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Burgerschapsvorming in het onderwijs1

Ria Bronneman-Helmers en Elke Zeijl

De sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid van burgers staan onder druk.
Deze veelgestelde diagnose baart zorgen. Sociale samenhang vormt in het huidige
kabinetsbeleid dan ook een belangrijk thema. Met een wettelijke opdracht tot burgerschapsvorming in het onderwijs is de socialisatiefunctie van het onderwijs nog
eens onderstreept. De verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs
fungeert als nieuw instrument om sociale samenhang en deelname in de maatschappij te versterken.
In dit hoofdstuk gaan we allereerst na welke accentverschuivingen zich gedurende de afgelopen decennia in de socialisatiefunctie van het onderwijs hebben
voorgedaan en hoe aan die functie inhoud is gegeven. Vervolgens besteden we
aandacht aan de wettelijke opdracht aan het onderwijs om een inspanning te leveren
op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie en aan de invoering van
2
de maatschappelijke stage. Als we spreken van burgerschap, gaat het trouwens om
twee typen: het politieke of staatsburgerschap en het maatschappelijk burgerschap.
Met het oog op de achterliggende doelstellingen van deze nieuwe opdrachten aan het
onderwijs staan we eveneens stil bij de vraag hoe het er momenteel voorstaat met de
politieke en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. We sluiten het hoofdstuk af met enkele kanttekeningen bij de veronderstelde effecten van burgerschaps
vorming in het onderwijs en een aantal dilemma’s rond de uitvoering ervan.

7.1

Veranderingen in de socialisatiefunctie van het onderwijs

Het publieke onderwijsbestel heeft van oudsher drie doelstellingen:
– bijdragen aan de persoonsvorming van leerlingen als deel van hun opvoeding;
– bijdragen aan de vorming in maatschappelijke en culturele zin, mede ter voor
bereiding op toekomstig staatsburgerschap;
– voorbereiden op beroepsuitoefening en toetreding tot de arbeidsmarkt.
Door de vrijheid van onderwijs (art. 23 van de Grondwet) hebben scholen veel
ruimte om deze doelstellingen naar eigen inzicht in te vullen.
Vanuit de samenleving bezien vervult het onderwijs drie functies, die in grote lijnen
bij deze doelstellingen aansluiten:
– kwalificatie: het bijbrengen van kennis, vaardigheden en houdingen om zich in de
samenleving te kunnen handhaven en ontwikkelen;
– differentiatie en selectie: het voorbereiden op verschillende posities in de samen
leving door met behulp van selectie groepen leerlingen van elkaar te onderscheiden;
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– socialisatie of sociale integratie: het overdragen van min of meer algemene
normen en waarden die deelname aan de samenleving vergemakkelijken.
Die functies staan soms op gespannen voet met elkaar. Zo leidt de differentiatie- en
selectiefunctie bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs tot scheiding van leerlingen in verschillende schooltypen, en daarmee ook tot
segregatie naar sociale of culturele herkomst (waarover meer in hoofdstuk 8). Voor
de sociale-integratiefunctie is het echter juist belangrijk dat leerlingen met verschillende sociale en etnische achtergronden op school met elkaar in contact komen en
daar kennismaken met een gemeenschappelijk aanbod in de sfeer van burgerschapsvorming.

7.1.1

Mondigheid en maatschappelijke weerbaarheid

In de jaren zeventig lag er een duidelijk accent op de eerste twee doelstellingen: bijdragen aan de persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming van leerlingen.
‘Meer mensen mondig maken’, zo luidde de titel van de samenvatting van de discussienota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel, die in 1975 door de toenmalige
bewindslieden voor Onderwijs en Wetenschappen werd uitgebracht. Hoewel deze
zogenoemde Contourennota veel stof deed opwaaien, leidde ze nauwelijks tot nieuw
beleid. De inhoud was wel illustratief voor de tijdgeest. In de nota werd namelijk niet
alleen gepleit voor gelijke onderwijskansen , maar ook voor ‘het verbeteren van de
ontplooiingsmogelijkheden voor verschillende begaafdheden en vooral op het verbeteren van de mondigheid en de maatschappelijke weerbaarheid van allen, ongeacht
hun begaafdheid’ (OenW 1975: 12).
In de loop van de jaren tachtig verschoof het accent in het onderwijsbeleid geleidelijk aan steeds meer naar de derde doelstelling: een betere voorbereiding op de
arbeidsmarkt. Aanvankelijk was dit een reactie op de economische crisis die aan het
eind van de jaren zeventig intrad. In de decennia die daarop volgden werd de dominante aandacht voor de economische doelstelling van het onderwijs achtereenvolgens ingegeven door het streven naar meer doelmatigheid in de publieke sector, naar
meer concurrentie en marktwerking en naar een versterking van de kenniseconomie
in verband met de concurrentiepositie van Nederland in Europa en in de wereld.

7.1.2

De pedagogische opdracht van het onderwijs

Begin jaren negentig keerde de aandacht voor de bredere maatschappelijke onderwijsdoelstelling terug, dit keer met een sterk morele lading. Vanuit de ministeries
van Justitie en Onderwijs en Wetenschappen werd in die jaren een debat aangezwengeld over het belang van gemeenschapszin en gemeenschappelijk gedragen waarden
en normen. De toenmalige minister van Onderwijs bracht in 1992 een nota uit met
de titel De pedagogische opdracht van het onderwijs. Een uitnodiging tot gezamenlijke actie.
Evenwicht tussen enerzijds de vrijheid en individualiteit van burgers en anderzijds
gemeenschappelijkheid is nodig om een samenleving volwaardig te laten functioneren. Door maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, ontzuiling,
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secularisering en de multiculturele samenleving, was dit evenwicht echter verstoord geraakt, zo luidde de diagnose. Collectieve arrangementen nodigden uit tot
berekenend gedrag van de burger in plaats van de eigen verantwoordelijkheid voor
3
het geheel. Daar had de overheid overigens zelf aan bijgedragen, door haar sterke
nadruk op doelmatigheid en efficiëntie. ‘We zullen, vanuit een gemeenschappelijk
onderkend belang bij een samenleving die gedragen wordt door gedeelde waarden
en normen, met elkaar in gesprek moeten raken over die waarden en normen, over
de balans tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid’, aldus de nota (Ritzen
1992). In 1993 werd daarvoor het Platform Pedagogische Opdracht van het Onderwijs ingesteld. De discussie binnen dat platform ging vooral over de verhoudingen
binnen scholen: de pedagogische relatie tussen leraren en leerlingen. Richtinggevende uitspraken over waarden en normen binnen het onderwijs deed het platform
in zijn eindrapport niet. Daarvoor werd het debat over normen en waarden destijds
nog teveel gekenmerkt door ambivalentie. Aan de ene kant vroeg men aandacht
voor normen en waarden om problemen als normvervaging, egoïsme, vandalisme
en criminaliteit te voorkomen; aan de andere kant was men bang om te moraliseren
en staatspedagogiek te bedrijven. Het platform kwam destijds niet verder dan de
volgende inhoudelijke aanbeveling: ‘Universele waarden, die de grondslag vormen
voor een democratische en humane samenleving en gelden als gemeenschappelijk
cultuurgoed, dienen een prominente plaats te krijgen in te ontwerpen schoolcodes
en onderwijsprogramma’s’ (ppoo 1995: 27).

7.1.3

Waarden, normen en fatsoenlijk gedrag

Die terughoudendheid in de maatschappelijke discussie over waarden en normen is
inmiddels duidelijk afgenomen. Het debat gaat de laatste jaren vooral over de mogelijkheden om verschillende vormen van normoverschrijdend gedrag aan te pakken.
Het begrip ‘sociale competentie’ raakte in zwang, vooral in stedelijke gebieden met
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veel achterstandsleerlingen. In 2003 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (wrr) op verzoek van de regering het rapport Waarden, normen en
de last van het gedrag uit. Daarin constateerde de raad dat de belangrijkste waarden
worden gevormd en overgedragen tijdens de opvoeding van (jonge) kinderen. De
overheid kan in die opvoeding echter niet interveniëren. Voor ouders die dat nodig
hebben, zou er meer opvoedingsondersteuning moeten komen. Scholen zouden niet
verplicht moeten worden om lessen in waarden en normen of omgangskunde in het
curriculum op te nemen, maar zouden in hun eigen situatie en context wel meer
ruimte moeten krijgen om aandacht te besteden aan de morele dimensie van opvoeding en onderwijs en aan burgerschapsvorming, bijvoorbeeld door het formuleren
van gedragsregels voor de school en voor leerlingen, leraren en ouders. Bestaande
vakken als maatschappijleer, geschiedenis en aardrijkskunde boden volgens de raad
voldoende aanknopingspunten om de verscheidenheid in culturele normen en waarden en de betekenis van democratie en de rechtsstaat aan de orde te stellen. Morele
tekorten in de maatschappij moesten niet op het onderwijs worden afgewenteld,
aldus de raad (wrr 2003: 268).
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7.1.4

Onderwijs en burgerschap

In diezelfde periode verscheen ook het advies Onderwijs en burgerschap van de Onderwijsraad (2003). Daarin wordt gepleit voor het stimuleren van burgerschapsvorming
op drie niveaus: het microniveau van de school (schoolburgerschap), het mesoniveau
van de plaatselijke gemeenschap (maatschappelijk burgerschap) en het macroniveau
van de samenleving (politiek of staatsburgerschap). Volgens de Onderwijsraad zou
binnen alle sectorwetten in het onderwijs de verplichting tot burgerschapsvorming
door middel van een geharmoniseerde doelbepaling moeten worden geëxpliciteerd.
Uitgangspunt bij zo’n wettelijke regeling voor onderwijsinstellingen zou moeten zijn
dat de burgerschapstaak betrekking heeft op:
– alle burgers (autochtoon en allochtoon) in dezelfde mate;
– naleving van normen van beschaafd intermenselijk verkeer binnen de schoolgemeenschap (micro);
– het kunnen en willen leveren van een bijdrage in de vorm van maatschappelijke
en/of politieke participatie (meso- en macroniveau).
Zo’n wettelijke doelbepaling inzake burgerschapsvorming zou nader moeten worden
uitgewerkt in de kerndoelen, eindtermen en kwalificatiestructuur van de verschillende onderwijssectoren (Onderwijsraad 2003: 9-12).

7.1.5

Actief burgerschap en sociale integratie

Eind 2005 werd het wetsvoorstel Bevordering actief burgerschap en sociale integratie, in het parlement aangenomen. In deze wettelijke regeling (van kracht sinds
1 februari 2006), die mede op basis van het advies van de Onderwijsraad tot stand
kwam, wordt burgerschap omschreven als ‘de bereidheid en het vermogen deel
uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren’. De
definitie van ‘sociale integratie’ is: ‘een deelname van burgers aan de samenleving,
in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.’
De bedoeling is zowel de sociale binding te vergroten als de Nederlandse cultuur
centraal te stellen.
De opdracht aan scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet
onderwijs is in deze regeling als volgt omschreven: ‘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 opdracht omvat dus meer dan het
bevorderen van actief burgerschap. Scholen moeten ook zorgen dat kinderen met
verschillende (culturele) achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. De instellingen
zijn daarbij vrij een eigen invulling aan burgerschap te geven en een eigen aanpak te
ontwikkelen.
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De opdracht is inmiddels vastgelegd in de kerndoelen voor het basisonderwijs en
de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De onderwerpen actief burgerschap en
sociale integratie zullen eveneens aan de orde komen in diverse examenprogramma’s in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De Inspectie van het onderwijs
heeft in 2006 ook een toezichtkader gepubliceerd (Inspectie van het onderwijs 2006).
Het onderwijsaanbod dient de volgende vier dimensies te bestrijken:
– het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij de leerlingen;
– voorbereiding op deelname aan de Nederlandse samenleving;
5
– bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat;
– het in praktijk brengen van burgerschap door de school zelf.
De Inspectie beoordeelt of de kwaliteit van de burgerschapsbevordering door scholen voldoet aan de volgende vier criteria:
– de school heeft een visie op de wijze waarop ze burgerschap en integratie wil
bevorderen en geeft daar planmatig invulling aan;
– de school verantwoordt deze visie en de wijze waarop ze daar invulling aan geeft;
– de school evalueert of de doelen op het gebied van burgerschap en integratie
worden gerealiseerd;
– de school stemt het aanbod mede af op risico’s en ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlingen rond burgerschap en integratie.
Het toezicht door de Inspectie wordt geïntensiveerd indien er sprake is van onderwijs
dat strijdig is met de basiswaarden (bv. in geval van discriminatie) of als het burgerschap onder jongeren risico’s loopt (bv. in het geval van extremistische ideeën)
(Inspectie van het onderwijs 2008a).

7.1.6

Van mondigheid naar fatsoen en aanpassing

Samenvattend kunnen we stellen dat de invulling van de socialisatiefunctie binnen
het onderwijs gedurende de afgelopen dertig jaar nogal is veranderd. De toegenomen
aandacht voor burgerschap kunnen we in zekere zin opvatten als een reactie op een
aantal negatieve effecten van de toegenomen individuele vrijheid en assertiviteit;
uitingsvormen van vrijheid en mondigheid die niet altijd de toets der beschaving
kunnen doorstaan. Globalisering, immigratiestromen en de daardoor toegenomen
onzekerheid en culturele diversiteit hebben de roep om sociaal-culturele integratie
versterkt. Daarbij worden de Nederlandse identiteit en cultuur de laatste tijd steeds
explicieter als referentiepunt gebruikt. Actief burgerschap en sociale integratie
moeten bijdragen aan de sociale samenhang in de samenleving. Of de burgerschapsvorming moet aanzetten tot aanpassing, gehoorzaamheid en fatsoenlijk gedrag
of juist tot mondigheid en een kritische houding, wordt in het midden gelaten.
De invulling wordt in belangrijke mate aan de scholen zelf overgelaten. In andere
landen is men op dat punt wat minder terughoudend (Kalb en Van Steenbergen
2002).
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7.2

Burgerschapsvorming in Europa en de Verenigde Staten

Burgerschapsvorming kwam in Europa eigenlijk pas aan het eind van de jaren
negentig op de politieke agenda. In 1997 startte de Raad van Europa met het project
‘Onderwijs voor democratisch burgerschap’. Vervolgens gaf de Europese Unie in
2000 met het verdrag van Lissabon niet alleen de aanzet tot een versterking van de
(Europese) kenniseconomie, maar ook tot een sociale agenda voor de periode tot
2010. In die sociale agenda zijn actief burgerschap en sociale insluiting belangrijke
doelstellingen. De recente uitbreiding van de eu met een aantal Oost-Europese
landen gaf hieraan nog een extra impuls. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap,
in de tweede helft van 2004, werd speciale aandacht gevraagd voor de mogelijkheden
om via activiteiten in het onderwijs aan de sociale samenhang in de samenleving bij
te dragen. In dat kader verscheen in 2005 een publicatie over de stand van zaken met
betrekking tot de burgerschapsvorming in het basis- en voortgezet onderwijs binnen
Europa. De gegevens in die publicatie hebben betrekking op het schooljaar 2004/’05
(Eurydice 2005). Nederland kende in dat jaar nog geen wettelijke regeling op het vlak
van burgerschapsvorming.
Uit de studie blijkt dat de dertig onderzochte landen het begrip ‘burgerschap’ zeer
verschillend interpreteren. In sommige landen verwijst het alleen naar de juridische
relatie tussen burger en staat, in andere ook naar de sociale rol van burgers in de
samenleving. De term ‘verantwoordelijk burgerschap’ verwijst over het algemeen
naar zowel kennis als uitoefening van burgerlijke rechten en plichten. In de nieuwe
Oost-Europese lidstaten wordt in dat verband veel belang gehecht aan de historische
dimensie van de civil society. In sommige landen wordt het begrip ‘burgerschap’ ook
verbonden met de integratie van burgers die weliswaar langdurig in het land wonen
of er zelfs geboren zijn, maar nog niet de nationaliteit hebben verworven. De drie
belangrijkste doelstellingen van verantwoordelijk burgerschap zijn kennis van het
politieke systeem, het ontwikkelen van kritisch denken en van bepaalde waarden
en houdingen, en actieve participatie. In veel Noord-Europese landen omvat verantwoordelijk burgerschap ook respect voor de natuur. Een aantal landen legt expliciet
een relatie met religie en/of het christendom.
Burgerschapsvorming wordt in het onderwijs op uiteenlopende wijzen aangeboden: als een afzonderlijk en meestal verplicht onderdeel van het curriculum (éducation
civique in Frankrijk en citizenship education in Engeland), als een geïntegreerd onderdeel van specifieke vakken als geschiedenis of aardrijkskunde, of als een onderwerp
dat in alle vakken geïntegreerd is. De verschillende benaderingen komen ook naast
elkaar voor.
De mate waarin leerlingen een actieve rol spelen binnen de school, bijvoorbeeld
in een leerlingenraad of als klassenvertegenwoordiger, loopt uiteen. Datzelfde geldt
voor de betrokkenheid van ouders.
In bijna alle Europese landen worden leerlingen op enigerlei wijze bij de samenleving betrokken: via uitwisseling met andere scholen, open dagen, inzamelingsacties
voor goede doelen, vrijwilligerswerk of korte stages. De manier waarop kennis,
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vaardigheden en houdingen van leerlingen op het gebied van burgerschap worden
beoordeeld, verschilt per land. In de meeste onderwijssystemen in Europa bepalen
de scholen en de leraren de beoordelingscriteria en -methoden. Sommige landen
hebben standaarden ontwikkeld voor bepaalde leerjaren of onderwijsniveaus (Eurydice 2005).
De Amerikaanse samenleving besteedt al veel langer aandacht aan burgerschapsvorming. De Civic education study 1999 onder 90.000 14-jarige leerlingen in 28 demo6
cratische landen laat dat ook zien. Amerikaanse leerlingen scoorden significant
hoger op burgerschapskennis dan het internationale gemiddelde (Torney-Purta et
al. 2001). Dat is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de burgerschapscultuur
in de Verenigde Staten een heel andere is dan in Europa en in Nederland. Volgens
de Amerikaanse historicus James Kennedy gaat het in zijn land bij burgerschap in
de eerste plaats om wat iemand voor zijn naaste omgeving doet. In de tweede plaats
gaat het om een actieve opstelling in de civil society en in de derde plaats om het
nemen van politieke verantwoordelijkheid (stemmen, actief bezig zijn met de politiek, je inzetten voor de rechten van anderen en opkomen voor je eigen rechten). In
Nederland valt burgerschap volgens Kennedy nauwelijks te onderscheiden van goed
gedrag. De sociale kanten van burgerschap zijn hier goed vertegenwoordigd, maar
het heeft geen politieke of ideologische inhoud. Nederlanders zien de politiek en de
rechtsstaat niet als hun verantwoordelijkheid. Dat heeft te maken met het ontbreken
van een staatsideologie. In immigratielanden als de Verenigde Staten en Canada is
dat wel het geval. Amerikanen voelen zich verplicht om iets te doen voor mensen
aan wie zij veel te danken hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een donatie aan een
alumnifonds van de universiteit. In Nederland komt dat niet voor (aldus Kennedy,
geciteerd in: Van der Graaf 2008). Dat laatste hangt waarschijnlijk samen met het feit
dat (onderwijs)voorzieningen in Nederland, anders dan in de Verenigde Staten, grotendeels vanuit de collectieve middelen (belastingopbrengsten) worden bekostigd.

7.3

Invulling van de opdracht tot burgerschapsvorming in het onderwijs

In het onderwijs wordt op verschillende manieren inhoud gegeven aan burgerschapsvorming. Door het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie in
het onderwijs, door lessen in vakken als maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en met maatschappelijke stages.

7.3.1

Actief burgerschap en sociale integratie in het onderwijs

Veel ruimte voor eigen invulling door scholen en instellingen
Bevordering van actief burgerschap en sociale integratie is in Nederland dus sinds
kort in een wettelijke regeling vastgelegd. Scholen kunnen eigen keuzes maken,
die passen bij hun eigen missie of visie. De overheid geeft er slechts in globale
termen richting aan. Wel moeten scholen rekenschap afleggen over hun activiteiten.
Burgerschapsvorming in het onderwijs
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De nieuwe wettelijke opdracht maakt dan ook onderdeel uit van het eerdergenoemde
toezichtkader van de Inspectie (zie § 7.1.5).

Hoeveel belang hechten schoolbesturen eigenlijk aan burgerschap en sociale integratie?
De afgelopen decennia zijn er steeds meer taken naar de scholen toegeschoven,
zoals onlangs de burgerschapsvorming en sociale integratie en de maatschappelijke
stage in het voortgezet onderwijs. Ze kunnen deze opdrachten breed, maar ook smal
invullen. In het onderwijs zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het onderwijs. Bij nieuwe maatschappelijke opdrachten verschillen deze besturen duidelijk in taakopvatting, zo blijkt uit een recent verschenen onderzoek van
het Sociaal en Cultureel Planbureau onder 500 besturen van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs (Turkenburg 2008). Het onderzoek biedt een aardig
inzicht in de opvattingen van schoolbesturen over acht maatschappelijke taken
binnen het thema ‘burgerschapsvorming’. In tabel 7.1 wordt aangegeven in hoeverre
besturen van scholen voor primair onderwijs (po) en voor voortgezet onderwijs (vo)
deze acht maatschappelijke opdrachten in principe een reguliere taak van de school
vinden (kolom 1 en 2 in de tabel), in hoeverre daarin verschillen optreden tussen de
besturen van de vier grootste richtingen (kolom 3-6) en in hoeverre dat het geval is
voor schoolbesturen met uiteenlopende opvattingen over het morele eigenaarschap
van de school: ligt dat eigenaarschap bij de samenleving (kolom 7), bij de ouders
(kolom 8) of bij het schoolbestuur zelf (kolom 9)?
Tabel 7.1
Zaken die volgens schoolbesturen in principe tot de reguliere taken van de school worden
gerekend, naar type bestuur, a 2007 (in procenten)

po

vo

op

rk

pc

ab

samen
leving

ouders

school
bestuur

79

88

94

82

73

80

90

75

79

veiligheid op school

100

100

100

100

100

100

100

100

100

veiligheid omgeving

74

76

65

73

78

79

72

75

76

sociale samenhang op school

96

99

99

97

94

96

99

95

94

integratie / voorkomen segregatie

sociale cohesie in de buurt

55

67

64

70

51

52

62

52

58

maatschappelijke projecten / stages

62

96

73

67

58

78

81

63

64

goed/democratisch burgerschap

79

93

85

87

76

80

91

79

76

morele ontwikkeling/normen en waarden

99

98

99

97

99

99

100

100

95

a

Po = primair onderwijs; vo = voortgezet onderwijs; op = openbaar onderwijs; rk = rooms-katholiek onderwijs; pc = protestantschristelijk onderwijs; ab = algemeen bijzonder onderwijs.

Bron: SCP (SBN’07)

De cijfers laten over het algemeen een hoge mate van consensus tussen de schoolbesturen zien. Toch liggen de accenten soms anders. Besturen in het voortgezet
onderwijs zien maatschappelijke projecten of stages vaker als een reguliere taak van
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de school dan besturen in het basisonderwijs. Dat is logisch, als je bedenkt dat veel
scholen de maatschappelijke stage net hebben ingevoerd. Protestants-christelijke
schoolbesturen zijn over het algemeen wat terughoudender als het gaat om schooloverstijgende maatschappelijke opdrachten als integratie dan wel het voorkomen
van segregatie, sociale cohesie in de buurt, en maatschappelijke projecten of stages.
pc-schoolbesturen zijn naar verhouding ook het vaakst (59%) de mening toegedaan
dat ze primair gemandateerd zijn door de ouders en dat ouders dus eigenaar zijn
van de school. Ook onder algemeen bijzondere schoolbesturen komt die opvatting
over het eigenaarschap van de school relatief vaak voor (45%). Schoolbesturen die
van mening zijn dat de school eigenlijk van de samenleving is – een opvatting die het
meest voorkomt in het openbaar onderwijs (50%) en het rooms-katholiek onderwijs
(44%) – onderschrijven over het algemeen wat vaker schooloverstijgende maatschappelijke opdrachten als het voorkomen van segregatie en het bevorderen van democratisch burgerschap (Turkenburg 2008: 56).
Het merendeel van de schoolbesturen laat de invulling van de verschillende maatschappelijke opdrachten aan de scholen zelf over. Bijna de helft (49%) bemoeit zich
er niet mee; 11% probeert het aantal extra activiteiten en taken voor scholen juist te
beperken. Nog geen 20% van de schoolbesturen vindt dat zij scholen op de verschillende maatschappelijke opdrachten dienen aan te spreken; ruim 20% voert er een
gesprek over met de school. Grote schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (die
verantwoordelijk zijn voor meerdere scholen) sturen hun scholen naar verhouding
het sterkst aan (Turkenburg 2008: 118).

Welke invulling geven scholen zelf aan actief burgerschap en sociale integratie?
Uit onderzoek van de Inspectie van het onderwijs kunnen we afleiden welke invulling
scholen zelf geven aan de nieuwe maatschappelijke taak om actief burgerschap en
sociale integratie te bevorderen. De scores in tabel 7.2 zijn gebaseerd op informatie
van de schoolleiders en hebben betrekking op het schooljaar 2006/’07.
Vormen van cohesiebevorderend onderwijs die voor leerlingen het meest van belang
worden geacht zijn: het aanleren van sociale vaardigheden, beleefdheid en fatsoen,
en het zich eigen maken van basiswaarden. Scholen besteden daar naar eigen zeggen
wekelijks aandacht aan. Ook ziet men de school als een belangrijke oefenplaats.
Er zijn hierbij duidelijke verschillen naar schooltype. In het (voortgezet) speciaal
onderwijs (so en vso) en het praktijkonderwijs (pro), waarin veel leerlingen met leeren gedragsproblemen zitten, wordt het meeste belang gehecht aan sociale vaardigheden en goede omgangsvormen. De school wordt er voor leerlingen ook het meest
als een oefenplaats gezien. Aan ‘kennis van democratie’ hecht men in het kader van
de maatschappelijke en persoonsvorming in alle schooltypen het minst belang.
Mogelijk hangt dat laatste samen met het feit dat dit onderwerp vaak al in vakken
als geschiedenis of maatschappijleer aan de orde komt. Ook aan kennismaking met
andere culturen en aan godsdienst en levensbeschouwing besteden de scholen naar
verhouding weinig aandacht (Inspectie van het onderwijs 2008b: 220, 225-226).
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Tabel 7.2
Belang dat scholen hechten aan verschillende vormen van maatschappelijke vorming en
persoonsvorming, naar schooltype, 2006/’07 (in gemiddelden op schaal 1-7)

sociale vaardigheden

bao

sbao

pro

vmbo

havo/vwo

so

vso

5,7

5,7

6,1

5,9

5,3

6,2

6,2

beleefdheid en omgangsregels

4,6

4,7

4,9

4,6

4,4

4,8

5,1

andere culturen

3,0

3,3

3,0

3,3

3,4

2,8

2,9

basiswaardenb

4,7

4,7

4,7

4,7

5,1

5,1

4,7

godsdienst/levensbeschouwing

3,7

3,5

2,4

3,2

3,2

2,3

2,3

kennis van democratie

2,6

2,8

2,3

3,3

2,9

2,3

2,5

school als een oefenplaats

4,0

4,0

4,9

4,1

4,1

4,6

4,6

a

b

bao = basisonderwijs; sbao = speciaal basisonderwijs; pro = praktijkonderwijs; vmbo = voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs; havo/vwo = hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;
so = speciaal onderwijs; vso = voortgezet speciaal onderwijs.
Vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid (tolerantie), autonomie, het
afwijzen van onverdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie.

Bron: Inspectie van het onderwijs (2008: 220)

De meeste scholen (ruim 80%) hebben inmiddels een visie ontwikkeld op de invulling van deze nieuwe maatschappelijke opdracht. De aard van de leerlingenpopulatie en de identiteit van de school (de kijk op mens en maatschappij) spelen daarbij
een belangrijke rol. Opmerkelijk is dat basisscholen nauwelijks een verband leggen
tussen het beleid met betrekking tot de sociale veiligheid binnen de school (bv. het
tegengaan van fysiek geweld of het registeren van incidenten) en het formuleren van
doelstellingen voor de invulling van de burgerschapsvorming, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie (Ruiter et al. 2008). Het lijkt erop dat scholen veiligheid en burgerschap als losstaande onderwerpen behandelen. Wellicht omdat ook de overheid
(ministerie en Inspectie) en de ondersteunende instellingen (leerplanontwikkeling,
pedagogische centra) ze als afzonderlijke beleidsdossiers behandelen.
Gebrek aan tijd en geschikt lesmateriaal en onvoldoende deskundigheid bij
leraren (vooral in het voortgezet onderwijs) stellen scholen naar eigen zeggen voor
problemen. Basisscholen hebben daarnaast ook moeite met de aansluiting tussen
school en thuis en het vinden van goede manieren om burgerschap in te vullen
(Inspectie van het onderwijs 2008b: 227). Dat er juist in het voortgezet onderwijs
onvoldoende deskundigheid bij leraren wordt gesignaleerd, is opmerkelijk. Anders
dan het basisonderwijs beschikt het voortgezet onderwijs immers over vakdocenten
op het terrein van de maatschappelijke vorming, namelijk leraren maatschappijleer.

7.3.2

Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) krijgt de socialisatiedoelstelling niet
alleen gestalte in vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer, maar
ook in de interactie tussen leraren en leerlingen of via de deelname van leerlingen
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aan een leerlingen- of medezeggenschapsraad. Tot op heden komt burgerschapsvorming echter het meest herkenbaar tot uitdrukking in het vak maatschappijleer.
Maatschappijleer werd begin jaren zeventig in het onderwijsprogramma van het
7
voortgezet onderwijs opgenomen. Minister Cals omschreef de doelstelling ervan
destijds als het bijbrengen van ‘enige kennis en inzicht van menselijke en groepsverhoudingen’. Hoewel maatschappelijke verhoudingen ook bij traditionele maatschappijgerichte vakken als geschiedenis en aardrijkskunde aan de orde kwamen, was er
geen sprake van een gerichte opzet en programmering van de maatschappelijke en
staatsburgerlijke vorming, aldus de minister (Vis 1984). In het overleg met de Tweede
Kamer werd wel benadrukt dat het nieuwe vak geen voorgeschreven inhoud zou
krijgen, dat er geen lerarenopleiding voor zou komen en dat het geen eindexamenvak
zou worden.
Bij de start bestond er dan ook grote onduidelijkheid over de inhoud. Men wilde
naast de genoemde cognitieve doelstelling ook een belangrijke plaats toekennen
aan maatschappelijke bewustwording en het aanleren van sociale vaardigheden
(Wittebrood 1995). Er was echter geen deugdelijk leerplan en ook een bevoegdheidsregeling voor docenten maatschappijleer ontbrak. Geschiedenisleraren, maar ook
andere vakleerkrachten, deden het ‘erbij’. Zij werden echter al snel verdrongen door
net afgestudeerde sociale wetenschappers (de 1968-generatie), waardoor het vak een
links imago kreeg. Omdat maatschappijleer niet de status van een examenvak had,
nam het van meet af aan een marginale positie in. Soms werd het zelfs helemaal niet
gegeven en werden de beschikbare uren voor andere doeleinden ingezet (Herweijer
en Van Praag 1988).
Sinds de invoering van het vak maatschappijleer heeft een groot aantal commissies en werkgroepen zich gebogen over de inhoudelijke invulling ervan. In 1981
formuleerde de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (slo) een visie op het vak.
Daarin stonden thema’s als ‘opvoeding en vorming’, ‘arbeid en vrije tijd’, ‘staat en
maatschappij’, ‘woon- en leefmilieu’ en ‘internationale verhoudingen’ centraal.
Later kwam daar ook nog het thema ‘technologie en samenleving’ bij. In de loop
van de jaren tachtig werd begonnen met de voorbereiding van een experiment met
een facultatief eindexamen. Dat betekende achteraf bezien de redding van het vak.
Er vonden in die jaren namelijk regelmatig debatten plaats over de afschaffing van
maatschappijleer. De commissie die het eindexamen voorbereidde, nam de thema’s
van slo over en adviseerde bovendien de examinering te beperken tot de toetsing van
kennis en vaardigheden. Toetsing van attituden achtte men niet mogelijk. Daardoor
kwamen de cognitieve aspecten van de maatschappijleer meer op de voorgrond te
staan, dit ten koste van de maatschappelijke vorming. Over deze accentverschuiving
waren de meningen overigens sterk verdeeld.
In de jaren negentig groeide de kritiek op de thematische aanpak van het vak.
De toenmalige bewindspersonen vonden dat het vak een belangrijke plaats moest
krijgen in de nieuwe bovenbouw van de tweede fase havo/vwo (profielen en het
studiehuis), die in 1998/1999 werd ingevoerd. Maatschappijleer zou verplicht worden
in de twee maatschappijprofielen. Dit idee sneuvelde, toen er tijdens de voorbereidinBurgerschapsvorming in het onderwijs
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gen grote inhoudelijke meningsverschillen ontstonden. Uiteindelijk kreeg het havo
maatschappijleer en het vwo een combinatievak geschiedenis/maatschappijleer.
Sinds de invoering van de vernieuwde tweede fase, in 2007, is dat combinatievak
weer van de baan.
Maatschappijleer is nu een zelfstandig en verplicht vak voor alle leerlingen in de
bovenbouw van het havo/vwo. De thematische aanpak is vervangen door een domeinenaanpak. De hoofdgebieden daarin zijn: ‘parlementaire democratie’, ‘rechtsstaat’,
‘verzorgingsstaat’ en ‘de pluriforme samenleving’. Het verplichte vak maatschappijleer, waarvoor in de bovenbouw van het havo/vwo in totaal 120 uur beschikbaar
8
is, richt zich vooral op aspecten van burgerschapsvorming. Het vak kan daarnaast
worden gekozen als profielvak in de twee maatschappijprofielen ‘Economie en maatschappij’, en ‘Cultuur en maatschappij’. Dit profielkeuzevak kreeg de aanduiding
9
‘maatschappijwetenschappen’. Het afgelopen jaar was er sprake van een opvallende
stijging in het percentage scholen met havo, atheneum of gymnasium dat het nieuwe
keuzevak maatschappijwetenschappen aanbiedt (Tweede fase Adviespunt 2007b).
Ook in de bovenbouw van het vmbo is maatschappijleer een verplicht vak. Het
vak kan eveneens gekozen worden in het sectorverplichte deel en het vrijekeuzedeel
(maatschappijleer 2). Het keuzevak wordt op ongeveer 200 vmbo-scholen aangeboden in de gemengde en theoretische leerweg (www.nvlm.nl).
Maatschappijleer heeft zich de afgelopen veertig jaar dus ontwikkeld van een marginaal vak naar een eindexamenvak. Burgerschapsvorming zal vermoedelijk vooral
worden aangeboden in het verplichte vak maatschappijleer. Hoe de leraren hier
invulling aan zullen geven, is nog onduidelijk. Ligt het accent bij het vak maatschappijleer vooral op kennis(overdracht), bij de maatschappelijke stage gaat het veel meer
om sociale vaardigheden en houdingen.

7.3.3

De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Jongeren van hogerhand aansporen om zich actief in te zetten voor de samenleving
is niet nieuw. In de afgelopen decennia werd diverse malen de wenselijkheid van een
sociale dienstplicht aan de orde gesteld. Bij de afschaffing van de militaire dienstplicht, in 1996, ontstond er opnieuw discussie over. Een sociale dienstplicht, waarbij
iedere jongere verplicht enige tijd als vrijwilliger moet werken, kwam er echter niet.
Een dergelijke verplichting kan alleen worden opgelegd indien er sprake is van landsbelang, bijvoorbeeld in tijden van oorlog. Invoering kan wel op vrijwillige basis. Die
optie, die ook wel bekend staat onder de naam ‘sociaal jaar’, richt zich met name op
10
schoolverlaters.
De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is een derde variant. Deze
variant heeft als voordeel dat ze aan het voortgezet onderwijs vergelijkbare mogelijkheden tot maatschappelijke vorming en ontwikkeling van sociale competenties biedt
als de beroepsgerichte stage in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
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In het jaar 2000 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering
werd uitgenodigd de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs verder uit
11
te werken. Dat vormde de aanzet tot de start van een proefproject op tien scholen
12
(in 2003) en een landelijke subsidiëring vanaf het schooljaar 2005/’06. Uit onderzoek onder de scholen die in dat laatste jaar van start gingen (51% van de scholen
voor voortgezet onderwijs), bleek hun belangstelling voor de stage veel groter dan
verwacht. Een belangrijke motivatie voor scholen vormde het feit dat een maatschappelijke stage leerlingen leert samenwerken, sociale vaardigheden helpt ontwikkelen en hen kennis laat maken met vrijwilligerswerk. De scholen startten op kleine
schaal, meestal met een groep van maximaal 100 leerlingen (15-17 jaar) uit de derde,
vierde of vijfde klas van het voortgezet onderwijs, waarvan de helft afkomstig was
uit het vmbo. Bijna 80% van de scholen stelde de stage verplicht, hoewel dat niet was
voorgeschreven. Het merendeel van de stages duurde tussen de drie en tien dagdelen
en werd zowel binnen als buiten schooltijd uitgevoerd. Leerlingen bleken volgens
het onderzoek de voorkeur te geven aan stages binnen schooltijd; vrijwilligersorganisaties hadden echter meer klussen in de avonduren en de weekeinden. De sectoren
‘zorg’, ‘welzijn’ en ‘sport’ boden de meeste stages, maar ook in de sectoren ‘kunst
en cultuur’, en ‘natuur en milieu’ bestond veel belangstelling (Alblas 2006). In het
schooljaar 2006/’07 maakten al 481 scholen voor voortgezet onderwijs (74%) gebruik
van de aanvullende bekostigingsregeling van ocw. Volgens een onderzoek onder
300 deelnemende scholen was de maatschappelijke stage in dat jaar in 35% van de
scholen goed ingebed in het curriculum, in 48% enigszins en in 18% niet (Senter
Novem 2007).
In 2007 werd de maatschappelijke stage opgenomen in het beleidsprogramma
Samen werken, samen leven van het kabinet Balkenende iv. Doel is dat alle jongeren
in het voortgezet onderwijs nader kennismaken met de samenleving én er een
onbetaalde bijdrage aan leveren. De overheid vindt het van belang dat leerlingen
onbezoldigd iets voor een ander doen. Zo ervaren ze hoe mooi dat kan zijn en leren
ze dat hun inzet ertoe doet. Door er op school gezamenlijk op terug te kijken en
erover te discussiëren, biedt de maatschappelijke stage tevens aanknopingspunten
voor sociale en burgerschapsvorming. Doordat mensen al op jonge leeftijd kennismaken met ‘de ander’, wordt er bovendien een basis gelegd voor toekomstig vrijwilligerswerk, aldus de nota Samen leven kun je leren (ocw 2007). Deze nota schetst een
plan van aanpak voor de invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet
onderwijs. De stage kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale samenhang.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen die vanaf het schooljaar 2007/’08 naar
het voortgezet onderwijs gaan, tijdens hun opleiding een maatschappelijke stage
13
volgen van minimaal 72 uur (bv. twee dagdelen per week gedurende 12 weken).
Dat is aanzienlijk langer dan de gemiddelde stageperiode op dit moment. De stage
wordt een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Scholen mogen zelf de
invulling bepalen, zodat de stage aansluit bij het schooltype, de aard van de leerlingenpopulatie en de pedagogisch-didactische aanpak. Omdat veel vrijwilligerswerk
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buiten de reguliere schooltijden plaatsvindt, mag de stage ook ’s avonds en in het
weekend plaatsvinden. Het is wel de bedoeling dat leerlingen op school gezamenlijk
op de stage terugkijken en bespreken wat zij hebben meegemaakt. Het volgen van
een stage is niet vrijblijvend. De beoordeling vindt op vergelijkbare wijze plaats als
bij het vak lichamelijke opvoeding. Op verzoek van de scholen vindt vermelding op de
cijferlijst plaats. Dit erkent het nut van de stage en de geleverde inspanning.
Leerlingen gaan in principe zelf op zoek naar een stageplek, binnen of buiten
de school. De school heeft vooral een begeleidende en stimulerende rol en helpt
leerlingen die dat nodig hebben. De maatschappelijke stage zal tussen 2007 en 2011
gefaseerd worden ingevoerd. Vanaf 2011 wordt de maatschappelijke stage wettelijk
verplicht en gaat de Inspectie van het onderwijs er toezicht op uitoefenen.

7.4

Wat vinden jongeren zelf en in hoeverre zijn ze maatschappelijk actief?

7.4.1

Opvattingen over burgerschapsvorming, samenleving en politiek

Het Nationaal vrijheidsonderzoek (Verhue et al. 2006), dat jaarlijks in opdracht van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt uitgevoerd, laat zien hoe de Nederlandse
bevolking aankijkt tegen de opvoeding van ouders en de rol van de school als het
gaat om burgerschapsvorming. Ruim driekwart van de bevolking (78%) was in 2006
van mening dat ouders hun kinderen te weinig leren respectvol om te gaan met verschillen tussen mensen. Een veel kleinere meerderheid (52%) vond dat scholen hier
te weinig aandacht aan besteden. Ook als het erom gaat kinderen te leren functioneren als actief en verantwoordelijk burger in de samenleving, vindt men vaker dat
het de ouders zijn die tekortschieten (72%) dan het onderwijs (62%). Op de stelling
dat ouders bij de opvoeding van hun kinderen veel meer aandacht moeten besteden
aan het bijbrengen van normen en waarden, antwoordt maar liefst meer dan 90%
bevestigend.
Uit tabel 7.3 blijkt overigens ook dat jongeren (13-25 jaar) anders denken over de
rol van ouders dan oudere leeftijdscategorieën. Zij zijn minder vaak van mening dat
ouders tekortschieten in het bijbrengen van burgerzin of meer aandacht zouden
moeten besteden aan het bijbrengen van normen en waarden.
De in tabel 7.3 genoemde stellingen gaan met name over tekorten in sociaal of
maatschappelijk burgerschap bij kinderen. Het gaat dan om zaken als respect, goede
omgangsvormen en normen en waarden. Hoe staat het echter met het politieke
burgerschap van jongeren en, meer in het bijzonder, met hun kennis, houdingen en
vaardigheden op het gebied van de democratie? Dat laatste is in 2007 onderzocht
14
onder bijna 800 jongvolwassenen van 18-25 jaar. Als dat onderzoek één ding duidelijk maakt, dan zijn het wel de grote verschillen tussen hoog- en laagopgeleide jon15
geren. Dat er verschillen zijn in kennis over democratie (bv. kennis over kiesrecht,
kenmerken van een parlementaire democratie, scheiding der machten, politieke
partijen, collectieve voorzieningen en Europa) is niet zo verwonderlijk.
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Tabel 7.3
Vijf stellingen over het bijbrengen van burgerzin en van waarden en normen, bevolking van 13 jaar
en ouder, naar leeftijdscategorie, 2006 (in procenten helemaal of enigszins mee eens)
13- 24 25-54 ≥ 55
totaal jaar
jaar
jaar
ouders leren hun kinderen te weinig respectvol om te gaan met de
verschillen tussen mensen in onze samenleving

78

50

82

88

het onderwijs in Nederland is te weinig gericht op het leren omgaan
met verschillen tussen mensen in de samenleving

52

43

51

59

ouders leren hun kinderen te weinig om als actief en verantwoordelijk
burger te functioneren in de samenleving

72

44

75

85

leerlingen in het Nederlandse onderwijs leren te weinig dat ze als actief
en verantwoordelijk burger moeten functioneren in de samenleving

62

53

61

67

ouders zouden bij de opvoeding van hun kinderen veel meer aandacht
moeten besteden aan het bijbrengen van normen en waarden

92

78

95

96

Bron: Verhue et al. (2006: 21-24)

Verschillen tussen hoger, middelbaar en lager opgeleide jongeren worden echter ook
zichtbaar in hun houding ten opzichte van de samenleving en de politiek, zoals blijkt
uit tabel 7.4.
Tabel 7.4
Houdingen ten aanzien van samenleving en politiek, bevolking van 18-25 jaar, naar
opleidingsniveau, 2007 (in procenten mee eens)
laagmiddelbaar hoogtotaal opgeleid opgeleid
opgeleid
samenleving
in een democratie moet je accepteren dat er soms dingen
worden besloten waar je het niet mee eens bent

85

70

82

91

rekening houden met anderen mag niet ten koste gaan van
je eigen vrijheid

63

72

64

59

niemand heeft het recht om mij voor te schrijven wat ik
moet doen of laten

57

62

58

54

de meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze
doen
politici begrijpen niets van wat er in de samenleving leeft

58
54

54
72

49
66

67
39

meestal verliezen onze vertegenwoordigers in de Tweede
Kamer al snel contact met de mensen in het land

84

83

91

79

mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de
regeringspolitiek

62

73

73

52

politiek

Bron: Binnema et al. (2007: 41 en 55)
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Tabel 7.4 laat zien dat hoe lager jongvolwassenen zijn opgeleid, hoe vaker ze vinden
dat rekening houden met anderen niet ten koste mag gaan van hun eigen vrijheid
en dat niemand het recht heeft om ze voor te schrijven wat ze moeten doen of laten.
Ook de gedachte dat je in een democratie moet accepteren dat er soms dingen
worden besloten waar je het niet mee eens bent, wordt minder vaak onderschreven
naarmate men lager is opgeleid. Lager en middelbaar opgeleiden zijn ook duidelijk
minder positief over politici en over de politiek dan hoger opgeleiden. Uit het hele
onderzoek, waarin veel meer stellingen aan de jongeren werden voorgelegd, valt het
volgende te concluderen: hoe lager jongeren zijn opgeleid, hoe minder zij betrokken
zijn bij de samenleving en hoe minder zij zich maatschappelijk verantwoordelijk
voelen. Het onderzoek laat bovendien zien dat lager opgeleiden zich minder kunnen
verplaatsen in anderen en andersdenkenden en een hogere mate van autonomie voor
zichzelf opeisen. Ook qua vaardigheden (gebruik van bepaalde informatiebronnen,
onderscheid kunnen maken tussen feiten en meningen, een mening kunnen vormen,
kunnen discussiëren en deelnemen aan politieke activiteiten) hebben lager en middelbaar opgeleiden een achterstand op hoger opgeleiden (Binnema et al. 2007: 2-8).
Er valt dus nog het nodige te doen als het gaat om burgerschapsvorming van
jongeren. De Winter (2000) wijst erop dat democratie als politiek systeem, maar ook
als levensstijl – in de zin van ‘je tolerant en verdraagzaam gedragen’ – kwetsbaar is.
Dit gaat zeker op voor complexe en pluriforme samenlevingen als de onze, waarin
bindingen tussen mensen losser lijken te worden, er veel discussie is over waarden en
normen, en het proces van volwassen worden voor jongeren steeds ingewikkelder is
geworden. In zo’n situatie is aandacht voor socialisatie – gericht op het aanleren van
een democratic way of life, waarin niet alleen het belang van jezelf, maar ook dat van de
ander centraal staat – van groot belang (De Winter 2000 en 2007).

7.4.2

Maatschappelijke participatie door jongeren

Betrokkenheid van de jeugd bij de samenleving is niet alleen in het onderwijsbeleid, maar ook in het jeugdbeleid een belangrijk thema. Incidenten rond groepen
jongeren, maar ook de vraag of ouders vandaag de dag wel voldoende in staat zijn
hun kinderen naar behoren op te voeden, versterken de bezorgdheid over de maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd. We willen dat ‘de jeugd meedoet, zich
verantwoordelijk en betrokken voelt voor de samenleving’ schrijft de minister van
Jeugd en Gezin in de nota Alle kansen voor alle kinderen (Jeugd en Gezin 2007: 20). Maar
in hoeverre is er reden tot bezorgdheid? Is de jeugd van tegenwoordig werkelijk zo
egocentrisch en materialistisch ingesteld als vaak wordt beweerd?
Tabel 7.5 geeft een antwoord op de vraag in hoeverre jongeren van 16-24 jaar op
dit moment maatschappelijk betrokken zijn, in die zin dat ze lid zijn van een of meer
verenigingen of organisaties, aan vrijwilligerswerk doen, dan wel geregeld hulp
geven aan mensen die ziek of gehandicapt zijn. De tabel laat ook zien in hoeverre zij
daarin verschillen van oudere leeftijdscategorieën.
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Tabel 7.5
Maatschappelijke participatie, bevolking van 16-79 jaar, naar leeftijdscategorie, 2007
(in procenten)
lidmaatschap van een of meer
verenigingen/organisaties

vrijwilligerswerk binnen
vereniging/organisatie

hulp aan zieken of gehandicapten (informele zorg)

16-24 jaar

61

25

9

25-34 jaar

58

23

6

35-44 jaar

62

30

13

45-54 jaar

64

29

20

55-64 jaar

65

28

19

65-79 jaar

58

22

19

totaal

62

27

15

Bron: SCP (AVO’07)

Uit tabel 7.5 blijkt dat het met de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van
jongeren tussen de 16 en 25 jaar wel meevalt. Ze zijn even vaak lid van verenigingen
en organisaties en nemen bijna evenveel deel aan vrijwilligerswerk als oudere leeftijdsgroepen. Ouderen zijn wel vaker dan jongeren lid van meer dan één vereniging
of organisatie. Alleen bij het bieden van informele hulp zijn jongeren wat minder
actief. Dat kan echter samenhangen met het feit dat de hulpvraag vanuit de directe
omgeving (ouders, familieleden en vrienden) aan mensen op jeugdige leeftijd nog
niet zo groot is.
Bij de politieke betrokkenheid onder jongeren was sprake van duidelijke verschillen naar opleidingsniveau, zo constateerden we eerder in dit hoofdstuk. Doen zich
bij de maatschappelijke participatie van jongeren en jongvolwassenen vergelijkbare
verschillen voor? Is ook daar het opleidingsniveau een bepalende factor? Tabel 7.6
geeft inzicht. Binnen de groep van 16-24-jarigen wordt onderscheid gemaakt tussen
jongeren en jongvolwassenen die nog volledig dagonderwijs volgen en zij die dat niet
meer doen. Vanwege de kleine aantallen zijn het doen van vrijwilligerswerk en het
bieden van informele zorg in deze tabel samengenomen.
Zowel bij scholieren en studenten als bij jongeren die geen volledig dagonderwijs
meer volgen, is in tabel 7.6 sprake van een duidelijk verschil in maatschappelijke
participatie tussen jongeren uit het algemeen vormend onderwijs (havo/vwo) en
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), een bevinding die ook uit internationaal
vergelijkend onderzoek naar voren komt. In paragraaf 7.6 zullen we aangeven dat dit
verschil in maatschappelijke participatie feitelijk een onbedoeld effect is van de aard
van ons onderwijsbestel, dat gekenmerkt wordt door een sterk ontwikkeld stelsel van
beroepsonderwijs (Van de Werfhorst 2008).
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Tabel 7.6
Maatschappelijke participatie, bevolking van 16-24 jaar, naar opleidingsniveau, 2007
(in procenten)
lidmaatschap van een of meer
verenigingen/organisaties

vrijwilligerswerk en/of
informele zorg

scholieren en studenten (59%)
speciaal onderwijs / bovenbouw vmbo

39

11

bovenbouw havo/vwo

78

38

mbo

64

28

hbo/wo

70

40

geen voltijddagonderwijs meer (41%)
t/m vmboa

41

18

t/m havo/vwoa

64

40

t/m mboa

58

31

t/m hbo/woa

73

36

a

Hoogst voltooide opleidingsniveau.

Bron: SCP (AVO’07)

7.5

Burgerschapsvorming en maatschappelijke stages: ervaringen en effecten

7.5.1

Burgerschapsvorming: ervaringen en effecten

De wettelijke opdracht tot het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie is in Nederland inmiddels ruim twee jaar van kracht. Het merendeel van de
scholen heeft in die periode een visie uitgewerkt en globale doelen geformuleerd,
maar van een samenhangend programma met uitgewerkte doelen per leerjaar is op
de meeste scholen nog geen sprake (Inspectie van het onderwijs 2008b: 221-222). Dat
betekent overigens niet dat het onderwijs geen aandacht schenkt aan de maatschappelijke vorming van leerlingen. Scholen besteedden altijd al aandacht aan sociale
vaardigheden en goede omgangsvormen, maar meer op gevoel dan vanuit een
samenhangende visie op hun socialisatiefunctie. Er wordt overwegend met projecten
16
gewerkt (Onderwijsraad 2007: 16-17). De Inspectie probeert scholen tot een meer
planmatige en structurele aanpak te bewegen en kijkt bij het toezicht vooral of scholen in dat opzicht vorderingen maken (Inspectie van het onderwijs 2008b).
Voor het bereiken van de beoogde doelstellingen moeten leerkrachten weten
welke onderwijsstrategieën en -methoden ze het beste kunnen gebruiken om de
morele en sociale ontwikkeling van hun leerlingen te bevorderen. Daarover is echter
nauwelijks iets bekend. Uit een brede internationale literatuurstudie blijkt dat verreweg de meeste studies gaan over het wat en waarom (de doelstellingen van burgerschapsvorming), maar dat er relatief weinig aandacht is voor het hoe (de invulling
daarvan door scholen en leerkrachten). Naar de effectiviteit van enkele veelgebruikte
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onderwijsstrategieën – een probleemgeoriënteerde aanpak, werken in kleine groepen, discussie in de klas, gebruik maken van onderwerpen met een morele dimensie,
gebruik van literatuur en drama, vrijwilligerswerk – is nog nauwelijks empirisch
onderzoek gedaan. Voor zover dat wel gebeurde, ging het meestal om onderzoek
naar speciale projecten die geen onderdeel uitmaakten van het reguliere onderwijsprogramma (Schuitema et al. 2008).
Er is de afgelopen jaren wel veel onderzoek gedaan naar de inhoud van het begrip
‘sociale competentie’ en wat er nodig is om dat bij leerlingen te ontwikkelen. Ten
Dam et al. (2003) hebben hiervoor eerst een analysekader ontworpen en in aansluiting daarop het meetinstrument ‘burgerschapscompetenties’ ontwikkeld. Dit
instrument bestaat uit een vragenlijst voor leerlingen in het basis- en voortgezet
17
onderwijs in de leeftijdsgroep van 11-16 jaar (Ten Dam et al. 2008). De vragen gaan
over sociale opgaven en taken waarmee jongeren in het dagelijkse leven te maken
hebben. Het meetinstrument omvat vier aspecten van burgerschap:
– democratisch handelen;
– maatschappelijk verantwoord handelen;
– omgaan met conflicten;
– omgaan met verschillen.
Elk van die aspecten of sociale taken wordt in de vragenlijst uiteengelegd in vier
componenten:
– kennis (wat weet jij over…)
– vaardigheid (hoe goed ben jij in…)
– houding (hoe goed past deze uitspraak bij jou?)
– reflectie (hoe vaak denk jij na over…)
Onlangs kwamen de voorlopige resultaten beschikbaar van de eerste meting van
burgerschapscompetenties. Deze werd gehouden in het voorjaar van 2008 onder
leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en klas 3 van het voortgezet onderwijs
(Ledoux et al. 2008). De gegevens zijn afkomstig uit het Cohort onderzoek onderwijsloopbanen onder leerlingen van 5-18 jaar (cool), een omvangrijk steekproefonderzoek onder bijna 16.000 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs.
Tabel 7.7 geeft de gemiddelde scores op de kennisvragen en de schalen voor
vaardigheden, attitude en reflectie voor alle leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en klas 3 van het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen jongens en meisjes, tussen leerlingen in grote en kleinere steden of dorpen,
tussen leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs, en tussen leerlingen met
verschillende cognitieve prestatieniveaus (in het basisonderwijs vastgesteld aan de
hand van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs en in het voortgezet onderwijs aan de hand van het schooltype dat de leerling volgt).
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Tabel 7.7
Gemiddelden op de totaalschalen, naar enkele achtergrondkenmerken, 2008 (n= 15.965)

totale groep

kennis

vaardigheden

attitude

reflectie

0,77

3,04

2,96

2,27

sekse
jongen

0,74

2,97

2,84

2,18

meisje

0,80

3,09

3,04

2,34

zeer sterk stedelijk

0,75

3,11

3,04

2,40

sterk stedelijk

0,77

3,05

2,95

2,27

matig stedelijk

0,76

2,99

2,91

2,22

weinig stedelijk

0,78

3,00

2,90

2,21

basisonderwijs

0,75

3,04

3,00

2,32

voortgezet onderwijs

0,82

3,01

2,81

2,12
2,25

stedelijkheidsgraad

basis/voortgezet onderwijs

schooltype/-niveau
vmbo beroeps

0,68

3,02

2,91

vmbo theoretisch

0,74

3,02

2,94

2,27

havo

0,82

3,04

2,96

2,26

vwo

0,88

3,08

3,02

2,30

Bron: Ledoux et al. (2008)

Uit tabel 7.7 blijkt dat meisjes op alle vier de burgerschapschalen hoger scoren dan
jongens; het gaat echter om kleine verschillen. De scores op de kennistoets zijn lager
naarmate de omgeving van de school meer stedelijk van karakter is. Daarentegen
nemen de scores op de schalen voor vaardigheden, attitudes en reflectie juist toe
met de mate van stedelijkheid van de schoolomgeving. Leerlingen in groep 8 van
het basisonderwijs scoren lager op kennis, maar hoger op vaardigheden, attitude
en reflectie dan leerlingen in de derde klas van het voortgezet onderwijs. De kennis
scores hangen ook samen met het cognitieve prestatieniveau. Naarmate het niveau
van het (geadviseerde) schooltype stijgt, scoren leerlingen hoger op kennis. Met
name (geadviseerde) vwo-leerlingen scoren significant hoger op kennis dan andere
leerlingen. Bij vaardigheden en reflectie scoren alleen de (geadviseerde) vwo-leerlingen significant hoger dan andere leerlingen (Ledoux et al. 2008).
Bij de scores op het kennisaspect van burgerschap liggen de resultaten in de lijn
der verwachting. De scores voor vaardigheden, attitude en reflectie zijn soms wat
moeilijker te duiden. Dat meisjes socialer zijn dan jongens en meer rekening houden
met anderen, is al vaker vastgesteld. Dat basisschoolleerlingen op dit vlak wat hoger
scoren dan leerlingen in het voortgezet onderwijs, kan ook nog wel worden beredeneerd. Basisscholen schenken over het algemeen meer aandacht aan opvoeding en
aan de sociale vorming van hun leerlingen dan scholen voor voortgezet onderwijs.
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De hogere scores op vaardigheden, attitude en reflectie in de meer stedelijke gebieden zijn echter moeilijker te verklaren. Zou dat wellicht iets te maken kunnen hebben
met de multiculturele samenstelling van de leerlingenpopulatie in de grote steden?
Uit een afzonderlijke analyse van de gegevens van basisschoolleerlingen, waarbij
de onderzoekers ook beschikten over achtergrondkenmerken (zoals het sociale en
culturele herkomstmilieu van de leerling), blijkt dat allochtone leerlingen – ook na
correctie voor sociale wenselijkheid – hoger scoren op burgerschapschalen voor
vaardigheden, attitude en reflectie (Ledoux et al. 2008). Mogelijk vormt dat een verklaring voor de hogere scores op dit vlak in de meer stedelijke gebieden.
Deze eerste resultaten kunnen in zekere zin worden beschouwd als een nulmeting
op het gebied van burgerschapscompetenties. De komende jaren zullen de ‘prestaties’ van de leerlingen uit het leerlingencohort 2007/’08 verder worden gevolgd. Op
termijn biedt dit mogelijkheden om evaluatieve uitspraken te doen over de vorderingen van leerlingen op het gebied van burgerschapscompetenties en over pedagogisch
didactische werkwijzen die daarbij effectief zijn.

7.5.2

De maatschappelijke stage: ervaringen en effecten

De afgelopen jaren zijn veel scholen voor voortgezet onderwijs al met de invoering
van de maatschappelijke stage begonnen, constateerden we eerder in dit hoofdstuk.
Inmiddels is dat al op bijna 500 scholen het geval. Daarbij gaat het in bijna 90% van
de gevallen overigens om stages die van veel kortere duur zijn dan de 72 uur die in de
toekomst als minimumnorm wordt gesteld. Dit schooljaar gaan ruim 61.000 leerlingen minimaal 30 uur op maatschappelijke stage. Bij de integrale invoering in 2011
zullen dat er 195.000 zijn. De gefaseerde invoering van de maatschappelijke stage
(2007-2011) biedt de mogelijkheid om nog vóór de wettelijke regeling ervaring op te
doen en te ‘spelen’ met diverse uitvoeringsmodaliteiten.
Uit een eerste evaluatieonderzoek naar de ervaringen van bijna 2.500 leerlingen die
in 2007 aan een maatschappelijke stage deelnamen, en naar het verband tussen
stage-ervaringen en kenmerken van de stage, komt naar voren dat deelname aan de
stage geen effect lijkt te hebben op burgerschapsvaardigheden en politieke betrok18
kenheid. De stage lijkt wel een beperkt positief effect te hebben op deelname aan
vrijwilligerswerk, burgerschapswaarden (met name empathie en altruïsme), betrokkenheid bij goede doelen en het verlenen van sociale steun aan medeleerlingen.
Het gaat hierbij om beperkte (zij het niet verwaarloosbare) effecten. Het effect van
persoonskenmerken was overigens meestal groter dan het effect van het wel of niet
deelnemen aan de stage (Bekkers en Bridges Karr 2008).
Bijna acht op de tien leerlingen waren positief of zeer positief over hun stage.
Leerlingen die de stage leuker, leerzamer, gezelliger, nuttiger en uitdagender
vonden, bleken sterkere burgerschapswaarden en meer burgerschapsvaardigheden
te hebben, vaker vrijwilligerswerk buiten de maatschappelijke stage om te doen en
ook vaker andere leerlingen te helpen. Er konden geen duidelijke en systematische
Burgerschapsvorming in het onderwijs

193

verschillen in deelname-effecten worden vastgesteld tussen groepen leerlingen,
19
bijvoorbeeld naar leeftijd, schooltype of kerkelijke achtergrond. Leerlingen die
hun stage-ervaringen in de lessen op school konden bespreken, waren positiever
over hun stage dan leerlingen bij wie er op school geen aandacht aan werd besteed.
Leerlingen bij wie in de les aandacht werd besteed aan de stage scoorden echter op
geen enkel aspect van burgerschap hoger dan leerlingen bij wie dat niet was gebeurd.
Op basis van hun bevindingen komen de onderzoekers tot de volgende zeven aanbevelingen om de effectiviteit van stages te verbeteren (Bekkers en Bridges Karr 2008:
79-80).
– zorg dat leerlingen tijdens hun stage positieve ervaringen opdoen;
– zorg dat de doelen van de stage voor de leerlingen vooraf duidelijk zijn;
– laat leerlingen hun ervaringen zelf evalueren in het licht van de gestelde doelen en
laat ze erover nadenken;
– beoordeel de stage niet met een cijfer; dat kan de intrinsieke motivatie ondermijnen;
– geef leerlingen beperkte vrijheid bij de keuze van een stageorganisatie;
– laat leerlingen in meerdere jaren ervaringen opdoen met de maatschappelijke
stage;
– laat leerlingen liever in een groepje stage lopen dan alleen; dat bevordert waarschijnlijk hun betrokkenheid.
Het Jongerenpanel Maatschappelijke Stages van de Sociaal-Economische Raad
20
(ser) bracht eind 2007 een rapport uit waarin een uitgewerkte visie wordt gegeven
op de verplichte maatschappelijke stage in het voorgezet onderwijs (Jongerenpanel
2007). Het Jongerenpanel is voorstander van de invoering van verplichte maatschappelijke stages, mits deze regulier werk, beroepsgerichte stages of leerwerkplekken
niet verdringen. De vormgeving van de stage moet volgens het Jongerenpanel zoveel
mogelijk aan de jongeren zelf worden overgelaten. De stage zou minimaal 75 uur en
maximaal 100 uur moeten duren en over meerdere jaren en ten minste twee projecten worden gespreid. Hoewel de maatschappelijke stage niet per se onder schooltijd
hoeft plaats te vinden en ook in de avonduren of in het weekend kan worden ingevuld, moeten de gewerkte uren wel tot de onderwijstijd worden gerekend. Voor alle
uren buiten schooltijd zouden leerlingen een compensatie moeten krijgen. De stage
zou ook studiepunten moeten opleveren. De maatschappelijke stage zou volgens het
Jongerenpanel niet ten koste moeten gaan van één vak (bv. maatschappijleer).

7.6

Kanttekeningen en dilemma’s

De socialisatiefunctie van scholen moet worden versterkt, zo constateerde de Onderwijsraad naar aanleiding van een aantal recentelijk verschenen beleidsagenda’s
voor de verschillende onderwijssectoren. Er is meer nodig dan zorg dragen voor een
stevige kennisbasis (Onderwijsraad 2008). Toch zijn er wel enkele kanttekeningen te
plaatsen bij alle klachten over de hedendaagse jeugd en de hooggespannen verwach194
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tingen omtrent de effecten van burgerschapsvorming in het onderwijs. Aan een
aantal dilemma’s kunnen we evenmin voorbijgaan.

7.6.1

Onderwijs doet ertoe, althans op individueel niveau

Jongeren zijn minder egocentrisch en materialistisch dan vaak wordt beweerd, zo
blijkt uit gegevens over hun maatschappelijke participatie. Ze doen in ieder geval niet
minder aan vrijwilligerswerk dan oudere leeftijdsgroepen. Het type opleiding dat
men volgt of gevolgd heeft (algemeen vormend of beroepsgericht), is wel van invloed.
Bij de houding van jongeren ten aanzien van democratische spelregels, andersdenkenden en de politiek speelt vooral het opleidingsniveau een rol. Hoogopgeleide
jongeren vertonen duidelijk meer burgerzin dan laag- en middelbaar opgeleide jongeren. Onderwijs lijkt er dus wel degelijk toe te doen, althans op individueel niveau.
Een recent vergelijkend onderzoek in negentien Europese landen naar het effect
van onderwijs op actief burgerschapsgedrag (bij mensen van 18 jaar en ouder)
bevestigt de bevinding van een positieve en sterke samenhang tussen het aantal
jaren onderwijs dat men heeft genoten en verschillende vormen van actief politiek
burgerschapsgedrag (het stemmen bij de laatste nationale verkiezingen, lidmaatschap van een politieke partij en deelname aan een protestactie, bv. demonstreren of
21
het tekenen van een petitie) (Hoskins et al. 2008). Een opleiding op tertiair niveau
(hbo, wo) draagt het meest bij aan deze vormen van actief politiek burgerschap.
Hoogopgeleide burgers hebben alleen al daardoor meer invloed op het beleid dan
lager opgeleiden. De onderzoekers plaatsen tegelijkertijd echter een belangrijke
kanttekening bij hun bevindingen. Terwijl ze op individueel niveau een sterk verband
vaststelden tussen opleidingsniveau en actief burgerschap, ging dat geenszins op
voor het collectieve niveau van de samenleving. De meeste Europese landen vormen
daarvan een mooi voorbeeld: het opleidingsniveau is er de afgelopen decennia sterk
gestegen, maar de maatschappelijke betrokkenheid is vaak gedaald. Een verhoging
van het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking leidt dus niet automatisch tot
22
grotere maatschappelijke participatie en meer sociale cohesie.

7.6.2

Zijn de verwachtingen over de bijdrage van het onderwijs niet te
hooggespannen?

Er wordt veel van scholen verwacht. Zijn de verwachtingen niet te hooggespannen? Wordt niet al te gemakkelijk aangenomen dat de school een substantiële en
effectieve rol kan spelen bij het bevorderen van sociale cohesie? Hoeveel empirisch
bewijs is er eigenlijk voor het bekende gezegde ‘jong geleerd, oud gedaan’? Naar
die laatste vraag is een aantal jaren geleden onderzoek gedaan (Dijkstra en Peschar
2004: 17-30). Aan de gedachte van een oorzakelijk verband tussen kenmerken van
individuen, die (gedeeltelijk) door onderwijs en opvoeding tot stand komen of te
beïnvloeden zijn, en sociale cohesie op samenlevingsniveau liggen volgens Dijkstra
en Peschar ten minste de volgende drie vooronderstellingen ten grondslag.
– individuele vaardigheden en houdingen zijn van invloed op maatschappelijke
samenhang;
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– gezin en school zijn van belang bij de totstandkoming daarvan;
– de verworven vaardigheden, houdingen en oriëntaties zijn in de loop der tijd voldoende stabiel om beïnvloeding ervan via het onderwijs zinvol te maken.
Bij de eerste vooronderstelling moet worden aangetekend dat gedragingen en houdingen van mensen niet alleen door socialisatie (het je eigen maken van waarden en
gedragspatronen) worden bepaald. Ook de condities en omstandigheden (wonen,
werk en inkomen, toezicht en sancties) zorgen ervoor dat mensen bepaalde keuzes
maken met betrekking tot hun gedrag. Het beschikken over voldoende hulpbronnen
(via kwalificatie) is dus net zo belangrijk als het leren samenleven.
Bij de tweede vooronderstelling plaatsen de twee onderzoekers de kanttekening
dat er nog weinig bekend is over de effecten van burgerschapsvorming op sociale
cohesie en integratie. Over het effect van de school moeten geen al te hoge verwachtingen worden gekoesterd; onderzoek wijst tot nu toe uit dat persoonskenmerken
over het algemeen van groter belang zijn. Bovendien zijn er behalve de school nog
diverse andere socialiserende actoren: gezin, vrienden, massamedia, het internet, de
jeugdcultuur en de werkomgeving. Ook zij beïnvloeden de gedragingen en houdingen van jongeren.
De derde aanname gaat ervan uit dat oriëntaties en attitudes die op school worden
verworven, later in het leven niet ingrijpend meer zullen veranderen. Op dat punt
lopen de bevindingen echter uiteen. Het lijkt erop dat waarden en opvattingen pas
in de late adolescentie en de jongvolwassenheid stabieler worden. Wat jongeren in
de periode van het basis- en voortgezet onderwijs leren, kan dan ook niet zomaar
worden doorgetrokken naar latere levensfasen. Als scholen al invloed hebben op het
doen en denken van leerlingen, dan zal hun bijdrage altijd begrensd zijn. Opvattingen, houdingen en oriëntaties van jongeren zijn bij het verlaten van de school immers
nog niet uitgekristalliseerd, aldus Dijkstra en Peschar. Het lijkt dus verstandig om
scholen niet met al te hoge verwachtingen op te zadelen.

7.6.3

Burgerschapsvorming in het onderwijs: van ‘leren voor later’ naar ‘leren door te
doen’

In de literatuur worden twee visies op burgerschap onderscheiden: burgerschap als
uitkomst, en burgerschap als praktijk (Lawy en Biesta 2006). In de eerste benaderingswijze heeft het onderwijs tot taak jongeren bepaalde kennis, vaardigheden en
houdingen bij te brengen die zij nodig hebben om later als burger aan de samenleving te kunnen deelnemen. Volgens de tweede visie, burgerschap in de praktijk, staat
de leefwereld van jongeren op het moment zelf centraal. Jongeren leren door deel te
nemen aan allerlei sociale en culturele activiteiten, bijvoorbeeld op school, in hun
vrije tijd of tijdens een baan. De school zou in deze visie een ervaringsplaats moeten
zijn waar de sociale en kritische vermogens van jongeren worden ontwikkeld, een
plaats waar jongeren democratische ervaringen opdoen en waar ze gestimuleerd
worden om na te denken over de ervaringen die ze in andere omgevingen opdoen. Bij
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burgerschapsvorming in het onderwijs zou, volgens de meeste deskundigen, deze
laatste, praktijkgerichte aanpak centraal moeten staan.
Het pleidooi voor burgerschap als praktijk ligt in het verlengde van een bredere
beweging, die in het onderwijs, en zeker in het beroepsonderwijs, geleidelijk aan
gemeengoed aan het worden is: de praktijkgerichte oriëntatie. In het middelbaar en
hoger beroepsonderwijs wordt de beroepspraktijk steeds toonaangevender. Leerlingen brengen daar in het kader van het zogeheten competentiegericht leren steeds
meer onderwijstijd door binnen de beroepspraktijk (Bronneman-Helmers 2006). Als
gevolg van de wettelijke opdracht tot burgerschapsvorming en de invoering van de
maatschappelijke stage zal de praktijkgerichte oriëntatie ook in het voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) verder worden versterkt. Het zal daarbij overigens lang niet altijd eenvoudig zijn een onderscheid te maken tussen activiteiten in
het kader van de beroepsvoorbereidende stage en de maatschappelijke stage (Jongerenpanel 2007: 34-36).
In de bovenbouw van het havo/vwo is een ‘leren door te doen’-aanpak minder
gebruikelijk. Daar domineert de meer kennisgerichte ‘leren voor later’-benaderingswijze. Dit komt overeen met de eerdergenoemde visie burgerschap als uitkomst. Aan
burgerschapsdoelstellingen kan in principe in alle vakken aandacht worden besteed.
Of dat ook zal gebeuren, valt echter nog te bezien. In de praktijk zal het waarschijnlijk vooral worden ingevuld door de leraren maatschappijleer, waarbij het nog maar
de vraag is of zij tot een meer vormingsgerichte aanpak te bewegen zijn. Het vak
maatschappijleer heeft de afgelopen jaren juist enige status kunnen verwerven door
een meer kennisgerichte aanpak en de invoering van examens. In de bovenbouw van
het havo/vwo zou burgerschapsvorming wel eens een heel smalle invulling kunnen
krijgen, namelijk uitsluitend via de verplichte maatschappelijke stage.

7.6.4

Dilemma’s bij de verdere ontwikkeling van burgerschapsvorming in het
onderwijs

Bij de opdracht tot burgerschapsvorming doet zich een aantal dilemma’s voor. Zo
moet de burgerschapsvorming de concurrentie aangaan met het onderwijs in taalen rekenvaardigheden. Tevens blijkt de gelaagdheid van het Nederlandse onderwijs
van invloed te zijn op de mate van burgerschapsvorming.

‘Back to basics’ versus brede maatschappelijke vorming
Burgerschapsvorming zal inhoud moeten krijgen in dezelfde periode waarin het
basis- en voortgezet onderwijs meer aandacht moeten schenken aan rekenen en
taal. Voor die vakken zal binnenkort namelijk wettelijk worden voorgeschreven
welke niveaus leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan moeten
beheersen. Scholen zullen over hun prestaties op reken- en taalgebied meer verantwoording moeten afleggen en de Inspectie zal haar oordeel er mogelijk nog sterker
door laten bepalen. Omdat de bijdrage van scholen op het gebied van burgerschapsvorming veel moeilijker meetbaar is, lijkt de keuze van scholen snel gemaakt. Ze
zullen hun aandacht waarschijnlijk vooral richten op de aangescherpte eisen op het
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gebied van rekenen en taal. Dat zou ten koste kunnen gaan van een meer samenhangende en structurele inbedding van de burgerschapsvorming. Onderwijstijd is nu
eenmaal beperkt.
Zo’n tien jaar geleden werd in de publicatie Scholen onder druk vanuit het Sociaal en
Cultureel Planbureau de suggestie gedaan om voor schooloverstijgende, maatschappelijke opdrachten aan het onderwijs ook buitenschoolse voorzieningen te benutten
(Bronneman-Helmers 1999). Bij een ‘leren door te doen’-aanpak zouden de brede
school en de naschoolse opvang een belangrijke rol kunnen spelen. De mogelijkheden die brede scholen in het kader van burgerschapsvorming en sociale integratie
zouden kunnen bieden, worden tot op heden echter nog onvoldoende onderkend,
laat staan benut.

Sociale integratie en de tweedeling tussen algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs
De manier waarop scholen voor voortgezet onderwijs werken aan de bevordering van
sociale competenties van hun leerlingen hangt samen met de aard van de leerlingenpopulatie. Binnen de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo krijgen veel leerlingen
de waarden en sociale vaardigheden die in de Nederlandse samenleving vanzelfsprekend zijn, niet van huis uit mee. Docenten signaleren bij deze leerlingen een gebrek
aan zelfvertrouwen en zelfrespect. Volgens Ten Dam (2002) heeft het werken aan
sociale competentie in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo dan ook voornamelijk de functie van het bieden van een ‘reddingsvest’. Leerlingen op scholen voor
algemeen vormend onderwijs wordt daarentegen geleerd om kritisch te functioneren
in de samenleving.
Deze tweedeling voltrekt zich in belangrijke mate langs etnische lijnen. Bij leerlingen in de lagere schooltypen ligt het accent op aanpassing, bij leerlingen in het
algemeen vormend onderwijs op zeggenschap, stelde Ten Dam in 2002 vast. Omdat
het aantal leerlingen met (gedrags)problemen de afgelopen jaren is gegroeid en het
integratiedebat harder is geworden, is de kans is groot dat die tweedeling sindsdien
alleen nog maar is verscherpt.
Verschillen in actief burgerschapsgedrag van volwassenen blijken duidelijk samen
te hangen met de wijze waarop het onderwijsbestel in een land is ingericht. Van de
Werfhorst onderzocht aan de hand van gegevens over zeventien landen of er een
verband bestaat tussen actief burgerschapgedrag (gemeten in termen van deelname
aan vrijwilligerswerk en politieke belangstelling) en de inrichting van het onderwijsbestel (in termen van de mate van gelaagdheid binnen het onderwijsbestel) (Van de
Werfhorst 2007). In zijn onderzoek stelt hij vast dat deelname aan beroepsonderwijs
tot een lagere maatschappelijke participatie leidt dan deelname aan algemeen vormend onderwijs. Die ongelijkheid in maatschappelijke participatie werd in tabel 7.6
ook specifiek voor Nederlandse jongeren (16-24 jaar) geconstateerd.
De invloed van onderwijs op actief burgerschap blijkt samen te hangen met de
gelaagdheid van het onderwijs. Nederland kent wat dat betreft veel niveaus: naast
algemeen vormend onderwijs is er een uitgebreid aanbod aan (voorbereidend) mid198
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delbaar beroepsonderwijs. Leerlingen worden bovendien al op jonge leeftijd voor een
van beide stromen geselecteerd. In een dergelijk onderwijsstelsel verschilt het actieve
burgerschap sterk tussen enerzijds mensen met een algemeen vormende of een
tertiaire opleiding en anderzijds mensen met een lagere, beroepsgerichte opleiding.
In meer geïntegreerde stelsels, waar leerlingen langer gemeenschappelijk algemeen
vormend onderwijs volgen en de overstap naar hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs pas op latere leeftijd plaatsvindt, ligt de belangrijkste scheidslijn
elders: tussen mensen met tertiair onderwijs enerzijds en met niet-tertiair onderwijs
anderzijds. Deze verschillen in de mate van actief burgerschap doen zich het duidelijkst voor bij de deelname aan vrijwilligerswerk.
Gelaagde onderwijsstelsels met veel lager en middelbaar beroepsonderwijs hebben
weliswaar een negatieve invloed op de sociale integratie van jongeren, maar daar
staan positieve effecten tegenover. Stelsels met een sterk ontwikkeld beroepsonderwijs zijn namelijk gunstig voor de arbeidsmarktkansen van schoolverlaters, zo
stelt Van de Werfhorst. Dergelijke stelsels, waarbij werkgevers nauw betrokken zijn,
moeten echter zien te vermijden dat de voorbereiding op burgerschap in gescheiden trajecten plaatsvindt. Ontmoeting met andersdenkenden is immers belangrijk
voor het socialisatieproces. Burgerschapsvorming zou dan ook bij voorkeur moeten
worden aangeboden aan gemengde groepen van scholieren en studenten uit zowel
het beroepsonderwijs als het algemeen vormend onderwijs. Dit bevordert de onderlinge communicatie en het wederzijds begrip tussen leerlingen met diverse sociale
en culturele achtergronden.
De differentiatie- en selectiefunctie staat in het onderwijs dus op gespannen voet
met de socialisatie- en sociale-integratiefunctie. Geldt datzelfde ook voor de kwalificatie- en de socialisatiefunctie?

7.6.5

Kwalificatie en socialisatie versterken elkaar

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is uitvoerig stilgestaan bij de veranderingen
die zich in de loop der jaren in de socialisatiefunctie hebben voorgedaan. Vanaf de
jaren tachtig richtte het onderwijs zich steeds meer op de kwalificatiefunctie van
het onderwijs. De socialisatiefunctie raakte wat op de achtergrond. Sinds de eeuwwisseling neemt de aandacht voor socialisatie echter weer toe. In dat verband is het
opmerkelijk dat de uitgaven en beleidsvoornemens voor kennis en onderwijs in de
Miljoenennota 2009, waarin de minister van Financiën de grote lijnen van het beleid
verantwoordt, niet langer worden gepresenteerd onder beleidspijler 2 (een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie), maar onder beleidspijler 4
23
(sociale samenhang). Een opmerkelijke verschuiving die lijkt te betekenen dat de
sociale-integratiefunctie van het onderwijs (waartoe ook arbeidsparticipatie en de
kwalificatie voor de arbeidsmarkt worden gerekend) momenteel van meer belang
wordt geacht dan de macro-economische functie van het onderwijs (versterking van
de concurrentiepositie en economische groei).
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De laatste tijd wordt met enige regelmaat de noodklok geluid over de sterke groei
van het aantal probleemjongeren. Zij vertonen gedragsproblemen, volgen speciaal
onderwijs, hebben jeugdzorg nodig, worden uit huis geplaatst, zwerven rond, gaan
voortijdig zonder diploma van school, doen een beroep op een (Wajong-)uitkering
of belanden in de criminaliteit. In de regel gaat het bij dergelijke berichten over
wachtlijstproblemen, ontoereikende hulp, stijgende kosten of draaideurcriminelen.
De groei van deze groep jongeren werd onlangs voor het eerst in verband gebracht
met de ontwikkeling van de kenniseconomie (door Hans Kamps in: Herderschee en
24
Kiene 2008).
Maatschappelijke uitval van een groeiend aantal jongeren is niet acceptabel, niet
alleen uit sociale overwegingen, maar ook om economische redenen. Eerder werd al
opgemerkt dat gedragingen en houdingen van mensen niet alleen worden beïnvloed
door socialisatieprocessen, maar ook door de omstandigheden, die op hun beurt
weer sterk samenhangen met het bereikte kwalificatieniveau. De kwalificatie- en
socialisatiefunctie van het onderwijs dragen op verschillende manieren bij aan de
vorming van sociaal kapitaal en vertrouwen. De bijdrage van het onderwijs aan de
sociale cohesie moet echter niet worden overschat.
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Noten
1 Met dank aan prof. dr. Geert ten Dam (UvA/Instituut voor de Lerarenopleiding) voor
haar commentaar op een eerdere versie van dit hoofdstuk en aan collega Monique
Turkenburg voor de analyse op het schoolbesturenbestand (tabel 7.1).
2 De inspanningsverplichting op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie richt zich vooral op het basis- en voortgezet onderwijs. De maatschappelijke stage
vindt in het voortgezet onderwijs plaats. In het middelbaar beroepsonderwijs maakt
burgerschap sinds kort onderdeel uit van de kwalificatiedossiers (zie: Leren, loopbaan en burgerschap. Gemeenschappelijk Procesmanagement Competentiegericht
Onderwijs 2007). Universiteiten en hogescholen moeten volgens artikel 1.3, lid 4 van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (whw) ook aandacht
schenken aan persoonlijke ontplooiing en het ontwikkelen van maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef.
3 Tegenwoordig wordt berekenend gedrag, in combinatie met eigen verantwoordelijkheid, eerder aangemoedigd dan ontmoedigd.
4 Sociale competentie leek zelfs een belangrijke doelstelling te worden in het Landelijk
beleidskader voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006. Dat
gebeurde echter niet, omdat het zo moeilijk meetbaar was. Gemeenten en scholen
zouden hun investeringen niet kunnen verantwoorden (Ten Dam 2002).
5 Bij basiswaarden gaat het om: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip
voor anderen, verdraagzaamheid (tolerantie), autonomie, het afwijzen van onverdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie.
6 Aan dit onderzoek nam Nederland niet deel. In een vervolgonderzoek dat in 2009
wordt gehouden zal Nederland wel participeren (zie www.iea.nl/icces.html).
7 Een hiertoe dienend initiatiefwetsvoorstel over de staatsrechtelijke en maatschappelijke vorming van de jeugd in het voortgezet onderwijs, werd in 1971 ingediend door
drie Kamerleden van de Christelijk-Historische Unie (chu).
8 Ontleend aan Zakboek tweede fase (Tweede Fase Adviespunt 2007a).
9 De Commissie Maatschappijwetenschappen adviseerde in 2007 over een nieuw
examenprogramma voor het vak maatschappijwetenschappen in het havo/vwo.
Sociologie en politicologie vormen de basiswetenschappen voor dit nieuwe examenprogramma.
10 In 2004 werd er in opdracht van het ministerie van vws een onderzoek uitgevoerd
naar de haalbaarheid en mogelijkheden om een sociaal jaar voor jongeren van 16-23
jaar in te voeren (Boutellier et al. 2004).
11 Motie van de leden Atsma en Middel (tk 2000/2001, 27400 xvi, nr. 33).
12 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (ocw).
13 Voor het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs wordt vooralsnog
een uitzondering gemaakt. De eis van 72 uur telt als minimum voor de omvang van de
stage en als maximum voor het aantal onderwijsuren dat meegerekend wordt.
14 In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
15 Nederland is hierin niet uniek. Ook elders in Europa is er een duidelijk verband tussen
opleidingsniveau enerzijds en kennis over de politiek en deelname aan vrijwilligerswerk anderzijds (Barrington-Leach et al. 2007).
16 Voorbeelden zijn: de landelijke Dag van respect in groep 7 en 8 van het basisonderwijs; De kracht van acht, een schoolproject over waarden en normen; en De uitdaging,
een project waarbij leerlingen iets nuttigs doen voor de wijk (Onderwijsraad 2007: 17).
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17 Bij kennis gaat het om 27 multiplechoicevragen met drie antwoordmogelijkheden
waarvan er één goed is, bij reflectie, vaardigheid en attitude om respectievelijk 28, 15
en 24 Likert-schalen (vierpuntsschalen) (Ten Dam et al. 2008).
18 Effect lijkt te hebben. Er is namelijk geen experimenteel onderzoek gedaan waarin
leerlingen bij toeval werden toegewezen aan maatschappelijke stages (of juist niet).
19 In het Sociaal en Cultureel Rapport 2006 werd een duidelijk verband vastgesteld
tussen kerkgang en het doen van vrijwilligerswerk (Dekker en De Hart 2008).
20 Het Jongerenpanel is een experiment om jongeren meer te betrekken bij het werk
van de ser. Het Jongerenpanel Maatschappelijke Stages bestaat, net als de ser, uit
onafhankelijke leden (o.a. vertegenwoordigers van scholierenorganisaties), vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties als Jong Management vno/ncw, en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, zoals fnv-Jong.
21 Daarbij is gecontroleerd voor andere individuele kenmerken zoals geloof of etniciteit,
voor kenmerken van het huishouden en voor omgevingskenmerken (bv. wonen op het
platteland of in een grote stad).
22 Dat kan aan allerlei factoren liggen, bijvoorbeeld aan de externe democratisering
van het onderwijs, waardoor steeds meer leerlingen uit middelbare en lagere sociale
milieus (met minder sociaal en intellectueel kapitaal) hogere opleidingen volgen en
afronden, aan de sterk toegenomen tijdsdruk, aan de wisseling van generaties, aan
de secularisatie en het verdwijnen van de verzuiling, of aan het veranderde algemene
politieke en maatschappelijke klimaat.
23 In het Coalitie Akkoord Samen Werken, Samen Leven (2007) stond Onderwijs nog
onder pijler 2.
24 Kamps is onder andere kroonlid van de ser en voorzitter van de mo-groep (werkgeversvereniging van o.a. de jeugdzorg).
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