
1 
 

  

CBS Het Visnet  

© GION onderzoek/ onderwijs, november 2020 

In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs is het 

hoofdonderzoek van Peil.Burgerschap uitgevoerd in de periode 

januari tot maart van 2020. Uw school heeft ook meegedaan. Wij 

zijn u daarvoor zeer erkentelijk. 

 

Deze terugrapportage bevat een overzicht van de resultaten van de 

meting in de klas(sen) op uw school. Daarnaast geven we een kort 

overzicht van het burgerschapsonderwijs op de scholen die 

deelnamen aan het peilingsonderzoek.  

Terugrapportage   

Burgerschapscompetenties en onderwijsaanbod 
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1. Inleiding 

 

In de afgelopen jaren is in toenemende mate aandacht ontstaan voor de socialiserende functie van 

onderwijs. Het onderwijs dient niet enkel ter bevordering van cognitieve vaardigheden als rekenen, lezen en 

schrijven, maar speelt ook een rol bij de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties van 

leerlingen. Zeker in een complexe, snel veranderende en door diversiteit gekenmerkte samenleving is dit zeer 

belangrijk. Het belang van de bijdrage die scholen daaraan kunnen leveren, blijkt ook uit de wettelijke 

opdracht tot bevordering van burgerschap. Scholen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs zijn sinds 2006 

verplicht in hun onderwijs aandacht te besteden aan de burgerschapscompetenties van hun leerlingen.  

In de afgelopen jaren staat het burgerschapsonderwijs op scholen in de spotlights en de  

ontwikkelingen in het onderwijswerkveld onderstrepen dit. Mede gezien de voorgenomen 

curriculumherziening, waarin maatschappelijke vorming en burgerschap naar verwachting een grote plaats 

zullen krijgen (Onderwijs 2032, curriculum.nu) en de aanstaande aanscherping van de wettelijke 

burgerschapsopdracht voor scholen, is onderzoek naar de opbrengsten van burgerschapsonderwijs (de 

competenties van leerlingen) en naar de manier waarop basisscholen invulling geven aan burgerschap 

relevant. 

 

Peil.Burgerschap  

Peil.Burgerschap brengt de gerealiseerde (burgerschaps)competenties van groep 8-leerlingen in kaart en geeft 

zicht op de wijze waarop burgerschap wordt onderwezen en geleerd. Peil.Burgerschap zoekt ook naar 

verbanden tussen de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs, de aanpak ervan en kenmerken van 

leerlingen, leerkrachten en scholen. Burgerschapsonderwijs kan namelijk op allerlei manieren worden 

ingevuld. De wettelijke opdracht biedt de school veel mogelijkheden om aan te sluiten bij wat leerlingen nodig 

hebben en om de idealen van de school tot uitdrukking te brengen. Peil.Burgerschap is uitgevoerd op een 

landelijk representatieve steekproef van 94 scholen voor basisonderwijs. 1  

Burgerschapscompetenties verwijzen naar de kennis, houdingen (attituden) en vaardigheden die nodig zijn 

om op een goede manier met anderen om te gaan, om bij te dragen aan de (veranderende) samenleving, 

democratie en de gemeenschappen waarin leerlingen (nu en later) leven, en om het vermogen om deze op 

passende wijze, afhankelijk van de situatie, in te zetten (cf. Dijkstra, 2012; Dijkstra et al. 2018). Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen interpersoonlijke en maatschappelijke competenties, die beide nodig zijn voor 

succesvolle omgang met anderen resp. de ‘collectieve ander’ in een vrije, democratische samenleving. De 

peiling richt zich specifiek op vier aan burgerschap gerelateerde sociale taken, die in het leven van kinderen 

en jong volwassenen niet alleen van belang zijn voor het kunnen functioneren in de (democratische) 

samenleving in het algemeen maar met name sterk naar voren komen in de omgang met anderen en in diverse 

(alledaagse) situaties zoals het klaslokaal en de publieke ruimte. Om op een goede wijze gevolg te kunnen 

geven aan deze vier taken moeten leerlingen specifieke kennis vergaren,  vaardigheden ontwikkelen en 

(zelfstandig) houdingen (ook wel attitudes genoemd) vormen.  De vier sociale taken zijn: a) omgaan met 

conflicten, b) omgaan met verschillen, c) democratisch handelen en d) maatschappelijk verantwoord 

handelen.   

 
1 Door de sluiting van scholen als gevolg van de COVID-19 maatregelen in maart en april 2020 heeft op een deel van de scholen de 
geplande afname niet kunnen plaatsvinden. Dit heeft echter geen gevolgen gehad voor de representativiteit van de (landelijke) 
resultaten.  
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Deze schoolrapportage 

Peil.Burgerschap kende voor deelnemende scholen twee onderdelen:  

A. Een hoofdonderzoek, waarin de burgerschapscompetenties van leerlingen zijn gemeten met een 

testboekje en het aanbod en de inbedding van burgerschapsonderwijs via leerkrachten en 

schoolleiders in kaart is gebracht.  

B. Een verdiepend onderzoek, waarin (meer kwalitatieve) gegevens over het onderwijsleerproces via 

interviews met leerkrachten, schoolleiders en leerlingen zijn verzameld.  

 

In deze schoolrapportage kunnen we helaas geen volledig overzicht geven van de verschillende scores op de 

de vier sociale taken afzonderlijk. In een testboekje van een individuele leerling (met 52 vragen) kwamen niet 

alle sociale taken aan bod (gemeten met 208 vragen). De meting was zo ingericht dat  scores zijn berekend 

over de sociale taken heen, en niet afzonderlijk. Op deze manier zijn drie competentiescores onderscheiden: 

burgerschapskennis, burgerschapsvaardigheid en burgerschapshouding (in plaats van twaalf scores; vier voor 

elke dimensie). Dit levert een meting op die meer stabiel en betrouwbaar is.  

Deze schoolrapportage gaat ten eerste in op de burgerschapscompetenties van uw leerlingen 

(hoofdstuk 2).  In deze rapportage koppelen we de competenties aan zogenoemde vaardigheidsscores. Per 

competentie (kennis, vaardigheid en attitude) worden de scores - op groepsniveau - van de deelnemende 

klas(sen) op uw school gepresenteerd.23 In het peilingsonderzoek is met ook met behulp van vragenlijsten 

onder leerkrachten en schoolleiders nagegaan hoe het onderwijsleerproces voor burgerschap op de scholen 

is vormgegeven. Hoofdstuk 3 van de rapportage bevat daarom tevens een kort overzicht van het (aanbod van 

het) burgerschapsonderwijs op de deelnemende scholen. U kunt uw eigen inrichting van het 

burgerschapsonderwijs daarmee vergelijken.4 In deze rapportage wordt een beperkt aantal aspecten 

beschreven. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar het publieksrapport van de Inspectie van het 

Onderwijs, dat naar verwachting eind 2021 wordt gepubliceerd. In het landelijke publieksrapport is ook 

aandacht voor de kwalitatieve informatie uit het verdiepende deel van het onderzoek (Deel B). Scholen die 

meedoen aan de telefonische gegevensverzameling voor het verdiepende deel ontvangen hierover nog een 

afzonderlijke terugkoppeling .5 

  

 
2 Een terugkoppeling op leerlingniveau – dat wil zeggen met gebruik van de namen van leerlingen - is vanwege de AVG niet meer 
toegestaan. Om die reden zijn in de voorbereiding ook geen volledige namen van de leerlingen opgevraagd.  
3 Over het algemeen gaat het om klassen met alleen groep-8 leerlingen. Enkele scholen namen deel met combiklassen waarvan ook 
het deel dat behoort tot groep 7 heeft deelgenomen. Als dat voor uw school geldt dan zijn in de gepresenteerde resultaten ook de 
competenties van die leerlingen meegenomen. De resultaten zijn dan per combi-klas gegroepeerd.  
4 Vanwege de AVG kunnen we de door u ingevulde antwoorden niet in deze rapportage opnemen. 
5 Vanwege de sluiting van de scholen als gevolg van COVID-19 heeft het verdiepende deel een ander vervolg gekregen. Momenteel 
(begin november 2020) wordt nog steeds bij scholen informatie verzameld. 
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2.  De resultaten van uw klassen   
 

Zoals gezegd zijn in Peil.Burgerschap op alle deelnemende scholen de competenties van leerlingen gemeten 

via een testboekje met daarin kennisvragen (‘Wat weet je?’), houdingsvragen (Wat vind jij van …?’) en vragen 

naar aan burgerschap gerelateerde vaardigheden (‘Wat kan je al?’).6 Het peilingsonderzoek is uitgevoerd op 

94 scholen verspreid over Nederland. In totaal hebben bijna 2300 leerlingen deelgenomen aan de afnames. In 

dit hoofdstuk leest u wat er in het onderzoek per competentie gemeten is, hoe de scores van uw leerlingen 

zijn verdeeld en hoe u de resultaten kunt interpreteren.  

2.1  Vooraf 

 

Voor elke leerling zijn allereerst de competentiescores m.b.t. kennis, vaardigheden en houdingen berekend. 

Vervolgens is bekeken hoe de leerlingen kennis- en vaardigheidsopgaven hebben gemaakt in vergelijking met 

de andere leerlingen die mee hebben gedaan aan Peil.Burgerschap. Omdat de afname van alle kennisvragen 

en vragen over attitudes en vaardigheden een onevenredige belasting voor de leerlingen en de scholen zou 

betekenen, heeft iedere leerling slechts een deel van de opgaven in het testboekje ontvangen. In totaal waren 

er acht verschillende versies van het boekje. Per klas/groep zijn twee versies van het boekje gebruikt en deze 

waren willekeurig over de leerlingen verdeeld.  

Hoewel elke leerling slechts een deel van de gehele set aan toetsopgaven heeft gemaakt , is de afname 

zo opgezet en uitgevoerd dat de uitkomsten van alle leerlingen op alle gemaakte opgaven met elkaar in 

verband kunnen worden gebracht door middel van competentiescores. Deze scores geven aan wat de 

burgerschapscompetenties (kennis, attitudes en vaardigheden) van de leerling zouden zijn wanneer hij/zij alle 

vragen behorende van de onderdelen kennis, attitudes en vaardigheden zou hebben gemaakt. Daarbij is 

rekening gehouden met (eventuele) verschillen in moeilijkheid tussen de opgaven die de leerlingen gemaakt 

hebben.  

2.2  Burgerschapskennis  

 

Leerlingen kregen kennisvragen voorgeschoteld uit een breed beschikbare set aan opgaven afkomstig uit 

eerdere gevalideerde nationale en internationale onderzoeken. Met dit onderdeel werd o.a. gemeten of de 

leerling (op hoofdlijnen) kennis heeft van: 

- de grote wereldgodsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen; 

- etnische groepen in de samenleving, etnische identiteit en stereotypen;  

- tolerantie, vooroordelen en de vrijheid van meningsuiting; 

- de gelijkwaardigheid van seksen; 

 
6 Na het testgedeelte vulden de leerlingen ook nog een korte vragenlijst in. Deze bevatte vragen over de thuissituatie en een aantal 
vragen over aan burgerschap gerelateerde activiteiten in en buiten de school. Dit vragenlijst gedeelte zat in alle versies van het 
testboekje en was voor alle leerlingen hetzelfde.  
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- de taken van burgemeester, wethouders en gemeenteraad, het koningshuis, regering en justitie; 

- hoe verkiezingen voor gemeenteraad en parlement werken; 

- de gevolgen van verstoring van de natuur, het broeikaseffect, en klimaatverandering. 

Voor burgerschapskennis is het competentieniveau van de leerling afhankelijk van het percentage goede 

antwoorden. De scores voor burgerschapskennis van elke leerling zijn omgezet in zogenoemde 

competentieniveaus. Hiervoor is gebruik gemaakt van dezelfde niveaugroepen die gebruikt worden in de 

toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs. In de onderstaande tabel wordt aangegeven wat deze 

groepen betekenen voor burgerschapskennis. 

Let op: een percentiel is niet gelijk aan het percentage goede antwoorden. Een percentiel geeft aan of 

er veel of weinig leerlingen zijn die een vergelijkbare of lagere score hebben. Een hoog percentiel geeft aan 

dat er weinig leerlingen zijn die de toets beter gemaakt hebben. In categorie III hebben ongeveer evenveel 

leerlingen een betere prestatie als een minder goede prestatie geleverd (Tabel 1.).  

 

Tabel 1. De competentieniveaus burgerschapskennis. 

Competentie 

niveau 

Interpretatie 

Leerlingscore 

Interpretatie 

schoolscore 

Percentiel 

I 20% hoogst scorende leerlingen  school behoort tot de 20%  ‘best’ 

presterende scholen 

80-100 

II 20% boven landelijk gemiddelde school behoort presteert 20% boven 

het gemiddelde 

60-80 

III 20% rond landelijk gemiddelde school behoort presteert 20% rond 

het gemiddelde 

40-60 

IV 20% onder landelijk gemiddelde school behoort presteert 20% onder  

het gemiddelde 

20-40 

V 20% laagst scorende leerlingen  school behoort tot de 20%  ‘minst’ 

presterende scholen 

0-20 

 

Naast de gegevens van de klas(sen) is voor kennis ook een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelde score 

van alle deelnemende leerlingen op uw school in vergelijking met de gemiddelde score van andere aan de 

peiling deelnemende scholen. Net als bij de leerlingen is er een vijfdeling gemaakt (Tabel 1).  

Een schoolscore is niet gelijk aan het gemiddelde competentieniveau van de leerlingen op uw school. 

Als bijvoorbeeld alle leerlingen op uw school iets boven het gemiddelde presteren, kan dat betekenen dat uw 

school/klas ten opzichte van de andere scholen heel goed presteert. Met als gevolg dat de school als geheel 

ver boven het gemiddelde uitkomt. Het kan daarom zelfs voorkomen dat een school met veel leerlingen met 

een competentieniveau II en III uiteindelijk een schoolscore voor niveau I krijgt toebedeeld. Omgekeerd kan 

een school met alleen leerlingen met een competentieniveau III en IV als gehele school op niveau V terecht 

komen. Een andere reden waarom de competentieniveaus van de leerlingen niet rechtstreeks met het 

schoolniveau te vergelijken zijn is dat de competentieniveaus grove categorieën zijn. Daar ligt informatie onder 

die gedetailleerder is. Voor het berekenen van de competentieniveaus op school is gebruikt gemaakt van deze 

gedetailleerde informatie.  
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De resultaten voor uw school: kennis 

Figuur 1a laat de verdeling van de competentiescores voor burgerschapskennis zien in vergelijking met de 

landelijke verdeling van de percentielgroepen. Figuur 1b geeft aan hoe goed uw school (alle deelnemende 

klassen/leerlingen) het heeft gedaan ten opzichte van de rest van de scholen in Peil.Burgerschap. 

 

Figuur 1a. Percentages leerlingen naar competentiescore Burgerschapskennis op uw school 

 
 

Figuur 1b. Schoolscore op Burgerschapskennis.

 

2.3 Burgerschapsvaardigheid 

 

Burgerschapsvaardigheid wordt meestal gezien als het vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) op het 

gebied van burgerschap en opgevat als oordeel van de leerling over de eigen vaardigheid (Ten Dam et al., 

2011; Munniksma et al., 2017). Dit onderdeel bevatte daarom vragen in de trant van ‘hoe goed ben jij in...’ en 

‘Hoe goed denk je dat je de volgende activiteiten zou doen?’ In deze rapportage gaat het ook om deze door 

de leerlingen zelf ingeschatte vaardigheden.  

De burgerschapsvaardigheden waar leerlingen naar is gevraagd hadden o.a. betrekking op: 

- het rekening houden met en openstaan voor anderen; 

- het zoeken naar passende oplossingen bij conflicten in de eigen omgeving; 

- het (kunnen) samenwerken in een groep; 

- het (kunnen)  uitleggen wat de vrijheid van geloof betekent voor hem- of haarzelf en voor de 

samenleving;  

- het (kunnen)  uitleggen van het belang van gelijkheid,  en vrijheid van meningsuiting; 

- het kritisch kunnen nadenken over de betrouwbaarheid van een mediabericht; 

- Het geven van argumenten ter ondersteuning van de eigen mening geven. 
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Voor burgerschapsvaardigheden geldt een vergelijkbare onderbouwing van de competentieniveaus als bij 

burgerschapskennis, met de opmerking dat het hier dus niet gaat om de daadwerkelijke vaardigheid van 

leerlingen maar om de door leerlingen zelf ingeschatte vaardigheid. Een leerling in categorie I denkt van 

zichzelf daarom dat hij/zij zeer bekwaam is in de bevraagde activiteit(en), terwijl een leerling in categorie V 

behoort tot de 20 procent leerlingen die zichzelf juist het laagst inschat als het gaat om de 

burgerschapsvaardigheden.  

Tabel 2. De competentieniveaus burgerschapsvaardigheid. 

* o.b.v. zelfrapportage leerlingen. 

 

De resultaten voor uw school: burgerschapsvaardigheid 

Figuur 2a laat de verdeling van de competentiescores voor burgerschapsvaardigheid zien in vergelijking met 

de landelijke verdeling van de percentielgroepen. Figuur 2b geeft aan hoe de competentie 

burgerschapsvaardigheid van  alle deelnemende klassen/leerlingen op uw school zich verhoudt tot de overige 

scholen die aan Peil.Burgerschap deelnamen. 

 

  

Competentie 

niveau 

Vaardigheid 

leerlingen 

Interpretatie 

schoolscore 

Percentiel 

I 20% meest vaardige leerlingen 20%  scholen met gemiddeld meest 

vaardige leerlingen 

80-100 

II 20% vaardig boven landelijk 

gemiddelde 

20% scholen boven het gemiddelde 60-80 

III 20% vaardig rond landelijk 

gemiddelde 

20% scholen rond het gemiddelde 40-60 

IV 20% vaardig onder landelijk 

gemiddelde 

20% scholen onder  het gemiddelde 20-40 

V 20% minst vaardige leerlingen 20% scholen met  ‘minst’ vaardige 

leerlingen 

0-20 
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Figuur 3a. Percentages leerlingen naar competentiescore Burgerschapsvaardigheden 

 

Figuur 3b. Schoolscore op Burgerschapsvaardigheid.

 

2.4 Burgerschapshoudingen 

 

Voor de vier genoemde dimensies (sociale) taken zijn aan leerlingen verschillenden typen vragen voorgelegd 

als het gaat om houdingen/meningen. Bij sommige moest de leerling aangeven in welke mate hij/zij het 

(helemaal) oneens tot (helemaal) eens was met een stelling , bij andere vragen moest de leerling aangeven in 

welke mate een uitspraak bij hem/haar paste. Beide typen kenden vijf antwoordopties. De gemeten aspecten 

hadden o.a. betrekking op: 

- het rekening houden met en openstaan voor anderen;  

- het zoeken naar passende oplossingen bij conflicten in de eigen omgeving; 

- het respecteren van de gelijke rechten van alle mensen; 

- het positief willen bijdragen aan een pluriforme samenleving; 

- het openstaan ten opzichte van mensen met een andere of geen geloofsovertuiging; 

- het actief willen bijdragen aan de democratische samenleving op kleine en op grote schaal. 

Voor burgerschapshoudingen geldt dat het inhoudelijk gezien lastig is om de antwoorden van verschillende 

leerlingen en tussen klassen / scholen met elkaar te vergelijken. Er is immers geen scherp onderscheid tussen 

goed of fout bij attitudevragen en leerlingen binnen een klas hebben weliswaar meerdere, maar inhoudelijk 

soms zeer verschillende houdingsvragen ontvangen.  De ene helft van de leerlingen kan vragen hebben 

ingevuld over ‘openstaan voor anderen’ en ‘positief willen bijdragen aan de pluriforme samenleving’, terwijl 

de andere helft van de leerlingen houdingsvragen voorgelegd kregen over het ‘openstaan voor een andere 

geloofsovertuiging’ en ‘het willen bijdragen aan een democratische samenleving’. Wat alle vragen gemeen 

hebben is dat zij in positieve bewoordingen zijn geformuleerd. Het aankruisen van de antwoordopties zoals 

‘helemaal eens’ en ‘past goed bij mij’ (score 5) betekent daarom dat de leerling een (zeer) positieve houding 
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heeft aangaande het bevraagde of iets zeer belangrijk vindt (bijv. een maatschappelijke kwestie), terwijl het 

aankruisen van ‘helemaal oneens’ of ‘past helemaal niet bij mij’ (score 1) juist het tegenovergestelde betekent 

(de leerling heeft een negatieve houding tegenover het gevraagde of vindt iets helemaal niet belangrijk). 

 Desalniettemin is ook hier voor elke klas (deelnemende groep) een gestandaardiseerde 

competentiescore berekend. Eerst is hiertoe de gemiddelde score van de gemaakte vragen voor elke leerling 

in het peilingsonderzoek berekend, waarbij de vijf antwoordopties gescoord zijn van 1 tot 5.  Vervolgens is 

voor elke leerling berekend in hoeverre hij of zij (wel of niet) afwijkt van dat gemiddelde. Daarna is per klas 

(dus alle leerlingen samen) het gemiddelde van die afwijkingen vastgesteld. In de gepresenteerde scores ziet 

u opnieuw een vijfdeling. Wanneer de klas ongeveer dezelfde ‘gemiddelde’ burgerschapshouding heeft als de 

leerlingen in de gehele peiling is dat aangegeven met het ≈ teken (ongeveer gelijk aan). Analoog daaraan laat 

een ++ score voor de klas een sterk positievere houding zien ten aanzien van de onderscheiden sociale 

burgerschapstaken, terwijl een + score een enigszins positievere houding laat zien dan de gemiddelde score.  

Een - -  score voor de klas duidt een sterk negatievere houding aan ten opzichte van de onderscheiden sociale 

burgerschapstaken, en een  - score een enigszins negatievere houding.  

De resultaten voor uw school: burgerschapshouding 

Figuur 3 laat de verdeling van de competentiescores voor burgerschapshouding van de deelnemende klas(sen) 

op uw school zien in vergelijking met de landelijke verdeling.  

 

Figuur 3. Relatieve competentiescore Burgerschapshouding (t.o.v. gemiddelde in het peilingsonderzoek)  

 

 

Ten slotte 

Er hebben verschillende typen scholen meegedaan aan het peilingsonderzoek. Scholen verschillen 

bijvoorbeeld in denominatie, de mate van verstedelijking, en in termen van het aantal leerlingen op school 

met een formatiegewicht (0.3 en 1.2). In de gepresenteerde resultaten zijn al deze typen scholen 

vertegenwoordigd. We kunnen in deze schoolrapportage geen vergelijking van uw schoolprestaties met 

gelijksoortige scholen presenteren. In het landelijke eindrapport is er wel aandacht voor verschillen in 

burgerschapscompetenties naar kenmerken van scholen en leerlingen.  We benadrukken nog eens dat de 

gepresenteerde resultaten zijn afgezet tegen de gemiddelde competentiescores op alle scholen in het 

peilingsonderzoek. Het geeft u een indicatie over de burgerschapscompetenties van uw leerlingen in 

vergelijking met een landelijk representatieve groep van basisscholen. Een verdere duiding van de resultaten 

is mogelijk als duidelijk is hoe scholen en leerkrachten verschillen in de feitelijke invulling van het 

burgerschapsonderwijs  De landelijke - en uw schoolresultaten - kunnen dan worden afgezet tegen wat er 

precies in de lespraktijk gebeurt (het verdiepende deel van de studie). De best practices die hieruit voortkomen 

zijn het onderwerp van de workshops die na in 2021 zullen worden georganiseerd. Aan de hand van die 

workshops, en met de materialen die hiervoor zullen worden ontwikkeld, kunt u met deze rapportage in het 

achterhoofd, verder werken aan de optimalisering van uw burgerschapsonderwijs. 

 

 

- - - ≈ + + +
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3.  Het burgerschapsonderwijs op de scholen in de Peiling 
 

Het peilingsonderzoek heeft naast het vaststellen van de competenties van leerlingen tot doel de 

onderwijspraktijk (wat en hoe bieden scholen en leerkrachten burgerschapsonderwijs aan) en het 

onderwijsleerproces op de scholen in kaart te brengen. Schoolleiders zijn via een online vragenlijst bevraagd 

over het beleid, het globale schoolbrede aanbod binnen het burgerschapsonderwijs en de inbedding van dit 

onderwijs in het curriculum. Verdere informatie over de wijze waarop burgerschap in onderwijsactiviteiten 

tot uiting komt is verkregen via leerkrachtvragenlijsten. Voor elke groep of klas die aan de peiling deelnam is 

minimaal één leerkracht verzocht de vragenlijst in te vullen op het moment dat de leerlingen bezig waren met 

testboekjes. In totaal hebben 117 leerkrachten op de 94 deelnemende scholen de vragenlijst ingevuld. Van de 

94 scholen is van 88 schoolleiders informatie via de vragenlijst ontvangen. Hieronder treft u een beperkt aantal 

resultaten uit die vragenlijsten aan. U kunt uw eigen situatie hiernaast leggen en vergelijken met de andere 

deelnemende scholen. Dit landelijk representatieve beeld van het aanbod en de inbedding van 

burgerschapsonderwijs biedt de mogelijkheid om na te gaan of uw school het burgerschapsonderwijs op 

bepaalde terreinen wellicht  kan versterken en op welke terreinen uw school voorloper is.  

3.1 Schoolbrede inbedding van het burgerschapsonderwijs  

 

Uit eerder onderzoek blijkt dat sommige scholen het lastig vinden om burgerschapsonderwijs in te bedden in 

het gehele curriculum en een duidelijke plaats te geven in de onderwijspraktijk. Op een groot deel van de 

basisscholen in Nederland is burgerschap daarom nog volop in ontwikkeling. Burgerschap is op de scholen in 

het peilingsonderzoek op verschillende manieren ingebed op school (Tabel 3).  De sfeer en de manier waarop 

leerlingen onderling en met de leerkrachten omgaan wordt door bijna alle schoolleiders genoemd. Ander 

onderzoek laat zien dat dit daarbij vaak tot uitdrukking komt in school- en klassenregels waaraan leerlingen 

zich (dienen te) houden. Daarnaast geeft de helft van de schoolleiders in het peilingsonderzoek aan dat 

burgerschap aan bod komt in vrijwel alle vakken. Op minder dan één vijfde van de scholen wordt burgerschap  

aangeboden als een apart vak of onderdeel van het curriculum. 

Tabel 3. Globale inbedding burgerschapsonderwijs op school Aantal % 

Als apart vak/onderdeel van het curriculum 15 17% 

In (niet vakgebonden) projecten 60 68% 

Via buitenschoolse activiteiten 46 52% 

Komt aan bod in vrijwel alle vakken 46 52% 

Door de manier waarop we met elkaar omgaan en de algehele sfeer op school 85 97% 

NB: meerdere antwoorden mogelijk. 

Gevraagd naar de vakken waar burgerschap aan bod komt geven schoolleiders aan dat dit met name 

plaatsvindt bij de vakken wereldoriëntatie (97%), godsdienstonderwijs (82%), en (begrijpend) lezen (77%). 7 

 
7 De aan Burgerschap gerelateerde thema’s komen dan bijvoorbeeld aan bod bij het lezen van nieuwsberichten, of via 
de specifieke lesmethode Nieuwsbegrip.  



13 
 

Op de vraag naar wie er verantwoordelijk is voor het (beleid ten aanzien van) burgerschapsonderwijs 

blijkt dat schoolleiders meerdere (combinaties van) antwoorden geven. 28% van de schoolleiders geeft aan 

dat één of meer van de leerkrachten zich bezig houden met de uitwerking van burgerschapsonderwijs op 

school.  45% van de schoolleiders geeft aan dat (een lid van) de schoolleiding een rol heeft in de coördinatie 

/stimulering van burgerschapsonderwijs. Op slechts drie (5%) van de scholen is een speciale coördinator voor 

burgerschapsonderwijs werkzaam. Op dertig scholen (34%) is niet duidelijk wie er precies verantwoordelijk is 

voor dit type onderwijs.  

Scholen en leerkrachten verschillen in de mate waarin zij burgerschapsonderwijs op schoolniveau  en 

in de klas concretiseren. Leerkrachten is daarom ook  gevraagd in hoeverre er sprake is van een gezamenlijke 

(school)visie ten aanzien van burgerschapsonderwijs en op welke manier deze visie is geconcretiseerd. Tabel 

4 geeft die concretisering weer. 14 procent van de leerkrachten geeft aan dat er een visiedocument 

burgerschapsonderwijs op de school aanwezig is. Het overgrote deel van de leerkrachten geeft aan dat 

leerkrachten elk op eigen wijze het burgerschapsonderwijs invullen. Alhoewel leerkrachten voor elke aspect 

afzonderlijk dienden aan te geven of het betreffende voor zijn/haar school van toepassing is, komt uit de tabel 

verder naar voren dat er op de meeste scholen nog weinig formeel is vastgelegd als het gaat om het 

burgerschapsonderwijs.  

Tabel 4. Concretisering van burgerschapsonderwijs. 

Op onze school… %  

 … concretiseren leraren burgerschapsonderwijs ieder op eigen wijze. 45%  

… zijn er globale ideeën over de invulling van burgerschapsonderwijs, maar geen  
uitgewerkte visie.  

21%  

… is hier een gedeelde visie op, maar die is niet gedocumenteerd.  20%  

… is er een visiedocument burgerschapsonderwijs.  14%  

Op onze school… Nee  Ja 

… zijn er concrete afspraken over opzet en activiteiten voor  burgerschapsvorming.  62% 38% 

… is er een leerlijn burgerschap, waarin is vastgelegd wat in welk leerjaar  
aan de orde komt.  

78% 22% 

… hebben we leerdoelen geformuleerd voor burgerschapsonderwijs. 73% 27% 

… is vastgelegd hoe het aanbod/de leerlijn/de leerdoelen zich  verhouden tot de  
kerndoelen op het gebied van burgerschap.  

79% 21% 

… evalueren we het burgerschapsonderwijs.  69% 31% 

 

3.2 Onderwijstijd voor burgerschap  

 

De hoeveelheid onderwijstijd die in groep 8 aan burgerschapsonderwijs wordt besteed is opgevraagd in 

termen van het aantal lesuren en lesminuten per week (al dan niet geïntegreerd in andere vakken). De 

gerapporteerde tijd loopt nogal uiteen (Figuur 4). Gemiddeld zeggen leerkrachten iets minder dan vier uren 

per week aan burgerschapsonderwijs te besteden. Gezien de grote verschillen geeft de mediaan - het 



14 
 

middelste getal van alle resultaten –wellicht een betere indicatie. De mediaan ligt op 150 minuten per week. 

Dit betekent dat de helft van de leerkrachten 2,5 uur of minder en de andere helft 2,5 uur of meer per week 

besteedt aan burgerschapsonderwijs.  

 

Figuur 4. Aantal minuten burgerschapsonderwijs per week (totaal aantal leerkrachten = 117) 

 
 

3.3 Aandacht voor deelgebieden en activiteiten  

 

Met burgerschapsonderwijs hopen scholen en leerkrachten een breed spectrum kennis en vaardigheden bij 

leerlingen te ontwikkelen en (kritische) houdingen bij leerlingen te stimuleren. Leerkrachten zijn gevraagd  

naar de mate van aandacht die zij aan verschillende vormen/invullingen van burgerschapsonderwijs 

besteden.  In Tabel 5 is een top 10 opgenomen van invullingen die het meeste zijn aangekruist: leerkrachten 

geven aan er redelijk veel tot heel veel aandacht aan te besteden in de lespraktijk. De drie deelgebieden 

waaraan het minste aandacht lijkt te worden besteed in de burgerschap gerelateerde lessen (niet opgenomen 

in de tabel)zijn: ‘Leren omgaan met verschillen in seksuele voorkeur’ (50% geen tot enigszins aandacht), 

‘Kritisch leren nadenken over de samenleving, wetten, handelen van autoriteiten e.d. (40% geen tot enigszins 

aandacht), en ‘Leren omgaan met verschillen in levensbeschouwing’ (28% geen tot enigszins aandacht). 

Tabel 5. Top 10 van deelgebieden van burgerschapsonderwijs waar 
leerkrachten aandacht aan besteden 

Geen  tot 
enigszins 
aandacht 

Redelijk 
veel 

aandacht 

Heel 
veel 

aandacht 

Werken aan respect voor elkaar, naar anderen willen luisteren, dialoog 
aangaan 

- 20% 80% 

Bevorderen van zelfvertrouwen, vertrouwen in eigen kunnen - 30% 70% 

Gevoel bijbrengen voor belangrijke waarden als eerlijkheid, 
rechtvaardigheid, gelijkheid 

1% 24% 75% 

Leren oplossen van conflicten 2% 30% 68% 

Leren samenwerken 3% 28% 69% 

Leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen - 37% 63% 

Leren omgaan met verschillen in eigenschappen (capaciteiten, 
talenten, karakters, beperkingen) 

4% 36% 60% 

Leren wat in welke situatie gepast/fatsoenlijk is, sociale regels kennen 7% 41% 52% 

Tegengaan van discriminatie en vooroordelen 11% 51% 38% 

Bewust leren omgaan met de omgeving, het milieu 13% 56% 32% 
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De leerkrachten van groep 8 is verder gevraagd welk soort activiteiten ze inzetten wanneer zij  

burgerschapthema’s in de klas behandelen (Tabel 6). Uit de Tabel 6 blijkt dat leerkrachten vooral via klassikale 

lessen en met gebruik van een lesmethode de burgerschapslessen verzorgen. Driekwart van de leerkrachten 

geeft aan dat men regelmatig tot vaak groepjes leerlingen aan het werk zet. Twee derde geeft aan dat men de 

leerlingen informatie uit verschillende bronnen laat zoeken voor een (groeps)opdracht. Minder voorkomende 

activiteiten zijn: gastlessen en het werken aan (burgerschaps)projecten buiten school. 

Tabel 6. Activiteiten rondom burgerschapsonderwijs en frequentie van inzet 
 

Zelden  Soms Regelmatig 
- Vaak 

Leerlingen doen groepswerk 1% 24% 75% 

Ik gebruik leerstof uit een lesmethode 4% 14% 82% 

Ik geef klassikaal les 3% 17% 80% 

Ik maak gebruik van gastlessen (verzorgd door sprekers of organisaties) 23% 53% 24% 

Ik bespreek actuele kwesties 4% 50% 56% 

Leerlingen werken aan projecten waarvoor ze buiten school informatie 
moeten verzamelen (bijv. interviews in buurt, kleinschalig onderzoek) 

39% 45% 16% 

Leerlingen bereiden onderwerpen voor en presenteren deze 7% 30% 64% 

Leerlingen bespreken zelf ingebrachte actuele kwesties 16% 43% 41% 

Leerlingen zoeken en/of analyseren informatie uit verschillende 
(internet)bronnen (bijv. wiki’s, online kranten) 

6% 28% 66% 

 

NB: Hierboven zijn slechts een aantal aspecten van het burgerschapsonderwijs op de scholen in de Peiling 

gepresenteerd. In de rapportage van de Inspectie van het Onderwijs leest u alle resultaten terug. 

4.  Verder lezen?  

 
Eerder stuurden we u een (digitale) leesmap ‘Meer inzicht in burgerschapsonderwijs’ met daarin verschillende 

publicaties over nut en noodzaak van burgerschapsonderwijs, inzicht in de competenties die leerlingen via dit 

onderwijs verkrijgen, informatie over (internationale) onderzoeken rondom het thema en voorbeelden om 

methodieken in te zetten in het eigen onderwijs in de klas. De publicaties in die leesmap treft u hieronder nog 

eens aan. Op verzoek sturen wij u de leesmap ook nog eens toe. Mail ons dan op peil-burgerschap@rug.nl.  

Naar aanleiding van de landelijke resultaten van Peil.Burgerschap zal er een workshop voor scholen 

worden georganiseerd. In die workshop komen naast diverse resultaten (landelijk beeld, verschillen tussen 

scholen en tussen leerlingen, verschillen in inbedding en het aanbod op scholen in het peilingsonderzoek, best 

practices n.a.v. de verdiepende studie) ook praktische zaken aanbod om het burgerschapsonderwijs in de 

lespraktijk verder vorm te geven op uw school. Een uitnodiging voor deze workshop volgt in het voorjaar van 

2021. 
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