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Generation 24/7,
de geheel digitale methode
voor Burgerschap en LOB in
het mbo
“Burgerschap is vaak een ‘ondergeschoven kindje’,
terwijl het ontzettend belangrijk is voor de ont
wikkeling van studenten. Generation 24/7 neemt
de drempels voor goed burgerschapsonderwijs
weg en geeft docenten houvast om dit kundig en
op hun eigen wijze in te richten.”
- Uitgever Generation 24/7

LOB en Burgerschap verdienen een

volwaardige plaats in het mbo, valt te
lezen op de homepage van de MBO

raad. Wij willen daar graag bij helpen

door een geheel digitale methode voor

beide vakken te ontwikkelen die docenten ontzorgt en ondersteunt, en die

studenten aanspreekt en verder helpt.
De afgelopen tijd heb ik veel betrok-

kenen gesproken over het vak burger-

schap in het mbo. Wat mij opvalt is dat
er enthousiasme is over het vak, maar
dat het tegelijkertijd lastig is om te

geven. Er is geen duidelijk curriculum,
er zijn weinig afspraken over toetsing

houvast biedt, en tegemoet komt aan

de wensen uit het werkveld. Waarom?
Onder andere omdat de methode

sector- en beroepsprofiel-specifiek

materiaal aanbiedt dat de herkenbaar-

en afsluiting, en docenten weten vaak

heid voor de student bevordert. Diverse

om maar enkele punten te noemen.

zetten aan tot kritisch denken over

niet precies wat ze er mee aan moeten,

Wat duidelijk naar voren komt is de

wens dat Burgerschap moet uitnodigen
tot meningsvorming, actie, reflectie,

verantwoording, en de ontwikkeling

van kritisch denken door alle niveaus en

dimensies heen. Daarnaast moet het vak
voldoende diepgaand en uitdagend voor
studenten, maar ook voor docenten zijn.
Daarom ontwikkelt VO-Digitaal

thode voor Burgerschap en LOB voor
niveau 3/4 van het mbo. We denken
dat deze methode duidelijkheid en
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- Onderwijskundige in het mbo

allerlei relevante maatschappelijke
thema’s. Generation 24/7 kent een

heldere structuur en flexibele leerroutes zijn eenvoudig aan te passen aan
elke gewenste invulling. Het uitge-

Nieuwsgierig? Wilt u meedenken of

en geeft inzicht in sterke en zwakkere

dan contact op met Jette Kruijshoop,

breide dashboard ontzorgt de docent
punten van studenten.

Het (gratis) docentenmateriaal ondersteunt de docent met achtergrondin-

formatie, bronnen, artikelen, verwijzingen, en didactische tips. Bovendien is

zelf ontwikkeld materiaal van docenten
eenvoudig op te nemen.

zelfs materiaal uitproberen? Neem

voorheen docent burgerschap, tegen-

woordig uitgever van Generation 24/7,
of meld u aan voor de Inspiratiedag

Burgerschap van 14 januari. U vindt ons
op www.generation247.nl.
Wij horen graag van u!

Leon Vliegen, directeur VO-Digitaal

www.profielactueel.nl

Generation 24/7, de digitale lesme-

interactieve, activerende werkvormen

“Elke docent is verantwoordelijk
voor de coaching van
studenten in hun loopbaan- en
burgerschapsontwikkeling. Dat
is een nieuwe en best moeilijke
rol. Generation 24/7 helpt de
docent hierbij.”
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