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VRIJHEID EN GELIJKHEID  

Primair onderwijs onderbouw  
Onderbouwleerlingen ervaren dat er in de omgang tussen mensen regels en afspraken bestaan over hoe met 
elkaar en met spullen om te gaan. Ze ontwikkelen inzicht in het belang van regels en afspraken om op een 
prettige manier samen te zijn. Daarbij is de eigen vrijheid begrensd door de vrijheid van de ander: iedereen 
heeft dezelfde rechten.  
 
Leerlingen leren:  
het belang van regels in de klas en op school voor spelen en samenwerken;  
leefregels en afspraken thuis en in de omgeving te benoemen en te vergelijken;  
dat zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de 
geldende afspraken in de klas;  
dat iedereen rechten en plichten heeft.  
 
DEMOCRATISCHE CULTUUR  

Primair onderwijs onderbouw  
In de onderbouw gaan leerlingen hun eigen gevoelens herkennen en benoemen en krijgen ze inzicht in 
gevoelens en emoties van anderen. Leerlingen ervaren dat zij een stem hebben en deze kunnen gebruiken. Zij 
ervaren dat hun stem gehoord wordt en dat hun inbreng ertoe doet bij besluitvormingsprocessen in de klas. 
Zij weten dat de ander ook een stem heeft en kunnen hier actief naar luisteren. Leerlingen ervaren 
overeenkomsten en verschillen in het gedrag van mensen. Leerlingen leren op te komen voor zichzelf en 
rekening te houden met de gevoelens en standpunten een ander.  
 
Leerlingen leren:  
om te gaan met hun wensen en hun opvattingen en leren zich hierover uit te spreken;  
de gevoelens, wensen en opvattingen van anderen te herkennen;  
te accepteren dat anderen iets anders willen, maar dat dit niet tot een conflict hoeft te leiden;  
hun stem te gebruiken tijdens gezamenlijke besluitvormingsprocessen;  
dat de ander ook een stem en mogelijk een ander gezichtspunt heeft; leren hier naar te luisteren en vragen 
te stellen om meer over de ander en zijn of haar gezichtspunt te weten te komen;  
conflicten in de klas op een vreedzame manier op te lossen 

 
DIVERSITEIT  

Primair onderwijs onderbouw  
In de onderbouw van het primair onderwijs verkennen leerlingen spelenderwijs verschillende aspecten van hun 
identiteit in relatie tot de ander. Naarmate zij zich meer bewust worden van zichzelf, op andere plekken komen 
en zich gaan spiegelen aan rolmodellen nemen ze bewust of onbewust verschillen waar zoals: culturele 
achtergronden en fysieke kenmerken. Zij leren en begrijpen dat er overeenkomsten en verschillen zijn.  
 
Leerlingen leren:  
de primaire emoties met de bijbehorende lichaamstaal van een ander te herkennen en benoemen;  
de grenzen (emotioneel en fysiek) van de ander te herkennen en daar rekening mee te houden;  
fysieke kenmerken van zichzelf te benoemen en te vergelijken met die van de ander;  
over vriendschap en verliefdheid;  



de eigen gezinssituatie en thuiscultuur of –culturen te vergelijken met die van een ander;  
woorden te geven aan wat de ander doet en wil en daarin overeenkomsten en verschillen te ontdekken;  
samen en/of met hulp van anderen onderlinge conflicten vreedzaam op te lossen. 

 
SOLIDARITEIT  

Primair onderwijs onderbouw  
In de onderbouw van het primair onderwijs ontdekken leerlingen dat er overeenkomsten en verschillen tussen 
mensen bestaan. Ze ervaren wat het is om deel uit te maken van groepen en dat overeenkomsten en 
verschillen binnen groepen een rol spelen. In het samen spelen ontwikkelen leerlingen te geven en te nemen, 
partij te kiezen en ontstaan gevoelens van empathie en solidariteit. Het besef ontstaat dat zijzelf of anderen 
soms ongelijkwaardig behandeld worden.  
 
Leerlingen leren:  
eenvoudige taken en problemen uit te voeren of op te lossen met respect voor de afspraken die onderling 
gemaakt zijn;  
te benoemen wat ze zelf nodig hebben; te zien wat anderen nodig hebben en wat dat betekent voor hun 
eigen handelen;  
in concrete situaties te herkennen en te benoemen wat ze eerlijk vinden of oneerlijk, goed dan wel slecht, 
welke spanningen dit op kan leveren en wat dat kan betekenen voor hun handelen;  
over in- en uitsluiting en pesten in de klas.  

 
GLOBALISERING  

Primair onderwijs onderbouw  
In de onderbouw van het po zijn leerlingen nog weinig bewust van de omvang en complexiteit van de wereld. 
Toch komen ze aspecten van globalisering in hun omgeving tegen. Ze leren bijvoorbeeld dat hun speelgoed, 
kleren en eten vaak in andere delen van de wereld gemaakt worden. Op deze manier worden zij zich al meer 
bewust van de manier waarop ook zij deel zijn van een wijde wereld. Daarnaast maken zij kennis met andere 
culturen in hun directe leefomgeving en via de media.  
 
Leerlingen leren:  
over manieren waarop zij en klasgenoten verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld;  
gewoonten en gebruiken van henzelf en van klasgenoten te herkennen als komend uit verschillende streken 
en/of tradities.  

 
DENK- EN HANDELWIJZEN  

Primair onderwijs onderbouw  
In de onderbouw van het po oefenen kinderen (basis)vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor al het leren, 
ook op het gebied van burgerschap. In deze periode leren leerlingen met hun eigen gedachten en gewoonten 
om te gaan. Ze ontwikkelen hun empathische vermogens en leren zich sociaal te gedragen.  
 
Leerlingen leren:  
zich onder begeleiding te houden aan regels van gesprek en uitwisseling, waaronder actief luisteren en 
vragen stellen;  
verschillende manieren om in kleine groepen of met de klas te overleggen; hoe je eenvoudige conflicten kunt 
voorkomen en een aantal mogelijkheden om ontstane conflicten op te lossen;  
eenvoudige taken en problemen zelfstandig en in overleg uit te voeren en op te lossen met inachtneming van 
de geldende afspraken;  
gericht vragen te stellen over vanzelfsprekendheden die zij binnen en buiten school tegenkomen, onder 
begeleiding gerichte (onderzoeks)vragen op te stellen en een eenvoudig onderzoek uit te voeren;  
zich met hulp gericht uit te spreken over de wereld die zij waarnemen. gericht eenvoudige verbanden leggen 
tussen verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen;  



primaire emoties bij zichzelf te herkennen, te benoemen en ermee om te gaan; zij leren de primaire emoties 
met de bijbehorende lichaamstaal van een ander te herkennen en te benoemen;  
anderen waar te nemen als mensen met eigen gevoelens en gedachten, daar uitdrukking aan te geven en er 
rekening mee te houden;  
in concrete situaties ethische dimensies te herkennen en te benoemen en hun handelen hier zo mogelijk op af 
te stemmen;  
het eigen belang en dat van anderen in te zien en te verwoorden; te respecteren wat anderen nodig hebben 
om in hun behoeften te voorzien; regels te accepteren en te bewaken;  

 
 


