WAARDEGOED
betekenisvol leren en werken

Persoonsvorming en burgerschapsvorming
meer betekenis geven?

Training voor docenten vo

Wie? Wat? Waarde!
Reflecteren en meningsvorming | Waardengericht leren | voor VMBO t/m VWO

Waardengericht leren: diversiteit en verbinding!
Persoonsvorming en burgerschapsvorming gaan over wie jongeren willen zijn in relatie tot anderen
en de omgeving. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het zoeken naar de drijfveren of waarden
van jezelf en anderen. Weten wat je zelf belangrijk vindt en begrijpen waar het in onze samenleving
om draait. Waardengericht leren helpt leerlingen onbevooroordeeld te reageren, te reflecteren, om
te gaan met diversiteit en hun eigen identiteit en mening te ontwikkelen.

Training Wie? Wat? Waarde!

Opbrengsten van de training

Voor docenten die verantwoordelijk zijn voor
persoonsvorming en burgerschapsvorming en de
ontwikkeling daarvan.

Voor de leerlingen

Na de training zijn docenten in staat leerlingen te
begeleiden in het ‘waardengericht kijken’ naar mens
en maatschappij.

•

Leren voor het leven!

Waardengericht leren verbetert de volgende vaardigheden en houdingen van leerlingen:

•
•
•
•
•

Analyseren van eigen gedrag en sociale en
maatschappelijke situaties
Kritische meningsvorming
Uitgesteld en onbevooroordeeld reageren
Meer begrip en respect voor diversiteit
Sociaal en conflictoplossend gedrag
Zelfreflectie

Overheid en onderwijsorganisaties benadrukken
dat school niet alleen draait om beroepsvoorbereidende kennis en vaardigheden:

Voor de school

•

Waardengericht leren geeft aan persoonsvorming
en burgerschapsvorming:

•

De samenleving vraagt van jongeren dat ze hun
eigen identiteit kunnen vormgeven in relatie tot
mensen met andere overtuigingen en leefgewoonten.
Van jongeren wordt ook verwacht dat ze participeren in de samenleving en de democratische
en Europese waarden delen met anderen.

Waardengericht leren helpt leerlingen na te denken over hun eigen leven en zich te verplaatsen in
het leven van anderen. Zo ontwikkelen ze inzicht
in verschillen en conflicten tussen mensen en de
vaardigheid om daar goed mee om te gaan.

•
•
•

Betekenisvol onderwijs
Herkenbaarheid en structuur
Vakoverstijgende invulling

Waardengericht leren is:
vragen naar de essentie

De constante uitdaging: diversiteit en verbondenheid

Programma - 2 dagdelen
Inleiding en actualiteit:
‘Maatschappelijke ontwikkelingen en Curriculum.nu.’
Gesprek in kleine kring: 			
‘Wat is het doel van onderwijs?’
Oriëntatieopdracht:
‘Hoe belangrijk is mijn vak?’
Reflectieopdracht:
‘Hoe belangrijk ben ik zelf?’
Presentatie:
‘De basis van persoons- en burgerschapsvorming.’
Quickscan:				
‘Sociale vorming op de eigen school.’
Presentatie:
‘Meten van sociale kwaliteit.’
Oefenen:					
‘De vaardigheid van het waardengericht kijken.’
Oefenen:				
‘Waardenpalet, een handige onderwijstool.’
Lesopdracht:			
‘Onderwijsverdieping met waardengericht leren.’

Trainer
Bart Sterrenburg
Creatieve ontwikkelaar met
passie voor betekenisvol
onderwijs. Bedenker van het
Waardenpalet en ervaren
docent.

Locatie
Mijn voorkeur gaat uit naar
uw eigen school als locatie
voor de training. Dit is de
plek waar u vernieuwingen
tot stand brengt. Tijdens
de training speelt de inrichting en de omgeving van de
school een rol.

Kosten & opgave
Kijk op waardegoed.nl voor
actuele prijzen en beschikbaarheid.
Wilt u meer weten? Ik kom
graag bij u op school om in
gesprek te gaan over waardengericht leren.

WAARDEGOED
betekenisvol leren en werken

Bart Sterrenburg

06 29 98 71 32
waardegoed.nl
info@waardegoed.nl

