 
Het Limburgs Museum biedt museumlessen aan voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en 
het voortgezet onderwijs. In de museumlessen maken leerlingen op een actieve manier kennis 
met de Limburgse cultuur en geschiedenis. Krachtige verhalen bij authentieke objecten zorgen 
voor een bijzondere ervaring.  

Een museumles die mooi aansluit op dit Doeboek Limburgerschap is Respect. In de jaarlijks 
terugkerende en gelijknamige tentoonstelling worden verschillende aspecten van burgerschap op 
een speelse en laagdrempelige manier behandeld en bespreekbaar gemaakt voor kinderen vanaf 
ongeveer 10 jaar. Leerlingen gaan in tweetallen op pad door de tentoonstelling om samen na te 
denken en te praten over verschillende stellingen, waaruit blijkt dat een vooroordeel snel 
gemaakt is, wat het verschil is tussen een feit en een mening en dat iets wat normaal is voor jezelf 
niet persé normaal hoeft te zijn voor een ander. De opzet van de les daagt de leerlingen uit met 
elkaar in gesprek te gaan. Antwoorden en meningen worden genoteerd in een routeboekje, 
resulteren vervolgens in een bepaalde conclusie en worden later klassikaal besproken. De 
museumles leert leerlingen van alles over vrijheid en democratie, maar vooral meer over hen zelf.  

Naast de museumles Respect, die elk jaar slechts enkele maanden te bezoeken is, worden er nog 
veel meer interessante museumlessen aangeboden. Zo kunt u met uw klas het hele jaar door 
ervaren hoe het leven was in de prehistorie, Romeinse tijd of een middeleeuwse stad. Ook 
kunnen ze aan de slag in de les Archeologie en restaureren. Het complete educatieve aanbod is te 
vinden op de website van het Limburgs Museum: www.limburgsmuseum.nl/onderwijs.  

 

    

    

 

 

http://www.limburgsmuseum.nl/onderwijs
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Bijlage 4. Aanbod Stichting Vredeseducatie 

Laboratorium voor vrede en vrijheid 

V-LAB Express 
Interactieve tentoonstelling over vrede, vrijheid, veiligheid en burgerschap 
 

Zoals een vis in het water, zo beleven de meeste mensen vrede, vrijheid en democratie: het is 
vanzelfsprekend. Wie even verder kijkt, ziet dat dat niet zo is. Mensen máken vrede en vrijheid. 
Door voor anderen en de aarde te zorgen. Door in verzet te komen tegen onrecht en pesten. In de 
V-LAB Express onderzoeken scholieren hun inzet voor een vreedzame, democratische wereld.  
 

     

DOELGROEPEN - Scholieren van 10 - 14 en jongeren van 15 - 20 jaar. 
 
MANIER VAN WERKEN - Interactief ‘hands on’, zelfsturend leren, onderzoekend, variatie in 
leerstijlen, waarden verhelderen, discussie en dialoog. 
 
ROUTEKAART - Bezoekers werken in tweetallen met een routekaart. Docenten ontvangen het 
inspiratieboek Tekenen voor vrede: 100 ideeën om de wereld mooier te maken. 
 
THEMA’S - Vrede maken, diversiteit, veiligheid, vrijheid, verzet, identiteit, gelijkheid, compassie. 
 
V – LAB EXPRESS HUREN? Een transportbedrijf plaatst de Express voor de school, het 
gemeentehuis of een museum.  
 
Stichting Vredeseducatie Lucasbolwerk 10, 3512 EH, Utrecht www.vredeseducatie.nl 
info@vredeseducatie.nl Tel: 06 – 83 83 33 58 
 

  

De Stichting Vredeseducatie 
ondersteunt scholen die een 

eigen programma voor 
Burgerschap willen ontwikkelen 
volgens de nieuwe richtlijnen die 

in 2021 worden verwacht. 
Informeer naar de mogelijkheden 

van dit ontwikkelproces. 

http://www.vredeseducatie.nl/
mailto:info@vredeseducatie.nl
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Colofon 

Het DOEboek Limburgerschap is een initiatief van het Limburgs Museum en het resultaat van een 
breed gesteunde motie in de Provinciale Staten van Limburg om burgerschap in het 
basisonderwijs te stimuleren. Het DOEboek is speciaal gemaakt voor scholieren van groep  
6, 7 en 8.  
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