Doelstelling van de stichting Actief Democratisch Burgerschap
Stichting Actief Democratisch Burgerschap (ADB) wil een bijdrage
leveren aan persoonsvorming van kinderen in het bijzonder ten aanzien
actief burgerschap. Onze lessen zijn geschikt voor alle leerlingen
ongeacht hun godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging,
etnische afkomst en dergelijke. Verder stimuleert ADB jongeren om
verantwoordelijkheid te nemen voor gemeenschapsbelangen binnen en
buiten de school. Tenslotte leert de stichting kinderen respect te hebben
voor algemeen aanvaarde waarden en normen en ook respectvol om te
gaan met verschillen in opvatting en gewoontes van mensen.
De vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken en je naar eigen aard te
ontwikkelen zijn belangrijke verworvenheden van onze samenleving.
Het vraagt om mensen die deze vrijheden aankunnen en rekening
houden met die van anderen. Deze dingen zijn niet vanzelfsprekend. Ze
moeten onderhouden worden want polarisatie, intolerantie, populisme
en discriminatie vormen een bedreiging voor onze democratische
rechtstaat.
In een democratie mag je meedenken en direct of indirect meebeslissen.
Een vrije pers kan helpen bij een zorgvuldige meningsvorming. Maar
burgers moeten zich ook laten leiden onze democratische kernwaarden.
Daarom onderstreept de minister van OCW en diverse maatschappelijke
organisaties de noodzaak van morele vorming van jongeren in het
onderwijs.
Het is het zaak om hier in het basisonderwijs al mee te beginnen.
Volgens de Onderwijsraad kan dit het best vorm krijgen door het
stimuleren van alledaagse deugden. ADB heeft hiervoor de methodiek
‘Op Karakter’ ontwikkeld. Voor de onderbouw zijn bijvoorbeeld lessen
beschikbaar over vriendelijk gedrag, beleeft zijn, vertrouwen en moed. In
de middenbouw willen we het moreel besef van leerlingen vergroten
met lessen over betrouwbaarheid, verantwoordelijk zijn, assertiviteit en
zelfbeheersing. Met onderzoekend leren proberen we in de bovenbouw
een democratische houding aan te kweken. Zo zijn er lessen over vrijheid
en respect, over meningsvorming, meerderheid en minderheid en

democratische kernwaarden. We behandelen ook
zingevingsvraagstukken, levensbeschouwing en wereldgodsdiensten om
sociale integratie en wederzijds begrip te bevorderen.
De stichting verzorgt landelijke en in-school trainingen voor docenten,
ouders en professionals die met kinderen werken en we ondersteunen
basisscholen bij de implementatie van onze methodiek. De komende
jaren werkt ADB aan scholing van docenten en het integreren van
morele vorming en burgerschap in het curriculum van basisscholen.
Geen winstoogmerk
1. Stichting ADB verricht zijn werkzaamheden zonder
winstoogmerk ten behoeve van het algemeen belang.
2. Deelnemende scholen betalen een kleine eenmalige bijdrage in de
ontwikkelkosten van de content ‘Op Karakter’ en een jaarlijkse
kleine bijdrage, op basis van het aantal leerlingen, voor deelname
aan de community, ondersteuning en updates van het lesmateriaal.
De ontwikkelaars en trainers die in opdracht van de stichting
werkzaamheden uitvoeren ontvangen slechts een kostendekkende
vergoeding. ADB streeft naar een kostenneutrale exploitatie.
3. Om de kosten voor de scholen en daarmee de drempel zo laag
mogelijk te houden streeft de stichting er naar extra middelen te
verwerven via bijdragen van hen die met het doel van de stichting
sympathiseren, subsidies te verkrijgen vanuit publieke en
particuliere organisaties, erfrechtelijke verkrijgingen onder het
voorrecht van boedelbeschrijving en andere schenkingen en alle
andere baten.
4. Eventuele positieve saldi worden in overleg met scholen
geherinvesteerd voor verdere innovatie en ondersteuning en het
doen ontwikkelen van nieuw lesmateriaal, voorlichting en
acquisitie en aan alle overige activiteiten die de doelstelling van de
stichting bevorderen.

5. ADB wil met scholen die met de content ‘Op Karakter’ van ADB
(gaan) werken een community vormen om samen, via het
uitwisselen van ervaringen en ideeën, lesmateriaal en werkvormen
verder te verbeteren..

