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Maatschappelijke ontwikkeling en school: burgerschapsonderwijs
We maken allemaal – van jong tot oud – deel uit van de Nederlandse samenleving. Dat is soms
nog niet zo makkelijk. Kinderen terwijl ze opgroeien bijvoorbeeld leren om te gaan met verschillen
tussen mensen waarmee ze in aanraking komen, over de regels en wetten die gelden, over waarden
als vrijheid en solidariteit, en over democratie. Dat leren gebeurt zowel op school als daarbuiten.
Scholen in Nederland zijn verplicht aandacht te besteden aan dit soort onderwerpen. Dat noemen
we burgerschapsonderwijs.
Wat scholen leerlingen precies moeten leren staat niet vast. Scholen maken daar zelf ook
keuzes in, en ook docenten kunnen verschillen in de opvattingen die ze hierover hebben. Dat is
soms best spannend, want wie bepaalt wat je precies moet leren om een goede burger te kunnen
zijn? En wanneer ben je eigenlijk een goede burger? Er is maar beperkt inzicht in wat leerlingen
en docenten hiervan vinden, en wat zij dan belangrijk vinden om op school te leren.
Ideeën voor onderzoeksvragen




Wat vinden leerlingen dat het inhoudt om een goede burger te zijn?
Wat vinden leerlingen dat ze op school moeten leren om een goede burger te kunnen
zijn?
Welke doelen hebben docenten als het gaat om het ontwikkelen van leerlingen tot goede
burgers?

Methoden
Kies een onderzoeksmethode die bij je onderzoeksvraag past. Je kunt ook onderzoeksmethoden
combineren, bijvoorbeeld door medeleerlingen of docenten te bevragen op wat je in de literatuur
leest.




Literatuuronderzoek: zoek literatuur die over dit onderwerp gaat en kijk ook naar
beleidsdocumenten, van de Rijksoverheid of van jouw school.
Vragenlijstonderzoek: je kunt een vragenlijst afnemen onder je klas- en schoolgenoten,
waarin je hen een aantal vragen over burgerschapsonderwijs stelt. Datzelfde kun je doen
onder docenten.
Interviewonderzoek: neem interviews af onder medeleerlingen of docenten. Vraag hen
naar hun ideeën over burgerschap, en wat zij vinden dat de rol van de school zou moeten
zijn.
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Links



Verduidelijking van de wettelijke opdracht voor scholen met betrekking tot
burgerschapsonderwijs: Eerste Kamer
Onderzoek naar burgerschap in het voortgezet onderwijs:
https://www.iccsnederland.nl/
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