
Zoek je praktische werkvormen 
bij het vak burgerschap?

Wij hebben ze in huis!

Het vak burgerschap kan nog leuker, 

boeiender, interactiever en leerzamer 

worden door het inzetten van ervaringsdeskundigen 

verbonden aan diverse Maatschappelijke 

Organisaties in Limburg. 

De opdracht burgerschap vraagt van jou als leerkracht dat allerhande maatschappelijke thema’s ingebed worden in
de leerstof. Diverse methoden zijn voor handen. De keuze, in kant- en klare lespakketten, is reuze. Maar wat te doen
als je het speelser en praktischer wilt maken? Want ook jij weet dat de boodschap van je les beter overkomt als kinderen
het thema bij wijze van spreken kunnen ‘vastpakken’. Het inzetten van ervaringsdeskundigen kan een oplossing zijn. 

Nog nieuwsgieriger geworden? Lees dan verder!

Hoe krijgt discriminatie een gezicht? Wat is het verhaal achter het leven met een beperking? Wat heeft een militair
in een oorlogsgebied meegemaakt of wat kan een politieagent vertellen over zijn rol in de samenleving? 
Maatschappelijke Organisaties (MO’s) in Limburg kunnen rondom diverse thema’s ervaringsdeskundigen inzetten
om jouw les aantrekkelijk en vol beleving te maken. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat jouw kinderen een 
betekenisvolle ontmoeting hebben met mensen uit andere culturen of godsdiensten. Hoe mooi zou het zijn om
mensen die het allemaal écht hebben meegemaakt hun verhaal te laten vertellen? Interactief, informatief, 
praktisch en uit het leven gegrepen. Een aanvulling op de theorie die zeker een indruk op kinderen zal achterlaten.

Nog steeds ethousiast? Lees dan verder!

Maatschappelijke Organisaties in Limburg voelen het als hun missie om deze taak binnen het onderwijs op zich
te nemen. De Maatschappelijke Organisaties hebben een netwerk dat tot in de haarvaten van de samenleving
vertakt is en waar ervaringsdeskundigen, professionals en vrijwilligers bij betrokken zijn. Deze mensen vormen
een afspiegeling van de hedendaagse samenleving in Limburg en daarbuiten. Genoemd netwerk biedt de 
Maatschappelijke Organisaties de mogelijkheid om de thema’s, uit burgerschap, een gezicht te geven. 

Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Lees dan verder!

Welke onderwerpen kunnen wij voor jou invullen? Dat zijn er een heleboel.
Daarover willen we graag met jou in gesprek. 
Wij bieden maatwerk, sluiten aan bij jouw speerpunten maar kunnen ook aanvullend
zijn met onderwerpen waar geen expertise voorhanden is binnen jouw team. 

Hebben we je enthousiast en nieuwsgierig gemaakt? 
Stuur een e-mail naar burgerschap@stichtingsmol.nl of 
bel met Hans Diederen 06-51787175.


