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1 Inleiding 

Burgerschap Meten is de internetapplicatie waarmee u gebruik kunt maken van het meetinstrument 
Burgerschap voor jongeren in de leeftijd van elf tot zestien jaar. Met het meetinstrument 
Burgerschap kunnen de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van uw leerlingen 
op school systematisch in kaart worden gebracht en gevolgd. De resultaten geven u een beeld 
van burgerschap op het niveau van de school, het niveau van een groep en op het niveau van 
individuele leerlingen. De resultaten zijn te gebruiken bij de ontwikkeling en evaluatie van 
burgerschapsvorming op uw school.  
Het instrument bestaat uit een vragenlijst Burgerschapscompetenties die leerlingen invullen en een 
vragenlijst Burgerschapsgedrag die leerkrachten invullen. Beide vragenlijsten meten burgerschap van 
jongeren op een betrouwbare en valide manier. U kunt beide vragenlijsten samen afnemen, maar ook 
apart. Voor het gebruik door scholen is een internetapplicatie ontwikkeld en een handleiding voor 
leerkrachten en schoolleiding.  
De internetapplicatie is voorzien van een Help-functie. In deze Help treft u informatie aan over de 
werking van het programma. Desgewenst kunt u informatie opvragen over de webpagina 
waarop u zich bevindt of zoeken in de Help middels zoektermen. Bij problemen kunt u contact 
opnemen met de afdeling Support van Rovict. Inhoudelijke informatie treft u aan op de website 
www.burgerschapmeten.nl.  
Het meetinstrument Burgerschap is niet gekoppeld aan een bepaalde methode of invulling van 
burgerschap. U kunt het instrument gebruiken ongeacht de manier waarop u op uw school 
aandacht besteedt aan burgerschap.  
Het meetinstrument Burgerschap is gebruikt in een onderzoek onder een landelijke steekproef 
van leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De resultaten daarvan zijn 
gebruikt voor het bepalen van de normen. Op www.burgerschapmeten.nl vindt u 
wetenschappelijke publicaties waarin het meetinstrument Burgerschap wordt verantwoord en de 
resultaten van onderzoek naar de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van 
jongeren worden gepresenteerd. 

1.1. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van deze handleiding vindt u een uitleg over burgerschap in het onderwijs en het 
belang van een meetinstrument. 
In hoofdstuk 3 leest u welke invulling we in Burgerschap geven aan burgerschapscompetenties 
en burgerschapsgedrag.  
Hoofdstuk 4 betreft een uitgebreide beschrijving van de vragenlijst Burgerschapscompetenties. 
Deze vragenlijst wordt door de leerlingen ingevuld.  
Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van de vragenlijst Burgerschapsgedrag. Deze vragenlijst 
wordt door de leerkrachten ingevuld.  
In hoofdstuk 6 vindt u informatie over het voorbereiden van de afname door de beheerder en de 
leerkracht en de aandachtspunten die daarbij van belang zijn. 
Hoofdstuk 7 (Burgerschapscompetenties) en hoofdstuk 8 (Burgerschapsgedrag) bevatten de 
voorschriften en aanwijzingen die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig en eenduidig invullen 
van de vragenlijsten. Deze procedurevoorschriften zijn van belang om correcte 
gevolgtrekkingen mogelijk te maken.  
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Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld, maakt de internetapplicatie verschillende overzichten van de 
resultaten. In hoofdstuk 9 vindt u een uitleg over de wijze waarop deze in de internetapplicatie 
Burgerschap Meten worden gepresenteerd en hoe u de verschillende opties kunt benutten. 
Tevens vindt u in dit hoofdstuk een nadere toelichting op de interpretatie van de resultaten.  
Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van de resultaten van onderzoek naar de 
burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van jongeren in Nederland. 
In hoofdstuk 11 treft u ten slotte suggesties aan voor het gebruik van de resultaten in uw school. 
Tevens vindt u in dit hoofdstuk twee voorbeelden van scholen die het meetinstrument 
Burgerschap hebben gebruikt voor de verbetering van hun onderwijs in burgerschap. 
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2 Burgerschap in het onderwijs 

2.1. Burgerschap en onderwijs 

In het publieke debat is op dit moment veel aandacht voor de manier waarop burgers in de 
maatschappij staan. Van scholen wordt verwacht dat ze actief bijdragen aan de ontwikkeling 
van burgerschap bij jongeren.  
Aandacht voor het versterken van burgerschap door middel van onderwijs is niet nieuw. 
Scholen geven daar al op velerlei manieren vorm aan. Denk bijvoorbeeld aan de pedagogische 
opdracht van de school, leerlingeninspraak of de maatschappelijke stage. Er is niet één manier 
de beste of voor alle situaties geschikt. Zo zal de school bijvoorbeeld rekening houden met de 
lokale omgeving, de samenstelling van de leerlingenpopulatie, de wensen van 
ouders/verzorgers of de levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school.  
De wettelijke opdracht regelt niet hoe scholen burgerschap moeten bevorderen, maar 
formuleert wel de opdracht dát scholen een invulling geven aan de burgerschapsvorming van 
hun leerlingen en daarover verantwoording afleggen. 

2.2. Wettelijk kader 

Sinds 1 februari 2006 is de Wet Bevordering actief burgerschap en sociale integratie 
opgenomen in de sectorwetten voor primair en voortgezet onderwijs en expertisecentra. De 
wetsartikelen luiden als volgt: 
 
“Het onderwijs: 
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.” 
 
De gewenste opbrengsten van het onderwijs voor wat betreft burgerschap en integratie zijn ook 
terug te vinden in de kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Tevens is onlangs de Wet op de Medezeggenschap aangepast, waardoor de 
inspraak van leerlingen vergroot is. Daarnaast wordt in 2011 een wet van kracht waarmee de 
maatschappelijke stage van jongeren tijdens hun schooltijd verplicht wordt gesteld.  
 
De Inspectie van het Onderwijs betrekt sinds 1 oktober 2006 de invulling die scholen aan 
burgerschap geven bij het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Het toezichtkader ‘Actief 
burgerschap en sociale integratie' (zie www.onderwijsinspectie.nl) bevat vier aandachtspunten:  
� De school heeft een visie op de wijze waarop ze burgerschap en integratie wil bevorderen, 

geeft daar planmatig invulling aan en stelt doelen.  
� De school verantwoordt de wijze waarop ze invulling geeft aan bevordering van 

burgerschap. 
� Het onderwijs van de school is niet strijdig met basiswaarden en corrigeert uitlatingen van 

leerlingen als dat nodig is. 
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� De school heeft inzicht in mogelijke risico's rond burgerschap onder leerlingen en speelt 
daar bij de invulling van het onderwijs zo nodig op in.  

2.3. Waarom is meten van burgerschap belangrijk voor uw school 

De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van scholen:  
� Het ontwikkelen van een visie op basis van een analyse van de huidige situatie in de 

school. Wat verstaat de school onder burgerschap en welke taak ziet ze daarbij voor 
zichzelf weggelegd?  

� Het op planmatige wijze realiseren van de visie. Welke doelen streeft de school na, hoe wil 
ze die bereiken en welke aanpak en lesmateriaal kiest ze daarvoor?  

� Het evalueren van de lopende processen, als de school eenmaal aan de slag is (mede in 
het kader van de kwaliteitszorg). Welke successen worden geboekt en welke knelpunten 
doen zich voor, welke randvoorwaarden zijn van belang en hoe kunnen resultaten 
inzichtelijk gemaakt worden?  

 
Het meetinstrument Burgerschap kan ondersteunend zijn voor de ontwikkeling van 
burgerschapseducatie binnen uw school. Afname van het instrument kan een eerste aanleiding 
zijn om met elkaar in gesprek te komen over burgerschap. Het kader dat aan het instrument ten 
grondslag ligt, kan behulpzaam zijn in de discussie: wat zijn belangrijke aspecten van 
burgerschap, wat vinden wij op onze school belangrijk, hoe denken we dat het met de 
burgerschap van de leerlingen is gesteld, en in welk onderwijsaanbod voorzien we eigenlijk? De 
resultaten over de burgerschapscompetenties en/of het burgerschapsgedrag van leerlingen 
kunnen helpen om antwoord te geven op deze vragen. Het kan ook inspireren tot het bepalen 
van wenselijke veranderingen in het onderwijsaanbod. En uiteraard kan herhaalde afname een 
onderdeel uitmaken voor het evalueren van processen die in uw school in gang worden gezet.  
We benadrukken hierbij nogmaals dat de school eigenaar is van de resultaten. Alleen u bepaalt 
óf en in hoeverre u de resultaten van uw school wilt delen met derden, bijvoorbeeld met andere 
scholen. Dit kunt u doen door een uitdraai te maken van (een deel van uw) resultaten en die 
uitdraai aan derden voor te leggen (bijvoorbeeld bij een inspectiebezoek). De resultaten van alle 
scholen samen worden uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor onderlinge vergelijking van 
scholen via de internetapplicatie en voor verder onderzoek. 

2.4. Waarom is meten van burgerschap belangrijk in het a lgemeen? 

Er is nog weinig kennis over burgerschap van jongeren. Met het meetinstrument Burgerschap 
kan hierin verandering komen. Met de resultaten van alle deelnemende scholen kan door 
wetenschappelijk onderzoekers worden nagaan hoe het staat met de 
burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van leerlingen en in hoeverre leerlingen 
daarin van elkaar verschillen. Ook kan worden nagegaan waar eventuele verschillen tussen 
leerlingen mee te maken hebben. Spelen de achtergrondkenmerken van de leerlingen een rol? 
Is er een samenhang met de denominatie van de school, of met de omgeving van de school?  
Ook over de manieren waarop scholen effectief vorm kunnen geven aan actief burgerschap en 
sociale integratie weten we nog weinig. Daarvoor is het nodig dat het effect van onderwijs in 
burgerschap op leerlingen kan worden vastgesteld. Welke aanpak ‘werkt’ voor wie en wanneer? 
Ook dit inzicht kan met behulp van het meetinstrument verkregen worden en via bijvoorbeeld 
publicaties in (vak)tijdschriften gedeeld worden met leerkrachten en onderzoekers.  
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3 Definiëring burgerschapscompetenties en burgerschapsgedrag 

3.1. Definiëring 

Burgerschap 
De bereidheid en het vermogen van jongeren om deel uit te maken van een gemeenschap en 
daar een actieve bijdrage aan te leveren (Onderwijsraad, 2003). 
 
Burgerschapsgedrag 
Het handelen van jongeren als burger in de sociale situaties waar ze binnen een democratische 
samenleving deel van uit maken. 
 
Burgerschapscompetenties van jongeren 
Het vermogen van jongeren om adequaat te handelen in de sociale situaties waar ze binnen 
een democratische samenleving deel van uit maken. 
 
Componenten van burgerschapscompetentie 
De kennis, vaardigheden, attituden (houdingen) en reflecties van jongeren waaruit het 
vermogen om adequaat als burger te handelen is opgebouwd. 
 
Sociale taken 
De taken die jongeren in een democratische samenleving moeten kunnen vervullen. We 
onderscheiden vier sociale taken die exemplarisch zijn voor de burgerschapspraktijken van 
jongeren:  
- democratisch handelen 
- maatschappelijk verantwoord handelen 
- omgaan met conflicten 
- omgaan met verschillen 

3.2. Toelichting op de ontwikkeling van het instrument 

Al weer een paar jaar geleden definieerde de Onderwijsraad ‘burgerschap’ als de bereidheid en 
het vermogen van mensen om actief deel uit te maken van een gemeenschap.1 In Nederland 
gaat het dan om een democratische en pluriforme samenleving. De stap van een algemene 
definitie van burgerschap naar het meetbaar maken van burgerschap, is groot. Om die stap te 
kunnen zetten, is door de ontwikkelaars van het meetinstrument een paar keuzen gemaakt.  
Allereerst is er nadrukkelijk voor gekozen om uit te gaan van de alledaagse leefwereld van 
jongeren. Voor welke sociale opgaven of taken staan jongeren in hun dagelijkse leven? En wat 
moeten ze kunnen om daarmee adequaat om te gaan? De ontwikkelaars wilden geen 
meetinstrument ontwikkelen dat enkel gericht zou zijn op ‘toekomstig burgerschap’ 
(bijvoorbeeld: ga je stemmen als je volwassen bent?). Jongeren nemen immers deel aan het 
maatschappelijk leven en zijn dus feitelijk al burger. Het gaat niet alleen om ‘later’, maar vooral 
ook om ‘nu’. 

                                                      
1 Onderwijsraad (2003). Onderwijs en burgerschap. Advies. Den Haag: Onderwijsraad. 



Burgerschap Meten - Handleiding, versie 1.2 
© Rovict BV / Universiteit van Amsterdam 

- 10 - 
 

 

Ten tweede is een onderscheid gemaakt tussen burgerschapscompetenties en 
burgerschapsgedrag. Er is voor gekozen om burgerschapscompetenties te ‘bevragen’ bij 
leerlingen zelf, omdat die competentie (het ‘vermogen om’) niet altijd zichtbaar voor de ander is. 
In hoeverre bezitten zij de kennis en - naar hun eigen oordeel - de vaardigheden, attituden en 
reflectie om sociale taken adequaat te kunnen uitvoeren (vermogen tot handelen)? Gedrag is 
juist wel zichtbaar en wordt vaak anders door een ander ingeschat dan door de persoon zelf. 
Het burgerschapsgedrag van leerlingen (handelen) wordt door de leerkrachten beoordeeld, op 
basis van hetgeen zij op school waarnemen. 
 
Voor het ontwikkelen van een instrument voor het meten van burgerschap zijn de sociale taken 
die jongeren in hun dagelijks leven moeten kunnen vervullen als startpunt genomen. Dit bracht 
natuurlijk de vraag met zich mee welke sociale taken tezamen representatief en betekenisvol 
zijn voor burgerschapspraktijken van jongeren in de leeftijd van elf tot zestien jaar. Mede op 
basis van een uitgebreide literatuurstudie2 zijn vier sociale taken geselecteerd:  

1. democratisch handelen 
2. maatschappelijk verantwoord handelen 
3. omgaan met conflicten 
4. omgaan met verschillen 
 

Voor iedere sociale taak is nagegaan wat de competentie is die jongeren daarvoor nodig 
hebben. Die competentie - de benodigde kennis, vaardigheden, attituden en reflectie - is 
vervolgens zo uitgewerkt dat we jongeren ernaar kunnen vragen. Parallel daaraan is 
burgerschapsgedrag zo uitgewerkt dat we leerkrachten kunnen vragen naar dit gedrag; 
wederom voor elk van de sociale taken. In onderstaand schema is de invulling van de 
componenten van burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van leerlingen voor 
alle vier de sociale taken weergegeven.  
Als voorbeeld laten we hieronder zien hoe de sociale taak ‘democratisch handelen’ door de 
ontwikkelaars van het meetinstrument is uitgewerkt.  

Democratisch handelen 

Wat betekent de sociale taak ‘democratisch handelen’ voor jongeren in onze samenleving? 
Heel algemeen geformuleerd gaat het om het aanvaarden van en bijdragen aan een 
‘democratische samenleving, in het bijzonder waar het de eigen leefwereld betreft 
(‘samenleving klein’). Jongeren die het vermogen hebben om democratisch te handelen, 
moeten kennis en vaardigheden in hun rugzak hebben. Ze moeten weten wat democratische 
principes zijn en wat het handelen volgens die principes inhoudt (kennis). Denk bijvoorbeeld 
aan (grond)rechten of aan het principe dat in een democratie niet alleen de stem van de 
meerderheid gehoord moet worden maar ook die van de minderheid. Tevens moeten jongeren 
de eigen mening naar voren kunnen brengen, naar de meningen van anderen kunnen luisteren 
en deze serieus nemen (vaardigheid).  

                                                      

2 Dam, G. ten, Volman, M., Westerbeek, K., Wolfram, P., & Ledoux, G., m.m.v. Peschar, J. (2003). Sociale 

competentie langs de meetlat. Den Haag: Transferpunt Onderwijsachterstanden; Dam, G. ten, & Volman, M. (2007). 

Educating for adulthood or for citizenship: social competence as an educational goal. European Journal of Education, 

42 (2), 281-298. 
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Beschikken over kennis en vaardigheden is echter niet voldoende. Minstens zo belangrijk is 
iemands houding (attitude). Democratisch handelen veronderstelt namelijk dat je recht wilt doen 
aan iedereen, dat je ieders stem wilt horen, de dialoog wilt aangaan en bereid bent om meer- 
en minderheidsstandpunten te respecteren, en dat je aan de samenleving ook zelf een actieve 
en kritische bijdrage wilt leveren. 
Ten slotte moet de rugzak van jongeren het vermogen bevatten om te reflecteren. Immers, juist 
in een democratische samenleving is het van belang dat burgers zich niet klakkeloos 
aanpassen. Ze moeten flexibel kunnen omgaan met verschillen en met verschillende 
(keuze)mogelijkheden en aan de samenleving een eigen, kritische, bijdrage leveren. Reflectie is 
daarvoor noodzakelijk, bijvoorbeeld over onderwerpen als (on)democratische kwesties, 
kwesties van (on)macht en (on)gelijke rechten. 
 
De overige drie sociale taken zijn op overeenkomstige wijze uitgewerkt. 
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3.3. Burgerschap: componenten van burgerschapscompetenti es en burgerschapsgedrag 

 

COMPONENTEN 

 

 

 

SOCIALE 

TAKEN 

Kennis 

weten, begrijpen, 

inzicht hebben in 

Attitude 

vinden, willen, bereid 

zijn  

Vaardigheid 

een inschatting 

maken van wat je 

kunt  

Reflectie 

nadenken over 

onderwerpen 

Gedrag 

Een jongere met 

deze kennis … 

Een jongere met deze 

attitude … 

Een jongere met 

deze vaardigheid 

… 

Een jongere met deze 

reflectie … 

Een jongere die 

adequaat als burger 

handelt… 

 

Democratisch 

handelen 

Het aanvaarden van 

en bijdragen aan een 

democratische 

samenleving. 

… weet wat 

democratische 

principes zijn en 

wat het handelen 

volgens die 

principes inhoudt. 

… wil ieders stem 

horen, dialoog 

aangaan en een 

actieve, kritische 

bijdrage leveren. 

… kan het eigen 

standpunt naar 

voren brengen en 

luisteren naar de 

standpunten van 

anderen. 

… denkt na over 

(on)democratische 

kwesties en kwesties 

van (on)macht en 

(on)gelijke rechten. 

… respecteert andere 

meningen en 

meerderheids/ 

minderheidsstandpunten; 

reflecteert op de wijze 

waarop beslissingen tot 

stand komen. 

Maatschappelijk 

verantwoord 

handelen 

Medeverantwoor-

delijkheid nemen voor 

de 

leefgemeenschappen 

waartoe men behoort. 

… kent sociale 

regels (wettelijke 

of ongeschreven 

regels voor het 

sociaal verkeer). 

… wil zich sociaal 

rechtvaardig opstellen 

(niemand uitsluiten), is 

bereid tot zorg en 

hulp, wil de ander en 

het milieu niet 

schaden door eigen 

gedrag. 

… kan zich 

sociaal 

rechtvaardig 

opstellen. 

… denkt na over 

belangentegenstellingen, 

sociale cohesie, sociale 

processen (in- en 

uitsluiting) en eigen 

bijdrage aan sociale 

rechtvaardigheid. 

… houdt zich aan 

spelregels, draagt iets bij 

aan het collectief belang, 

voorkomt dat de ander of 

het milieu geschaad 

wordt door eigen gedrag. 

 

Omgaan met 

conflicten 

Betreft (lichte) 

conflictsituaties of 

belangen-

tegenstellingen 

waarbij de jongere 

zelf ‘partij’ is. 

… kent manieren 

om conflicten op 

te lossen zoals 

zoeken naar win-

win oplossingen, 

hulp van anderen 

inroepen, ongelijk 

bekennen, 

escalatie 

voorkomen. 

… wil conflicten 

onderzoeken, is bereid 

het standpunt van de 

ander serieus te 

nemen en samen naar 

een acceptabele 

oplossing te zoeken. 

… kan naar de 

ander luisteren, 

zich in de ander 

verplaatsen en 

win-win 

oplossingen 

zoeken. 

 

 

… denkt na over hoe het 

conflict heeft kunnen 

ontstaan, over eigen en 

andermans rol daarin en 

over mogelijkheden om 

conflicten te voorkomen 

of op te lossen. 

… analyseert eigen en 

andermans gedrag, gaat 

escalatie tegen, zoekt 

oplossing die voor ieder 

acceptabel is. 

Omgaan met 

verschillen 

Bij ‘verschillen’ gaat 

het hier met name om 

sociale, culturele, 

religieuze en uiterlijke 

verschillen. 

… kent verschillen 

van culturele aard, 

heeft kennis van 

gedragsregels in 

verschillende 

sociale situaties, 

weet wanneer er 

sprake is van 

vooroordeel en 

discriminatie. 

… wil andermans 

opvattingen en leefstijl 

leren kennen, staat 

positief tegenover 

verschillen. 

 

 

… kan zich 

bewegen in 

onbekende 

sociale situaties, 

zich aanpassen 

aan andermans 

wensen of 

gewoonten. 

 

… denkt na over aard en 

gevolgen van verschillen 

tussen mensen, culturele 

achtergronden van 

gedrag en processen 

van in- en uitsluiting.  

 

… gaat goed om met alle 

soorten jongeren, past 

zich aan anderen aan, 

discrimineert niet. 
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4 Beschrijving leerlingenvragenlijst Burgerschapscompetenties 

De vragenlijst Burgerschapscompetenties meet het vermogen van jongeren om adequaat als 
burger te handelen. De leerling vult zelf de vragenlijst in. De leerling beoordeelt zelf eigen 
attituden, vaardigheden en reflectie. Voor kennis bevat de vragenlijst een test. De afnametijd 
van de hele vragenlijst is 35 tot 45 minuten.  

4.1. Sociale taken en componenten van competenties 

De vragenlijst voor leerlingen is opgebouwd rond vier sociale taken: democratisch handelen, 
maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten, en omgaan met verschillen. 
Elk van deze taken is in de vier componenten attitude, vaardigheid, reflectie en kennis 
uiteengelegd (zie hoofdstuk 3.3).  
Elke component wordt bevraagd in de vragenlijst, met een eigen type vraagstelling: 
 a. attitude: hoe goed past een uitspraak bij jou? 
 b. vaardigheid: hoe goed ben jij in...? 
 c. reflectie: hoe vaak denk jij na over ...? 
 d. kennis: wat weet jij over ...? 
De vragen, evenals de volgorde waarin de vragen worden gesteld, zijn voor alle leerlingen 
hetzelfde (gestandaardiseerd). De leerlingen moeten alle vragen beantwoorden. 
De vragen zijn geformuleerd op het taalniveau van leerlingen uit groep 7/8 in het reguliere 
basisonderwijs.  
 
Attitude-, vaardigheid- en reflectievragen 

Bij de attitude-, vaardigheid- en reflectievragen kunnen de leerlingen steeds kiezen uit vier 
antwoordalternatieven (zie onderstaand overzicht). Het gaat hierbij om de zelfoordelen van 
leerlingen. 
 

 Antwoordalternatieven (minimumscore 1, maximumscore 4) 

 Attitude Vaardigheid Reflectie 
1 = dat past helemaal niet bij mij   helemaal niet goed (bijna) nooit 

2 = dat past niet erg bij mij niet zo goed heel af en toe 

3 = dat past wel wat bij mij best wel goed vrij vaak 

4 = dat past helemaal bij mij heel goed vaak 
 
Kennisvragen 
Bij de kennisvragen gaat het om de juiste keuze uit drie antwoordalternatieven. Per schaal 
wordt vervolgens een gemiddelde score berekend. Als leerlingen alle kennisvragen van een 
schaal fout hebben, behalen zij een score van 0%. Wanneer ze alles goed hebben, is de 
getoonde score in de overzichten 100%. 
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4.2. Inhoud van het instrument Burgerschapscompetenties 

In deze paragraaf worden de vragen uit de vragenlijst voor de leerlingen gepresenteerd. Per 
sociale taak worden allereerst de attitude-, de vaardigheids- en de reflectievragen gegeven. De 
kennisvragen staan apart. De component kennis neemt namelijk een bijzondere plaats in de 
burgerschapscompetenties van jongeren in: terwijl attitude, vaardigheid en reflectie bij elke 
sociale taak nauw met elkaar samenhangen, is kennis een relatief zelfstandig onderdeel van 
burgerschap (zie ook hoofdstuk 9: Presenteren en interpreteren van de resultaten) 3. 

Democratisch handelen: attitude, vaardigheid en refl ectie 

 
Attitude 1: ieders stem willen horen 
 
Hoe goed past een uitspraak bij jou?  
Mensen moeten goed naar elkaar luisteren, ook al verschillen ze van mening. 
Als iemand in de klas het ergens mee oneens is, moet hij/zij de kans krijgen om dat uit te leggen. 
In een discussie moet iedereen de kans krijgen om iets te zeggen. 
 
Attitude 2: kritische bijdrage willen leveren 
 
Hoe goed past een uitspraak bij jou? 
Ik wil graag met anderen praten over wat er in de wereld gebeurt. 
Als we in de klas praten over een onderwerp uit het nieuws, wil ik daar ook wel iets over 
zeggen. 
Ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren zich inzetten voor een rechtvaardige wereld. 
 
Vaardigheid 1: opkomen voor de eigen mening 
 
Hoe goed ben jij hier in? 
In een discussie duidelijk maken wat je vindt. 
Vasthouden aan je eigen mening, als je echt gelijk hebt. 
Opkomen voor je opvatting. 
 
Vaardigheid 2: luisteren naar de mening van anderen 
 
Hoe goed ben jij hier in? 
Anderen uit laten spreken. 
Luisteren naar de redenen waarom anderen iets anders kiezen. 
Snappen hoe een ander denkt. 
 
Reflectie: nadenken over rechten en macht 
 
Hoe vaak denk jij hierover na? 
Gelijke rechten van mensen met een verschillende huidskleur. 
Of de regering genoeg luistert naar mensen die veranderingen willen. 
Of er naar leerlingen wordt geluisterd op jouw school. 
Of er in je klas genoeg rekening gehouden wordt met wat iedereen wil. 

                                                      
3
 Dam, G. ten, Geijsel, F., Ledoux, G., & Reumerman, R. (2010). Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een 

meetinstrument. Pedagogische Studien. 
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Hoe je kan zorgen dat er wat verandert op school. 
Of je meer zou moeten luisteren naar leerlingen die nauwelijks iets durven zeggen. 

Maatschappelijk verantwoord handelen: attitude, vaa rdigheid en reflectie 

 
Attitude: een ander willen helpen / niet schaden 
 
Hoe goed past een uitspraak bij jou? 
Mensen die genoeg verdienen, moeten samen zorgen voor de mensen die het minder goed hebben. 
Als een klasgenoot van mij op straat wordt uitgescholden, wil ik voor hem of haar opkomen.  
Als ik met vrienden in het park een picknick heb gehad, is het normaal dat we de rommel opruimen.  
Je moet sorry zeggen als je iets hebt gedaan waar de ander verdriet van heeft.  
Het is normaal dat je meehelpt in het huishouden (bijvoorbeeld met afwassen, tafeldekken, opruimen, 
schoonmaken). 
Als een klasgenoot lang ziek is, vind ik dat er iemand uit de klas bij hem op bezoek moet gaan. 
 
Vaardigheid (combinatie maatschappelijk verantwoord handelen en omgaan met 
conflicten): invoelingsvermogen en begrip tonen voor de ander 
 
Hoe goed ben jij in… 
...indenken hoe een ander zich voelt en daarmee rekening houden.  
...je voorstellen hoe een ander zich voelt als jij een mening over hem of haar geeft. 
...bij een ruzie weer vrienden maken. 
...bij een ruzie begrijpen wat de ander voelt. 
...bij een ruzie een oplossing verzinnen waarmee iedereen tevreden is. 
 
Reflectie: nadenken over rechtvaardigheid 
 
Hoe vaak denk jij hierover na? 
Hoe het komt dat er rijke en arme landen zijn. 
Of het eerlijk of oneerlijk is dat sommige kinderen meer vrienden hebben dan andere. 
Hoe het komt dat sommige leerlingen pesten. 
Hoe het komt dat sommige leerlingen graag de baas spelen. 
Wat jij kan doen om te zorgen dat er minder gepest wordt op school. 
Wat jij kan doen voor mensen die het minder goed hebben dan jij. 

Omgaan met conflicten: attitude, vaardigheid en ref lectie 

 
Attitude: standpunt van de ander serieus willen nemen 
 
Hoe goed past een uitspraak bij jou? Als ik ruzie heb dan… 
wil ik rekening houden met de ander.  
wil ik met de ander goed blijven omgaan, ook als we het niet eens worden.  
probeer ik de ander serieus te nemen. 
wil ik uitzoeken waar we het eens zijn en waar we van mening verschillen. 
ben ik bereid een oplossing te zoeken waar we allebei tevreden mee kunnen zijn. 
wil ik wel toegeven als ik merk dat ik ongelijk heb. 
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Vaardigheid (combinatie maatschappelijk verantwoord handelen en omgaan met 
conflicten): invoelingsvermogen en begrip tonen voor de ander (zie ook hierboven) 
 
Hoe goed ben jij in… 
...indenken hoe een ander zich voelt en daarmee rekening houden.  
...je voorstellen hoe een ander zich voelt als jij een mening over hem of haar geeft. 
...bij een ruzie weer vrienden maken. 
...bij een ruzie begrijpen wat de ander voelt. 
...bij een ruzie een oplossing verzinnen waarmee iedereen tevreden is. 
 
Reflectie: nadenken over ontstaan en oplossen van conflicten 
 
Hoe vaak denk jij achteraf bij ruzies na over… 
of de ander misschien toch gelijk had. 
hoe de ruzie voorkomen had kunnen worden. 
wat je zelf fout hebt gedaan.  
waarom de ander zich zo heeft gedragen. 
of je in een andere situatie hetzelfde zou doen. 
of je het beter anders had kunnen aanpakken.  
of je genoeg hebt gedaan om de ruzie op te lossen. 
wat jijzelf hebt gedaan waardoor de ruzie ontstond. 

Omgaan met verschillen: attitude, vaardigheden en r eflectie 

 
Attitude: positieve attitude ten aanzien van verschillen tussen mensen 
 
Hoe goed past een uitspraak bij jou? 
Ik ben er nieuwsgierig naar hoe mensen in andere landen leven. 
Ik vind het goed iets te leren over andere culturen. 
Ik vind het leuk om iets te weten van verschillende soorten geloof. 
Verschillen in culturen maken het leven leuker.  
Ik vind het leuk om mensen te kennen die een ander geloof hebben. 
Ik vind het leuk om te gaan met mensen die andere gewoonten hebben dan ik. 
 
Vaardigheid: aanpassen aan anderen 
 
Hoe goed ben jij hier in? 
Je aanpassen aan andermans regels en gewoonten. 
Je normaal gedragen in een onbekende omgeving. 
Je taalgebruik aanpassen aan degene met wie je spreekt. 
Rekening houden met de wensen van anderen als je samen een beslissing moet nemen. 
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Reflectie: nadenken over verschillen en in- en uitsluiting 
 
Hoe vaak denk jij hierover na? 
Of geloof iets uitmaakt voor hoe je bent. 
Waarom sommige meisjes een hoofddoek willen dragen. 
Waarom sommige ouders hun kinderen verbieden om te gaan met kinderen uit een andere 
cultuur. 
Hoe het komt dat sommige kinderen zichzelf beter vinden dan een ander. 
Hoe het komt dat mensen van verschillende afkomst weinig met elkaar omgaan (afkomst is: 
waar je geboren bent, wie je ouders zijn). 
Hoe het komt dat je het ene kind eerder als vriend uitkiest dan het andere kind. 
Waarom sommige kinderen niet met andere kinderen willen omgaan. 
Hoe het komt dat sommige klassen bestaan uit allemaal groepjes die niet zo veel met elkaar 
te maken willen hebben. 

Kennis met betrekking tot de vier sociale taken 

 
Kennis: kennis over democratie 
 
- Wetten (zijn)……. 
- Dat er verschillende politieke partijen zijn is belangrijk omdat ….. 
- In Nederland bestaan verschillende kranten en televisiezenders. Dat is belangrijk omdat……  
- Een land wordt ‘ondemocratisch’ genoemd als….. 
- Je leraar/lerares zoekt vijf leerlingen om het schoolfeest te organiseren. Wat is een  
  democratische manier om die leerlingen te kiezen? 
- Alle kinderen hebben recht ….. 
- Een groepje kinderen wil graag een speelplaats in hun straat. Hoe kunnen ze dat op een  
  democratische manier bereiken? 
- Jullie mogen met de klas een plan maken voor de schoolreis. Bij het praten erover moet jij  
   zorgen dat de democratische spelregels gebruikt worden. Waar let je dan op? 
 
Kennis: kennis over maatschappelijk verantwoord handelen 
 
- Waarom is het verboden om te roken in de bus of de trein? 
- Je merkt dat je fiets is gestolen. Wat kun je nu het beste doen? 
- In een sportwedstrijd neemt de scheidsrechter een foute beslissing, tégen jouw team. Wat 
hoor je dan te doen? 
- Toen je boos was, heb je de buurman flink uitgescholden. Wat kun je nu het beste doen? 
- Je hebt per ongeluk de fiets van je klasgenoot beschadigd. Niemand heeft het gezien. Wat 
kun je het beste doen? 
- Je komt moe uit school en je zit in een volle bus, vlak bij de ingang. Er stapt een oude man 
in. Wat moet je doen? 
 
Kennis: kennis over omgaan met conflicten 
 
- Je wilt samen met twee vrienden of vriendinnen iets gaan doen, maar jullie willen alle drie  
  iets anders. Wat is de beste oplossing? 
- Op het schoolplein hebben een paar kinderen met jouw vriend(in) flinke ruzie. Ze schelden,  
  schreeuwen en duwen. Je weet niet waar de ruzie over gaat. Andere kinderen hebben zich 
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er al mee bemoeid, maar het houdt niet op. Wat kun je het beste doen? 
- Je krijgt een hevige ruzie met een klasgenoot. Achteraf blijkt dat je zelf fout was. Wat kun je  
  het beste doen? 
- Je vriendengroep pest jouw vriendelijke buurvrouw. Dat vind je vervelend, maar je wilt ook  
  geen ruzie. Wat kun je het beste doen? 
- Je hebt ruzie met een vriend of vriendin. Jullie zeggen nare dingen tegen elkaar en de ruzie  
  dreigt steeds erger te worden. Wat kun je het beste doen? 
- De afspraak bij jullie thuis is dat iedereen om de beurt afwast. Je zus eet, op haar afwasdag,  
  vaak bij haar vriendin. Jij moet daardoor extra vaak afwassen. Dat vind je niet leuk. Wat kun  
   je het beste doen? 
- Jullie mogen in de klas samen beslissen wat je gaat doen op de sportdag. De meeste  
  leerlingen willen het balspel dat ook jij leuk vindt, maar niet iedereen is het daarmee eens.  
  Wat is de beste oplossing? 
 
Kennis: kennis over omgaan met verschillen 
 

Algemene vragen 

De vragenlijst voor leerlingen bevat ten slotte een aantal vragen naar de achtergrond van 
leerlingen, zoals leeftijd, geslacht, geboorteland ouders en opleiding ouders. Deze vragen zijn 
bedoeld om in geanonimiseerd vervolgonderzoek vergelijkingen tussen groepen leerlingen 
mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor analyses van individuele 
leerlingen en vormen dus geen bedreiging voor de anonimiteit. Tevens zijn in de vragenlijst 
vragen opgenomen over de wijze waarop leerlingen en leraren op school met elkaar omgaan, 
en over de (burgerschaps)activiteiten die leerlingen binnen en buiten de school uitvoeren. Deze 
vragen zijn bedoeld voor vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van burgerschap. 
 
 

- Het is een vooroordeel als iemand zegt dat…… 
- Wim is vaak heel druk in de klas. Hij mag soms zomaar even de klas uit van zijn lerares.  
  Waarom doet de lerares dat? 
- Sharona is een Surinaams meisje van 16. Zij zoekt een baan in een winkel. Wanneer is het  
  discriminatie als zij de baan niet krijgt?  
  Als de baas van de winkel tegen haar zegt…… 
- Welke van de volgende uitspraken is waar? 
- Uitspraken zoals 'dikke mensen zijn gezellig', 'blonde meisjes zijn dom', 'mooie mensen zijn  
  goed' zijn voorbeelden van…… 
- Thuis bij Esra, een Turks meisje, is het gewoonte de schoenen uit te doen. Anouk die bij  
  Esra gaat spelen, hoeft dat thuis niet. Wat kan Anouk het beste zeggen? 
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5 Beschrijving leerkrachtvragenlijst Burgerschapsgedrag 

De vragenlijst Burgerschapsgedrag meet het handelen van leerlingen als burger. Afname van 
de vragenlijst Burgerschapsgedrag naast de vragenlijst Burgerschapscompetenties maakt het 
mogelijk een vergelijking te maken tussen de zelfoordelen van leerlingen over hun 
burgerschapscompetenties en het oordeel van de leerkracht over hun burgerschapsgedrag.  
De vragenlijst wordt door de leerkracht ingevuld. Hij of zij scoort het burgerschapsgedrag van 
leerlingen op basis van wat er op school wordt waargenomen. Ook deze vragenlijst is 
gestandaardiseerd; de vragen, evenals de volgorde waarin de vragen worden gesteld, zijn 
steeds hetzelfde. De afnameduur is ca. 10 minuten per leerling.  

5.1. Sociale taken en gedrag 

De vragenlijst voor leerkrachten is eveneens opgebouwd rond de vier sociale taken: 
democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten, en 
omgaan met verschillen. Aan de leerkracht wordt dus gevraagd het handelen van de leerlingen 
ten aanzien van deze sociale taken te beoordelen. Per taak zijn voorbeelden gekozen van 
gedrag dat voor leerkrachten waarneembaar is. Het gaat om zowel positieve als negatieve 
voorbeelden van gedrag. Gevraagd wordt in hoeverre de leerling dit gedrag vertoont.  
De leerkracht kan kiezen uit de volgende antwoordopties: 

- (vrijwel) nooit 
- meer niet dan wel 
- meer wel dan niet 
- (vrijwel) altijd 

5.2. Inhoud van het instrument Burgerschapsgedrag 

De volgende vragen worden aan leerkrachten voorgelegd.  

Democratisch handelen 

Stelt u zich de volgende situaties voor: een klassengesprek over een onderwerp uit het nieuws, 
een klassengesprek over een gebeurtenis op school, een situatie waarin een leerling over iets 
moet meebeslissen (bijvoorbeeld gedragsregels in de klas). 
 
Wat doet deze leerling in deze situaties? 
� Praat door anderen heen, laat ze niet aan het woord 
� Accepteert meerderheidsbeslissingen 
� Neemt minderheidsstandpunten (afwijkende meningen) niet serieus of wijst ze af 
� Laat merken dat hij/zij nadenkt over hoe beslissingen worden genomen 
� Laat merken dat hij/zij nadenkt over verschillen in machtspositie, gelijke rechten 
� Vraagt door op de kwaliteit van argumenten 
� Maakt anderen/andermans mening belachelijk.
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Maatschappelijk verantwoord handelen 

Stelt u zich het volgende voor: situaties in het alledaagse leven van kinderen in de klas en op 
school, waarin sociale omgang met elkaar en verantwoordelijkheid voor elkaar aan de orde is. 
Zoals samen werken, samen spelen, taken vervullen. 
 
Wat doet deze leerling in deze situaties? 
� Ruimt zonder protest rommel op, als dat gevraagd wordt 
� Onttrekt zich aan groepstaken, zoals klassencorvee, klusjes doen 
� Overtreedt/negeert spelregels bij sport en spel 
� Geeft voorrang aan eigen belangen, ook als dat anderen schaadt. 

 

Omgaan met conflicten 

Stelt u zich situaties voor waarin kinderen (lichte) conflicten met elkaar hebben. Ze zijn het 
ergens niet over eens, hebben strijdige belangen, maken ruzie. 
 
Wat doet deze leerling in deze situaties? 
� Zoekt een oplossing die voor alle partijen acceptabel is 
� Gaat na wat de bron is van het conflict 
� Onderzoekt achteraf of/hoe het conflict vermeden had kunnen worden 
� Tracht te voorkomen dat de ruzie uit de hand loopt 
� Verdiept zich in de beweegredenen van de ander. 
 

Omgaan met verschillen 

Stelt u zich situaties voor waarin kinderen geconfronteerd worden met verschillen en waarin ze, 
rekening houdend met die verschillen, moeten samenwerken, moeten communiceren (ook met 
onbekenden), en spanningen moeten hanteren. Het kan gaan om culturele verschillen, 
religieuze verschillen, sociale verschillen, uiterlijke verschillen, verschillen in capaciteiten. 
 
Wat doet deze leerling in deze situaties? 
� Gaat goed om met alle soorten kinderen 
� Gaat kinderen die 'anders' zijn dan die uit de eigen groep uit de weg 
� Veroordeelt anderen om hun uiterlijk 
� Stelt eigen opvattingen/leefgewoonten voorop, wil andere niet kennen 
� Maakt discriminerende opmerkingen over anderen 
� Past zich aan andermans regels en gewoonten aan. 
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6 Voorbereiding op de afname 

Voordat u start met een afname, dient u een aantal voorbereidende stappen uit te voeren. In dit 
hoofdstuk worden deze stappen beknopt beschreven. We maken daarbij onderscheid tussen 
handelingen die de beheerder dient uit te voeren en handelingen door de leerkracht. 

6.1. Voor de beheerder 

6.1.1. Randvoorwaarden 

Voor een goede afname en een optimaal gebruik van de internetapplicatie Burgerschap Meten, 
is het van belang de volgende randvoorwaarden te verifiëren: 
� Leerkrachten en leerlingen kunnen beschikken over een rustige computerwerkplek met een 

goede internetverbinding. 
� Op de computers die voor de afname worden gebruikt, is of de browser Internet Explorer 8 

of 10 of browser Chrome beschikbaar. 
� Leerkrachten en leerlingen zijn erop gewezen, dat zij één van bovenstaande browsers 

dienen te gebruiken voor de afname.  

6.1.2. Eerste configuratiewizard: schoolgegevens invoeren 

Als u voor de eerste keer op Burgerschap Meten inlogt, wordt u in het scherm Eerste 
aanmelding gevraagd om de schoolgegevens op juistheid te controleren en eventueel te 
wijzigen. U kunt hier indien gewenst een schoollogo invoeren.  
 

 
Schoolgegevens invoeren
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6.1.3. EDEX-gegevens inlezen 

In het volgende scherm wordt u gevraagd voor welk schooljaar u een afname wilt aanmaken en 
om gegevens te importeren. 
De namen van leerlingen, leerkrachten en groepen worden in Burgerschap Meten ingevoerd 
middels een import van gegevens uit het leerlingadministratiesysteem van de school, 
vergelijkbaar met de werkwijze bij veel educatieve softwareprogramma’s. Voor het 
basisonderwijs kunnen twee bestandstypen worden geïmporteerd: 
� EDEX 
� EDEXML 
 

 
Schooljaar en bestandformaat kiezen 

 
Bij het inlezen van de administratiegegevens, zal Burgerschap Meten alleen de groepen met de 
leerjaren 7 en 8 overnemen.  
 

 
Relevante groepen selecteren 
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Alle leerkrachten en leerlingen die in het administratieve exportbestand niet gekoppeld waren 
aan een groep van de voor Burgerschap Meten relevante leerjaren, worden getoond in het 
scherm Ongekoppelde gegevens. U kunt leerkrachten van deze groepen wel meenemen als 
gebruiker in Burgerschap Meten door ze aan te vinken. Leerlingen die niet in een relevant 
leerjaar zitten, worden wel in deze stap getoond maar kunnen niet worden meegenomen in 
Burgerschap Meten. 
 

 
Ongekoppelde leerkrachten en leerlingen 

 
In stap 6 kunt u gebruikers aanmaken voor leerkrachten (of andere medewerkers) die óf 
gekoppeld zijn aan de te importeren groepen, óf waarvan in de vorige stap is aangegeven dat u 
ze wilt meenemen in de import. Daarnaast kunt u nieuwe gebruikers invoeren die nog niet in het 
exportbestand aanwezig waren. 
U kunt de gebruikersgegevens afdrukken en/of laten mailen naar de gebruiker. 

 
 
In deze stap vult Burgerschap Meten per gebruiker de rol in conform de importgegevens. Indien 
nodig, kunt u zelf hier per gebruiker de rol aanpassen. Het is verplicht een e-mailadres voor de 
te importeren gebruiker in te vullen, zodat Burgerschap Meten inloggegevens kan versturen 
wanneer de gebruiker het wachtwoord vergeten is. 
 
 
 
 



Burgerschap Meten - Handleiding, versie 1.2 
© Rovict BV / Universiteit van Amsterdam 

- 24 - 
 

 

 
Gebruikers aanmaken 

 
Nadat u op <Voltooien> heeft geklikt, heeft u de gegevens in Burgerschap Meten geïmporteerd. 
Indien u daarvoor gekozen heeft, worden de inloggegevens naar de gebruikers gemaild. 
 
U heeft hiermee als beheerder de internetapplicatie Burgerschap Meten klaargezet voor de 
medewerker-gebruikers.  

6.1.4. Wijzigingen in leerlinggegevens 

Gegevens van medewerker-gebruikers kunt u in Burgerschap Meten zelf wijzigen. Vinden er 
echter wijzigingen plaats in de samenstelling van de groepen of zijn er nieuwe leerlingen 
ingestroomd, dan kunt u deze wijzigingen in Burgerschap Meten doorvoeren door een nieuwe, 
aangepaste export te maken vanuit uw leerlingadministratiesysteem en deze te importeren. Het 
is van belang dat het hele bestand weer wordt ingelezen. Reeds ingevulde vragenlijsten en 
gebruikersaccounts blijven behouden. 

6.1.5. Gebruikersbeheer leerlingen 

Om de leerlingen toegang te verlenen tot Burgerschap Meten, hebben zij inloggegevens nodig. 
Deze maakt u aan onder Systeembeheer – LeerlingBSM – Gebruikersbeheer  leerlingen . 
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Leerlingaccounts aanmaken 

 
U kunt een selectie maken van groepen en binnen de groep(en) van (een) leerling(en). Tevens 
kunt u kiezen voor een afdrukmethode: in tabelvorm voor de gehele groep en/of etiketten die u 
kunt uitsnijden en verstrekken aan de leerlingen. 
Nadat u deze afdrukken heeft gemaakt, kunnen deze worden verstrekt aan de leerkrachten of 
rechtstreeks aan de leerlingen. 
 
In de volgende stap stelt de leerkracht de vragenlijsten open voor de leerlingen. Deze stap dient 
genomen te worden voordat de leerlingen kunnen inloggen en de leerkracht de 
leerkrachtvragenlijsten kan invullen (zie hoofdstuk 6.2.). 

6.1.6. Gebruikersbeheer medewerkers 

Nadat de import van gegevens uit het administratiesysteem is uitgevoerd, kan het 
gebruikersbeheer door de beheerder indien nodig verder worden uitgevoerd onder 
Systeembeheer – Gebruikersbeheer . 
 

 
Menu gebruikersbeheer 

 
U kunt hier als beheerder: 
� Een nieuwe gebruiker aanmaken 
� Gebruikers wijzigen/verwijderen 
� Gebruikersrechten wijzigen (de rol die een gebruiker binnen Burgerschap Meten heeft) 
� Rollen beheren (de rechten van de standaardrollen aanpassen) 
� Gebruikers deblokkeren (als een gebruiker te vaak een verkeerd wachtwoord heeft 

ingevoerd, wordt het account geblokkeerd). 
 
De toelichting bij deze onderdelen treft u aan in de Helpfunctie in het desbetreffende scherm 

van Burgerschap Meten door op het vraagteken  rechts bovenaan te klikken. 
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Rollen en rechten 
De gebruikersrechten per rol staan standaard op de volgende waarden. Onder Rollen beheren 
kunt u de waarden per rol naar wens aanpassen. 

 
De rechten van de rol school-admin kunnen niet worden aangepast. De rol van school-admin 
(de beheerder) heeft rechten tot alle onderdelen van Burgerschap Meten.  

6.1.7. Scores wissen 

Mocht het nodig zijn dat de scores van een leerling worden gewist, dan kan alleen de beheerder 
(met het school-admin account) dit doen onder Systeembeheer – LeerlingBSM – 
LeerlingBSM Scores wissen . Als één van beide vragenlijsten (competenties of gedrag) 
volledig is ingevuld, staat er een ‘v’ voor de naam van de leerling. Door de leerling te selecteren 
en op <Scores wissen> te klikken, wist u de scores van de vragenlijst competenties (de 
leerlingvragenlijst) van de geselecteerde afname voor deze leerling. Het is nu mogelijk om de 
vragenlijst opnieuw door de leerling te laten invullen.  

6.1.8. Afname vergrendelen 

Als de afname afgerond is (de vragenlijsten zijn allemaal ingevuld of de afgesproken tijd is 
verstreken) en er geen wijzigingen meer mogen plaatsvinden, kan de afname door de 
beheerder worden vergrendeld. Dit kan onder Systeembeheer – BSM Afname  vergrendelen . 
Nadat een afname vergrendeld is, kunnen alleen de overzichten nog worden geraadpleegd. 
Een afname kan in hetzelfde menuonderdeel ook weer ontgrendeld worden.  

6.2. Voor de leerkracht: openstellen vragenlijsten 

Nadat de beheerder de leerling-, leerkracht- en groepsgegevens vanuit het 
leerlingadministratiesysteem heeft geïmporteerd, kan de leerkracht de vragenlijsten openstellen. 
Zolang vragenlijsten niet zijn opengesteld, kunnen er zowel door de leerkracht als de leerlingen 
geen vragenlijsten worden ingevuld. Leerlingen krijgen dan de melding: “Jouw leerkracht heeft 
de vragenlijst nog niet opengesteld.” 
 

Recht Administrateur Intern 
begeleider/ 
zorgcoördinator 

Groepsleerkracht/ 
mentor 

Directie 

Gedragsscores invoeren Alle leerlingen Eigen leerlingen Eigen leerlingen Nee 

Leerlingoverzichten bekijken Nee Alle leerlingen Eigen leerlingen Alle leerlingen 

Groepsoverzichten bekijken Nee Alle leerlingen Eigen leerlingen Alle leerlingen 

Schooloverzichten bekijken Nee Ja Nee Ja 
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Melding: vragenlijst is nog niet opengesteld 

 
Het openstellen gaat automatisch, nadat de leerkracht in het menu heeft gekozen voor BSM 
Scoreformulier, de eerste pagina met algemene vragen over de leerkracht heeft ingevuld en op 
<Volgende> heeft geklikt. Deze vragen hoeven slechts één keer te worden ingevuld. Logt u als 
leerkracht opnieuw in, dan hoeft u deze vragen niet opnieuw in te vullen. Deze vragen staan 
dan ook los van de vragenlijst Burgerschapsgedrag die u over de leerlingen invult en worden 
slechts geanonimiseerd gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.  
 

 
Algemene vragen voor de leerkracht, eenmalig door de leerkracht in te vullen 

 
U wordt bij het openstellen van de vragenlijsten tevens gevraagd om voor minimaal 6 (maar het 
mag voor alle) leerlingen het verwachte VO-schooladvies in te vullen. De 6 leerlingen waarvoor 
het verwachte VO-schooladvies moet worden ingevuld, zijn at random (willekeurig) gekozen 
door Burgerschap Meten. Door te klikken op <Nieuwe steekproef> kunt u Burgerschap Meten 6 
nieuwe leerlingen laten kiezen. 
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Alleen voor de leerlingen voor wie u het VO-schooladvies invult, kunt u later bij het bekijken van 
de leerlingoverzichten ook de vergelijker VO-schooladvies gebruiken. Daarmee kunt u de 
resultaten van de betreffende leerling vergelijken met leerlingen met eenzelfde VO-advies. 
 

 
Invoeren verwacht VO-schooladvies voor minimaal 6 at random geselecteerde leerlingen 

 
Heeft u voor de at random gekozen leerlingen (of meer) het VO-schooladvies geselecteerd, dan 
kunt u verder naar de vragenlijsten Burgerschapsgedrag door op <Volgende> te klikken. De 
leerlingen kunnen nu ook inloggen op de leerlingvragenlijsten. 
Als u uitlogt en opnieuw inlogt of in het menu kiest voor BSM Scoreformulier, komt u opnieuw 
terecht in het scherm met schooladviezen. Zo kunt u eventueel wijzigingen doorvoeren.  
Heeft u geen wijzigingen, dan klikt u op <Volgende>. Zo komt u weer bij de 
Burgerschapsgedrag vragenlijsten. 
 
Om overzichten op school- en/of groepsniveau te kunnen raadplegen, moeten voor minimaal 6 
at random gekozen leerlingen de vragenlijsten volledig zijn ingevuld.  
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7 Afname leerlingenvragenlijst Burgerschapscompetenties 

Om een betrouwbaar oordeel over de burgerschap van de leerling te verkrijgen, is het van 
belang dat u de afname uitvoert volgens de stappen en onder de condities die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn. 
De afname van de leerlingvragenlijsten kan beginnen als deze zijn opengesteld door de 
leerkracht (zie hoofdstuk 6.2). 

7.1. Randvoorwaarden 

Voordat u de leerlingen daadwerkelijk achter de computers de vragenlijsten laat invullen, is het 
van belang dat aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan: 
 
Ouders 
� Ouders zijn er van op de hoogte dat het meetinstrument Burgerschap deel uitmaakt van het 

toetsinstrumentarium van de school.  
� Ouders zijn er van op de hoogte dat alleen de eindscores en niet de scores op de 

afzonderlijke vragen, worden gerapporteerd in de overzichten aan de leerkracht. 
� Ouders zijn er van op de hoogte dat zij inzicht kunnen krijgen in de uitkomsten van de 

vragenlijst, maar dat ook zij géén inzicht krijgen in de antwoorden van hun kind op de 
afzonderlijke vragen. 

� Ouders zijn er van op de hoogte dat de vragenlijsten van de leerlingen volledig 
geanonimiseerd worden geëxporteerd naar de Universiteit van Amsterdam voor 
onderzoeksdoeleinden.  

 
Leerlingen 
� Leerlingen zijn er van op de hoogte dat alleen de eindscores en niet de scores op de 

afzonderlijke vragen, worden gerapporteerd in de overzichten aan de leerkracht. 
� De leerlingen hebben ongeveer een uur de tijd, eventueel verdeeld over twee momenten. U 

laat dan de leerlingen op tijdstip 1 deel 1, 2 en 3 van de vragenlijst invullen en op tijdstip 2 
deel 4 en 5. Het instrument stelt geen tijdslimiet. 

 
Technisch 
� De beheerder heeft aan u of rechtstreeks aan de leerlingen de inlogcodes voor de 

leerlingen verstrekt, om toegang te krijgen tot de eigen leerlingvragenlijst. 
� De leerlingen hebben beschikking over een rustige computerwerkplek met 

internetverbinding, waar zij geconcentreerd de vragen kunnen lezen en beantwoorden. Een 
omgeving met veel afleiding kan de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de resultaten 
aantasten. 

� Op de computers is de browser Internet Explorer 7 (of 8 met de compatibiliteitsweergave 
ingeschakeld) of Firefox 3.5 beschikbaar. 

� De leerlingen zijn ervan op de hoogte, dat zij één van de hierboven genoemde browsers 
dienen te gebruiken voor de afname. 

 
Als aan bovenstaande randvoorwaarden is voldaan, dan kunt u starten met de afname bij alle of 
een deel van de leerlingen, afhankelijk van de organisatievorm die u kiest. 
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7.2. Het invullen van de vragenlijsten 

Stap 1 

Neem samen met de leerlingen het volgende door: 
 “Deze vragenlijst die je gaat invullen gaat over hoe jij omgaat met andere mensen en hoe 
andere mensen omgaan met jou. We vragen naar je mening en naar je kennis over deze 
onderwerpen. Onze school wil graag meer weten over hoe de leerlingen over deze 
onderwerpen denken en wat ze allemaal kunnen en kennen. Daarom nemen we deze 
vragenlijst af. Het is geen toets, je krijgt er geen cijfer voor. Misschien vind je sommige vragen 
moeilijk of ken je niet alle woorden die in deze vragenlijst gebruikt worden. Probeer de vraag 
toch te beantwoorden. Bij sommige vragen mag je ook om uitleg vragen. Al je antwoorden op 
de afzonderlijke vragen zijn vertrouwelijk. Ze blijven geheim, ook voor je leraar/lerares en je 
ouders.” 
 
Aan het einde van de vragenlijst wordt naar persoonlijke achtergrondgegevens gevraagd. 
Sommige leerlingen hebben hier misschien moeite mee. Als hier vragen over komen kunt u hen 
uitleggen dat deze gegevens nodig zijn om een goede vergelijking tussen groepen leerlingen 
mogelijk te maken, bijvoorbeeld om de scores van alle jongens met alle meisjes te vergelijken. 

Stap 2 

De leerling logt in met de door de beheerder verstrekte inloggegevens. 
Het adres van de website waarop leerlingen moeten inloggen is: 
http://start.burgerschapmeten.nl 

Stap 3 

De leerling kan nu zelfstandig aan de slag en doorloopt de volgende stappen: 
1. Wie ben jij?    De leerling bevestigt de naam. 
2. Hoe werkt het?   De leerling krijgt in het kort nog een keer de tekst te 

zien van gelijke strekking als wat u in stap 1 met de 
leerlingen besproken heeft. 

3. Een oefenvraag.  De leerling krijgt een instructie over hoe te antwoorden. 
4. De vragen.   De leerling start met het beantwoorden van de vragen.  

In een voortgangsbalk onderaan het scherm ziet de 
leerling hoe ver hij/zij is in de vragenlijst. 

5. Leerling terugkoppeling. De leerling krijgt een overzicht te zien van de  
eindscores (zie hiervoor hoofdstuk 9: Presentatie en 
interpreteren van resultaten). De vragenlijst is niet meer 
toegankelijk en het account wordt afgesloten. 
 

Wat verder van belang is 

� Leerkrachten, andere medewerkers of leerlingen mogen niet meekijken als de leerling de 
vragenlijst invult. 

� Leerlingen mogen tijdens de afname niet met anderen overleggen, mogen geen 
aantekeningen maken en geen gebruik maken van communicatiemiddelen als telefoon of 
sms. 
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� Door het luidsprekertje bij een tekst aan te klikken, kan een leerling ervoor kiezen om de 
tekst door Burgerschap Meten te laten voorlezen. Indien u verwacht dat een leerling deze 
optie nodig zal hebben, is het aan te raden van tevoren een koptelefoon te regelen en de 
mogelijkheid van voorlezen met de leerling te bespreken.  

� De leerlingen mogen de vragenlijst in hun eigen tempo invullen. Het invullen van de 
vragenlijst duurt gemiddeld 35 tot 45 minuten, afhankelijk van de snelheid waarmee de 
leerling informatie verwerkt. Langzame lezers zullen er waarschijnlijk langer over doen. 
Overweeg voor zulke leerlingen de afname in twee delen (zie hoofdstuk 7.1). Er is geen 
tijdslimiet. 

� De internetapplicatie laat niet toe dat leerlingen vragen overslaan. Wel is het mogelijk dat 
leerlingen tijdelijk stoppen met het invullen van de vragenlijst en op een later moment 
verder gaan met invullen. 

� Bij de Kennisvragen (deel 4 van de vragenlijst) mag u de leerlingen niet helpen: u geeft 
géén uitleg wanneer een leerling een vraag niet begrijpt.  

� Bij de andere vragen kunt u de leerlingen wel uitleg geven wanneer zij een woord in een 
vraag niet begrijpen. U laat hen vervolgens hun eigen antwoord kiezen. 

Wat te doen als…. 

� Leerlingen de letters van de website te klein vinden. De leerlingen kunnen de tekengrootte 
eenvoudig aanpassen (via het menu van internet explorer: ‘beeld’ of ‘view’, dan 
‘tekengrootte’ of ‘textsize’; via het menu van Firefox: ‘beeld’, dan ‘zoomen’). 

� Leerlingen tijdelijk willen stoppen met het invullen van de vragenlijst en op een later 
moment verder willen gaan met invullen. Dit kan door de website af te sluiten of uit te 
loggen. Op een later tijdstip kan de leerling verder gaan waar hij/zij gebleven is door 
opnieuw in te loggen. Logt de leerling opnieuw in, dan wordt wel opnieuw de vraag gesteld 
“Wie ben jij?” en ook de oefenvraag komt opnieuw langs. Daarna springt de vragenlijst naar 
het scherm waar de leerling gebleven was. 

� Er leerlingen afwezig zijn. Leerlingen die afwezig zijn kunnen de vragenlijst later invullen, 
zolang het afnamemoment door de beheerder niet vergrendeld is. Dit heeft de voorkeur, 
aangezien deze leerlingen dan bij herhaalde metingen gewoon mee kunnen blijven doen. 

� Een leerling niet kan inloggen. De beheerder kan een nieuw account aanmaken. 
� Er een nieuwe (extra) leerling in de klas is. Meldt u dit bij de beheerder. Als deze leerling in 

het leerlingadministratiesysteem is ingevoerd, kan de beheerder een nieuw EDEX-bestand 
importeren. Daarmee worden alleen de verschillen (en daarmee de nieuwe leerling) 
ingelezen in Burgerschap Meten. 

� De internetsite niet werkt. Meldt u dit bij de beheerder. Indien nodig, neemt de beheerder 
contact op met de supportafdeling van Rovict. 
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8 Afname leerkrachtvragenlijst Burgerschapsgedrag 

Om een betrouwbaar oordeel over het burgerschapsgedrag van de leerling te verkrijgen, is het 
van belang dat u de afname uitvoert volgens de stappen en onder de condities die in dit 
hoofdstuk beschreven zijn. 
Als leerkracht kunt u starten met het invullen van de vragenlijsten Burgerschapsgedrag als deze 
door u zijn opengesteld (zie hiervoor hoofdstuk 6.2). 

8.1. Randvoorwaarden 

Ouders 
� Ouders zijn er van op de hoogte dat het meetinstrument Burgerschap deel uitmaakt van het 

toetsinstrumentarium van de school. 
� Ouders zijn er van op de hoogte dat alleen de eindscores en niet de scores op de 

afzonderlijke vragen, worden gerapporteerd in de overzichten aan de leerkracht. 
� Ouders zijn er van op de hoogte dat zij inzicht kunnen krijgen in de uitkomsten van de 

vragenlijst. 
� Ouders zijn er van op de hoogte dat de vragenlijsten over de leerlingen volledig 

geanonimiseerd worden geëxporteerd naar de Universiteit van Amsterdam voor 
onderzoeksdoeleinden. 

 
Technisch 
� De beheerder heeft aan u de inloggegevens verstrekt om toegang te krijgen tot 

Burgerschap Meten in uw rol als leerkracht. 
� U beschikt over een computerwerkplek met internetaansluiting. 
� Op de computer beschikt u over de browser Internet Explorer 7 (of 8 met de 

compatibiliteitsweergave ingeschakeld) of Firefox 3.5. 

8.2. Het invullen van de vragenlijsten 

Stap 1 

Leest u de vragen van de vragenlijst Burgerschapsgedrag een aantal keren goed door.  

Stap 2 

U logt in op Burgerschap Meten met de inloggegevens die de beheerder aan u verstrekt heeft. 
Het adres van de website waarop leerlingen moeten inloggen is: 
http://start.burgerschapmeten.nl 

Stap 3 

U vult de vragenlijsten in. 
De afnameduur is ca. 10 minuten per leerling. 
Belangrijk bij het invullen is dat u bij elke vraag het antwoord kiest dat het eerst bij u opkomt. 
Denkt u dus niet te lang over de vragen na.  
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Om de groepsoverzichten burgerschapsgedrag te kunnen raadplegen, moeten voor de 
betreffende groep voor minimaal 6 door Burgerschap Meten at random geselecteerde leerlingen 
de vragenlijsten Burgerschapsgedrag volledig zijn ingevuld. Hetzelfde geldt voor het raadplegen 
van de groepsoverzichten Samenhang burgerschapscompetenties-burgerschapsgedrag. 
Belangrijk om te weten: Om schooloverzichten te kunnen raadplegen, zijn dezelfde 
voorwaarden van kracht. Als voor een groep minder dan 6 ingevulde vragenlijsten 
Burgerschapscompetenties beschikbaar zijn, zal de groep niet meetellen in de 
schooloverzichten van burgerschapscompetenties. Hetzelfde geldt voor burgerschapsgedrag. 
De internetapplicatie laat niet toe dat u (de leerkracht die deze vragenlijst invult) vragen 
overslaat. Wel is het mogelijk dat u tijdelijk stopt met het invullen van de vragenlijst om op een 
later moment verder te gaan. 

Wat te doen als…  

� U de letters van de website te klein vindt. U kunt de tekengrootte eenvoudig aanpassen (via 
het menu van internet explorer: ‘beeld’ of ‘view’, dan ‘tekengrootte’ of ‘textsize’; via het 
menu van Firefox: ‘beeld’, dan ‘zoomen’). 

� U tijdelijk wilt stoppen met het invullen van de vragenlijst en op een later moment verder wilt 
gaan met invullen. Dit kan door de website af te sluiten door op <Uitloggen> te klikken. Op 
een later tijdstip kunt u verder gaan waar u gebleven bent door opnieuw in te loggen en de 
betreffende leerling te selecteren. 

� U niet kunt inloggen. Meldt u dit aan de beheerder. Deze kan een nieuw account voor u 
aanmaken. 

� De internetsite niet werkt. Meldt u dit bij de beheerder. Indien nodig neemt de beheerder 
contact op met de supportafdeling van Rovict. 
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9 Presentatie en interpreteren van de resultaten 

De internetapplicatie Burgerschap Meten biedt u verschillende mogelijkheden voor de 
presentatie van de resultaten.  
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de mogelijkheden op school-, groeps- en 
leerlingniveau. Voor zover er vragenlijsten zijn ingevuld (zie hoofdstuk 7 en 8), presenteert het 
programma resultaten met betrekking tot: 
� burgerschapscompetenties 
� burgerschapsgedrag 
� vergelijking tussen burgerschapscompetenties en burgerschapsgedrag 
 
Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan de interpretatie van de resultaten. Dit is 
een cruciale fase in het zorgvuldig gebruik van het meetinstrument Burgerschap. Interpretatie is 
afhankelijk van het referentiekader dat wordt gehanteerd. We laten zien welke mogelijkheden 
de internetapplicatie daarvoor biedt.  

9.1. De beschikbare overzichten 

Burgerschapscompetenties Niveau 

overzicht 

Soort overzicht Vergelijkers 

(naast het landelijk gemiddelde) 

 Schooloverzicht Dashboard denominatie, stedelijkheid 

  Gemiddelde score per groep denominatie, stedelijkheid 

  Spreiding per groep denominatie, stedelijkheid 

    

 Groepsoverzicht Dashboard groepsniveau 

  Gemiddelde score per leerling groepsniveau 

    

 Leerlingoverzicht Dashboard geboorteland moeder, sekse, 

groepsniveau/leerjaar, VO-schooladvies 

  Gemiddelde score geboorteland moeder, sekse, 

groepsniveau/leerjaar, VO-schooladvies 

 

Burgerschapsgedrag Niveau overzicht Soort overzicht Vergelijker is het landelijk gemiddelde  

 Schooloverzicht Dashboard  

  Gemiddelde score per groep  

  Spreiding per groep  

    

 Groepsoverzicht Dashboard  

  Gemiddelde score per leerling  

    

 Leerlingoverzicht Dashboard  

  Gemiddelde score  
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Samenhang 

Competenties-

Gedrag 

Niveau overzicht Soort overzicht Vergelijker is het l andelijk gemiddelde 

 Schooloverzicht Samenhang 

competenties en 

gedrag 

 

 Groepsoverzicht Samenhang 

competenties en 

gedrag 

 

 Leerlingoverzicht Samenhang 

competenties en 

gedrag 

 

9.2. Burgerschapscompetenties 

De presentatie van de resultaten over de burgerschapscompetenties van leerlingen start met de 
schooloverzichten. Van daaruit kunt u de groepsoverzichten en vervolgens de 
leerlingoverzichten raadplegen. Uiteraard kunt u ook meteen naar het benodigde overzicht 
navigeren. 
 

 
Menu Overzichten - burgerschapscompetenties 

9.2.1. Schooloverzichten 

De internetapplicatie biedt vier soorten informatie over de resultaten van de leerlingvragenlijst 
Burgerschapscompetenties op schoolniveau. U kunt een keuze maken voor het soort informatie 
dat u wilt hebben via de optie ‘Overzicht kiezen’: 
� Dashboard, met de gemiddelde scores voor de school 
� Gemiddelde scores per groep 
� Spreiding 
� Trendanalyse 
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Burgerschapscompetenties - de overzichtkiezer 

 
Op schoolniveau worden alleen de overzichten getoond van die groep(en) waarvan minimaal 6 
leerlingen de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Indien in een groep minder leerlingen de 
vragenlijst hebben ingevuld, dan wordt die betreffende groep dus niet meegenomen in het 
schooloverzicht. 

Dashboard 

Het schematische overzicht Schooloverzicht Dashboard (zie hoofdstuk 3.3) staat centraal in de 
presentatie van de resultaten. Dit overzicht wordt standaard geopend als in het menu 
Overzichten – Burgerschapscompetenties – Schoolover zichten  wordt geselecteerd. Dit 
overzicht geeft de schoolscores weer. 
In de afbeelding op de volgende pagina wordt het gebruik van het schematische overzicht in de 
internetapplicatie getoond (voor een toelichting op het kleurengebruik: zie de paragraaf 
Vergelijken en de betekenis van de kleuren). Horizontaal vindt u de componenten kennis, 
attitude, vaardigheden en reflectie. Verticaal staan de vier sociale taken afgebeeld. Door op een 
cel te klikken, komt u terecht in het Schooloverzicht Gemiddelde per groep. Ook is het mogelijk 
de resultaten van een gehele kolom te zien, bijvoorbeeld de kennisscores van leerlingen van uw 
school over de vier sociale taken heen of hun scores voor reflectie. U krijgt dit te zien als u op 
de kolomkop Kennis klikt. Ten slotte biedt de internetapplicatie de mogelijkheid de scores per 
sociale taak te zien. U selecteert in dat geval bijvoorbeeld de rij Democratisch handelen.  
U kunt ook inzoomen naar het Schooloverzicht Gemiddelde per groep door links in het scherm 
een combinatie van taak en component te kiezen. 

De aparte positie van de component kennis in het ins trument 

In de kolom Kennis ziet u in alle cellen steeds dezelfde percentages staan. Dit komt omdat 
Kennis één geheel vormt over de sociale taken heen. Probeert u in te zoomen op een cel 
binnen de kolom Kennis, dan zal de taakkiezer dus automatisch op Totaal springen en ziet u de 
totaalscore voor de component Kennis.  
Bij de berekening van de scores per sociale taak (de rijen van de matrix) wordt de component 
kennis niet meegenomen. Hoewel kennis onderdeel is van het begrip burgerschapcompetentie 
en daarom ook is opgenomen in het meetinstrument, blijkt uit onderzoek dat het een aparte 
positie heeft. Het vormt een relatief zelfstandig onderdeel, terwijl de scores op de drie andere 



Burgerschap Meten - Handleiding, versie 1.2 
© Rovict BV / Universiteit van Amsterdam 

- 37 - 
 

 

componenten (Attitude, Vaardigheid en Reflectie) onderling tamelijk sterk samenhangen. Indien 
u dus inzoomt op bijvoorbeeld de sociale taak Democratisch handelen dan kijkt u in feite naar 
het gemiddelde van de drie componenten Attitude, Vaardigheden en Reflectie. 

Opsplitsing en samenvoeging van sommige cellen 

Naast de positie van de component Kennis in het instrument, zijn er nog twee zaken die 
opvallen in het overzicht: 
� In de cellen Attitude en Vaardigheden binnen de taak Democratisch handelen staan twee 

scores die elk verwijzen naar een deelaspect van Democratisch handelen: 
- Attitude democratisch handelen 1 : ieders stem willen horen 
- Attitude democratisch handelen 2 : kritische bijdrage willen leveren 
- Vaardigheid democratisch handelen 1 : opkomen voor eigen mening  
- Vaardigheid democratisch handelen 2 : luisteren naar de meningen van anderen 

De cel neemt de kleur aan van de score op het deelaspect dat in de laagste normgroep 
valt. Als u op de cel klikt, zult u eveneens het Schooloverzicht Gemiddelde per groep zien 
van dat deelaspect. Ook als u rechts bovenin het scherm de vergelijker wijzigt, dan blijft 
de internetapplicatie u het overzicht tonen van het deelaspect dat eerder in vergelijking 
met het landelijk gemiddelde in de laagste bandbreedte viel. 

� De cellen Maatschappelijk verantwoord handelen en Omgaan met conflicten in de kolom 
Vaardigheden geven altijd dezelfde scores weer. In de eerdere analyses is gebleken dat 
deze twee aspecten naar dezelfde competentie van de leerling verwijzen. In beide cellen 
gaat het dus om dezelfde schaal en wordt dan ook dezelfde informatie gegeven.  

 

 
Burgerschapscompetenties - Schooloverzicht Dashboard 
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Vergelijken en de betekenis van de kleuren 

Rechts bovenaan in het Dashboard vindt u de mogelijkheid tot vergelijking. De vergelijkings-
mogelijkheden zijn gebaseerd op onderzoek (zie hoofdstuk 10).  
 

 
De Vergelijking kiezer 

 
Uw schoolresultaten worden standaard vergeleken met het landelijk gemiddelde van leerlingen 
in het basisonderwijs in Nederland. Het resultaat van die vergelijking helpt u bij het interpreteren 
van de resultaten en wordt weergegeven door middel van de volgende kleuren4: 
 

  donkergroen: 
uw schoolresultaten zijn zeer hoog in vergelijking met het landelijk gemiddeld 

  groen: 
uw schoolresultaten zijn hoog in vergelijking met het landelijk gemiddelde 

  lichtgroen: 
uw schoolresultaten zijn gemiddeld in vergelijking met het landelijk gemiddelde 

  oker: 
uw schoolresultaten zijn laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde 

  rood: 
uw schoolresultaten zijn zeer laag in vergelijking met het landelijk gemiddeld  

 
U heeft de mogelijkheid de vergelijker aan te passen. Verandert u de vergelijker naar 
bijvoorbeeld stedelijkheid, dan zullen uw schoolresultaten vergeleken worden met de 
gemiddelde resultaten van basisscholen in gebieden met een vergelijkbare stedelijkheid.  
Let op: daarmee worden niet de scores in de cellen aangepast, maar kunnen wel de kleuren 
veranderen. Een school kan gemiddeld (lichtgroen) scoren ten opzichte van het totale landelijke 
gemiddelde, maar lager of hoger ten opzichte van scholen in gebieden met een vergelijkbare 
stedelijkheid. Niet de score, maar de ‘lat’ (het ‘ijkpunt’) verandert u door middel van de 
vergelijker. 
 
In een aantal specifieke situaties zijn er nog te weinig onderzoeksgegevens beschikbaar om 
een statistisch betrouwbare vergelijking te kunnen maken. Daarvoor zijn namelijk minimaal 30 
scholen nodig in een bepaalde groep. Het onderzoek waaruit wij de gegevens voor de 
vergelijkingen halen, bevat niet voor elke groep scholen dit aantal. In de huidige versie van 
Burgerschap Meten komen de onderstaande scholen onvoldoende voor in de steekproef 
waarop de normen gebaseerd zijn. U moet, als u uw school wilt vergelijken met deze scholen, 
de uitkomsten voorzichtig interpreteren. 
� Denominatie Islamitisch (U vergelijkt uw school hier met het gemiddelde van 17 andere 

scholen) 
� Denominatie overig (U vergelijkt uw school hier met het gemiddelde van 25 andere scholen) 

                                                      
4
 De vergelijking wordt gemaakt op basis van de spreiding van het landelijk gemiddelde (met behulp van de standaard 

deviatie). De spreiding van de scores tussen scholen is niet zo groot. Dat betekent dat het absolute verschil tussen uw 
score en het landelijk gemiddelde niet groot hoeft te zijn om toch de kleur donker groen en rood te scoren.  
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Schooloverzicht: Gemiddelde per groep 

U kunt vanuit het Dashboard kiezen voor een presentatie van de resultaten van de groepen 
waaruit het schooloverzicht is opgebouwd (zie de afbeelding op de volgende pagina). Een 
groep wordt pas in het overzicht opgenomen wanneer minimaal 6 leerlingen van de groep de 
vragenlijst Burgerschapscompetenties hebben ingevuld. Uit het overzicht Gemiddelde per groep 
kunt u aflezen welke invloed de scores van de groepen hebben op de totaalscore van de 
school. Bij de presentatie van die afzonderlijke groepsscores wordt geen oordeel gegeven op 
basis van een vergelijking. Er worden hier dus géén kleuren gebruikt. Indien u wilt weten hoe 
uw groep 7 scoort in vergelijking met andere groepen in het basisonderwijs (in dit voorbeeld alle 
groepen 7 en 8) of met alleen andere groepen 7 (vergelijken op groepsniveau/leerjaar) in 
Nederland, navigeert u naar de groepsoverzichten. 
In het onderstaande overzicht worden de scores gepresenteerd van de groepen 7 en 8 van een 
basisschool voor de component Vaardigheden bij de sociale taak Omgaan met conflicten.  
Het bolletje in het lichtgroene vak laat zien dat de leerlingen van deze school in vergelijking met 
andere basisscholen in Nederland ‘gemiddeld’ scoren. Deze score van de school is opgebouwd 
uit de scores van de leerlingen uit groep 7 (‘zeer hoog’ ten opzichte van het gemiddelde van alle 
basisscholen en de scores van de leerlingen uit groep 8 (‘laag’ ten opzichte van het gemiddelde 
van alle basisscholen).  
 

 
Burgerschapscompetenties - Schooloverzicht Gemiddelde per groep 

Minimatrix 

Rechts in het scherm Schooloverzicht Gemiddelde per groep ziet u als gebruiker de miniatuur 
uitvoering van het Dashboardoverzicht. In deze minimatrix wordt de taak-component combinatie 
die u heeft geselecteerd, met een kader aangegeven (in het overzicht hierboven Omgaan met 
conflicten – Vaardigheden). Als u eenmaal bekend bent met het instrument, is dit een extra 



Burgerschap Meten - Handleiding, versie 1.2 
© Rovict BV / Universiteit van Amsterdam 

- 40 - 
 

 

ondersteuning bij het bepalen naar welk overzicht u kijkt. Door op de minimatrix te klikken, gaat 
u terug naar het Dashboardoverzicht. 
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Spreiding 

De internetapplicatie biedt naast inzicht in de gemiddelde scores van uw school tevens inzicht in 
de spreiding van de resultaten. In hoeverre verschillen de scores van de leerlingen binnen uw 
school? Liggen hun onderlinge scores dicht bij elkaar of juist ver van elkaar af? Oftewel: wordt 
er binnen uw school heel uiteenlopend gedacht over het betreffende onderwerp of liggen de 
meningen relatief dicht bij elkaar? 
In de spreidingsoverzichten worden géén kleuren gebruikt, er is immers geen sprake van een 
waardering. Wel wordt aangegeven of de spreiding zeer groot, groot, gemiddeld, klein of zeer 
klein is, gebaseerd op de gemiddelde spreiding van de scores binnen andere basisscholen in 
Nederland. Hoe kleiner de spreiding, hoe meer degenen die de vragenlijsten hebben ingevuld 
overeenkomstige antwoorden hebben gegeven (in vergelijking met de spreiding van het 
landelijk gemiddelde). Vice versa: hoe groter de spreiding, hoe meer degenen die de 
vragenlijsten hebben ingevuld uiteenlopende antwoorden hebben gegeven (in vergelijking met 
de spreiding van het landelijk gemiddelde). 
De internetapplicatie geeft bij burgerschapscompetenties alleen informatie over de spreiding 
van de resultaten per rij of kolom van de matrix, dat wil zeggen voor de vier sociale taken en de 
componenten van burgerschapscompetenties (Kennis, Attitude, Vaardigheid en Reflectie).  
U vindt dus géén informatie over de spreiding van de resultaten voor de cellen van de matrix 
(bijvoorbeeld Attitude bij Omgaan met verschillen). 
Wilt u weten wat de spreiding van uw groep is ten opzichte van andere groepen van een 
vergelijkbaar leerjaar/groepsniveau, navigeert u dan naar de groepsoverzichten. Daar wordt in 
een tekstregel onderaan het overzicht aangegeven hoe groot de spreiding binnen de groep is. 
 

 
Burgerschapscompetenties - Schooloverzicht Spreiding 

 



Burgerschap Meten - Handleiding, versie 1.2 
© Rovict BV / Universiteit van Amsterdam 

- 42 - 
 

 

Schooloverzicht: Trend t.o.v. het landelijk gemidde lde 

Het overzicht Trend t.o.v. het landelijk gemiddelde toont u de gemiddelde schoolscore op de 
vragenlijst burgerschapscompetenties door de jaren heen. De scores zijn afgezet tegen het 
landelijk gemiddelde. Het overzicht heeft een taak- en een componentkiezer waarmee u kunt 
inzoomen op de gemiddelde schoolscore op de verschillende cellen uit de matrix. 
 

 

 
Burgerschapscompetenties – Schooloverzicht Trend t.o.v. het landelijk gemiddelde 

 

9.2.2. Groepsoverzichten 

De internetapplicatie biedt eveneens verschillende soorten informatie over de resultaten van de 
leerlingvragenlijst Burgerschapscompetenties op groepsniveau. U kunt bij de groepsoverzichten 
wederom een keuze maken voor het soort informatie dat u wilt hebben via de optie ‘overzicht 
kiezen’.  
� Dashboard, met de gemiddelde scores voor de groep 
� Groepsoverzicht gemiddelde per leerling met de leerlingscores. 

 
Op groepsniveau worden overzichten getoond, als door minimaal 6 leerlingen de vragenlijst 
volledig is ingevuld. 
 
De presentatie van de resultaten is vrijwel hetzelfde als bij de schooloverzichten. 
Het overzicht Groepsoverzicht Dashboard toont u de gemiddelde resultaten van de groep.  
Door middel van de kleuren is aangegeven of een score (zeer) hoog, gemiddeld of (zeer) laag is 
in vergelijking met het landelijk gemiddelde.  
Net als bij het Schooloverzicht Dashboard kunt u inzoomen door op een cel, rij of kolom te 
klikken of door in de overzichtkiezer de gewenste taak en/of component te kiezen. Net als bij de 
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schooloverzichten wordt bij de berekening van de scores per sociale taak de component kennis 
niet meegenomen. U kijkt naar het gemiddelde van de drie componenten Attitude, 
Vaardigheden en Reflectie. 
 
Als u de component Kennis selecteert zal de taak altijd op Totaaloverzicht blijven staan, ook als 
u op een andere taak klikt. Zoals aangegeven, vormt Kennis namelijk één geheel over de 
sociale taken heen (zie hoofdstuk 9.2.1). 
 
In het Groepsoverzicht Gemiddelde per leerling ziet u de resultaten van de leerlingen waaruit 
het groepsgemiddelde is opgebouwd.  
 
Onderaan het overzicht wordt in een zin weergegeven hoe groot de spreiding van de scores 
binnen de groep is: zeer groot, groot, gemiddeld, klein of zeer klein. Een grote spreiding binnen 
een groep betekent een grote spreiding in vergelijking met de gemiddelde spreiding van de 
scores binnen andere groepen van hetzelfde leerjaar/groepsniveau in Nederland. Een regel 
over de spreiding wordt alleen getoond bij selectie van een volledige taak of component, niet 
per afzonderlijke cel. 
 

 
Burgerschapscompetenties - Groepsoverzicht Gemiddelde per leerling 

Vergelijkingsmogelijkheden bij de groepsoverzichten  

De resultaten van uw groep(en) kunt u, behalve met het landelijke gemiddelde, vergelijken met 
het groepsniveau/leerjaar. Hoe scoort bijvoorbeeld uw groep 8 in vergelijking met de 
gemiddelde scores van andere groepen 8 in Nederland? Deze vergelijking, die door middel van 
de kleuren wordt gepresenteerd, biedt u de informatie om de resultaten van uw groep 
zorgvuldig te interpreteren. 
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9.2.3. Leerlingoverzichten 

Ten slotte biedt de internetapplicatie verschillende soorten informatie over de resultaten van de 
leerlingvragenlijst Burgerschapscompetenties op leerlingniveau. Bij de leerlingoverzichten kunt 
u de volgende keuzen maken voor het soort informatie dat u wilt hebben (optie ‘Overzicht 
kiezen’):  
� Dashboard, met daarin de scores van de leerling 
� Gemiddelde score, met daarin dezelfde scores in een andere weergavevorm. 
  
Een leerlingoverzicht wordt slechts getoond als de volledige vragenlijst door de leerling is 
ingevuld. 
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Door middel van de kleuren wordt aangegeven in hoeverre een score van een leerling in een 
groep (zeer) hoog, gemiddeld of (zeer) laag is in vergelijking met de gemiddelde scores van 
andere leerlingen in het basisonderwijs in Nederland. Bij de leerlingoverzichten worden alleen 
de scores voor de sociale taken én de scores voor de componenten Kennis, Attitude, 
Vaardigheden en Reflectie ‘gekleurd’ (de rijen en kolommen van de matrix).  
Op leerlingniveau worden de scores van de cellen in het schema niet vergeleken met de scores 
van andere leerlingen. Er worden daar dus géén kleuren gebruikt.  
De reden hiervoor is dat op leerlingniveau niet alle schalen per component per sociale taak 
voldoende betrouwbaar zijn.5 
 

 
Burgerschapscompetenties - Leerlingoverzicht Dashboard 

 
Vanuit het Leerlingoverzicht Dashboard kan niet verder worden ingezoomd op de resultaten. 
Wel kunt u kiezen voor een andere weergave door willekeurig op een cel van de matrix te 
klikken of bij de overzichtkiezer het overzicht Gemiddelde te selecteren. U komt dan in het 
Leerlingoverzicht Gemiddelde score. De taken en componenten worden daar getoond in een 
grafiek. Deze weergave Gemiddelde score kan eventueel ook gebruikt worden bij bespreking 
van de resultaten met ouders. 
 
 

                                                      
5
 Het betreft de subschalen ‘attitude democratisch handelen 1’, ‘attitude democratisch handelen 2’ en ‘attitude 

maatschappelijk verantwoord handelen’ (Alpha .63-.67). 
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Burgerschapscompetenties - Leerlingoverzicht Gemiddelde score 

 
Aan de leerling wordt meteen na het invullen van de vragenlijst een eigen terugkoppeling 
getoond. Dit overzicht is later niet meer in die weergave te raadplegen door de leerkracht. 
Bij de leerlingterugkoppeling wordt géén gebruik gemaakt van de kleuren.  
Er vindt dus geen vergelijking plaats met de landelijk gemiddelde scores.  
 

 
Leerlingterugkoppeling 
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Vergelijkingsmogelijkheden bij de leerlingoverzicht en 

Voor de taken en componenten van burgerschapscompetenties kunnen de volgende 
vergelijkingen worden gemaakt.  
Allereerst biedt de internetapplicatie de mogelijkheid om een vergelijking te maken op basis van 
de sekse van de leerling(en). We weten uit onderzoek dat meisjes gemiddeld hoger scoren op 
alle onderdelen van burgerschap dan jongens (zie hoofdstuk 9). Het kan daarom voor u zinvol 
zijn om na te gaan hoe uw leerling scoort in vergelijking met andere leerlingen van dezelfde 
sekse. 
 

 
Vergelijker leerlingniveau 
 
Ook het groepsniveau is een relevante factor. Hoe scoort een leerling uit groep 7 in vergelijking 
met andere leerlingen uit groepen 7? 
Aangezien we uit onderzoek weten dat er verschillen zijn in burgerschap tussen leerlingen met 
een verschillende etnische herkomst, kan ook de ‘vergelijker’ Geboorteland moeder 
geselecteerd worden. 
Ten slotte maakt de internetapplicatie het mogelijk uw leerling(en) te vergelijken met leerlingen 
met een vergelijkbaar cognitief prestatieniveau. Voor het basisonderwijs kan dit door de 
‘vergelijker’ VO-schooladvies te selecteren. 
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9.3. Burgerschapsgedrag 

De resultaten van de vragenlijst Burgerschapsgedrag worden op soortgelijke wijze aan u 
gepresenteerd als de resultaten van de vragenlijst Burgerschapscompetenties. 
 
Hieronder treft u een voorbeeldscherm aan van een schooloverzicht. Het schooloverzicht is 
samengesteld op basis van de scores van alle leerlingen binnen uw school voor wie de 
vragenlijst burgerschapsgedrag door de leerkrachten is ingevuld. 
 

 
Burgerschapsgedrag - Schooloverzicht Dashboard 

Opsplitsing van de cel Democratisch handelen 

De cel Democratisch handelen bevat twee scores, die elk verwijzen naar een deelaspect: 
- Democratisch handelen 1: ieders stem willen horen 
- Democratisch handelen 2: kritische bijdrage willen leveren. 
 

De cel neemt altijd de kleur aan van de score op het tweede deelaspect. Als u op de cel klikt, 
zult u het Schooloverzicht Gemiddelde per groep zien van dat deelaspect. 
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School-, groeps- en leerlingoverzichten 

Op schoolniveau worden resultaten slechts getoond in de overzichten, als voor één of meerdere 
groepen voor minimaal 6 at random gekozen leerlingen de vragenlijst volledig is ingevuld. 
Alleen die groepen waarvan voor minimaal 6 leerlingen de vragenlijst volledig is ingevuld, 
worden meegeteld en getoond in de schooloverzichten.  
(N.B. Dit doet de internetapplicatie voor u, zie hoofdstuk 8.) 
 
Op groepsniveau worden overzichten getoond als voor minimaal 6 at random gekozen 
leerlingen uit die groep de vragenlijst volledig is ingevuld. 
 
Leerlingoverzichten worden slechts getoond als de volledige vragenlijst voor de betreffende 
leerling is ingevuld. 
 
De resultaten van een school, een groep of een leerling worden steeds vergeleken met het 
landelijk gemiddelde.  
De resultaten van burgerschapsgedrag kunnen nog niet worden vergeleken met specifieke 
groepen, zoals denominatie voor vergelijking van scholen, of sekse voor vergelijking van 
leerlingen. Hiertoe zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. 

Spreiding 

Behalve een overzicht van de (gemiddelde) scores van een leerkracht over het 
burgerschapsgedrag van zijn of haar leerlingen, biedt het Groepsoverzicht Gemiddelde score 
per leerling de mogelijkheid inzicht te krijgen in de spreiding van de scores. In hoeverre 
verschillen de leerlingen binnen uw school of groep van elkaar wat betreft burgerschapsgedrag 
naar het oordeel van de leerkracht? Liggen de scores van de leerkracht dicht bij elkaar of juist 
ver van elkaar af? 
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9.4. Burgerschapscompetenties - burgerschapsgedrag 

U kunt de internetapplicatie vragen een overzicht te geven van de scores burgerschaps-
competenties in vergelijking met de scores burgerschapsgedrag.  
Op deze wijze krijgt u een beeld van de mate van overeenkomst tussen het zelfoordeel van 
leerling(en) en de beoordeling door de leerkracht(en). Deze gegevens kunnen getoond worden 
voor een school, een groep of een leerling. De scores worden altijd vergeleken met het landelijk 
gemiddelde. 
Als voorbeeld volgt het Schooloverzicht Burgerschapscompetentie-burgerschapsgdrag.  
Alle groepen die relevant zijn voor Burgerschap Meten, worden in de tabel vermeld. In de 
correlatie-grafiek worden alleen de groepen getoond waarvoor de leerkracht voor minimaal  
6 leerlingen de vragenlijst volledig heeft ingevuld en waarvoor minimaal 6 leerlingen de 
vragenlijst volledig hebben ingevuld. Door met de muis over de dot te bewegen, wordt in de 
internetapplicatie duidelijk welke groep het betreft. 
 

 
Schooloverzicht Samenhang competentie – gedrag 
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10 Burgerschapscompetenties en burgerschapsgedrag van jongeren in 
Nederland: een overzicht van de onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten van reeds verricht onderzoek 
naar de burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland. Deze resultaten kunnen u helpen om 
betekenis te geven aan de resultaten van uw eigen leerlingen. 

10.1. Burgerschapscompetenties 

In het voorjaar van 2008 is een grootschalig onderzoek verricht naar de burgerschaps-
competenties van Nederlandse leerlingen in groep 8 van het primair onderwijs en leerjaar 3  
van het voortgezet onderwijs. Aan het onderzoek namen 16.000 leerlingen deel.  
Het onderzoek maakte deel uit van de eerste meting van het Cohort Onderzoek 
Onderwijsloopbanen (www.cool5-18.nl). Hierdoor was het mogelijk de 
burgerschapscompetenties van leerlingen te onderzoeken in samenhang met 
achtergrondkenmerken van leerlingen (sekse, leeftijd, sociaaleconomische status, etnische 
herkomst en cognitief prestatieniveau) en met schoolkenmerken (denominatie en 
urbanisatiegraad van de schoolomgeving). In deze paragraaf vatten we de resultaten van het 
onderzoek samen. We wijzen er op dat de achtergrondkenmerken van leerlingen en scholen 
steeds in onderlinge samenhang zijn geanalyseerd. Als we hieronder dus een samenhang 
rapporteren tussen de sekse van een leerling en burgerschapscompetenties, dan is daarbij 
gecorrigeerd voor de invloed van de andere kenmerken (bijv. cognitief prestatieniveau).  
De lezer die geïnteresseerd is in het gehele onderzoek, kan het artikel daarover downloaden 
van de website www.burgerschapmeten.nl (Ledoux, Geijsel, Ten Dam & Reumerman, 2010). 
Overigens is het helaas in de webapplicatie niet mogelijk om de gegevens net zo gecorrigeerd 
te specificeren als in het onderzoek. In de webapplicatie is het wel mogelijk om meisjes met 
andere meisjes te vergelijken, of leerjaar 2 met andere leerjaren 2. Maar het is niet mogelijk om 
meisjes in groep 7 te vergelijken met andere meisjes in andere groepen 7. De aantallen 
leerlingen per ‘sub-subgroep’ zijn in de meeste gevallen te klein om betrouwbare scores te 
kunnen berekenen. 

10.1.1. Sekse 

Het onderzoek laat een consistente samenhang zien tussen de scores op de burgerschaps-
schalen en sekse. Meisjes scoren hoger dan jongens op alle vier de componentschalen  
(kennis, vaardigheden, attituden en reflectie) en op bijna alle subschalen. Over het geheel gaat 
het om een middelmatig effect. Op grond van de literatuur hadden we deze samenhang 
verwacht voor de componenten Attitude en Vaardigheid: meisjes vertonen over het algemeen 
meer aangepast gedrag, zijn sociaal vaardiger en meer gericht op goede sociale betrekkingen 
dan jongens. In dit licht is het geen verrassing dat een relatief groot verschil zich voordoet bij de 
subschaal Attitude- Maatschappelijk verantwoord handelen, met daarin items die gaan over: 
voor iemand opkomen, excuses maken bij fouten, belangstelling hebben voor iemand die ziek 
is.  
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Interessant is de uitkomst dat van de drie subschalen waarop jongens en meisjes gemiddeld 
genomen niet van elkaar verschillen er twee gaan over opkomen voor de eigen mening 
(Vaardigheden – Democratisch handelen) en een actieve bijdrage aan de samenleving willen 
leveren (Attitude – Democratisch handelen). Op deze meer ‘ik-gerichte’ onderwerpen schatten 
jongens hun competentie even hoog in als die van meisjes, terwijl dat niet het geval is bij de 
subschalen die meer gaan over luisteren naar en rekening houden met anderen. 
Ook op de componenten Kennis en Reflectie scoren meisjes hoger dan jongens. Ze denken 
vaker na over onderwerpen die met burgerschap te maken hebben en weten beter hoe in 
bepaalde sociale situaties het beste gehandeld kan worden. Dit hangt niet zozeer samen met 
het feit dat meisjes in het algemeen beter presteren dan jongens op kennistoetsen. We vinden 
immers een sekseverschil nadat we de resultaten gecorrigeerd hebben voor cognitief niveau. 
De grotere burgerschapskennis van meisjes, in het bijzonder bij Omgaan met conflicten, komt 
wellicht voort uit hun grotere belangstelling voor/betrokkenheid bij onderwerpen uit het sociale 
domein. Deze interpretatie wordt ondersteund door de uitkomst dat meisjes bij het omgaan met 
conflicten meer dan jongens gericht zijn op het vinden van oplossingen die voor iedereen 
rechtvaardig zijn en minder op oplossingen die bestaan uit vermijden of negeren van het 
probleem. Dit wijst erop dat meisjes meer geneigd zijn om kwesties in het sociale verkeer te 
(h)erkennen en daarom ook beter weten hoe daarin oplossingsgericht en/of volgens sociale 
conventies gehandeld moet worden. 
Kunnen we op grond van deze uitkomsten concluderen dat meisjes gemiddeld betere burgers 
zijn dan jongens? Nee, omdat in onze opvatting ‘goed burgerschap’ zowel betrekking heeft op 
het op sociaal geaccepteerde wijze kunnen functioneren in de samenleving als op het 
vermogen een kritische bijdrage te leveren. Het kritische aspect van burgerschap is voor een 
democratische samenleving van cruciaal belang. Jongens ‘beheersen’ dat evenzeer als 
meisjes. Daarnaast moeten we ons realiseren dat de vragenlijst Burgerschapscompetenties 
gebaseerd is op zelfbeoordeling. In het oordeel van leerkrachten over het burgerschapsgedrag 
van leerlingen kan het sekseverschil er niet of anders uitzien (zie de onderzoeksresultaten over 
Burgerschapsgedrag in deze paragraaf). 

10.1.2. Leeftijd 

Een positieve samenhang tussen burgerschapscompetenties en leeftijd, zien we alleen bij 
kennis. Leerlingen in het voortgezet onderwijs scoren hoger op kennis dan leerlingen in het 
primair onderwijs. Dit stemt overeen met bevindingen uit internationale studies. Het effect is 
echter niet groot (na correctie voor invloed van andere kenmerken). Voor Attitude en Reflectie 
zien we juist (kleine) negatieve effecten van leeftijd en voor vaardigheid is er geen verschil. 
Vanuit de psychologische literatuur over moreel en sociaal gedrag bij adolescenten kunnen 
hiervoor verschillende verklaringen worden aangedragen. Wellicht is het zo dat jongeren in 
deze leeftijdsperiode (de onderzochte jongeren in het voortgezet onderwijs zijn ca. 15 jaar oud) 
zich meer afzetten tegen sociale conventies dan jongere kinderen. Het zou ook kunnen zijn dat 
jongeren in de puberteit een geringere sociale gevoeligheid en interesse hebben dan kinderen 
aan het eind van het basisonderwijs: meer op zichzelf en de eigen vriendenkring betrokken, 
minder op ‘de ander in het algemeen’ en de wijdere samenleving. Dat zou vooral de lagere 
score op Reflectie kunnen verklaren. Een derde mogelijke verklaring is dat vijftienjarigen beter 
over zichzelf kunnen nadenken en oordelen dan twaalfjarigen en daardoor kritischer en meer 
precies antwoorden op de gestelde vragen, resulterend in minder hoge scores. Voor deze 
laatste verklaring is nader kwalitatief onderzoek nodig. 
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10.1.3. Cognitief prestatieniveau 

De kenniscomponent van burgerschapscompetenties hangt heel duidelijk samen met het 
cognitief prestatieniveau van leerlingen. Van alle gevonden samenhangen is die tussen kennis 
en cognitief niveau het grootst. Voor Reflectie vinden we een klein effect. Hoger presterende 
jongeren weten dus wel duidelijk meer over burgerschap, maar denken er niet opvallend veel 
meer over na.  
Cognitief niveau laat ook positieve, kleine effecten zien voor Attitude en in iets mindere mate 
voor Vaardigheid. Daarbij bleek het effect van cognitief niveau op Attitude, Vaardigheid en 
Reflectie vooral veroorzaakt te worden door de leerlingen met vwo-niveau.  
Een mogelijke verklaring is dat vwo-leerlingen door hun relatief hoge intelligentie ook in het 
sociale domein een bredere interesse hebben en meer willen weten over mechanismen die zich 
daar voordoen. De subschaal Attitude - Omgaan met verschillen bestaat bijvoorbeeld deels uit 
items die gaan over het willen onderzoeken van verschillen (bijvoorbeeld ‘ik vind het leuk om 
iets te weten van verschillende soorten geloof’). Ook vaardigheidsitems als ‘snappen hoe een 
ander denkt’, ‘je taalgebruik kunnen aanpassen aan degene met wie je spreekt’ illustreren dat 
cognitie bij de component Vaardigheid een rol kan spelen. 

10.1.4. Sociaaleconomisch milieu 

Op basis van de resultaten van internationale studies verwachtten we hogere scores op Kennis 
en Reflectie bij kinderen uit hogere sociale milieus, omdat in deze milieus meer met kinderen 
wordt gediscussieerd en onderhandeld en er meer aanbod is van educatieve prikkels en media. 
In ons onderzoek laat het opleidingsniveau van de ouders (sociaal-economische status) echter 
géén noemenswaardig effecten zien. Na controle voor de andere achtergrondvariabelen doet 
zich alleen een klein effect voor bij Kennis. Het gezinsklimaat heeft kennelijk vooral een effect 
op het algemene cognitieve niveau van het kind en niet een rechtstreeks effect op de door ons 
onderzochte componenten van burgerschap. Dit resultaat laat zien waarom het van belang is 
om de invloed van de achtergrondkenmerken van leerlingen en scholen steeds in onderlinge 
samenhang te bezien. 

10.1.5. Herkomst 

Wat betreft de herkomst van leerlingen (allochtoon/autochtoon en geboorteland moeder), is het 
algemene beeld dat allochtone leerlingen (in het bijzonder Turkse en Marokkaanse leerlingen) 
hoger scoren op Attitude, Vaardigheid en Reflectie en (iets) lager op Kennis. Uitschieters hierbij 
zijn de subschalen Een kritische bijdrage willen leveren en Attitude - Omgaan met verschillen: 
vooral hier scoren de allochtone leerlingen relatief hoger dan de autochtone leerlingen. 
Aangezien dit geldt voor vrijwel alle onderscheiden niet-Nederlandse herkomstgroepen, ligt het 
niet erg voor de hand verklaringen in de richting van cultuurspecifieke verschillen te zoeken.  
Als er al een culturele factor een rol speelt, dan gaat het kennelijk eerder om iets dat de 
allochtone groepen gemeenschappelijk hebben. Mogelijk zijn allochtone jongeren in het 
algemeen minder zelfkritisch of meer optimistisch over eigen kunnen dan autochtone jongeren 
en resulteert dat bij zelfrapportages in hogere scores. Bij andere instrumenten die bij leerlingen 
zijn afgenomen in het Cohort Onderzoek Onderwijsloopbanen (over taakmotivatie en cognitief 
zelfvertrouwen), vinden we dit patroon eveneens. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat 
allochtone jongeren meer dan autochtone jongeren in hun dagelijks leven ervaringen opdoen 
die hen confronteren met (een deel van) de sociale taken die in de vragenlijst 
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Burgerschapscompetenties centraal staan, zoals omgaan met conflicten en omgaan met 
verschillen. De relatief hoge score van allochtone leerlingen bij Attitude- Omgaan met 
verschillen ondersteunt deze verklaring. 

10.1.6. Urbanisatiegraad (stedelijkheid) 

Voor urbanisatiegraad hebben we gezien dat leerlingen in zeer sterk stedelijke gebieden, ook 
na correctie voor de invloed van andere variabelen (vooral die van allochtoon/autochtoon), 
hoger scoren op Attitude, Vaardigheid en Reflectie dan leerlingen in minder stedelijke gebieden. 
Ook dit zou er op kunnen wijzen dat in een omgeving waarin diversiteit nadrukkelijk aanwezig 
is, jongeren meer geneigd zijn hun vaardigheden en attituden op het gebied van democratisch 
handelen, maatschappelijk verantwoordelijk handelen, omgaan met conflicten en omgaan met 
verschillen positief in te schatten (omdat ze er meer ervaring mee hebben) en meer over deze 
onderwerpen nadenken. 

10.1.7. Denominatie 

Ten slotte hebben we de samenhang tussen de denominatie van een school en de 
burgerschapscompetenties van leerlingen onderzocht. Daarvoor hebben we scholen op basis 
van denominatie gerangordend naar waardenhomogeniteit. We zijn ervan uitgegaan dat er 
meer sprake is van waardenhomogeniteit naarmate de denominatie van een school sterker 
correspondeert met de religie/levensbeschouwing van de leerlingen.  
De gedachte hierbij was dat juist waardenheterogeniteit gunstig zou zijn voor 
burgerschapscompetentie, omdat leerlingen in een qua waarden ‘gemengde’ omgeving beter 
leren omgaan met bijvoorbeeld verschillen en conflicten. Op islamitische scholen is de 
overeenkomst tussen de richting (denominatie) van de school en de eigen godsdienst van de 
leerlingen het grootst, daarna op Protestants-Christelijke scholen, gevolgd door Rooms-
Katholieke scholen. Openbare scholen zijn in religieus opzicht het meest heterogeen.  
De resultaten laten zien dat naarmate een school zich meer kenmerkt door religieuze 
homogeniteit, leerlingen gemiddeld iets positiever staan tegenover het omgaan met verschillen 
tussen leerlingen. Dit onderzoeksresultaat ondersteunt dus niet de veronderstelling dat 
heterogeniteit van de leefomgeving leidt tot grotere burgerschapscompetenties. De invloed van 
de school als meer homogene dan wel heterogene leefomgeving op de 
burgerschapscompetentie van leerlingen is complex. 

10.2. Burgerschapsgedrag 

Het meetinstrument burgerschap is niet alleen gebruikt in de COOL5-18-meting (zie paragraaf 
10.1) maar ook in de veertig scholen die deelnemen aan de Scholenpanels Burgerschap 
(www.scholenpanels.nl). Bij een deel van de deelnemende scholen in COOL5-18 en de 
scholenpanels is behalve de leerlingvragenlijst Burgerschapscompetenties, ook de 
leerkrachtvragenlijst Burgerschapsgedrag ingevuld voor bijna 800 leerlingen in het primair  
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onderwijs en 200 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit aantal is nog te gering om 
normgroepen te maken waarmee u in de webapplicatie de scores van uw leerlingen kunt 
vergelijken. Wel kunnen we de volgende resultaten geven.6 De gemiddelde leerkrachtscores 
over het burgerschapsgedrag van hun leerlingen zijn het hoogste voor de sociale taken 
Democratisch handelen 1 (ieders stem willen horen), Maatschappelijk verantwoord handelen en 
Omgaan met verschillen.  
Deze gemiddelde scores zijn 3.2 op een schaal van 1 tot 4. Leerkrachten vinden over het 
algemeen dat de leerlingen in hun gedrag redelijk tot zeer vaak laten zien dat zij ieders stem 
horen, dat zij maatschappelijk verantwoord handelen en dat zij op een goede manier omgaan 
met verschillen tussen leerlingen. Tussen deze drie sociale taken bestaat een sterke 
samenhang (tegen de negentig procent). Leerlingen die naar het oordeel van de leerkracht 
bijvoorbeeld redelijk tot zeer vaak maatschappelijk verantwoord handelen, zijn dus doorgaans 
ook leerlingen die ieders stem horen. 
De gemiddelde scores van leerlingen voor de twee andere sociale taken (Democratisch 
handelen 2 (kritische bijdrage leveren) en Omgaan met conflicten) zijn aanzienlijk lager, 
namelijk 2.7 (op een schaal van 1 tot 4). Leerkrachten vinden over het algemeen dat de 
leerlingen in hun gedrag soms tot redelijk vaak laten zien dat zij een kritische bijdrage leveren 
en op een goede manier omgaan met conflicten. 
Wat betreft de samenhang tussen deze sociale taken valt met name op dat de scores voor 
Democratisch handelen 2 (kritische bijdrage willen leveren) nauwelijks samenhangen met de 
scores op Democratisch handelen 1 (ieders stem willen horen). Naarmate leerlingen volgens 
leerkrachten in hun gedrag laten zien dat zij een kritische bijdrage leveren, laten de leerlingen 
minder zien dat zij ieders stem willen horen (en vice versa). 
 
Wat betreft de samenhang tussen de burgerschapscompetenties van de leerlingen en het 
burgerschapsgedrag van leerlingen zoals waargenomen door leerkrachten, zien we het 
volgende.  
De gedragsscores voor de sociale taken Democratisch handelen 2 (kritische bijdrage leveren) 
en Omgaan met conflicten tonen relatief de meeste samenhang met 
burgerschapscompetenties.  
Bij de andere sociale taken (Democratisch handelen 1 (ieders stem willen horen), 
Maatschappelijk verantwoord handelen en Omgaan met verschillen) is de samenhang tussen 
burgerschapsgedrag en burgerschapscompetenties gering. 
Over het geheel genomen is er dus een duidelijk verschil tussen burgerschapsgedrag naar het 
oordeel van de leerkrachten en burgerschapscompetenties naar het oordeel van de leerlingen 
zelf. Een dergelijk verschil in oordeel tussen verschillende respondenten over hetzelfde 
fenomeen (in ons geval burgerschap) komt uit ander onderzoek meestal ook naar voren. 
 

                                                      
6 Een artikel met uitgebreidere informatie over het onderzoek naar het burgerschapsgedrag van 
leerlingen kunt u in de loop van 2010 downloaden van de website www.burgerschapmeten.nl.  
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11 Betekenis van de resultaten voor burgerschapsvorming op uw school 

De aandacht voor burgerschap is voor een deel ingegeven door de wetgeving op actief 
burgerschap en sociale integratie. Sinds augustus 2006 zijn scholen verplicht beleid te voeren 
op burgerschap. Wat kan afname en terugkoppeling van het meetinstrument Burgerschap in dit 
kader voor uw school betekenen? In dit hoofdstuk staan we hier bij stil.  

11.1. Burgerschap Meten en beleidsontwikkeling op uw scho ol 

De wetgeving schrijft voor dat maar niet hoe er in het onderwijs aandacht moet worden besteed 
aan burgerschap. Het instrument Burgerschap biedt een aantal mogelijkheden om als school 
meer gericht te werken aan de burgerschapsvorming van leerlingen en beleid op dit terrein te 
ontwikkelen. Welke werkwijze zou u daarbij kunnen volgen? 
Ten eerste kunt u het indelingskader van burgerschapscompetenties en burgerschapsgedrag - 
zie het schema in hoofdstuk 3 - gebruiken om uw onderwijsaanbod met uw team te evalueren. 
Vragen die daarbij gesteld kunnen worden, zijn:  
� Vinden wij deze onderwerpen en aspecten van burgerschap van belang? Wat 

meer/minder? Waarom wel/niet? 
� Wat denken we dat onze leerlingen al in huis hebben? 
� Besteden wij aan de onderscheiden onderwerpen en aspecten van burgerschap aandacht? 

Waar? Hoe? 
� Wat bieden wij de leerlingen voldoende aan en wat onvoldoende? 
 
Ten tweede krijgt u door afname van het instrument een indruk van de burgerschaps-
competenties van uw leerlingen en van hun burgerschapsgedrag: op welke onderdelen scoren 
uw leerlingen hoger of lager dan u had verwacht? Daarbij kunt u de resultaten vergelijken met 
de resultaten van de leerlingen van andere scholen. Dit kunt u als inspiratiebron gebruiken voor 
de verbetering van uw onderwijs.  
Op deze wijze kunt u het meetinstrument Burgerschap gebruiken bij zelfevaluatie van 
burgerschapseducatie op uw school. We geven u daarbij mee, op grond van onderzoek naar 
zelfevaluatie in het onderwijs7, dat de kwaliteit van een dergelijke zelfevaluatie niet alleen 
bepaald wordt door de gehanteerde instrumenten maar ook door: 
� Gezamenlijke doelgerichtheid: schoolleiders hebben vaak andere verwachtingen van een 

zelfevaluatie dan leerkrachten en staan er bovendien positiever tegenover. Staan zowel 
schoolleider als team achter deze zelfevaluatie en beogen zij daarmee een 
gemeenschappelijk doel? Leerkrachten zijn doorgaans vooral tevreden wanneer de 
zelfevaluatie leidt tot concrete actiepunten. 

� Doeltreffende communicatie: communicatie vanuit het perspectief van leerkrachten is van 
belang voor een vlotte afhandeling van de dataverzameling, maar ook als het gaat om 
bedenkingen en vragen van leerkrachten. 

� Ondersteunende relaties en samenwerking: een ‘veilige’ context is belangrijk. 
� Gedeeld leiderschap (afwisselend leiding geven, leiding nemen en leiding krijgen): dit is 

nodig om betrokkenheid onder leerkrachten te genereren. 

                                                      
7
 Op basis van het Vlaamse proefschrift van Jan Vanhoof (2007), getiteld ‘Zelfevaluatie binnenstebuiten’. Universiteit 

Antwerpen. 
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� Geïntegreerd beleid: heeft de evaluatie een link met of een plaats in de kwaliteitszorgcyclus 
en/of schooljaarplancyclus? 

� Responsief vermogen: durft de school zich kwetsbaar op te stellen en externen te 
betrekken in de zelfevaluatie, met name waar het gaat om een goede interpretatie en 
ondersteuning bij het vervolg (bepalen en uitvoeren van actiepunten) 

� Innovatief vermogen: een goed uitgevoerde zelfevaluatie heeft vaak de karaktertrekken van 
een vernieuwingsproces; scholen die innovatief zijn gaat dit makkelijker af dan scholen die 
minder veranderingsgezind zijn. 

11.2. Twee casussen 

In deze paragraaf geven we twee voorbeelden van scholen die het meetinstrument 
Burgerschap hebben gebruikt voor de verbetering van hun onderwijs in burgerschap. De eerste 
casus betreft een basisschool, de tweede een school voor voortgezet onderwijs. De 
voorbeelden illustreren de toepasbaarheid van het meetinstrument in de verschillende 
schoolsoorten. 

11.2.1. De Kanarie 

De Kanarie is een Rooms-katholieke basisschool in een kleine stad in Brabant. De school heeft 
een regiofunctie en trekt leerlingen van enkele omliggende dorpen. Met 16 groepen is de school 
bescheiden van omvang. Wat betreft etnische herkomst is de samenstelling van de 
leerlingenpopulatie heel homogeen: slechts 6 % van de leerlingen heeft geen van oorsprong 
Nederlandse ouders.  
De missie van de school is ‘samen leren, samen leven’. Er is veel aandacht voor het 
respecteren van en leren omgaan met verschillen tussen mensen. Bij de lessen levens-
beschouwing is er aandacht voor andere geloofsovertuigingen. De school geeft aan belang te 
hechten aan basiswaarden zoals eerlijkheid, vrede, vrijheid, soberheid, dienstbaarheid, 
vergeving, liefde, respect, solidariteit en geloof in de toekomst. Twee jaar geleden heeft de 
school een studiedag besteed aan het pedagogisch beleid en burgerschapsvorming.  
Het team heeft zichzelf de vraag gesteld ‘wat betekent burgerschap voor ons’. In de ogen van 
de leerkrachten gaat het om: meedoen met de maatschappij en een goed lid zijn van de 
maatschappij; je realiseren dat je het samen met anderen moet doen.  
Belangrijk in een democratie is dat je meedoet en je niet afzijdig houdt. Daarvoor is kennis over 
de maatschappij nodig. 
De Kanarie onderneemt verschillende activiteiten om de leerlingen kennis te laten maken met 
de bredere samenleving. Er worden projecten georganiseerd om leerlingen ervaringen buiten 
de school te laten opdoen met bijvoorbeeld gehandicaptenzorg of milieu-activiteiten, en 
regelmatig komen ouders in de groep een presentatie houden over hun beroep of 
vrijwilligerswerk. De school besteedt ook veel aandacht aan het bevorderen van de sociale 
competentie van de leerlingen. Leerlingen stellen hiervoor hun eigen doelen en evalueren deze 
doelen met regelmaat in kleine groepjes.
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Meten van burgerschap 

Op initiatief van de schoolleiding is bij de leerlingen in de groepen 7 en 8 van de Kanarie de 
vragenlijst Burgerschapscompetenties afgenomen. De meting laat een paar opvallende 
resultaten zien. Als het gaat om hun houding (attitude) ten opzichte van de sociale taak 
Omgaan met conflicten, scoren de leerlingen van de Kanarie ‘hoog’. Hetzelfde geldt voor het 
eigen oordeel over de vaardigheid bij deze sociale taak. De leerlingscores op de sociale taak 
Omgaan met verschillen laten ten slotte zien dat de leerlingen beduidend minder vaak 
nadenken over verschillen tussen mensen (reflectie) dan de gemiddelde basisschoolleerling in 
Nederland. Deze scores vallen in de categorie ‘laag’. 

Vergelijking met andere scholen 

De resultaten roepen voor de schoolleiding en de leerkrachten tal van vragen op. Allereerst wil 
men weten hoe vergelijkbare scholen in het land scoren. Hoe zien de scores van andere 
katholieke basisscholen eruit? En: hebben de gevonden verschillen wellicht te maken met het 
feit dat de Kanarie een school in een weinig stedelijk gebied is? De school maakt gebruik van 
de vergelijkingsmogelijkheden in de webapplicatie. Een vergelijking met scholen met eenzelfde 
denominatie levert geen nieuw inzicht op. Maar de vergelijking met andere scholen in weinig 
stedelijke gebieden laat zien dat de scores van de leerlingen over het nadenken over 
verschillen tussen mensen ‘gemiddeld’ zijn. Blijkbaar laat de omgeving waarin de leerlingen 
opgroeien zijn sporen na. Leerlingen uit de grote stad denken vaker na over verschillen tussen 
mensen dan leerlingen uit een kleine stad of dorp, mogelijk doordat leerlingen uit de grote stad 
vaker met verschillen in aanraking komen.  

Vergelijking tussen de groepen 

De leerkrachten zijn ook benieuwd naar de eventuele verschillen tussen de groepen, vooral 
omdat er in een van de groepen ordeproblemen zijn geweest tijdens de buitenschoolse 
activiteiten. Wat betreft de scores van de leerlingen op de Vaardigheid bij Omgaan met 
conflicten zien de leerkrachten dat de beide groepen 7 hier ‘hoog’ scoren; de leerlingen van de 
groepen 8 scoren gemiddeld. Voor de leerkrachten is dit geen verrassing. De groepen 7 hebben 
in het afgelopen half jaar intensief gewerkt aan het project ‘Eigenwijs’, gericht op onder andere 
het bevorderen van deze vaardigheid. Dit heeft verrassend snel zijn vruchten afgeworpen. De 
relatief lage score van de leerlingen op Reflectie bij de sociale taak Omgaan met verschillen 
baart hun echter zorgen.  
Gemiddeld genomen geven de leerlingen aan dat zij bijna nooit nadenken over het ‘waarom’ 
van verschillen tussen mensen en over de negatieve gevolgen die verschillen kunnen hebben. 
De leerkrachten wijten dit aan de samenstelling van de leerlingenpopulatie op de school. Er zijn 
weinig verschillende leerlingen ‘in huis’. Er zullen andere manieren moeten worden gezocht om 
leerlingen in aanraking te brengen met diversiteit. Tegen de verwachting van de leerkrachten in 
scoren de leerlingen uit de groepen 8 niet hoger op Reflectie, noch bij Omgaan met verschillen 
noch bij de andere sociale taken, dan de leerlingen uit de groepen 7. Een vergelijking met het 
landelijk gemiddelde van de leerlingen uit andere groepen 7 en groepen 8 leert evenwel dat dit 
geen uniek verschijnsel is. 
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Spreiding 

De Kanarie verschilt wel van andere basisscholen op het punt van spreiding: deze is ‘zeer 
klein’: de scores van de leerlingen op de Kanarie liggen dicht bij elkaar. Dit geldt op één 
uitzondering na (‘kennis’) voor alle sociale taken en voor alle componenten. Er zijn nauwelijks 
verschillen tussen de leerlingen onderling als het gaat om hun houding, hun oordeel 
over de eigen vaardigheid, en de mate waarin ze nadenken over aspecten van 
burgerschap.  
Als de leerkrachten inzoomen naar de resultaten voor de component Kennis op leerlingniveau 
en daarbij de vergelijker ‘sekse’ selecteren, blijkt allereerst dat de meisjes een grotere 
burgerschapskennis hebben dan de jongens. Ook scoren de leerlingen met een havo of vwo-
advies hoger dan de leerlingen met een vmbo-advies. Maar deze verschillen tussen meisjes en 
jongens, en tussen leerlingen met een verschillend schooladvies, bestaan ook landelijk. 
Blijkbaar is er bij de relatief grote verschillen in burgerschapskennis van de leerlingen van de 
Kanarie dus iets anders aan de hand. De leerkrachten besluiten gerichte aandacht te gaan 
besteden aan de leerlingen met een ‘zeer lage’ score op de kennistoets van Burgerschap. 

11.2.2. Het Hillevaart College 

Het Hillevaart College is een openbare vmbo-school met een gemengde leerlingenpopulatie in 
het midden van Nederland. Circa 80% van de leerlingen is van autochtone afkomst en circa 
20% van de leerlingen heeft een niet-oorspronkelijk Nederlandse achtergrond. Sommige 
leerlingen bevinden zich qua thuissituatie in een omgeving met maatschappelijke achterstanden 
en problemen, in situaties waarin men negatief denkt over immigranten en waar spanningen 
tussen etnische groepen zijn. 
Een paar jaar geleden heeft het Hillevaart College te maken gehad met een racistisch incident 
waarbij enkele leerlingen betrokken waren. In reactie daarop heeft de school zich bezonnen op 
het eigen beleid. Geconcludeerd werd dat het team en ook de schoolleiding zelf, te lang te veel 
door de vingers hebben gezien. Zo stonden er regelmatig hakenkruizen gekrast in het muurtje 
voor de school en soms wel eens op een tas van een leerling. Op een enkele opmerking na, 
werd daar nauwelijks aandacht aan geschonken. Door het incident is de schoolleiding zich in 
een keer bewust geworden van zijn verantwoordelijkheid in deze. Nog diezelfde zomer zijn er 
maatregelen genomen. Zo is de school sinds 2006 gericht aandacht gaan besteden aan 
burgerschap en sociale integratie. Dit gebeurt in de lessen leefstijl, levensbeschouwing en 
geschiedenis en maatschappijleer, en bij de mentorlessen waar veel aandacht is voor 
onderlinge verhoudingen. Daarnaast organiseert de school verschillende projecten waarin 
leerlingen met andere zienswijzen en levensovertuigingen in aanraking komen.  
Met een uitgebreid zorgsysteem probeert de school een antwoord te vinden op de ‘verschillen’ 
tussen de leerlingen en iedere leerling tot zijn recht te laten komen. 
‘Respect voor elkaar’ is een basiswaarde die de school hoog in het vaandel heeft staan. Vooral 
het naleven van gedragsregels krijgt veel aandacht. Er zijn nieuwe huisregels opgesteld en 
leerkrachten wijzen leerlingen veel consequenter op het naleven ervan. De school wil 
nadrukkelijk een oefenplaats zijn om leerlingen beleefdheid en fatsoen aan te leren. In het 
kader van de (sociale) veiligheid zijn gsm’s binnen de school verboden en is er naast camera-
toezicht ook in personele zin altijd toezicht aanwezig. Ook is het schoolplein heringericht om 
een positiever klimaat voor leerlingen te creëren. 
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Meten van burgerschap 

De leerkrachten en de leerlingen moesten wel even wennen aan de nieuwe regels.  
Sommige leerkrachten waren bang dat er meer afstand zou komen tussen hen en de leerlingen. 
De schoolleiding vond het daarom extra belangrijk na te gaan of het pakket aan maatregelen 
ook daadwerkelijk positieve effecten heeft.  
Vanaf 2007 volgt de school de burgerschapscompetenties van hun leerlingen op systematische 
wijze. In dat jaar vullen de brugklassers de vragenlijst Burgerschapscompetenties in. Ze 
herhalen dat in hun tweede en derde leerjaar. In het derde jaar wordt tevens gebruik gemaakt 
van de vragenlijst Burgerschapsgedrag. De resultaten worden steeds besproken in het team.  

Vergelijking in de tijd 

De eerste meting laat een paar opvallende resultaten zien. Zo blijken de leerlingen van het 
Hillevaart College op alle reflectieschalen ‘erg laag’ te scoren, dus beduidend lager dan het 
landelijk gemiddelde. Daarnaast zijn de leerlingen naar eigen zeggen minder goed in de 
vaardigheden die behoren bij de sociale taak Democratisch handelen. Hun gemiddelde score 
valt in de categorie ‘laag’. Ook scoren de leerlingen ‘laag’ als het gaat om een positieve attitude 
ten aanzien van verschillen tussen mensen. Ten slotte is de spreiding in de scores van de 
leerlingen ‘groot’; vooral de antwoorden op de reflectievragen en de attitudevragen behorende 
bij de sociale taak Omgaan met verschillen lopen relatief (ver) uiteen (categorie ‘zeer groot’). 
Een vergelijking van de leerlingscores met die van andere openbare VO-scholen in Nederland, 
brengt aan het licht dat de scores van de leerlingen van het Hillevaart College ten 
aanzien van Attitude - Omgaan met conflicten weliswaar ‘gemiddeld’ zijn ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde, maar ‘laag’ als de scores vergeleken worden met andere openbare 
scholen.  
Op basis van deze eerste resultaten maken schoolleiding en leerkrachten van het Hillevaart 
College pas op de plaats. Men vraagt zich af of de aandacht in de afgelopen jaren niet te zeer is 
uitgegaan naar het herstellen van ‘orde en fatsoen’. Leerlingen zijn eerder ontmoedigd dan 
aangemoedigd om met tegenargumenten te komen, om steeds met leerkrachten in discussie te 
gaan over het nut en de noodzaak van regels. Het kritische aspect van burgerschap heeft 
relatief weinig aandacht gekregen, zo realiseert men zich achteraf. Deze draad moet weer 
opgepakt worden. De school is zich voorts terdege bewust van de heterogene leerlingpopulatie, 
maar besluit het beleid voort te zetten om de negatieve effecten daarvan via het opgezette 
zorgsysteem en de aandacht in de lessen voor onderlinge verhoudingen en andere zienswijzen 
te minimaliseren. 
De resultaten van de tweede meting, in het tweede leerjaar, wijzen erop dat de inspanningen 
van de school hun vruchten afwerpen. Boven verwachting zijn de scores op de reflectie-schalen 
nu ‘gemiddeld’. Ook scoren de leerlingen ‘hoog’, en daarmee dus hoger dan het landelijk 
gemiddelde, op de attitudeschaal ‘standpunt van de ander serieus willen nemen’ behorende bij 
de sociale taak Omgaan met conflicten. Als de leerlingen in hun derde leerjaar wederom de 
vragenlijst invullen, blijven de scores van de leerlingen in deze categorie. In tegenstelling tot het 
jaar daarvoor scoren de leerlingen nu wederom ‘laag’ op de vaardigheden behorende bij 
Democratisch handelen. Teleurstellend zijn echter vooral de scores op burgerschapskennis. 
Deze zijn ‘laag’. De leerlingen in het derde leerjaar van het Hillevaart College hebben minder 
burgerschapskennis op het terrein van democratie, maatschappelijk verantwoord handelen, 
omgaan met conflicten en omgaan met verschillen, dan het landelijk gemiddelde. Voor de 
school is op voorhand niet duidelijk waar dit verschil vandaan komt.  
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De vaksecties maatschappijleer en geschiedenis willen hierover in gesprek met hun collega’s 
van andere vmbo-scholen. 

Vergelijking met burgerschapsgedrag 

Ter aanvulling op de vragenlijst Burgerschapscompetenties die door de leerlingen zelf wordt 
ingevuld, hebben de leerkrachten voor de leerlingen in het derde leerjaar de vragenlijst 
Burgerschapsgedrag ingevuld. Voor zes (willekeurige) leerlingen per klas heeft de mentor hun 
gedrag op de vier sociale taken beoordeeld. De resultaten laten zien dat het 
burgerschapsgedrag van de leerlingen in het derde leerjaar ‘gemiddeld’ is voor de sociale taken 
Democratisch handelen en Maatschappelijk verantwoord handelen (vergeleken met andere 
vmbo-scholen). Voor de sociale taken Omgaan met verschillen en Omgaan met conflicten 
scoren de leerkrachten het burgerschapsgedrag van de leerlingen echter als ‘laag’. In één van 
de groepen vallen de scores van de leerkracht van het gedrag van de leerlingen met betrekking 
tot ‘Omgaan met verschillen’ zelfs in de categorie ‘zeer laag’. Blijkbaar beoordeelt deze 
leerkracht het gedrag van haar leerlingen als zijnde veel lager dan andere leerkrachten van 
vmbo-scholen in Nederland hun leerlingen beoordelen. De scores van de leerkrachten, en die 
van de genoemde leerkracht in het bijzonder, zijn bovendien opvallend omdat ze in een andere 
categorie vallen dan de zelfbeoordeling van de leerlingen. Bijvoorbeeld: waar de leerlingen 
‘gemiddeld’ scoren voor hun burgerschapscompetenties ten aanzien van Omgaan met 
verschillen, scoort hun leerkracht hun gedrag op dit terrein als ‘laag’ c.q. ‘zeer laag’.  
Voor de leerkrachten roept dit de vraag op in hoeverre hun oordeel over het 
burgerschapsgedrag van leerlingen onterecht negatief is. Ook vragen zij zich af in hoeverre hun 
oordeel beïnvloed wordt door de sociale achtergrond van leerlingen. 
Aangezien de leerkrachten ervoor hebben gekozen om niet voor alle leerlingen de vragenlijst 
Burgerschapsgedrag in te vullen, maar zich te beperken tot zes (willekeurige) leerlingen per 
klas, is het niet mogelijk om het burgerschapsgedrag van iedere afzonderlijke leerling te 
monitoren en te vergelijken met het eigen oordeel van de betreffende leerling. In het laatste 
teamoverleg besluiten de mentoren om volgend jaar voor alle leerlingen de leerkrachtvragenlijst 
in te vullen. Afhankelijk van de ervaringen daarmee wordt besloten om het gehele 
meetinstrument Burgerschap, de vragenlijst Burgerschapscompetenties én de vragenlijst 
Burgerschapsgedrag, een plaats te geven in het zorgsysteem van de school. 


