
Burgerschap 2.0

From global citizen to global teacher #3



Woordendiarree



Waarom zoveel aandacht? 
• Ontwikkelingen in beleid

 Nadruk op individuele verantwoordelijkheid van de burger (+ en-)

 Vermaatschappelijking – gedeelde verantwoordelijkheid

• Nood aan verbinding in de samenleving
 Contact verloren

 Complexiteit van kwesties



Burgerschap

• Als status

• Als praktijk – Burgerschapspraktijken

= praktijken in de publieke ruimte waarbinnen burgers mee 
vorm geven aan de samenleving

Burgerzin 

http://changez.be/


Burgerparticipatie…
verschillende contexten
• Beleidsparticipatie, participatietrajecten, sociaal 

engagement en vrijwilligerswerk, samen stad/school 
maken, burgerinitiatieven, patiëntenparticipatie, zorgzame 
samenleving

• Twee vormen van burgerparticipatie:
 Politieke burgerparticipatie: participeren aan beleid

 Sociale/maatschappelijke burgerparticipatie: deelname aan de 
civiele samenleving en aan maatschappij

• Sociaal en politiek burgerschap onlosmakelijk met elkaar 
verbonden
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Onze visie

• Mee vorm geven aan de samenleving
 Deel nemen en deel hebben 

• Als democratische praktijk
 Publieke ruimte

 Dialoog

 Van individuele verhalen naar publieke kwesties

 Volwaardig burgerschap

 Macht – in-en uitsluitingsmechanismes

• Als (leer)proces
 Gericht op emancipatie/empowerment

 Agogisch versterkingsproces 



Spierts, 2017

“Democratie als een proces…welke voorstellen volgens het 
collectief ondersteund worden met de beste redenen”

“De deliberatieve aanpak heeft in vergelijking met de 
aggregatieve aanpak een veel sterker pedagogisch potentieel. 
Actoren gaan erin aan de slag met elkaar over de vraag hoe 
voorkeuren en interesses af te wegen binnen de context van 
een ‘inclusieve’ gelijkheid.”

“Mensen worden onderzoekers van hun eigen belangen”



“Democratie moet altijd begrepen worden als een proces van 
transformatie waarbij het gaat om de vraag of wat op 
individueel niveau gewenst wordt ook op collectief niveau als 
wenselijk kan worden beschouwd.”

“onderbreking van individuele preferenties. De vraag is waar 
we als democratisch collectief autoriteit aan willen verlenen.”

(Biesta, 2014)



“Participatie draait om langlopende, diepgaande processen en 
engagementen. Het gaat over menselijk contact, oprechte 
interesse en het opbouwen van vertrouwen.”

“…het burgerschapspersectief. In deze visie is het aanbod een 
onderdeel van een collectief goed. Er is een grote openheid 
om het bestaande aanbod in vraag te stellen omdat de 
gemeenschap, in al haar diversiteit, mede-eigenaar is.”

(De Visscher, 2018)



Uitdagingen? 



Uitdagingen 
• De ene vorm/graad van participatie is beter dan de ander

 Verticale en horizontale participatieladder

• Schijnparticipatie en participatiemoeheid
 Burgerschap als middel 

• participatie op momenten en onder voorwaarden door de overheid bepaald

• Versterkt de positie van politici

 Vergroten van de effectiviteit en legitimiteit van het beleid
• Betrokkenheid bij beleidsvoorbereiding, niet bij de uitvoering

• Verwachtingen creëren die niet worden ingelost

 De-politisering
• Burgerschap om beleidsdoelstellingen uit te voeren

• Tegenspraak?



Uitdagingen
• Non-participatie
”Participatie wordt herleid tot deelnemen aan een bestaand aanbod” (De Visscher, 2018)

 Participatie en toegankelijkheid

 Hoge eisen aan participatie…participatie-elite
• Enkel voor mondige burgers, enkel nog super- en/of expert-vrijwilligers

• Competenties verwerven als oplossing? 

 Fundamenteel proces van uitsluiting 
• Wat kan je betekenen voor wie je nog niet bereikt? …diepgaande zelf-

reflectie over vanzelfsprekendheden en ongeschreven normen en 
verwachtingen (De Visscher, 2018)

• (Subtiele) mechanismes en strategieën van macht

 Participatieparadox: nieuwe participatievormen vergroten de 
ongelijkheid

 Tirannie van participatie



Wat kunnen wij doen? 

• De school als publieke ruimte

• De school in de samenleving

• Micro – meso - macro



Burgerparticipatie…
verschillende niveaus



Burgerparticipatie (De Visscher, 
2018)



Learning for active citizenship
(Holford & van der Veen, 2003)

Verlangen

Vermogen
Verbonden

-heid
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Actief burgerschap



Bouwstenen
• Onderwerp van participatie

 Leefwereldbenadering

 Aansluiten bij ‘verlangen’

 Participatie rond de kern van de zaak

 Vanuit individuele verhalen naar publieke kwesties

• Wie participeert?
 In- en uitsluiting

 De groep als uitgangspunt

 Macht – wiens stem telt?

 Participatie is subjectief 



Bouwstenen

• Participatie als proces
 Dialoog

 Open einde

 Belang van communicatie en transparantie

• Participatie als leerproces
 Versterkend effect van participatie

• Participatieve grondhouding
 Perspectief van volwaardig burgerschap


