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Bij Aeres VMBO en PrO bereiden we leerlingen voor om hun plek in te nemen in de samenleving. 
Leerlingen en studenten zijn in staat om te participeren in de samenleving en een bijdrage te leveren in 
die samenleving, dichtbij en ver weg.  
 
Leerlingen hebben kennis over de belangrijkste waarden in onze democratie: vrijheid van 
meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef, invloed 
nemen en kritisch denken. 
 
Op onze school hechten we groot belang aan aandacht voor omgaan met elkaar en omgaan met 
verschillen. Leren omgaan en werken met mensen van verschillende achtergronden. Zorg en respect 
voor jezelf, de ander en de wereld om ons heen.  
 
De school is oefenplaats: een plek om hier op een veilige manier mee te oefenen. Bijvoorbeeld in 
projecten, in het klaslokaal of in de leerlingenraad. Door actief te zijn in de school, de omgeving van de 
school, door samen te werken, ruzies en conflicten uit te praten en te leren een eigen gefundeerde 
mening te vormen.  
 
Een belangrijk thema op onze scholen is aandacht voor leven op (de) aarde en duurzaamheid: via het 
groene onderwijs leren leerlingen verantwoordelijk te zijn voor die aarde. Leerlingen worden zo 
gestimuleerd zich te ontwikkelen tot bewuste en gezonde burgers. Ze ontdekken de waarden van de 
(moderne) groene wereld zodat ze in staat zijn de groene wereld te respecteren, te waarderen en een 
rol te spelen bij belangrijke groene (maatschappelijke) vraagstukken. Ze zijn de groene veranderaars!  
 
Leerlingen kunnen zich op hun eigen niveau, goed staande houden in een steeds veranderende 
maatschappij en beroepswereld. De basisvaardigheden die hiervoor nodig zijn, beheersen ze: digitaal 
vaardigheden, rekenen en taal (Nederlands, Engels, en waar het de Friese scholen betreft, ook Fries). 
 
Burgerschap komt overal in terug en is de verantwoordelijkheid van het gehele team. Iedere locatie 
kiest een insteek die past bij de school, de regio van de school en de specifieke vraagstukken die daar 
spelen en maakt die insteek voor iedereen zichtbaar (voor het mbo op basis van de vier 
Burgerschapsdimensies).  
 
Dat Burgerschap overal terugkomt is zichtbaar aan: 

• Een veilige en open sfeer 
Onze school scoort hoog op het thema veiligheid, leerlingen, studenten en medewerkers 
ervaren de school als veilig. 

• Structurele aandacht voor Burgerschap 
Iedere locatie geeft inhoud aan burgerschap op een manier die past bij de school, de 
specifieke vraagstukken in de school, de regio en het beroepenveld.  

• Zichtbare samenwerking en dialoog  
In samenwerking met de leerlingen en de omgeving krijgt Burgerschap inhoud. 

• Kernwaarden 
Onderwijs in Burgerschap begint bij breed gedragen kernwaarden verdraagzaamheid en 
gelijkwaardigheid. In onze school vinden we deze waarden heel belangrijk. In ons doen en 
laten komen ze tot uiting. We mogen elkaar aanspreken als deze waarden onvoldoende tot 
uiting komen.
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