
Samen werken aan
Bèta Burgerschap



Waarom bèta burgerschap?

Welke stoffen zitten er in een spuitbus, en wat kun 
je daarvan recyclen? Wat voor gevolgen hebben 
nanodeeltjes voor natuur en gezondheid? Hoe zorg 
je ervoor dat leerlingen voorbereid zijn op dit soort 
vraagstukken, zodat zij later als burger in onze we-
reld goed kunnen participeren?

Wij vormen de burgers van later

Met het project ‘Samen werken aan bèta burger-
schap’ leren leraren in het primair en voortgezet on-
derwijs hoe ze hun leerlingen kunnen voorbereiden 
op een wereld vol vraagstukken en technologische 
mogelijkheden. Leerlingen breiden hun bètakennis 
uit, worden zich bewust van hun rol als burger in 
de maatschappij en ze leren effectief samenwerken 
door kritisch naar echte maatschappelijke vragen te 
kijken. 

Zij gaan namelijk groepsgewijs problemen oplossen: 
ze verkennen het vraagstuk, verdiepen zich in het 
probleem en ze bedenken enkele oplossingen. Tot 
slot beslissen ze samen welke oplossing het beste is. 

Professionaliseren van docenten

Docenten worden getraind om hun lessen opnieuw 
vorm te geven. In de training draait het om ervaren, 
verbeteren, ontwikkelen en co-creatie. Leraren er-
varen hoe het is om samen aan een maatschappelijk 

vraagstuk te werken. Vervolgens gaan ze met elkaar 
in gesprek over hoe het toe te passen is in hun eigen 
onderwijs. Daarnaast gaat het project over het 
verbeteren van het eigen handelen: hoe kun je als 
leraar je leerlingen begeleiden bij het samen leren, 
discussiëren en het nemen van beslissingen? Ook 
ontwikkelen de leerkrachten een lessenserie voor 
hun eigen klas. Voor echte vraagstukken werken we 
samen met technologische bedrijven. 

Resultaat

Aan het eind van het project heeft de leraar leerlin-
gen in de klas die kennis hebben van bèta en tech-
nologie, doordat ze samen vraagstukken in kaart 
brengen en op zoek gaan naar oplossingen. En over 
een tijdje kunnen deze leerlingen onze toekomst 
maken. 

Lerares: 

“De leerlingen zijn veel gerichter bezig, 

en de presentaties die ze na tien we-

ken geven zien er zoveel beter uit met 

veel meer inhoud.”

Medewerker Urenco: 

“Er zijn verschillende manieren om 

energie op te wekken, elk met zijn ei-

gen voor- en nadelen. Het is ontzettend 

interessant om kinderen daar over na 

te laten denken en daar ook hun eigen 

afwegingen in te laten maken.” 

Meer weten over dit project
www.techyourfuture.nl/
betaburgerschap 
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