
Mariël Bastiaan en Miriam Rave zijn beiden leerkracht in groep 

6,7 en 8 van Jenaplanschool Heerde. Miriam is eveneens intern 

begeleider. Mariël is ook nog cultuurcoördinator en opleider in 

de school. Eerder deden zij met hun team mee met een cursus 

van TechYourFuture. Miriam: “Toen hoorden wij van een nieuw 

project getiteld ‘Bèta Burgerschap’. We waren enthousiast en 

trekken dit project nu samen in de bovenbouw. Onze collega 

Marianne Bosch-Major speelde hier eveneens een grote rol in.”

Aansluiting schooltype en projectaanpak
Mariël en Miriam zagen een groot voordeel van participatie in 

dit project: “Het leert kinderen kritisch denken en niet zomaar 

aannemen wat er allemaal gezegd wordt. Het inspireert hen 

om vanuit verschillende standpunten naar een probleem te 

kijken. Daar komt bij dat dit project naadloos aansluit bij de 

visie van Jenaplanschool Heerde. Die visie zegt dat we onze 

leerlingen willen laten opgroeien tot kritische wereldburgers. 

Bij ons type van Jenaplan-onderwijs hoort dat we kinderen 

inspireren om een probleem op te lossen door bijvoorbeeld 

bedrijven te bezoeken en samen met het bedrijf te zoeken 

naar een oplossing. Kortom, de visie vanuit onze school en 

het idee achter het project Bèta Burgerschap passen prima bij 

elkaar. In die zin was het project Bèta Burgerschap voor ons niet 

compleet nieuw; het sloot op een natuurlijke wijze aan op ons 

dna.”

Goed te verweven met lessen 
wereldverkenning

Een ander voordeel van deelname aan dit project is dat het heel 

goed past bij de lessen wereldverkenning die Jenaplanschool 

Heerde geeft. Mariël en Miriam: “Wij kennen geen losstaande 

lessen biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Die vakken 

hebben we samengesmeed tot het vak wereldverkenning. 

Bèta Burgerschap past daar prima tussen. We werken 

vanuit projecten en daar koppelen we alle lesstof aan. Bèta 

Burgerschap kan daar probleemloos mee verweven worden. 

Het is dus niet een extra belasting, het komt er niet bíj en levert 

dus niet een extra werklast op.”

Een goed moment voor kritisch denken: de 
ochtendkring

Je kunt uit het project Bèta Burgerschap al snel heel veel 

kleine pluspunten halen voor je school, geven Mariël en 

Miriam aan: “Neem een stukje kritisch denken, dat element 

pakken wij onder andere op in de ochtendkring. Dat doen we 

bijvoorbeeld met een filosofische of wetenschappelijke vraag 

waarover de kinderen met elkaar in discussie gaan. Of neem 

onze nieuwskring. Wekelijks bepreken we daarin het actuele 

nieuws en laten we de kinderen met elkaar over een bepaald 

nieuwsitem praten. Zo leren ze heel praktisch en met een hoge 

regelmaat kritisch denken én kritisch kijken naar zichzelf. Zowel 

kritisch nadenken over zichzelf alsook kritisch nadenken over 

de wereld en andere mensen.”

Nadruk op empathie
De leerlingen zelf hebben in het begin wat extra ondersteuning 

nodig gehad om kritisch te leren denken over zichzelf en 

anderen. Mariël en Miriam: “Het ene kind heeft dat vermogen 

al van zichzelf en het andere kind moet je hierin nog wat 

motiveren en op weg helpen. Vooral het leren verplaatsen in 

een ander, dus een stukje empathie, is een grote winst voor 

hen van dit project.” Inmiddels zien beide leerkrachten dat 

de leerlingen de nieuwe verworvenheid van kritisch denken 

eigenlijk heel normaal vinden, als onderdeel van wie zij zijn. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het project plastic soep: “Bij dit 

wereldprobleem zijn uiteraard verschillende actoren betrokken. 

De kinderen hebben we vervolgens in groepjes ingedeeld op 

die actoren. Dit betekent dat ze soms een standpunt moesten 

innemen voor een partij waarvan ze dat eerder nog niet hadden 

gedaan, zoals de zeevaart, oliemaatschappij of dieren.”

Jenaplanschool Heerde deed enthousiast mee aan het project 

Bèta Burgerschap van Laurence Guérin. “Het hoofddoel is 

kinderen kritisch te leren denken”, aldus leerkrachten Mariël 

Bastiaan en Miriam Rave.
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“Bèta Burgerschap is  
probleemloos te verweven met 

onze huidige lesstructuur”

“Bèta Burgerschap  
levert voor ons geen
  extra werklast op”



Start vanuit een goede en veilige basis
Het project Bèta Burgerschap slaagt vooral als je een goede 

basis hebt staan, accentueren Mariël en Miriam: “Daaronder 

verstaan we een goede relatie met elke leerling vanuit de 

leerkracht, maar vooral ook een goede relatie tussen de 

leerlingen zelf. Zij moeten zich veilig genoeg voelen om hun 

eigen mening te geven én ze moeten de mening van de andere 

leerlingen respecteren. Niks is goed en niks is fout, zolang je 

je eigen mening maar kunt beargumenteren. Die wederzijdse 

veiligheid is een belangrijke basis. Die heb je wel nodig om 

goed met het project Bèta Burgerschap te kunnen starten. Als 

leerkracht zet je de beginsituatie neer en vervolgens doen de 

kinderen het vooral zelf met elkaar.” 

De juiste vragen leren stellen
Mariël en Miriam benadrukken dat het erom gaat dat 

je alleen ingrijpt waar dat nodig is: “Die vaardigheid en 

handelingsbereidheid moet je bij dit project wel aanleren, 

mocht je daar nog niet over beschikken. Tijdens de cursus 

van Laurence Guérin hebben we dan ook heel goed geleerd 

om gericht de juiste vragen te stellen. Open vragen en jezelf 

beheersen om voor de leerlingen meteen het antwoord in te 

vullen. Kijk, als leerkracht heb je een doel voor ogen, daar op 

af te gaan, en daar continu zelf de sturing in te houden. Voor 

ons was dat een leerpunt in dit project. Je moet die traditionele 

houding los leren laten en juist kinderen vragen stellen waarop 

je soms zelf het antwoord ook niet weet!”

Een advies aan andere basisscholen
Zoals eerder gesteld, vertrok Jenaplanschool Heerde met het 

project Bèta Burgerschap vanuit een inhoudelijke voorsprong 

vanwege de aard van Jenaplan onderwijs. Welk advies kunnen 

Mariël en Miriam meegeven aan basisscholen die ook graag 

willen aanhaken bij dit project? “Het start met kinderen met 

elkaar leren discussiëren, dus leren om ergens een mening 

over te durven vormen en die mening ook te geven. Dát is de 

essentie, de basis. Durven en kunnen zij dat eenmaal? Dan 

bouw je daar vanuit verder. Ook is het zinvol, om eerst over 

een onderwerp te discussiëren dat herkenbaar binnen school 

ligt. Houd het dicht bij huis, is ons devies. Vervolgens bouw je 

dit uit naar onderwerpen uit de buitenwereld. Een voorbeeld? 

Onze leerlingen debatteren nu met raadsleden uit de gemeente 

Heerde kritisch over maatschappelijke stellingen die zij zelf 

hebben aangedragen, zoals de komst van de wolf naar de 

Veluwe.”

“Tijdens de cursus van Laurence Guérin 
hebben we geleerd om gericht de juiste 
vragen te stellen”


