Goed burgerschap zit niet in de menselijke genen. Burgerschap is daarom iets waar
scholen vanaf het basisonderwijs tot het laatste moment aandacht voor moeten hebben.
De vraag is hoe burgerschapsonderwijs vorm moet krijgen. Waar in het curriculum
zou het aandacht moeten hebben? Op welke wijze wordt burgerschap idealiter
onderwezen? Wat vereist burgerschapsonderwijs van docenten? En niet onbelangrijk:
wat zijn de risico’s van burgerschapsonderwijs? Hoe zit het bijvoorbeeld met het
risico van indoctrinatie?
Ongemerkt leiden jongeren impliciete waarden en normen af uit keuzes over lesmethodes,
onderwerpen die wel of niet aan bod komen en de manier waarop een
docent de lesstof overdraagt. Wat die waarden en normen zijn, kunnen we ontdekken
door ons af te vragen wiens kennis op school wordt onderwezen, wie die kennis
bewust of onbewust heeft geselecteerd om onderwezen te worden en waarom dit
curriculum op een bepaalde manier aan een groep jongeren wordt onderwezen.
Dit vereist van ieder in het onderwijs een open, kritische houding en voor elk van
hen mogelijkheden tot participatie in het vormgeven van het onderwijs.
De auteurs pleiten vanuit een liberaal perspectief op het onderwijs voor bewustheid
van de vele vaak impliciete waarden en normen in het onderwijs en het curriculum.
Burgerschapsonderwijs vereist beduchtheid van alle betrokkenen voor de eigen
meningen en voorkeuren. Wie jonge burgers wil leren over burgerschap, heeft een
zekere moed tot zelfspot nodig, om de eigen positie te relativeren als dat in het
belang is van de vorming en individuele ontwikkeling van jongere burgers.
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