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Burgerschapsonderwijs
Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet burgerschapsonderwijs ingegaan.
Daarmee is de wettelijke verplichting aangescherpt om burgerschapsonderwijs te geven.
Burgerschapsvorming is nauw verbonden met onze democratische waarden.
We doen het samen! En dus betekent dit enerzijds dat we allemaal een
steentje bijdragen, maar anderzijds dat niemand met zijn visie, levenswijze,
uitspraken of opstelling een ander moedwillig mag benadelen.
Burgerschapsvorming wordt interessant en nodig waar we met elkaar praten
over verschillende visies of meningen. Hierbij hechten we waarde aan
veiligheid, aan elke stem afzonderlijk en het hebben van oor, oog en hart
voor elkaar. Vreedzaam heeft daarmee alle ingrediënten in zich waarmee
de school ingericht is als democratische oefenplaats.
Hoe dat er concreet uitziet, leggen we uit in dit artikel.
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Cultuurverandering

1150 keer Vreedzaam

Werken aan een vreedzaam klimaat is werken aan een cultuurverandering
in de school. Daarbij is soms gedragsverandering nodig. Gedragsverandering
kan alleen bereikt worden vanuit eigenaarschap van alle betrokkenen.
We doen het samen! In de sociale omgang, lessen en andere vormen waarbij
we samenwerken, stimuleren en faciliteren we om die reden zelfreflectie,
intervisie, feedback en voorbeeldgedrag. En dat binnen duidelijke kaders met
bezielde en betrokken schoolleiding.

Voor scholen die elke dag aandacht willen geven aan sociale en seksuele
ontwikkeling, tolerantie, diversiteit, samenwerken en samenleven, is er
De Vreedzame School. Leerlingen hebben sociale en emotionele vaardigheden nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken. Ook de
samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die
vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten.
Er zijn ruim 1150 ‘vreedzame’ scholen in Nederland. Deze scholen zijn
leefgemeenschappen waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een
stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen
en conflicten op te lossen. Op vreedzame scholen heerst een positief
werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk.
Dit zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen, en daarmee tot een
goed rendement.
De Vreedzame School is geschikt voor:
• ikc
• primair onderwijs
• bso
• peuters
• gespecialiseerd onderwijs
• voortgezet onderwijs
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De 6 pijlers
Burgerschapsvorming is gericht op samenwerking, inspraak en
afstemming. Hoe leren kinderen dit? In het filmpje licht programmaleider
Rob van der Gaag de 6 pijlers toe waarop De Vreedzame School is gebouwd.

Elke school maakt zijn eigen pedagogische grondwet. Daarin staan de
waarden en normen die in de school belangrijk gevonden worden.
Daarnaast maken leerlingen in hun eigen klas groepsafspraken.
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Digitale omgeving, lesmaterialen

Visuele elementen

Alle vreedzame scholen krijgen toegang tot het besloten deel van de website
www.devreedzameschool.nl. Hierin staan per blok allerlei zaken klaar: lessen
om op het digibord te gebruiken, pictogrammen, illustraties en filmpjes.
Om scholen te informeren over het laatste nieuws rond(om) Vreedzaam,
onderwijs of ontwikkelingen uit de maatschappij die invloed uitoefenen op de
school, versturen we onze nieuwsbrief Vreedzaam Actueel.
De lessenserie voor groep 1 t/m 8 bestaat uit 30 lessen, het basiscurriculum,
verdeeld over de volgende zes blokken:
• We horen bij elkaar – groepsvorming
• We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
• We hebben oor voor elkaar – communicatie
• We hebben hart voor elkaar – gevoelens
• We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
• We zijn allemaal anders – diversiteit

Kriebels in De Vreedzame School
Een school kan ook aanvullend kiezen voor een leerlijn seksuele vorming
die verweven wordt met de leerlijn en blokken van De Vreedzame School.
Dit sluit, als belangrijk burgerschapsthema, mooi aan op ons programma.
In groep 1 tot en met groep 8 wordt daarmee structureel en effectief seksuele
vorming aangeboden, gebaseerd op de methode Kriebels in je buik (Rutgers).
Het team wordt hier op voorbereid middels e-learning en teamtraining.
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Resultaten
Er werken in Nederland inmiddels 1150 basisscholen met De Vreedzame
School. En met succes. Onderzoek laat zien dat het programma werkt, en dat
het beklijft. Scholen constateren dat het aantal conflicten afneemt, de sfeer
verbetert en dat ruzies beter opgelost worden. Het Nederlands Jeugdinstituut
heeft De Vreedzame School opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
Om te weten wat het effect is van De Vreedzame School, is uitgebreid
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op verschillende gebieden. In de
tabel zie je een voorbeeld van de resultaten van onderzoek naar het schoolklimaat.

Benieuwd naar alle onderzoeksresultaten?
We maakten een samenvatting voor je.

Artikel Tamarinde - Kinderen krijgen democratie in de vingers
Veel gezinnen in de Zaandamse wijk Poelenburg worstelen met
werkloosheid en armoede. Met behulp van het programma
De Vreedzame School leren kinderen van CBS Tamarinde om
conflicten op te lossen, zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en
mee te praten over beslissingen. De resultaten zijn opmerkelijk.
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Invoeringstraject

Opvoeden en samenwerken

Hoewel maatwerk mogelijk is, ziet het standaardprogramma voor de
invoering er als volgt uit:

De Vreedzame School is een cultuurprogramma. Een 'way of life', zou je
kunnen zeggen. En dat vraagt ook om een bepaalde houding van de
professionals. Omdat zowel school als de ouders samen opvoeden, is het
kansrijk om doorlopend te werken aan partnerschap. En om die reden
geeft de Vreedzame School veel aandacht aan samenwerking met ouders.

0-meting

invoeringstraject
De Vreedzame
School

groepsbezoeken

ouderbijeenkomsten

resultaat-meting

invoeringsjaar

invoeringsjaar

1

2

5x stuurgroepbijeenkomst
5x teambijeenkomst

mediatorentraining

Burgerschapsvorming vindt overal plaats, niet alleen op school.
En om samenwerking met organisaties in en om de school te bevorderen
werkt De Vreedzame School samen met Stichting Vreedzaam.
Meer informatie over het belang van actieve samenwerking
tussen belangrijke partners in de buurt lees je in het artikel.

5x stuurgroepbijeenkomst
3x teambijeenkomst

Een door de CED-Groep opgeleide, gelicentieerde De Vreedzame Schooltrainer verzorgt de invoering van het programma.
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Vreedzame school worden?
Wil je met je collega's, leerlingen en ouders samenwerken aan een positieve,
open en constructieve oefenplaats voor democratie? Een plek waar we leren
dat we conflicten en schuring die soms ontstaat oplossen? En wil je een
bijdrage leveren aan een zelfredzame, tolerante en inclusieve toekomstige
generatie? Sluit je dan aan bij De Vreedzame School!

Wil je meer weten?
Wil je de materialen van De Vreedzame School inzien en je vragen kunnen
stellen? Dat kan! Een adviseur kan bij je langskomen op jullie locatie om
de materialen te laten zien en je vragen persoonlijk te beantwoorden.
Neem contact met ons op via devreedzameschool@cedgroep.nl.
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De Vreedzame School is een product van de CED-Groep

www.devreedzameschool.nl

facebook.com/devreedzameschool

www.cedgroep.nl

linkedin.com/company/ced-groep

facebook.com/cedgroep

