


+ Democratie en 
Burgerschapsvorming

Democratie en Burgerschapsvorming zijn controversiële 
concepten.

“all nation states promote a citizenship curriculum, its 
function, purpose and content will be largely determined by 
the ideology that drives it…. Ideology is not always 
immediately apparent in citizenship curriculum documents. 
It can be easily overlooked without a deeper examination  
of the theory behind the recommended practice.”
(Kennedy, 2008) 



+

Classificaties

Hoofddoel van het classificeren van theorieën over 
democratie en burgerschap is om te helpen beter in te 
kaderen wat democratie en “goede burger” inhoudt, 
wat verschillen en overeenkomsten zijn.



+

Classificatie van theorieën

Categorisering op grond van “civic virtues” en eisen aan 
participatie van Kymlickla and Norman (1994):

• Libertarian (the new rights)

• Links en participatieve Democratie (Left and
participatory democracy )

• “Civic Republicanism”

• “Civil Society” theorieën

• “Liberal virtue” theorie 

• Culturele pluralisme 



+

Classificatie

Andere classificatie van Abowitch and Harnisch (2006). 
de criteria voor deze categorisering worden niet echt
expliciet genoemd. 

• Liberale Burgerschap

• “Civic Republicanisme”

• Kritische Burgerschap



+

Liberaal en Republikeins

Met focus op participatie

Liberaal: Participatie (hoe, wat, welke vorm) is iets wat 
burgers steeds opnieuw moeten definiëren. In bepaalde 
sub-stromingen zijn de vaardigheid om autoriteiten te 
bevragen en wil om te participeren belangrijke deugden.

Republikeins: Intrinsieke waarde van participatie waarin 
politieke participatie de hoogste vorm van leven is. Het 
algemene belang wordt vooropgesteld en burgers moeten 
bepaalde deugden ontwikkelen.



+

Classificatie van theorieën

Voordelen:

• Overzichtelijk

• Bakent af

Nadelen:

• Beperkend/Reduceert

• Geen consensus



+

Participatieve benadering

In Europa (EU) en ook in NL wordt een specifieke idee 
van burgerschapsvorming gestimuleerd: een 
participatieve benadering (Van der Ploeg, 2015; Van 
der Ploeg & Guérin, 2016; Guérin, submitted).

=> Beperkt de autonomie van leerlingen en leraren.



+

Controversialiteit

Omdat theorieën over democratie en burgerschap 
controversieel zijn, moeten ze als zodanig behandeld 
worden in het onderwijs (Van der Ploeg, 2015; Van der 
Ploeg & Guérin, 2016).



WAAROM BÈTA BURGERSCHAP?









+ Twee eisen: inhoudelijk en 
pedagogisch

Doet recht aan de complexiteit van de werkelijkheid.

Doet recht aan de autonomie van de leerlingen. Met 
autonomie bedoelen we: “zichzelf regeren in 
overeenstemming met eigen waarheden en waarden” 
(Van der Ploeg, 1995)



+

De relevantie van bèta en techniek in het dagelijkse leven inzien.

Bèta Burgerschap

Meerdere redenen:



+

Deliberatieve democratie

De nadruk op bètaburgerschapscompetenties wordt 
ingegeven door een bepaald idee van democratie en 
goed burgerschap: een epistemische theorie van 
deliberatieve democratie. Volgens deze theorie is de 
kernactiviteit van democratisch burgerschap: 
groepsgewijze beraadslaging en besluitvorming (Van 
der Ploeg, 1995). 



+ Bèta Burgerschap: democratische 
principes

Discussie

Beslissing

Inhoudelijk 
zaakadequaat

Procedureel 
rechtvaardig

Inhoudelijk
zaakadequaat

Procedureel 
Rechtvaardig



+

4 didactische principes

1. Leren argumenteren

2. Netwerkleren

3. Samen leren denken

4. Beslissing leren nemen



+ Bèta Burgerschap: wat leren de 
leerlingen?

Discussie

Beslissing

Inhoudelijk 
zaakadequaat

Procedureel 
rechtvaardig

Inhoudelijk
zaakadequaat

Procedureel 
Rechtvaardig
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Netwerken leren 

denken en beslissing 

leren nemen

Leren 

argumenteren en 

beslissing leren 

nemen



+

Toekomst maken

De leerlingen zijn en voelen zich bekwaam om te 
participeren in discussies over maatschappelijke
technologische vraagstukken, oplossingen daarvoor te 
bedenken, te vergelijken, te beoordelen en uit te werken en 
er groepsgewijs beslissingen over te nemen en om hierbij
de democratische procedurele en uitkomst-criteria recht te 
doen. Ze leren daardoor inzien hoe belangrijk bèta en 
techniek zijn voor het vinden van antwoorden op 
maatschappelijke problemen en ze realiseren zich de 
medeverantwoordelijkheid van iedereen voor rechtvaardige
en duurzame antwoorden.



+

Het project

https://www.youtube.com/watch?v=2Gl-1haHBxo



+

Groepsgewijs probleem oplossen



+

Onderwerpen

• Plastic Soep

• Textiel

• Energie

• Spuitbussen

• Internet der Dingen

• Afvalwater

• Isotopen

• Microchips

• Medische Isotopen



+ Netwerkkaart maken bij het 
project  textiel





Netwerkkaart
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Onderzoeksvraag

In hoeverre verbeteren de Bèta Burgerschapscompetenties 
van leerlingen door het behandelen van SSI in groepen?

• (1a) In hoeverre nemen de collectieve 
argumentatievaardigheden in de groep toe gedurende de 
interventie?

• (1b) In hoeverre hebben leerlingen de behandelde bèta-
en techniekconcepten geleerd? 

• (1c) In hoeverre hebben leerlingen de behandelde bèta 
en techniekconcepten geïntegreerd in hun discussie?

• (1c) In hoeverre verbeteren de attituden van leerlingen 
t.o.v. Maatschappelijke technologische vraagstukken?



Collectieve argumentatie 






