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Filosofie op het vmbo?
• ”Juist het nieuwsgierige denkproces zelf, dat voortkomt uit een eigen oprecht verlangen om iets
te weten, zet leerlingen aan om te experimenteren en oplossingen te zoeken voor problemen.
Dit is niet alleen relevant voor toekomstige wetenschappers, maar ook voor vakmensen.
Daarbij helpt nieuwsgierigheid bij het onthouden en eigen maken van lesstof, en helpt het je de
wereld en de beweegredenen van andere mensen te begrijpen (Eerkens, 2015).”
• Burgerschap op het vmbo blijkt ook meer in het teken te staan van het aanpassen aan
bestaande maatschappelijke normen en waarden, terwijl burgerschap op havo en vwo zich
meer richt op het kritisch denken en reflecteren op deze zelfde maatschappelijke waarden
(Eidhof, 2018).
• Balans tussen persoonsvorming en socialisatie (Van Stralen, G., & Gude, R. (red) (2012). …En
denken!. Bildung voor leraren)

Aanleiding: hoe zijn wij vertrokken?
Schoolcontext: pedagogisch uitdagend
 Straatcultuur, superdiversiteit, emancipatie
 Aanpassingsgericht (socialisatie)
• Jongeren voelen zich politiek machteloos
• Gebrek aan burgerschapskennis
• Gebrek aan politieke participatie
• Toenemende extreme uitlatingen op school
• Spanning tussen bevolkingsgroepen
• Kansenongelijkheid
• Psychische- en emotionele problemen

Onze Missie: hoop en perspectief
bieden

 Levensbeschouwing en filosofie integreren
 Schoolbrede aanpak burgerschapsonderwijs
•
•
•
•
•

Zelfvertrouwen in een veranderende wereld
Een sterke identiteit ontwikkelen
Kritisch denken (denklenigheid)
De kracht van samen laten ervaren
Maatschappelijke en democratische
vaardigheden
• De vrije ruimte bieden

Voortgang: Hoe loopt het project?
• Leerdoelen per leerjaar (1 t/m 4) en periode
formuleren
• Experimenteren met werkvormen en lesmateriaal
 Learnbeat, powerpoint, Lesson-up,
• Evaluaties aan het einde van elk blok
• Curriculumaanpak: thematisch/ spiraal
• Diverse lesprogramma’s geschreven
• Samenwerking met HTF

‘Good practice’
 “Je leert echt anders kijken naar je
levenskeuzes.”
 “Ik krijg het gevoel dat er echt
wordt geluisterd naar ons.”
 “De lessen zijn altijd levendig en
interessant.”
Onderwijsinspectie: leerlingen hebben
aangegeven dat erbij LEF aandacht is
voor racisme/ discriminatie, gesprekken
etc, dit wordt als positief ervaren.

Opbrengst en doelen: waar willen wij heen?
 Verdergaande integratie  herkenbare schooleigen leerlijn
 Differentiatie m.b.t. verschillende praktijkvakken
 Eigen schoolboek/ lessenpakket ontwerpen

