
Verder lezen Samen goed voor later 
 
Boeken 
 
Denk groot, doe klein . Het kindercentrum als democratische oefenplaats. Anke van Keulen. 
Amsterdam: SWP 2013 Hoe ga je aan de slag met democratisch burgerschap? Met dit 
praktijkboek krijgen pedagogisch medewerkers zicht op wat ze al doen aan democratisch 
burgerschap en wat er nog te ontwikkelen is. De voorbeelden bieden handvatten om direct 
aan de slag te gaan en behandelen stap voor stap thema’s als samen leren over democratie, 
samen conflicten oplossen en samen verantwoordelijk zijn. 
 
Jonge burgers . Kindercentra als democratische oefenplaats. Anke van Keulen. Amsterdam: 
SWP 2013 Een bundel met de neerslag van onderzoek en praktijkervaring van nationale en 
internationale auteurs met betrekking tot het ontwikkelen van democratische 
basisvaardigheden. Hoe bevorder je deze democratische vaardigheden en welke 
competenties hebben beroepskrachten daarvoor nodig? Een inspirerende uitgave voor 
directeuren, managers, trainers en docenten in de kinderopvang, het onderwijs en de 
beroepsopleidingen en voor beleidsmakers en bestuurders. 
 
Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Vanachter de voordeur naar democratie en 

verbinding. Micha de Winter. Amsterdam: SWP, 2011. De manier waarop kinderen worden 

grootgebracht heeft niet alleen invloed op hun eigen leven, maar ook op de manier waarop 

samenlevingen functioneren. Micha de Winter stelt dat opvoeding niet een individueel 

project is maar om veel meer gaat dan om gedrag alleen. Volwassenen moeten kinderen 

leren leven in een democratische samenleving en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen 

voor een ‘pedagogische civil society’. 

Kinderen zijn al burgers. Waar leren kinderen en jongeren actieve betrokkenheid en 

burgerschap? Brouwers, H., Cappon, T. (red.) Amsterdam: Janusz Korczak Stichting, 2010. 

Democratie moet je niet leren, democratie moet je doen. Kinderen en jongeren moeten van 

af het begin in en omgeving opgroeien waarin ze ervaringen opdoen in actief meedoen. 

‘Kinderen zijn al burgers’ sluit aan bij het mensbeeld en de werkwijze Janusz Korczak die in 

een weeshuis in Warschau een vorm van zelfbestuur  met kinderen ontwikkelde. 

Young children as active citizens. Principles, policies and pedagogies. Glenda Mac Naughton, 

Patrick Hughes, Kylie Smith (ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. This book 

explores how young children can and should participate in civic live. It reflects new images of 

young children as civiv actors, together with the increased interest in children’s rights in the 

public sphere. The authors present a rich diversity of research-based case studies in which 

policymakers and educators have listened to young children’s views. 
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