
OBS de Zwaluw in Markelo ging enthousiast aan de slag met het integreren 

van bèta en technologie in burgerschapsonderwijs, ofwel Bèta Burgerschap: 

“Onze leerlingen leren met Bèta Burgerschap ook andere perspectieven binnen 

groepssamenwerking te verkennen dan alleen het eigen perspectief. Die houding 

draagt bij aan het gezamenlijk oplossen van maatschappelijk-technologische 

vraagstukken”, aldus René Scholten, directeur OBS de Zwaluw. Bèta Burgerschap 

is een aanpak voor burgerschapsonderwijs van TechYourFuture.
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Bèta Burgerschap: jong leren 
samenwerken aan oplossingen 

voor maatschappelijk- 
technologische vraagstukken

Bèta Burgerschap in vogelvlucht
De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken groeit. 

Denk aan energietransitie en watertekorten. Je kunt voor dit 

soort uitdagingen geen echte oplossingen bedenken zonder 

bètakennis: kennis van wetenschap en technologie. Jory  

Tolkamp is onderzoeker bij het Lectoraat Vernieuwings

onderwijs van Hogeschool Saxion: “Bèta Burgerschap leert 

leerlingen groepsgewijs beslissingen te nemen over oplos

singen voor maatschap pelijktechnologische vraagstukken. 

Het gaat om het ontwikkelen van de juiste kennis, maar ook 

vaardigheden en houdingen. Zoals luisteren naar elkaar, je 

verdiepen in een ander standpunt en ook: leren samen werken.” 

Oorsprong
De aanpak Bèta Burgerschap is ontwikkeld in 2015 in het 

project ‘Samenwerken aan Bèta Burgerschap’ met als doel 

leeractiviteiten rondom maatschappelijktechnologische 

vraagstukken te ontwikkelen. Hierin werd samengewerkt 

met verschillende partners; basisscholen, middelbare 

scholen, technische bedrijven en andere experts van 

verschillende organisaties. Laurence Guérin, initiatiefnemer 

van Bèta Burgerschap, is hierop gepromoveerd. In 2018 is 

een vervolgproject gestart om het professionaliseringstraject 

voor leerkrachten te verduurzamen en te evalueren, in 

samenwerking met Techniekpact Twente. Drie basisscholen, 

onder andere de Zwaluw in Markelo, deden mee met dit  

project ‘Leeractiviteiten omtrent Energietransitie’, onder  

leiding van Jory Tolkamp. 

Zowel burgerschapsvormend als 
beroepsvoorbereidend

Lieke Groot Ulen is leerkracht op de Zwaluw: “Onze school is 

bezig met het ontdekken van en experimenteren met groeps

doorbrekend en projectmatig werken. De bedoeling is dat er een 

combinatie gaat ontstaan tussen het in de ochtend aanbieden 

van de basis als rekenen en taal en dat er in de middagen op 

andere manieren gewerkt wordt. Bèta Burgerschap past hier 

heel mooi in want dit is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten.” 

Carmen Coobs is ook leerkracht op de Zwaluw: “We waren direct 

enthousiast over dit project. Door onze leerlingen vaardigheden 

te leren om met maatschappelijktechnologische vraagstukken 

om te gaan, bereiden we hen voor op de toekomst.”

Perspectief nemen
René Scholten: “Onze leerlingen leren met Bèta Burgerschap 

ook andere perspectieven binnen groepssamenwerking 

te verkennen dan alleen het eigen perspectief. Een ander 

perspectief leren nemen is een enorme aanwinst voor onze 

leerlingen.” Jory Tolkamp: “Dit gaat tot en met een incident bij 

het buitenspelen waarbij de leerlingen niet langer denken in 

goed of fout, maar eerst ook perspectief leren nemen, kijken 

naar elkaars belangen en op basis daarvan argumenteren.”

Een advies: begin klein
René Scholten: “Door het schoolbreed aan te pakken en dus 

alle groepen en leerkrachten erbij te betrekken, denken we dat 

de slagingskans groot is.” Thaisa Rougoor is onderwijskundige 

in het project en daar vanuit TechYourFuture bij betrokken: 

“In relatie tot Bèta Burgerschap luidt het ervaringsadvies om 

bij de uitvoering van zo’n eerste project, zeker als het om 

een schoolbrede uitvoering gaat, klein te beginnen. Daarom 

adviseren we een lokaal vraagstuk te kiezen, in plaats van een 

mondiaal vraagstuk.”

Samenwerken met externe partijen
Lieke en Carmen: “Wat we onder andere aantrekkelijk vinden, 

is dat je als basisschool in dit project de samenwerking 

aangaat met externe bedrijven en andere partijen. Die kant 

willen we graag op, maar hoe pak je dat structureel aan? 

Bèta Burgerschap wijst onze school hierin gestructureerd en 



op een natuurlijke manier de weg.” Jory: “Hierin spelen wij een 

koppelende rol. Bedrijven hebben expertise die leerkrachten 

niet hebben. Als je werkt met maatschappelijktechnologische 

vraagstukken zoals bij Bèta Burgerschap, heb je technische 

kennis nodig om die te doorgronden. Dus koppelen wij relevante 

bedrijven of experts aan de deelnemende scholen.”

Aansluiting school en externe experts
Rense Houwing was voorheen werkzaam bij Tonzon en 

betrokken bij het project op de Zwaluw. Inmiddels is hij actief 

als zelfstandig energieadviseur, met een brede bètaachtergrond 

met een groot accent op duurzaamheid. Voor de Zwaluw is Rense 

Houwing de externe expert: “Als je werkt met maatschappelijk

technologische vraagstukken zoals bij Bèta Burgerschap, heb je 

natuurwetenschappelijke en technische kennis nodig om die 

te doorgronden. Leerkrachten hebben die kennis meestal niet 

in huis. Die kennis zit wel bij mensen op allerlei plaatsen in het 

bedrijfsleven, de wetenschap, het onderwijs en maatschappelijke 

lobbyorganisaties. Dus koppelen wij die mensen aan de 

deelnemende scholen.” Jory: “Zo’n match is niet wat scholen 

gewend zijn en binnen de begeleiding geven we daar heel veel 

aandacht aan.” René Scholten: “Als school willen we graag het 

bedrijfsleven en externe experts opzoeken omdat kinderen enorm 

leergierig zijn en wij hen graag de kans geven die externe partijen 

te leren ontdekken. Wij zijn geen natuurlijke partners van elkaar. 

Toch zijn wij door het project over Bèta Burgerschap hier  

de fantastische mogelijkheden van gaan inzien.”

Thematiek in overleg aanpassen
Tijdens het professionaliseringstraject leidde Rense op 

verzoek het thema isolatie in, maar het bleek toen dat 

het schoolgebouw van de Zwaluw over een jaar, na een 

renovatietraject, al op en top geïsoleerd zou zijn. Daar viel dus 

weinig meer aan te behalen. In overleg werd die thematiek toen 

getrokken naar de essentie: het beperken van de ecologische 

voetafdruk. Met daarbij een blik op het concept van cradle

tocradle, oftewel optimaal (her)gebruik van grondstoffen 

en energie. De school heeft gekozen voor het beperken van 

het middelenverbruik, zoals het gebruik van papier. Lieke 

Groot Ulen: “Dat is het mooie van Bèta Burgerschap, je kunt 

de thematiek in overleg kiezen en aanpassen en héél dicht 

bij je school, leerkrachten, leerlingen en omgeving brengen 

en houden.” René Scholten: “Het team van de Zwaluw heeft 

gezocht naar een onderwerp dat echt leeft op school, maar dat 

wel het overkoepelende thema ‘Energietransitie’ raakt. En waar 

de leerlingen zelf ook nog impact op kunnen hebben door 

hun eigen handelen en denken. Bijvoorbeeld de hoeveelheid 

papier die er doorheen gaat. Niet alleen in de kleuterklassen 

bij het knutselen, maar ook de papieren handdoekjes op het 

toilet en alle verpakkingsdozen die binnenkomen met de post. 

Kan dat nu niet anders?” Die zeer lokale vraagstukken lossen de 

leerlingen vervolgens op waarbij ze ook in aanraking komen 

met de complexiteit van het globale vraagstuk.

Iedere school zijn eigen keuzes
Naast de Zwaluw zijn er ook andere basisscholen actief 

met Bèta Burgerschap. Bijvoorbeeld de leerkrachten van de 

bovenbouw van De Wielerbaan in Enschede integreerden 

dit met het project ‘Kids4Twente’ van Stichting Consent. Jory 

Tolkamp: “Dit draaide om het duurzaam opwekken van energie.” 

De Meander in Ootmarsum nam het initiatief om de principes 

van Bèta Burgerschap te combineren met hun wereldoriëntatie 

methode Blink met een thema zoals wereldreizen. Thaisa 

Rougoor: “Bèta Burgerschap is daarmee een rode draad voor 

hun burgerschapsonderwijs. Het kan aansluiten op je visie en 

geeft ook, waar nodig, handvatten voor de uitvoering van die 

visie. Dat betekent dat iedere school zijn eigen keuzes maakt 

zoals de Zwaluw koos voor het thema papier.”

Maatschappelijk-technologische 
vraagstukken en ethiek

Een belangrijke rol op het gebied van de meer ethische vragen 

rondom maatschappelijktechnologische thema’s in het 

project is weggelegd voor Karin van der Heijden, onderzoeker 

Lectoraat Ethiek en Technologie: “Vanuit mijn discipline kan ik 

de deelnemende school begeleiden bij het helder krijgen 

van vragen rondom wenselijkheid, randvoorwaarden en 

neveneffecten die het maatschappelijktechnologisch 

vraagstuk waar de school mee aan de slag wil kan oproepen. 

Het is van belang dat de kinderen argumenten van alle 

partijen, van scholen tot externe partijen, leren te begrijpen en 

waarderen zonder deze direct te verwerpen. Zo bereiken we dat 

leerkrachten en leerlingen tijdens het hele proces een houding 

ontwikkelen waarbij er niet direct een ja of een nee is of een 

slecht of een goed. Het gaat er niet om de ander te overtuigen, 

maar naar de ander te luisteren en een stem te geven. Zo 

bereiden we kinderen maximaal voor op de steeds complexer 

wordende maatschappij waarin zij terechtkomen. Dat is een 

fantastische opbrengst van Bèta Burgerschap.”

Open oplossing
De Zwaluw gebruikt de expertise van de verschillende 

partners in het ontwikkelen van de leeractiviteiten voor 

de leerlingen. René Scholten: “We zijn benieuwd hoe 

de leerlingen hierop gaan reageren! En voor ons is het 

spannend om los te leren laten dat je heel gericht koerst 

op het behalen van een van tevoren gerealiseerd lesdoel. 

Bijvoorbeeld kinderen leren argumenteren of ervoor zorgen 

dat ze gezamenlijk tot een beslissing komen. Je gaat er met 

de leerlingen en experts open in en die openheid is ook de 

essentie van Bèta Burgerschap. We kennen het eindproduct 

niet en dat maakt deze reis heel bijzonder!” 

Praktijkboek 
Jory Tolkamp: “In dit traject is een praktijkboek ontwikkeld met 

daarin alle kennis en ervaringen gebundeld voor het primair 

en voortgezet onderwijs. Het praktijkboek licht de aanpak Bèta 

Burgerschap stapsgewijs toe en geeft praktische handreikingen 

voor het onderwijs.” Dit praktijkboek met de focus op visie en 

didactiek van Bèta Burgerschap is in december 2019 gelanceerd 

en opvraagbaar via TechYourFuture. Lida Klaver is onderzoeker 

bij het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Hogeschool Saxion. 

Zij is samen met Jory Tolkamp en Laurence Guérin, de auteur 

van dit praktijkboek. Lida: “Het praktijkboek heeft de functie van 

een naslagwerk. Met de praktische ondersteuning en training 

van Saxion en TechYourFuture breng je Bèta Burgerschap in 

je school van plan naar praktijk.” Jory: “Als scholen enthousiast 

worden door dit praktijkboek kunnen wij ook hen begeleiden 

zoals we onder andere bij de Zwaluw doen.” 

Analyse van de resultaten
De analyse van de resultaten die tussen 20152018 zijn 

verzameld laat inmiddels meerdere bevindingen zien, waarvan 

Lida Klaver de belangrijkste graag toelicht: “De leerlingen die 

in eerste instantie dachten dat zij niet zo goed zouden zijn in 

het gezamenlijk oplossen van maatschappelijktechnologische 

vraagstukken hebben een groter gevoel van bekwaamheid 

ontwikkeld. En de leerlingen die zichzelf bij de start van het 

oplossen van dergelijke maatschappelijktechnologische 

vraagstukken hoger inschaalden zijn meer gemiddeld 

geworden. Leerlingen die meedoen aan Bèta Burgerschap 

ontwikkelen dus een realistischer beeld van hun betekenis 

en inbreng in relatie tot maatschappelijktechnologische 

vraagstukken. Ook zien we dat de deelnemende leerlingen 

kennis opdoen over dit soort problemen. Dit zou met elkaar te 

maken kunnen hebben.”

Toekomst: focus op doorontwikkeling
In 2020 wordt het onderzoek vervolgd met de focus op de 

doorontwikkeling van deze aanpak in het primair onderwijs, 

voortgezet onderwijs, mbo en hbo. “We gaan onderzoeken wat 

de verschillen zijn in houdingen van leerlingen ten opzichte 

van maatschappelijktechnologische vraagstukken”, aldus Lida. 

Ook komt er in 2020 een Professionele LeerGemeenschap voor 

alle leerkrachten die werken met Bèta Burgerschap. Zij kunnen 

hierop aanhaken en ervaringen en ideeën delen.

Aanvragen praktijkboek
Het praktijkboek is via de site van TechYourFuture gratis te 

verkrijgen (digitaal) en de papieren versie tegen kostprijs.

Vlnr boven: René Scholten, Carmen Coobs, Lieke Groot Ulen, Lida Klaver, Karin van der Heijden
Vlnr onder: Thaisa Rougoor, Jory Tolkamp, Rense Houwing

https://www.techyourfuture.nl/a-1354/praktijkboek-b%C3%A8ta-burgerschap

