
 

Wereldburgers, beleidsnotitie en activiteitenoverzicht 

Inleiding: 

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is een school voor basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs. De school is in 1926 opgericht door Kees Boeke vanuit de 

overtuiging dat kinderen serieus genomen moeten worden om mét hen te kunnen 

bouwen aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Die overtuiging is er nog 

steeds. In De Werkplaats bouwen kinderen en volwassenen met hoofd, hart en handen 

aan een wereld van mogelijkheden. 
Zo begint het document Samen leren en creëren waarin missie en visie van de 

Werkplaats Kindergemeenschap zijn vastgelegd. Dat document is bij deze notitie 

opgenomen als bijlage 1. 

 
In het schoolplan 2012- 2016 wordt het thema (wereld)burgerschap verder ingevuld: 

 

Bouwsteen 4: Wereldburgerschap 

De Werkplaats werkt vanuit het uitgangspunt dat gemeenschap zijn actieve 

participatie inhoudt van wereldburgers en dus ook van werkers en medewerkers. 

Die actieve participatie is voorwaarde is voor de vitaliteit van onze democratische 

rechtstaat. 

 

Streefdoel/ wat is zichtbaar in 2016:: 

De Werkplaats is een gemeenschap van werkers, medewerkers en ouders 

De Werkplaats is een oefenplaats voor actief democratisch burgerschap, maakt de 

werkers wegwijs in de wereld, bevordert ontmoeting met andere culturen en de 

internationale oriëntatie. De Werkplaats werkt aan sociale betrokkenheid en tolerantie. 

Mondiale vraagstukken als economische ontwikkeling, milieu en klimaat zijn 

vraagstukken voor het onderwijs. Die mondiale vraagstukken vragen om kennis en 

actieve participatie. Ontdekken dat actief handelen en deelnemen kan, staat op de 

agenda van de school. 

 

Nader uitgewerkt betekent dat: 

 

Werkers  zetten zich op de Werkplaats als oefenplaats in voor de gemeenschap als was 

het een staat in het klein waarin de rollen die zij in het klein vervullen een herkenbare 

ervaring opleveren voor latere maatschappelijke rollen.  Werkers nemen en krijgen  

(mede)verantwoordelijkheid voor de organisatie, de participatie, het onderhoud, de 

vernieuwing, de kritische toetsing van en reflectie op eigen inbreng en die van anderen.  

Onderwijs is zo ingericht dat het krijgen en kunnen nemen van verantwoordelijkheid 

begint bij het eigen leerproces, begeleid uiteraard.  

De schoolorganisatie is zo ingericht dat werkers en medewerkers samen 

(mede)verantwoordelijk zijn voor hun leer- en werk- leefomgeving, d.w.z. voor het 

welzijn van medeleerlingen en collega’s en de groep/het team waartoe zij behoren. 

Systemen van vertegenwoordiging van de klankbordwerker per klas, de klankbordgroep 

per team en afgevaardigden daarvan in de werkersraad en het MR lidmaatschap voor de 

hele gemeenschap vormen daarvoor de structuur.  

Doel is een leerervaring aan te bieden die leert dat een democratie gedragen wordt door 

actief betrokken deelnemers. De ervaring van daadwerkelijk zeggenschap verhoogt het 

elan en de bereidheid verantwoordelijkheid  te nemen. (uitdaging) . 

 

Minder grijpbaar maar zeker zo belangrijk is de schoolbrede omgangscode tussen de 

werkers en medewerkers. Verantwoordelijkheden en posities verschillen maar werkers en 

medewerkers zijn als mens op de Werkplaats gelijkwaardig. Gezag dient zich te 

legitimeren door het systeem te dienen, niet de gezagsdrager. Over alles kan in 

redelijkheid gesproken worden. Communicatie is het model van conflictoplossing, 



sancties staan in het teken van terug te kunnen keren als deelnemer van de 

gemeenschap. Deze grondhouding biedt kinderen een schoolvoorbeeld van een 

organisatiemodel dat geen mensen uitsluit en uitgaat van de menselijke gemeenschap 

als basis voor werk- en samenleven en daarmee hopen wij een model dat de 

Nederlandse samenleving mondige en kritische en verantwoordelijke burgers geeft.  

 

Medewerkers  op de Werkplaats verbinden hun (persoonlijke en professionele) 

ontwikkeling met de dagelijkse uitdaging om onderwijs te maken dat een antwoord geeft 

op de vraagstukken van de wereld van morgen. Vaardigheden als samenwerken, 

onderzoeken & meningsvorming, presenteren van en reflecteren op geleerde stof 

behoren mutatis mutandis tot het curriculum van ieder vak. Functioneringsgesprekken en 

scholing zijn middelen om mogelijkheden en talenten van medewerkers te verbinden met 

de vragen en de visie van de organisatie. Een medewerker in de gemeenschap is op 

zijn/haar eigen wijze verantwoordelijk voor zijn/haar rol in het samenlevingsmodel dat 

wij als school voorstaan. 

 

Ouders hebben hun eigen rol in de gemeenschap Enerzijds geven zij de school een stuk 

ouderlijke verantwoordelijkheid in het vertrouwen dat school die verantwoordelijkheid 

voor leven, leren en kiezen stapsgewijs aan hun kinderen aanleert. 

Tegelijk geeft de Werkplaats enkele ouders analoog aan de klankbordgroep-

vertegenwoordiging van hun kinderen een klankbordgroep-functie voor de klassen waarin 

hun kinderen zitten. Deze ouders heten contactouders en zij komen drie keer per jaar 

samen om te spreken over zaken die de onderwijsorganisatie betreffen, praktisch soms, 

dan weer als denktank.  

Daarnaast is er een ouderraad die actief meedenkt over actuele thema’s die de school 

bezighouden. Ouders worden serieus genomen als gesprekspartner en zijn zo als burgers 

van de grote wereld rolmodel in de organisatie in van de kleine wereld.  
 
Wat zien we waar terug? (tussen haakjes aantal van deelnemende werkers) 

De Werkplaats is een oefenplaats voor actief democratisch burgerschap, maakt de 

werkers wegwijs in de wereld, bevordert ontmoeting met andere culturen en de 

internationale oriëntatie. De Werkplaats werkt aan sociale betrokkenheid en tolerantie. 

Mondiale vraagstukken als economische ontwikkeling, milieu en klimaat zijn 

vraagstukken voor het onderwijs.  

 Jaarlijkse goede doelenactie in team 1, 3, 4 en Havo 4 (allen) 

 Maatschappelijke stages in leerjaar 3 in alle teams (allen) 

 Uitwisseling Havo 4 met ISK-Utrecht (allen) 

 Debatclub en debatlessens in leerjaar 2 t/m 6 VWO (selecties) 

 Reizenweken in voorexamenklassen (allen) 

 Thema’s in lessen en gezonde schoolblokken in leerjaar 1 en 2 bv power of 

voices, voedselbank, speelgoedbank (allen) 

 Tussenweek projecten in onderbouwteams bv landenproject, klimaatproject, 

sponsoractie voor Nepal, veldwerk, doedag, 3 gelovenproject)  (allen) 

 Taaldorpen en levensbeschouwing in VWO 3 (allen) 

 Dagelijks actualiteit en nieuws in het domein in VWO 5/6 (beschikbaar voor 

allen) 
 

Oefenplaats voor de gemeenschap als was het een staat in het klein waarin de rollen die 

zij in het klein vervullen een herkenbare ervaring opleveren. 

Rollen: denk aan:  vertegenwoordigen, verschillende belangen/kansen afwegen, 

acteren/vertolken, opkomen voor elkaar, eigen kompas gebruiken. 
 

Bij welke activiteit oefent een werker dat? 

 

 Klankbordgroepvertegenwoordiging (selecties) 

 Feedback geven op andere werkers  in alle teams (allen) 



 Feedback krijgen van andere werkers in alle teams (allen) 

 Betrokkenheid bij functionering(sgesprekken) medewerkers in alle teams 

middels feedback (allen) 

 Deelname aan een forum in teamoverleg in VWO 56 (selectie) 

 Samenwerkingsopdrachten in alle teams (allen) 

 Presentaties voor de groepen in alle teams (allen) 

 Profielwerkstukken in examenteams (allen) 

 Werken in werkgroepen in leerjaar 1 en 2 (allen) 

 Dansvoorstelling en musicals en open podia in alle teams (selecties) 

 Deelnemen aan teamsporten in competitieverband (Olympic Moves, siësta- 

competities) in alle teams (selecties)  

 Drama lessen in onderbouwteams 

 Deelname aan acties als ambassadeur van het HDI in VWO 3 t/m6 (selecties) 

 Werkers voor werkers organisatie geheel zelfstandig in team VWP 5 en 6 

(selecties)  

 Werkers voor werkers als bijlesgever in alle teams (selecties)  

 

Onderwijs is zo ingericht dat het krijgen en kunnen nemen van verantwoordelijkheid 

begint bij het eigen leerproces, begeleid uiteraard. De schoolorganisatie is zo ingericht 

dat werkers en medewerkers samen (mede)verantwoordelijk zijn voor hun leer-, werk- 

en leefomgeving, d.w.z. voor het welzijn van medeleerlingen en collega’s en de 

groep/het team waartoe zij behoren. 

 

Bij welke activiteit oefent een werker met het nemen en dragen van 

verantwoordelijkheid?  

 

 Oudergesprekken in principe altijd met werker erbij: schoolbreed (allen)  

 Leerling participatie in alle teams (selecties) 

 Maken van keuzes over: inrichting eigen werk, volgen van workshops en 

steunuren in alle teams (allen) 

 Corvee taken in team en in school  (allen) 

 Feest en stuntcommissie in bovenbouwteams (selecties) 

 Deelnemen aan techniekgroep in alle teams (selectie) 

 Organiseren van activiteiten voor school ad hoc als symposia, Kees 

Boekedag,(wisselende selecties) 

 Ict buddy zijn in team 4 (allen) 

 Vieringen als kerstontbijt en kerstquiz en de rituelen van Onder de Bogen 

meedoen in alle teams (allen) 
 

  

Communicatie is het model van conflictoplossing, sancties staan in het teken terug te 

kunnen keren als deelnemer van de gemeenschap. Deze grondhouding biedt kinderen 

een schoolvoorbeeld van een organisatiemodel dat geen mensen uitsluit. 

 

Bij welke activiteit oefent een werker met het oplossen van conflicten en 

problemen? 

 

 In de werkgroepen en tijdens klassikale mentoruren of lessen bv (Samen Anders) 

 Grondhouding van de medewerkers als voorbeeld voor bovenstaande in alle 

teams (allen)  

 Proces aanpak van moeilijkheden bij samenwerkingsopdrachten en 

profielwerkstukken in alle teams 

 Recht op herstel beleid na incidenten en overtreding van  regels en overschrijding 

van  grenzen en gesprekken met alle betrokkenen (schoolbreed) 

 Gesprekken in de klankbordgroep en werkersraad in alle teams (selecties)  



 

Bijlage 1 

Missie en visie 
 

In 2006 is door bestuur en schoolleidingen BO en VO een actuele vertaling van traditie en 

gedachtegoed van de Werkplaats geformuleerd in het document Samen leren en creëren. 

Deze missie en visie is in het voorjaar van 2007 in een gezamenlijke conferentie van 

medewerkers van BO en VO doordacht en uitgewerkt. 

 
De Werkplaats Kindergemeenschap: Samen Leren en Creëren 

 

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is een school voor basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs. De school is in 1926 opgericht door Kees Boeke vanuit de 

overtuiging dat kinderen serieus genomen moeten worden om mét hen te kunnen 

bouwen aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Die overtuiging is er nog 

steeds. In De Werkplaats bouwen kinderen en volwassenen met hoofd, hart en handen 

aan een wereld van mogelijkheden.  

 

De uitgangspunten 

 • De werker is het uitgangspunt van het onderwijs, de ouders worden  

  betrokken en worden geacht betrokken te zijn. 

 • De relatie tussen werkers en medewerkers is gebaseerd op   

  gelijkwaardigheid. Het onderwijs is dan ook niet af zonder de inbreng van 

  de werkers: we leren van elkaar en delen met elkaar.  

 • Betrokkenheid is een kernbegrip, initiatieven die bijdragen aan een  

  gezamenlijk resultaat worden zeer gewaardeerd. Het nemen van  

  verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd.     

 • Er is nieuwsgierigheid naar het nieuwe met respect voor het bestaande. 

 • Er ligt rijkdom in verscheidenheid. Er is respect voor alle (sub)culturen, 

  wereld- en  levensbeschouwingen. We leren te kijken vanuit verschillende 

  perspectieven.  

 • De Werkplaats is ruimdenkend, tolerant en veilig. Er wordt met plezier 

  gewerkt. Gedrag dat schaadt wordt besproken en aangepakt. 

 

De werkwijze 

 • De Werkplaats biedt onderwijs waarbij de kennis in samenhang wordt 

  aangeboden. 

 • Er is een logische leerlijn die de ontwikkeling van peuter tot jong  

  volwassene ondersteunt met veel aandacht voor creativiteit en expressie. 

 • Thema’s en projecten vinden plaats in interactie met de leefomgeving van 

  het kind en groeien van de nabije natuur naar mondiale vraagstukken.  

 • Er is een grote mate van individuele vrijheid voor de werker om zich, naast 

  het aanleren van noodzakelijke basiskennis en basisvaardigheden, te  

  verbinden met en te verdiepen in onderwerpen van eigen keuze.  

 • De school slaagt erin de technologische mogelijkheden waar kinderen al 

  jong vertrouwd mee raken, snel in het onderwijs in te passen. 

 

De uitkomsten  

 • Zelfstandig denkende jong volwassenen die zich kenmerken door  

  eigenheid, creativiteit en solidariteit.  

 • Inzicht in eigen talenten en de wijze waarop deze verder ontwikkeld  

  kunnen worden. 

 • Ruim voldoende kennis en vaardigheden om de eigen sociaal/  

  maatschappelijke rol te kunnen ontwikkelen. 

      Betrokkenheid bij sociaal/maatschappelijke en culturele thema’s met een 

 internationale oriëntatie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen leren en creëren 

De drie werkwoorden: samenwerken, leren en creëren, kenmerken het leven en werken 

in De Werkplaats Kindergemeenschap. In alle activiteiten wordt samengewerkt en wordt 

leren gevolgd door creëren en creëren weer gevolgd door leren. Kennis en vaardigheden 

zijn immers pas interessant als ze gebruikt worden om er iets nieuws mee te doen, er 

iets van jezelf aan toe te voegen, in welke vorm dan ook. Dit proces wordt weergegeven 

in de leer-creatie-cirkel.   

 

Samenwerken 

Samenwerken staat in het hart van de cirkel en is het hart van de kindergemeenschap.  

Samenwerken is het vermogen om de dialoog aan te gaan, om vanuit de dialoog samen 

iets te maken dat de kracht van het individu overstijgt. 

Samenwerken heeft betrekking op de sociale en relationele aspecten in de school zelf ( 

de relatie tussen werkers, ouders, medewerkers, schoolleiding, bestuur) en die tussen de 

school en het krachtenveld daar omheen, de maatschappelijke context,  lokaal, 

regionaal, nationaal en internationaal.  

Samenwerking ontstaat waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het geheel, waar 

men nieuwsgierig is naar anderen en bereid is met anderen rekening te houden.  

Samenwerken gaat niet vanzelf , het moet worden geleerd en georganiseerd, in de  

groep, in de school, in de samenleving. Als men ervaart dat samenwerking tot iets beters 

en mooiers leidt, ontstaat er ook een kracht van binnenuit. Alles gaat dan vanzelf,  van 

nature, organisch. De school wordt dan van iedereen, een kindergemeenschap.    

 

Leren 

Leren begint met kennismaken, kennismaken met jezelf en met anderen, maar op school 

natuurlijk ook met alle cognitieve, intellectuele, creatieve en fysieke begrippen en 

vaardigheden die nodig zijn om de samenleving te gaan begrijpen en er je eigen plek in 

te vinden. De school biedt een vast kader van onderwerpen en activiteiten waar kinderen 

mee moeten kennismaken. Daarnaast is er veel ruimte voor exploratie naar eigen inzicht 

en interesse.  

Na de kennismaking is er tijd voor onderzoeken, verkennen. Wat kan ik met die kennis 

en vaardigheden? Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen. Door oefenen, 

 

 
kennismaken 

onderzoeken 

verbeelden 

ontwerpen 

CREËREN 

LEREN 

verbinden 
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uitvoeren 



onderzoeken en experimenteren wordt gebouwd aan een eigen persoonlijk 

referentiekader. 

Geleidelijk aan worden nieuwe begrippen en vaardigheden vertrouwd. Expliciete kennis, 

duidelijk omschreven in een vak of een leerstuk, wordt impliciete kennis, wordt een 

onlosmakelijk deel van jezelf. Dit verbinden is een persoonlijk proces waarbij (onbewust) 

ook keuzes worden gemaakt die gebaseerd zijn op talenten en interesses. Iedereen 

bouwt op deze manier aan zijn eigen gereedschapskist.  

 

Creëren 

Met het leren is het onderwijs in De Werkplaats niet klaar. Met de eigen 

gereedschapskist, die steeds meer onderdelen gaat bevatten, wordt gebouwd aan nieuwe 

mogelijkheden. Dat bouwen begint met verbeelden. Het begint met de kracht van een 

idee, een fantasie, om van woordjes een verhaal te maken, van muziek een musical, van 

een ergernis een opvatting, van een proefje een experiment. Hiervoor ligt geen 

draaiboek klaar. Het initiatief ligt bij de werker maar er is een permanente uitnodiging, 

een stimulerend klimaat waarin je met dat wat je beheerst iets nieuws mag vormgeven, 

waarin een idee mag worden uitgebouwd tot een ontwerp. En als het even kan wordt het 

uitgevoerd, wordt het bestaande veranderd, wordt iets nieuws toegevoegd waarmee een 

nieuwe werkelijkheid ontstaat die voor jezelf of voor anderen nieuwe mogelijkheden biedt 

voor kennismaking.   

 

 

 

In 2012 is door bestuur en schoolleidingen BO en VO de volgende samenvatting 
vastgesteld: 

 
Kernwaarden 

 

De Werkplaats heeft vier kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid 

en duurzaamheid. Deze kernwaarden geven richting aan het gedrag van werkers en 

medewerkers. 

Missie  

De Werkplaats inspireert en motiveert jonge mensen “om zich door allerlei soorten werk 

naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen” en zo te “worden wie zij zijn”, in een 

vorm van onderwijs die zich steeds vernieuwt, passend bij de jonge mensen van nu en 

de tijd waarin zij leven, met de door Kees Boeke gegeven “kaders en richting” als 
uitgangspunt.  

Visie 

De Werkplaats wil jonge mensen (de werkers) serieus nemen vanuit de overtuiging dat 

zo met hen gebouwd kan worden aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving, 

waarin zij zich met elkaar in verscheidenheid en overeenkomst verboden weten. In de 

Werkplaats bouwen zij met hoofd, hart en handen aan een wereld vol mogelijkheden. De 

volwassenen (de medewerkers) helpen hen bij hun ontwikkeling door het bieden van 

verantwoordelijkheid in een leeromgeving met veel ruimte voor samen leren en creëren. 

Een Werkplaats Kindergemeenschap als oefentuin voor het functioneren in sociale 

verbanden in maatschappij en wereld. De Werkplaats biedt kwalitatief goed onderwijs, 
gericht op zowel hoofd, hart als handen. 

Op Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs gebeurt dit vanuit één visie, maar in een 

vorm die aansluit bij de eigen leeftijdsgroep. Ook voor de medewerkers staat in een 

professionele cultuur samen leren en creëren centraal. 

Vervolgens zijn op grond hiervan acht bouwstenen voor dit schoolplan vastgesteld. Die 

bouwstenen worden in het vervolg in acht hoofdstukken uitgewerkt. 

  



 

Bijlage 2: WP wijzer 14/15: 

School in de wereld/burgerschapsvorming 
 

Burgerschapsvorming en werken aan sociale cohesie zijn belangrijke opdrachten voor de 

school.  

 

Dat geven we onder meer vorm in: 

 Onze dagelijks manier van werken, de omgang tussen werkers en medewerkers 

 De inrichting van ons mentoraat, waarin omgaan met elkaar en ruimte bieden en 

krijgen een belangrijk onderdeel is 

 De inrichting van ons onderwijs, waarin (leren) samenwerken een belangrijk 

onderdeel is 

 De inhoud van ons onderwijs waarin aandacht voor maatschappelijke 

vraagstukken vanzelfsprekend is 

 De ontmoeting tussen werkers en medewerkers in sportieve en culturele 

activiteiten  

 De inrichting van onze organisatie, waarin kleinschaligheid (teams) en 

betrokkenheid (klankbordgroepen van werkers en van ouders) kenmerkend zijn. 

 

Daarnaast noemen we in dit kader de volgende projecten en initiatieven: 

 Project De Gezonde School in samenwerking met UMCU, Centrum Maliebaan,  

GGD Midden Nederland 

 Deelname in platform Respectvol Samenleven De Bilt met zoveel mogelijk 

participatie van werkers 

 Vriendschapsproject in de onderbouwteams 

 Jaarlijks diverse acties voor goede doelen en vorming van bewustzijn  

 Lessen debatteren en deelname aan debatwedstrijden;  

 Deelname aan MEP (Europees Jeugdparlement) 

 Uitwisselingsprojecten met scholen voor VO in de stad Utrecht gericht op kennis 

maken met elkaars cultuur 

 Maatschappelijke stage als onderdeel van het schoolcurriculum 

 Schoolbrede projecten gericht op ‘werkers als wereldburger’; landenprojecten 

(oriëntatie op land en cultuur) in de onderbouw 

 Dag van respect in de jaarkalender van de school als kapstok voor extra 

activiteiten 

 Keuze voor Maatschappijwetenschappen als profielkeuzevak  

 Modules Levensbeschouwing als persoonlijke verbreding 

 Deelname in de Beursvloer, gemeentelijk initiatief gericht op het vervullen van 

maatschappelijke behoeftes. 

 

Internationalisering: 

De schoolleiding heeft een notitie Internationalisering en de Werkplaats vastgesteld.  

Kern van die notitie is dat  

- in ons onderwijs aandacht besteed wordt aan de werkers als Europese en 

wereldburgers (kennis en vaardigheden in het onderwijsprogramma) 

- we streven naar concreet contact met leerlingen en docenten van buitenlandse 

scholen (email of fysieke uitwisseling, ontmoetingen, conferenties) 

 

  



Bijlage 3 : November 2013: Bijeenkomst De Verbindende Gemeente 

 

 
 

Werkplaats Kindergemeenschap opgericht door Kees Boeke in 1926 
Basisonderwijs en voortgezet onderwijs: 

- 550 + 1230 werkers   dus: 1780 leerlingen 
- 50 + 130 medewerkers dus:  180 volwassenen 

 
In onze visie en missie zeggen wij o.a. dat we streven naar zelfstandig denkende jong 
volwassenen die zich kenmerken door: 

 eigenheid, creativiteit en solidariteit 

 Inzicht in eigen talenten en de wijze waarop deze verder ontwikkeld kunnen worden. 

 ruim voldoende kennis en vaardigheden om de eigen sociaal/maatschappelijke rol te 
kunnen ontwikkelen. 

 betrokkenheid bij sociaal/maatschappelijke en culturele thema's met een 
internationale oriëntatie. 

 
Deze visie wordt zichtbaar in: 

 De inrichting van ons onderwijs, waarin (leren) samenwerken een belangrijk 
onderdeel is 

 Duurzaamheid als één van onze kernwaarden: ontwikkeling naar Fair-trade-school 

 Betrokkenheid bij buurt (snoeproute, wijkraad) en gemeente (projectgroepen in de 
omgeving; samenwerking met stichting Mens) 

 Deelname in Samen voor De Bilt met o.a. participatie in de Beursvloer en de 
Pioniersgroep Duurzaamheid 

 Deelname in platform Respectvol Samenleven De Bilt met zoveel mogelijk 
participatie van werkers 

 Dag van respect in de jaarkalender van de school als kapstok voor extra activiteiten 

 De inhoud van ons onderwijs waarin aandacht voor maatschappelijke vraagstukken 
vanzelfsprekend is 

 Projecten gericht op ‘werkers als wereldburger’ en ‘oriëntatie op land en cultuur’  

 Modules Levensbeschouwing  

 Jaarlijks diverse acties voor goede doelen en vorming van bewustzijn 

 Maatschappelijke stage als vast onderdeel van het schoolcurriculum VO (daardoor 
contacten met zorginstellingen, Helen Dowling, basisscholen, buurt……) 

 Vriendschapsproject in de onderbouwteams VO 

 Lessen debatteren en deelname aan debatwedstrijden en aan Europees 
Jeugdparlement 

 Uitwisselingsprojecten met scholen voor VO in de stad Utrecht (o.a. Internationale 
Schakelklassen) en reis naar Marokko gericht op kennis maken met elkaars cultuur  


