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Samenvatting
Het middelbaar beroepsonderwijs heeft als wettelijke opdracht drievoudige kwalificatie,  namelijk 

studenten opleiden voor de arbeidsmarkt, doorstroom van studenten naar vervolgonderwijs en 

studenten voorbereiden op deelname aan de maatschappij (MBO Raad, 2018). Sinds 2006 is het 

aanbieden van burgerschap wettelijk verplicht en sinds 2016 is daaraan ook de ontwikkeling van  kritische 

denkvaardigheden en kennis van mensenrechten toegevoegd (MBO Raad, 2018). Hoe gevolg wordt 

geven aan deze wettelijke verplichting verschilt per school en per docent. Scholen zijn vrij in de manier 

waarop burgerschap aangeboden wordt, mits de vier dimensies (sociaal-maatschappelijk, politiek- 

juridisch, economisch en vitaal) en kritische denkvaardigheden aan bod komen (MBO Raad, 2018). 

Deze publicatie is het resultaat van het vooronderzoek van het practoraat “Actief Burgerschap” dat 

uitgevoerd is in 2018 om de staat van burgerschap bij ROC van Twente in kaart te brengen. Doel van het 

vooronderzoek is het inventariseren van mogelijkheden, visies, behoeften en doelen en het vastleggen 

van de onderzoekslijnen van het practoraat. Aan dit onderzoek hebben studenten, docenten, team-

managers, directeuren en College van Bestuur (CvB) deelgenomen. De resultaten van het vooronderzoek 

worden verder verdiept met theoretisch en empirisch onderzoek en een analyse van de wet Loopbaan en 

Burgerschap. Dit vooronderzoek kent drie delen (1) Visie op Burgerschap, (2) Studenten en Burgerschap 

en Burgerschapsonderwijs en (3) Docenten en Burgerschapsonderwijs. 

De respondenten denken verschillend over de inhoud en de betekenis van burgerschap en er is variatie in 

de uitwerking van burgerschapsonderwijs en in frequentie waarop het wordt aangeboden. Op grond van 

de resultaten wordt een vijftal aanbevelingen gedaan. Deze vormen de basis voor de onderzoekslijnen 

van het practoraat Burgerschap.

Visie op Burgerschap
Omdat ROC van Twente de taak heeft om burgerschapscompetenties te bevorderen, is het van belang 

om een visie op burgerschap te ontwikkelen. Een visie op burgerschap kent twee beleidsaspecten: welk 

soort democratisch burgerschap ROC van Twente nastreeft (het normatieve aspect) en hoe burger-

schapsonderwijs wordt ingebed in het curriculum.

Een visie op democratisch burgerschap geeft richting aan burgerschapsonderwijs en heeft implicaties 

voor de leerdoelen, didactiek en leeractiviteiten. Aan de ene kant is een visie een regulatief idee, iets wat 

we nastreven en steeds opnieuw moeten verbeteren en aanpassen. En aan de andere kant moet die visie 

concreet geformuleerd worden, zodanig dat docenten en studenten zich erin herkennen en gemotiveerd 

raken om ernaar te streven in het onderwijs. Het betekent dat de visie haalbaar, praktisch en nuttig moet 

zijn. De visie die uit het vooronderzoek komt, focust op het versterken van de autonomie van de studenten. 

Dit kan door kritisch burgerschap te bevorderen en te oefenen. Het betekent dat zowel in het burger-

schapsonderwijs als in de vakken deze vaardigheden geoefend moeten worden. Het betekent ook op zijn 

minst dat we studenten de ruimte geven om zelf invulling te geven aan hun burgerschap. Ook als we als 

ROC een bepaalde visie nastreven, moeten we, voor zover mogelijk, de studenten in staat stellen en de 

ruimte geven om deze visie te onderzoeken, te bevragen en er eventueel van af te wijken. Om de betrok-

kenheid en medeverantwoordelijkheid van studenten verder te oefenen kan gekapitaliseerd worden op 

het oordeel van studenten zelf (blijkens het vooronderzoek) dat het vormgeven van burgerschap hun 

eigen verantwoordelijkheid is. Een mogelijkheid is om ze verschillende vormen van participatie te laten 

oefenen en een discussiecultuur te bevorderen binnen ROC van Twente. Participatie kan economisch, 

politiek of sociaal zijn of een combinatie van de drie. Belangrijk is dan dat zulke activiteiten (vormen van 

participatie) goed ingebed worden in het curriculum. Ook is het zaak om studenten kritisch te laten 

reflecteren op deze activiteiten: van vrijwilligerswerk tot participatie in concrete maatschappelijke 
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vraagstukken tot stemmen. Volgens de docenten slaagt ROC van Twente er niet in om onze studenten 

voldoende toe te rusten voor de verschillende aspecten van de visie. Opmerkelijk is ook dat deze visie 

indruist tegen de uitwerking van de Wet die voornamelijk een volgzaam en braaf burgerschap stimuleert 

(Guérin et al., 2019).

Burgerschapsonderwijs wordt afhankelijk van MBO College of team anders ingevuld. Soms wordt alleen 

in het eerste jaar iets gedaan aan burgerschap en worden de vier dimensies doorlopen, of er wordt een 

carrousel georganiseerd waarin alle dimensies worden aangeboden. Burgerschapsonderwijs wordt soms 

ook gezien als deel van het DNA van de opleiding en dus geïntegreerd in alle vakken. Alle bevraagde 

burgerschapsdocenten gaven aan dat burgerschapsonderwijs vraagt om aparte vaklessen, maar dat het 

ook deels geïntegreerd kan worden. Onderwijskundigen, teammanagers en directeuren pleiten ook voor 

een mix: herkenbaar gepositioneerd als vak op het rooster, maar ook geïntegreerd of verweven met 

andere onderdelen van de opleiding. Voordeel van integratie is volgens de onderwijskundigen dat je 

makkelijker kunt inspelen op actualiteiten in de wereld en in het leven van de student: er hoeft niet 

gewacht te worden op de volgende les burgerschap. Voordeel van burgerschap als vak op het rooster is 

dat de inhoud van het vak meer herkenbaar is en beter tot zijn recht komt. Als het vak niet op het rooster 

staat, lopen we het risico dat het ondergesneeuwd raakt. Ook de docenten burgerschap zijn van mening 

dat een duidelijke eigen “identiteit” van het vak wenselijk is. Teammanagers gaven als extra argument 

voor deze mix dat het burgerschap meer contextrijk maakt en dat studenten beter bereikt worden. Een 

volledige integratie zou kunnen leiden tot minder diepgang. Vakdocenten hebben wellicht niet de juiste 

competenties voor burgerschapsonderwijs. Bovendien gaat aandacht voor de inhoud van het vak 

gemakkelijk vóór aandacht voor burgerschap. Studenten gaven aan de behoefte te hebben om burger-

schapsonderwijs meer te verbinden met het beroep en de beroepsidentiteit.

Lees verder hoofdstuk 1

Studenten en Burgerschap(-sonderwijs)
De bevraagde studenten zijn aan de ene kant tevreden over het aangeboden burgerschapsonderwijs, 

maar zien niet altijd de meerwaarde ervan. Iets minder dan de helft van studenten vindt dat burger-

schapsonderwijs een relevant onderdeel van de opleiding is. Dit lijkt te betekenen dat veel studenten het 

nut van burgerschapsonderwijs niet altijd inzien. Studenten zien burgerschap als een vak waarin ze iets 

leren over de democratie en maatschappij en typeren het meer in termen van kennis. Slechts een klein 

aantal studenten ziet burgerschapsonderwijs als een plek om te leren discussiëren of kritisch denken. Dit 

betekent dat de perceptie van wat er geleerd wordt in de burgerschapslessen nogal klassiek is, namelijk 

kennis verwerven, en maar weinig op het leren van vaardigheden zoals discussiëren of kritisch denken.

De participatie van studenten zowel binnen de school als buiten de school kan worden versterkt. 

Studenten verschillende vormen van participatie laten ervaren, kan leiden tot het verruimen van hun 

handelingsmogelijkheden. Participatie buiten de school kan bijvoorbeeld zijn: bijdragen aan oplossingen 

die spelen in de directe omgeving in samenwerking met bedrijven, gemeente of provincie of stemmen bij 

verkiezingen of vrijwilligerswerk doen. Binnen de school kan participatie ook breed opgevat worden, 

zoals deelnemen in een studentenraad of meedenken over verbeteringen in de school. In alle vormen van 

participatie is het relevant om studenten te laten onderzoeken welke alternatieve vormen van partici-

patie er zijn naast de economische participatie, maar ze ook kritisch erop laten reflecteren. Als onder-

wijsinstelling is het onze opdracht om alle studenten te laten kennis maken met de mogelijkheden van 

participatie zowel binnen als buiten de school en ze te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn en wat het 

effect kan zijn. Studenten ervaren hun invloed op de plaatselijk politiek als gering. Om het tij te keren 

kunnen studenten meer in contact gebracht worden met de plaatselijke politiek en kunnen we studenten 

andere besluitvormingsprocessen laten ervaren. Gesprekken met studenten doen vermoeden dat ze 

weinig zicht hebben op wat de rol is van de gemeente en een beperkt zicht op wat politiek is. Studenten 
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van de CSR (september 2018) suggereren dat het misschien interessant is als de gemeente of de provincie 

vaker naar ROC van Twente komt om aan studenten te vragen hoe zij denken over onderwerpen die voor 

hen belangrijk zijn en zelfs naar hun mening te vragen voordat een besluit wordt genomen. 

Lees verder hoofdstuk 2

Docenten en Burgerschapsonderwijs
Goede docenten zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. In het mbo worden geen eisen gesteld 

aan de achtergrond, kennis en pedagogisch-didactisch bekwaamheid tot het geven van burgerschaps-

onderwijs. De kwalificaties en achtergrondkenmerken van burgerschapsdocenten zijn ook van invloed op 

de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs. Met betrekking tot vooropleidingen geeft een derde van de 

docenten aan geen speciale vooropleiding/training gericht op burgerschap gevolgd te hebben. Het 

grootste deel van de docenten burgerschap heeft wel trainingen gevolgd. De variatie in het aantal trai-

ningen en de omvang van die trainingen is groot. Docenten burgerschap lijken vaak geselecteerd te 

worden op affiniteit met het vak en/of ze worden aangewezen omdat ze nog uren over hebben in hun 

jaartaak. Dit blijkt ook uit het geringe aantal keren in de afgelopen jaren dat er in de vacatures van ROC 

van Twente specifiek gevraagd werd om een docent burgerschap. Een kenmerk van effectieve professi-

onalisering is de schoolcultuur met betrekking tot het faciliteren van uitwisseling tussen docenten. 

Helaas lijkt het hieraan te ontbreken. De uitwisseling met andere (vak)docenten en burgerschapsdo-

centen is minimaal. De grote meerderheid van de bevraagde burgerschapsdocenten geeft aan hun 

bekwaamheden verder te willen ontwikkelen zoals in het stimuleren van kritische denkvaardigheid of in 

het bespreken van controversiële onderwerpen. Met betrekking tot inhoudelijke thema’s geven docenten 

aan behoefte te hebben zich te verdiepen in theorie van kritische denken en ethiek en beroepsethiek. 

Ook is er behoefte aan om meer kennis te verwerven over politiek, rechten en plichten of participatie.

Docenten burgerschap zijn tevreden over het gebruikte materiaal: ze zetten verschillende materialen in 

en hebben ruime keuze. Hoewel de tevredenheid onder de docenten over het materiaal hoog is, wordt er 

zeker wat gemist. Genoemd worden zaken als diepgang, actualiteiten, aansluiting bij anderstalige 

studenten, databank met materiaal/opdrachten en afwisseling in de werkvormen in de burgerschaps-

methode. In de interviews geven docenten burgerschap aan dat deze materialen vaak socialiserend en 

weinig kritisch zijn en maar weinig mogelijkheden voor verdieping kennen. Daarom ontwikkelen veel 

docenten hun eigen materiaal. Het hanteren van een methode, een kader, wordt wel prettig gevonden. 

De docenten achten een stevige kennisbasis onontbeerlijk om van daaruit kritisch te leren denken. 

Docenten geven ook aan veel gebruik te maken van de ervaringen van de studenten op het gebied van 

stage en bijbaan, maar ook hobby’s en persoonlijke belevenissen van de student werden veel genoemd.

Lees verder hoofdstuk 3

Aanbevelingen
Op grond van de resultaten van het vooronderzoek zijn een vijftal aanbevelingen geformuleerd. 

Aanbeveling 1 – Visie uitwerken

De visie op burgerschap verder uitwerken en laten doorwerken in het curriculum (leerdoelen, leerinhoud 

en onderwijsaanbod) en de cultuur van ROC van Twente. 

Aanbeveling 2 – Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering kan op verschillende wijzen. Een modulair professionaliseringstraject 

ontwikkelen voor beginnende en gevorderde burgerschapsdocenten. Een Burgerschapsbureau opzetten 
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waarin docenten hun expertise kunnen uitwisselen en gastlessen kunnen aanbieden. Gemeentes, 

bedrijven en provincie meer betrekken in het burgerschapsonderwijs. Minimumeisen stellen voor burger-

schapsdocenten aan achtergrondkennis of relevante werkervaring in de vacatures voor burgerschaps-

docenten. 

Aanbeveling 3 – Emancipatie van studenten versterken

Studenten betrekken bij het vormgeven van het curriculum en tegelijkertijd de minimumeisen m.b.t de 

kwaliteit bewaken. Dit kan zowel bij curriculumvernieuwingen binnen een MBO College als bij een team. 

Interne en externe participatie van studenten bevorderen: Binnen ROC van Twente meer ruimte en 

structuur geven aan de studenten om hun medezeggenschap te kunnen oefenen en studenten meer 

betrekken in besluitvormingsprocessen binnen ROC van Twente. Buiten ROC van Twente: studenten 

meer laten participeren in authentieke projecten die een binding hebben met het beroep en tegelijkertijd 

met burgerschap. 

Aanbeveling 4 – Curriculum verbeteren

Burgerschap in het curriculum is van belang om een herkenbare plek voor burgerschap te behouden en 

tegelijkertijd te zoeken naar integratie en/of afstemming met andere vakken zoals Nederlands en 

beroepsvakken. Ook is het van belang om niet alleen in het eerste jaar burgerschap te geven maar in alle 

jaren van de opleiding. Programma’s van leeractiviteiten ontwikkelen die de integratie van de vier 

dimensies bevorderen om de samenhang tussen deze dimensies te laten zien. Het faciliteren van meer 

ervaringen buiten de klas bijvoorbeeld door excursies naar politieke instituties of het bezoeken van 

verschillende godsdiensten (kerken, moskeeën, tempels, synagogen), om zo meer mogelijkheden te 

bieden.

Aanbeveling 5 - Inbedding in de regio versterken

Experimenteren met gemeentelabs in gemeenten waar studenten samen met bewoners innovatie en 

ontwikkeling binnen de gemeente bespreken, publieke kwesties bespreken, maar ook samen zoeken naar 

oplossingen voor relevante problemen. Ook kunnen deze labs bijvoorbeeld initiatieven stimuleren over 

kunst en cultuur. Bijdragen van studenten in zulke labs moet goed ingebed worden in het curriculum en 

bijdragen aan hun beroeps- en burgerschapsontwikkeling. Voor zulke labs is het relevant om met part-

ners samen te werken zoals Saxion, provincie, gemeenten en bedrijven.

Lees verder hoofdstuk 4
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Inleiding
ROC van Twente is een regionaal opleidingscentrum met 2.200 medewerkers en verzorgt binnen ± 300 

opleidingen onderwijs voor een grote, heterogene groep van ongeveer 20.000 studenten. De algemene 

onderwijsdoelstelling van ROC van Twente luidt: “ROC van Twente staat voor een kwalitatief hoog-

waardig leerproces voor iedere student die een actieve betrokkenheid toont bij dat proces” (ROC van 

Twente, 2018). ROC van Twente heeft een openbare signatuur en staat dus open voor elke student die 

zichzelf verder wil ontwikkelen. 

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft een drievoudige kwalificatieplicht, namelijk opleiden voor een 

beroep, doorstroom naar een vervolgopleiding en voorbereiding op een volwaardige deelname aan de 

samenleving als burger (MBO Raad, 2018). Die laatste kwalificatie (burgerschapsvorming) is sinds 2006 

wettelijk verplicht (ROC van Twente, 2017). Goed inhoud geven aan die wettelijke verplichting van 

burgerschapsonderwijs verschilt per school en per docent. Scholen zijn vrij als het gaat om de manier 

waarop burgerschap aangeboden wordt, mits de vier dimensies aan bod komen: (1) de politiek-juridische, 

(2) de economische, (3) de sociaal-maatschappelijke en (4) vitaal burgerschap. Sinds 2016 zijn de ontwik-

keling van kritische denkvaardigheden en kennis van mensenrechten toegevoegd (Examen- en kwalifi-

catiebesluit beroepsopleidingen WEB, bijlage 1 behorend bij artikel 17a, derde lid). Met ingang van school-

jaar 2019-2020 moeten mbo-scholen ook verplicht aandacht besteden aan acceptatie van etnische, 

religieuze, seksuele en genderdiversiteit.

Docenten denken verschillend over inhoud en betekenis van burgerschap (ROC van Twente, 2017) en er 

is variatie in de uitwerking en de frequentie van burgerschapsonderwijs (Onderwijsinspectie, 2016). De 

kwaliteit van het burgerschapsonderwijs loopt uiteen. Ook ontbreekt het vaak aan een instellingsbrede 

visie op burgerschap, is er beperkte afstemming met de andere vakken, worden er geen doelen geformu-

leerd en is er weinig bekend over de opbrengsten (Onderwijsinspectie, 2016). Ten slotte constateert de 

Onderwijsinspectie (2016) dat er een onduidelijke samenhang is in het aanbod van burgerschapsonder-

wijs en dat een doorlopende leerlijn ontbreekt. Genoeg uitdagingen voor het burgerschapsonderwijs: 

voor docenten, studenten en het curriculum.

In september 2017 is het practoraat Burgerschap gestart binnen ROC van Twente. Het practoraat 

Burgerschap wordt gedragen door het MBO College voor Management & Organisatie en het MBO 

College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie. Een practoraat verricht praktijkgericht onderzoek en 

deelt kennis ter bevordering van de onderwijskwaliteit binnen het beroepsonderwijs (ROC van Twente, 

2017). De belangrijkste taken van het practoraat zijn:

1.  de ontwikkeling van een visie op burgerschap in samenwerking met beleidsadviseurs, en het moni-

toren ervan;

2.  de verbetering van de bestaande praktijk middels onderzoek (daar waar hier behoefte aan is) en de 

ontwikkeling van nieuwe projecten met docenten, studenten en externe partners (gemeente en 

bedrijven);

3.  de ontwikkeling van professionaliseringstrajecten en -activiteiten zoals lezingen voor docenten en 

andere geïnteresseerden; 

4.  ondersteuning bij de ontwikkeling van ROC-brede burgerschapsthema’s en activiteiten; 

5.  het verwerven van subsidies om ter bevordering van kennisontwikkeling en kenniscirculatie.

Het vooronderzoek is uitgevoerd in het schooljaar 2017-2018. De resultaten hiervan worden in deze 

rapportage gepresenteerd.
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Doel vooronderzoek
Doel van het vooronderzoek is het in kaart brengen van mogelijkheden, visies, behoeften en doelen en 

het vastleggen van de onderzoekslijnen van het practoraat. Het vooronderzoek (behoeftenonderzoek) 

bestaat uit drie analyses:

I.  probleemanalyse;

II.  contextanalyse;

III.  doelgroepanalyse.

Voor deze drie analyses is het kader van Smith en Ragan (2005) gebruikt. De probleemanalyse had als 

doel om aan de ene kant het probleem te verduidelijken vanuit de perspectieven van relevante stakehol-

ders (studenten, docenten, teammanagers, onderwijskundigen, directeuren en College van Bestuur) en 

aan de andere kant te verduidelijken wat de oorzaken ervan zijn. Ook is onderzocht wat de discrepantie 

is tussen hoe het zou moeten (waar willen we heen) en wat we nu bereiken. In de contextanalyse zijn de 

randvoorwaarden in kaart gebracht. Met deze randvoorwaarden moet rekening worden gehouden bij de 

ontwikkeling van nieuw onderwijs, zowel de pedagogisch-didactische aanpak, de inhoud als het verbe-

teren van onderwijs en professionaliseringstrajecten. Tot de randvoorwaarden behoren ook zaken als de 

achtergrond van docenten, gebruikte materialen enzovoort. Ten slotte zijn in de doelgroepanalyse rele-

vante kenmerken van de studenten in kaart gebracht: achtergrondkenmerken, maar ook de motivatie 

van studenten voor burgerschapsthema’s en het vak burgerschap. 

Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen.

1.  Welke visies zijn er ten aanzien van goed burgerschap en burgerschapsonderwijs in ROC van Twente? 

2.  Hoe wordt burgerschapsvorming ervaren door studenten, docenten, teammanagers, directeuren en 

College van Bestuur?

3.  Welke behoeften hebben docenten en studenten en wat zijn hun doelen met betrekking tot burger-

schapsvorming?

4.  Welke mogelijkheden en belemmeringen met betrekking tot burgerschapsvorming worden ervaren?
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Onderzoeksmethode
In dit vooronderzoek is gebruik gemaakt van een mix van kwantitatieve en kwalitatieve meetinstru-

menten. Bijna alle MBO Colleges hebben deelgenomen en per MBO College heeft ten minste een team 

meegedaan. Studenten, docenten en docenten burgerschap zijn bevraagd door middel van digitale 

vragenlijsten (met deels open en deels gesloten vragen). Teammanagers, directeuren en het College van 

Bestuur zijn bevraagd in semigestructureerde interviews. Ook zijn er over de resultaten van het vooron-

derzoek individuele en teamconsultaties geweest met teammanagers, burgerschapsdocenten, onder-

wijskundigen en studenten. De kwalitatieve data zijn geanalyseerd in NVIVO 12 middels de methode van 

open, axiaal en selectief coderen. De kwantitatieve data zijn in SPSS verwerkt, en met behulp van 

beschrijvende statistische methoden uitgewerkt.

Respons
Aan het onderzoek is meegewerkt door:

-  743 studenten uit 9 verschillende MBO Colleges;

-  42 docenten burgerschap;

-  85 overige docenten (taal, rekenen of vakdocenten);

-  21 teammanagers;

-  8 collegedirecteuren;

-  2 leden van het College van Bestuur.

De deelnemende docenten hebben vragenlijsten ingevuld. Van de 80 burgerschapsdocenten die bekend 

waren ten tijde van het vooronderzoek hebben er uiteindelijk 42 de vragen beantwoord (ca. 53%). De 85 

‘overige’ docenten zijn meer dan 5% van de docentenpopulatie. Er kan echter niet worden achterhaald 

uit welke opleidingen deze docenten komen en welk vak ze geven. Daardoor kan niks gezegd worden over 

de representativiteit van de steekproef.

Bij tien docenten burgerschap is in het kader van een afstudeeronderzoek een aanvullend interview 

afgenomen over het voeren van dialoog (Van de Maat, 2018). Ook zijn er consultaties geweest met vier 

onderwijskundigen, acht burgerschapsdocenten en met teammanagers tijdens een managementbijeen-

komst en er is gesproken met de beleidsadviseur die burgerschap in de portefeuille heeft. De team-

managers, directeuren en het College van Bestuur zijn individueel geïnterviewd. Medewerkers van de 

ondersteunende diensten zijn niet bevraagd.

Studenten per MBO College en per opleidingsniveau
In totaal hebben 743 studenten deelgenomen aan dit onderzoek. Niet alle respondenten hebben alle 

vragen beantwoord, wat de variatie van het aantal respondenten per vraag verklaart. De steekproef is 

echter groot genoeg om representatief te zijn voor de studentenpopulatie van ROC van Twente. De 

percentuele verhoudingen tussen de opleidingsniveaus van de studenten die deel hebben genomen aan 

het vooronderzoek (zie tabel 1) zijn niet representatief voor ROC van Twente, behalve voor niveau 

4-studenten (zie tabel 2). 

Niveau Aantal Procent

1 136 20

2 70 10

3 92 13

4 393 57

Niveau Aantal Procent

1 567 3

2 3311 17

3 5049 26

4 10149 53

Tabel 1: Opleidingsniveau respondenten vooronderzoek Tabel 2: Opleidingsniveau studenten ROC van Twente

(N = 691)  (N = 19.076)
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De meeste studenten die de enquête hebben ingevuld, zijn afkomstig van drie MBO Colleges: Manage-

ment & Organisatie, Loopbaanontwikkeling & Participatie en Metaal, Elektro & Installatietechniek. Op 

grond van de resultaten van de enquête zijn studenten in twee MBO Colleges verder bevraagd: MBO 

College voor Vormgeving, Mode, Media (5 klassen van niveau 2, 3 en 4 – exacte aantal studenten niet 

bekend) en MBO College voor Management & Organisatie (juridische opleidingen (N = 45) en secretariële 

opleidingen (N = 11)). De resultaten van een afstudeerscriptie van een burgerschapsdocent (Gögen, 2018) 

en een brede consultatie van studenten (ca. 50) en docenten (ca. 20) tijdens een startdag Burgerschap 

bij de provincie Overijssel op 13 november 2018 zijn ook gebruikt. Ten slotte zijn de visie en de resultaten 

van de door studenten ingevulde vragenlijsten besproken met de Centrale Studentenraad (CSR).

MBO College Aantal Procent

Dienstverlening & Gastvrijheid 19 2,6

Gezondheidszorg 45 6,1

Loopbaanontwikkeling & Participatie 145 19,5

Management & Organisatie 251 33,8

Mens & Maatschappij 69 9,3

Metaal, Elektro & Installatietechniek 175 23,6

Sport, Onderwijs & Cultuur 7 0,9

Transport, Logistiek & Mobiliteit 8 1,1

Vormgeving, Mode, Media 21 2,8

Tabel 3: Aantal respondenten per MBO College (N = 740)

Andere interessante aspecten van de totale studentenpopulatie van ROC van Twente zijn de volgende 

kernmerken: wat betreft de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke studenten is er binnen ROC van 

Twente een evenredige verdeling met bijna 49% vrouwen en 51% mannen in het schooljaar 2016-2017. 

En met ongeveer 15% studenten met een niet-westerse migratieachtergrond komt ROC van Twente iets 

lager uit dan het landelijk gemiddelde van 19%. Het betekent dat de studenten populatie niet zeer divers 

is qua achtergronden. Bij ROC van Twente komt ca. 31% van de studenten uit armoedegebieden, wat 

hoger is dan het landelijk gemiddelde van 21%. En bijna 61% van de studenten heeft een hogere vo-voor-

opleiding, namelijk vmbo met eindexamen, havo/vwo met of zonder eindexamen), de vmbo-basisbe-

roepsgerichte leerweg niet meegerekend. (OCW, 2017). 

Leeswijzer
Het vooronderzoek is verdeeld in 5 hoofdstukken. In het eerste deel wordt antwoord gegeven op de 

eerste onderzoeksvraag: welke visies zijn er ten aanzien van goed burgerschap en burgerschapsonder-

wijs in ROC van Twente. In dit deel wordt ook ingegaan op de visie op goed burgerschap zoals studenten, 

docenten, teammanagers, directeuren en College van Bestuur die definiëren en op de plaats van burger-

schap in het curriculum. In het tweede deel en derde deel worden de drie andere onderzoeksvragen 

beantwoord: hoe burgerschapsvorming wordt ervaren door studenten, docenten, teammanagers en 

directeuren en College van Bestuur, wat de behoeften van docenten en studenten en hun doelen met 

betrekking tot burgerschapsvorming zijn en welke mogelijkheden en belemmeringen met betrekking tot 

burgerschapsvorming worden ervaren. In deel 5 worden aanbevelingen gedaan, waarna de rapportage in 

deel 6 afgesloten wordt met de onderzoekslijnen die het practoraat gepland heeft voor de schooljaren 

2018/ 2019 en 2020/2021. Deze onderzoekslijnen volgen uit de aanbevelingen van dit vooronderzoek.
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Deel 1: Visie op Burgerschap
In dit eerste deel staat de eerste onderzoeksvraag centraal: welke visies zijn er in ROC van Twente ten 

aanzien van goed burgerschap en burgerschapsonderwijs? Voordat deze vraag beantwoord wordt, wordt 

eerst kort geschetst hoe er vanuit de literatuur tegen goed burgerschap wordt aangekeken. Daarna 

wordt uitgewerkt welk soort democratisch burgerschap men op ROC van Twente wil oefenen en hoe 

ROC van Twente het burgerschapsonderwijs wil vormgeven. 

Kenmerken van burgerschap
Educatie, zoals burgerschapsvorming, is ideologisch gemotiveerd, en democratie en burgerschap zijn 

controversiële concepten. Er zijn namelijk verschillende ideeën over hoe een democratie zou moeten 

functioneren en wat burgerschap betekent (Guérin, 2018; Van der Ploeg en Guérin, 2016). In de literatuur 

wordt gerefereerd aan een “goede” burger zodra het gaat om het definiëren van de karakteristieken of 

eigenschappen van burgers die noodzakelijk zijn om een democratie goed te kunnen laten functioneren. 

Afhankelijk van de politieke stroming varieert dit beeld. In een meer neoliberaal idee van democratie zijn 

deze eisen beperkt: burgers hebben rechten en vervullen hun burgerplicht door economische participatie 

en het uitoefenen van een beroep: een chirurg of een automonteur draagt bij door zijn beroep goed en 

gewetensvol uit te oefenen. In andere liberale opvattingen worden de plichten van burgers uitgebreider 

en weer andere opvattingen, zoals meer republikeinse, stellen hoge eisen aan participatie en welke 

plichten burgerschap met zich meebrengt. En in een meer communautair idee van democratie zijn iden-

titeit en participatie binnen de gemeenschap kern van goed burgerschap (Kymlicka, 2008). 

Burgerschap kan gedefinieerd worden in termen van status, identiteit en participatie (Van der Ploeg, 

2016). Bij status worden de rechten en plichten bedoeld die burgers hebben. Bijvoorbeeld sociale rechten 

(kosteloos onderwijs, ziektekostenverzekering), economische rechten (contracten kunnen sluiten) of 

politieke rechten (kunnen stemmen). Op dezelfde manier kan gekeken worden naar plichten: economi-

sche plichten (belasting betalen), sociale plichten (afhankelijk van de stroming die gekozen wordt) en/of 

politieke plichten (zoals stemmen). Identiteit kan gedefinieerd worden op verschillende wijzen, zoals reli-

gieuze identiteit, culturele identiteit, nationale of regionale identiteit enzovoort. Meestal heeft men 

verschillende identiteiten: hoe men zich als persoon onderscheidt, maar ook hoe men zich vereenzelvigt 

of verbonden voelt met een gemeenschap of een regio of een land. 

Status is iets wat wordt gegeven door de democratie waarin men leeft, iets waar men ook voor kan 

opkomen (zoals het opengesteld huwelijk voor paren van gelijk geslacht). Identiteit is een diffuus concept 

dat soms persoonlijk is en soms wat breder. Participatie heeft betrekking op de wijze waarop men 

meedoet in de samenleving. Hier zijn twee aspecten van belang: de aard van participatie en de mate 

waarin men participeert. Zo kan iemand economisch participeren (werken, zijn beroep uitoefenen) en/of 

politiek participeren (stemmen, meedoen aan inspraakavonden of zich bemoeien met maatschappelijke 

discussies, meedoen aan protestacties) en/of sociaal participeren (buren helpen, op school of in een 

gemeenschap actief zijn). Deze drie vormen van participatie kunnen samengaan. Of burgerschap nu 

wordt gekenmerkt door status, identiteit of participatie, het vraagt altijd iets van burgers: bepaalde 

kennis, vaardigheden en deugden. Deze kennis, vaardigheden en deugden hangen af van de identiteit en 

ook de aard en de mate van participatie die gevraagd wordt.

Deze verschillende opvattingen over burgerschap en hoe burgerschap zich kan uiten vragen om een 

gedegen rechtvaardiging van de concepten die gebruikt worden in burgerschapsvorming en een verhel-

dering van wat we bedoelen met het burgerschap dat we willen oefenen of stimuleren binnen ons ROC 

om onze studenten verder toe te rusten als burgers. Welke invulling willen we geven aan wat een goede 

burger is? Dit is enerzijds afhankelijk van de bestaande cultuur van ons ROC en welke cultuur we willen 

stimuleren en anderzijds van de eigenschappen en achtergronden van onze studenten en docenten. De 
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cultuur van ROC van Twente beïnvloedt het beeld dat studenten al hebben van democratie. Ons doen en 

laten zal het beeld dat studenten hebben van democratie bevestigen of ontkrachten. Een heldere invul-

ling van de waarden die voor ROC van Twente van belang zijn en die we willen nastreven is belangrijk. Om 

dit te kunnen definiëren is het relevant om na te gaan welk beeld van goed burgerschap we hebben en 

welk beeld we willen stimuleren. Welke kennis, vaardigheden en waarden zou deze goede burger moeten 

hebben en welke soort participatie streven we na? De invulling van wat deze “goede burger” is, is ook een 

politieke keuze omdat we daardoor kiezen voor een bepaalde invulling van burgerschap en democratie. 

Deze visie zal ook bepalend zijn voor het type (leer)activiteiten/projecten dat we ontwikkelen.

Burgerschap is niet alleen domein van de burgerschapsdocenten, maar is een verantwoordelijkheid die 

gedragen wordt door iedereen. Voorbereiding op burgerschap kan dus zowel in samenhang met het 

beroep als los van het beroep worden gedaan. Vraagstukken die met burgerschap te maken hebben, zijn 

bijvoorbeeld werkgerelateerde ethische vraagstukken waarmee studenten geconfronteerd kunnen 

worden. Voor een verpleegkundige kan zo’n ethisch vraagstuk zijn: moet je een terrorist medische zorg 

bieden - zoals gebeurde bij de aanslagen in Parijs in 2013? Deze vraag heeft een verpleegkundige zichzelf 

gesteld toen hij aanwezig was in een bar en spontaan een verwonde man te hulp schoot en ontdekte dat 

hij een bomgordel om had. Na een korte afweging heeft hij hem geholpen. De medische beroepsethiek 

stelt dat zorg aan iedereen moet worden verleend, maar persoonlijke of principiële afkeur zou kunnen 

leiden tot andere beslissingen. Hier kruisen zich beroepsbeoefenaar zijn en burger zijn. Een ander, 

misschien minder aansprekend, voorbeeld is hoe een timmerman keuzes moet maken tussen typen 

materiaal: welk hout is echt duurzaam en welk niet, waarom is het belangrijk om duurzame materialen te 

gebruiken, hoe worden keurmerken gedefinieerd en wat zegt het over de duurzaamheid van hout of 

materialen? Burgerschapsvorming in het beroep kan ook betrekking hebben op besluitvorming in het 

bedrijf of de rol van vakbonden. Burgerschapsvorming los van het beroep laat studenten verder kennis-

maken met de democratie en oefent hun zelfredzaamheid en oordeelsvermogen met betrekking tot 

belangrijke vraagstukken: deze kunnen individueel zijn, zoals gezonde leefstijl, persoonlijke economische 

situatie en politieke identiteit, of maatschappelijk gerelateerd.

Een visie op burgerschap van ROC van Twente kent twee beleidsvragen:

1.  Welk soort democratisch burgerschap willen we op ROC van Twente oefenen (het normatieve aspect)?

2.  Hoe wil ROC van Twente het burgerschapsonderwijs in het curriculum vormgeven?

Omdat ROC van Twente de taak heeft om burgerschapscompetenties te ontwikkelen, is het van belang 

om een eigen visie op burgerschap te ontwikkelen. Een visie op burgerschap geeft richting aan burger-

schapsonderwijs en heeft implicaties voor de leerdoelen, didactiek en leeractiviteiten. Aan de ene kant is 

een visie een regulatief idee, iets wat we nastreven en steeds opnieuw moeten verbeteren, verfijnen en/

of aanpassen. En aan de andere kant moet die visie zo concreet geformuleerd worden dat belangrijke 

stakeholders zoals docenten en studenten zich erin herkennen en gemotiveerd raken om ernaar te 

streven in het onderwijs. Het betekent dat de visie haalbaar, praktisch en nuttig moet zijn. Een visie 

ontwikkelen op burgerschap is normatief omdat het een kader stelt waarin studenten een bepaald type 

burgerschap oefenen, en is ook normatief met betrekking tot wat men verwacht van de studenten. Dat 

studenten niet altijd voldoen aan deze visie wil niet zeggen dat ze geen goede burger zijn, ze leven hun 

burgerschap anders uit of hebben niet de mogelijkheden om alles te ontwikkelen.

De MBO Raad heeft onderzoek laten doen naar de invloed van een visie op burgerschap op de onderwij-

spraktijk in het mbo. Uit dit onderzoek is gebleken dat het formuleren van een centrale, schoolbrede, 

visie op burgerschapsvorming zorgt dat burgerschapsonderwijs een betere positie binnen de school 

bekleedt. Aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek waren onder andere om mbo-scholen te 

ondersteunen in het formuleren van een visie en ervoor te zorgen dat de gekozen visie door het bestuur 
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en de rest van de organisatie wordt gedragen. Bij de visie op burgerschap in het curriculum gaat het om 

welke plek het burgerschapsonderwijs zou moeten hebben naast de beroepsvakken en andere vakken 

zoals taal en rekenen. 

Om antwoord te geven op de eerste vraag over de visie zijn docenten burgerschap, overige docenten, 

studenten, teammanagers, directeuren en leden van het CvB geraadpleegd. Er zijn vier vragen gesteld. 

Allereerst is een open vraag gesteld: welke kenmerken heeft een “goede burger”. Vervolgens is deze 

vraag toegespitst op de belangrijkste kennis, vaardigheden en waarden die een “goede burger” zou 

moeten bezitten. Ook in de vragenlijst voor docenten zijn dezelfde vragen gesteld: de eerste als open 

vraag en de drie andere als meerkeuzevraag met mogelijkheid tot aanvullingen. Op grond van de resul-

taten zijn er diverse consultaties bij studenten geweest. Studenten hebben in groepen besproken of ze 

het eens waren met deze kenmerken, of ze andere belangrijk vinden en de studenten hebben prioriteiten 

aangegeven. Bij de visie op burgerschap in het curriculum zijn docenten burgerschap, teamanagers 

(interview en consultatie) en onderwijskundigen geraadpleegd. 

Hieronder worden de resultaten besproken.

Visie op ‘goed’ burgerschap volgens de respondenten
Opvallend in zowel de interviews als in de vragenlijsten is dat er een redelijke overeenstemming is over 

wat we als ROC willen stimuleren en laten oefenen en wat we als cultuur willen uitdragen en meegeven. 

Het verduidelijken van dit beeld en het inkleuren wat we met burgerschap voor ogen hebben, heeft dus 

implicaties voor het curriculum en het type activiteiten dat we gezamenlijk willen uitvoeren. Tegelijkertijd 

biedt het een kapstok die genoeg vrijheid geeft voor de eigen invulling door het MBO College. Eerst 

vatten we de algemene visie, zoals deze voortkomt uit de onderzoeksresultaten, op goed burgerschap 

samen om vervolgens de verschillende aspecten van deze visie te verdiepen. 

Goede burgers zijn kritische burgers die hun eigen mening kunnen onderbouwen en een afgewogen 

oordeel kunnen vormen. Zij zijn maatschappelijk en politiek betrokken en voelen zich medeverantwoor-

delijk, ook m.b.t. hun directe omgeving. Zij zijn respectvol, rechtvaardig en tolerant. Zij zijn zelfredzaam 

en hebben voldoende (zelf)kennis om te kunnen functioneren in de democratische samenleving.

Studenten van het MBO College voor Management & Organisatie (N = 56) is gevraagd of ze het eens zijn 

met deze visie en of ze nog verdere aanvullingen hebben. Studenten hadden geen veranderingen of 

aanvullingen. Ook is hun gevraagd aan te geven welke aspecten van de bovenstaande geformuleerde 

visie ze het meest belangrijk vinden. Respectvol, rechtvaardig, tolerant en kritisch denken werden het 

meest belangrijk gevonden. Het minst belangrijk was kennis over politiek en democratie. Studenten legden 

uit dat ze kennis van democratie belangrijker vonden dan kennis over politiek: “Democratie is belangrijk, 

maar politiek niet” of “Kennis van politiek is niet zo belangrijk, maar wel hoe de democratie werkt”. Anderen 

gaven aan dat het belangrijk is om over politiek na te denken: “Het is belangrijk hoe je denkt over politiek”. 

Dit laatste resultaat m.b.t. kennis spreekt de resultaten van de vragenlijst tegen. Een mogelijke verklaring 

is dat studenten politiek definiëren als bestaande politieke praktijken en wat er gebeurt rondom politici/

verkiezingen en democratie definiëren in termen van rechten, waarden, plichten en organisatie.

Hieronder bespreken we de verschillende kenmerken van de bovenstaande visie, zoals die werden gefor-

muleerd in de interviews, en welke aspecten belangrijk zijn op basis van de afgenomen vragenlijsten. 

Vervolgens bespreken we kort de implicaties voor het burgerschapsonderwijs. 

Kritische en autonome burger
Het meest genoemde kenmerk, zowel in de interviews als in de open vragen, is de kritische burger. In de 

vragenlijst geeft 86% van de burgerschapsdocenten “kritisch denken” aan als de belangrijkste 
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 vaardigheid die een goede burger zou moeten bezitten, en voor overige docenten is het de tweede met 

59% (zie tabel 4). Ook studenten (N = 35) gaven in consultaties aan kritisch denken als een belangrijke 

vaardigheid te zien. 

Vaardigheden Docenten burgerschap

(N = 44)

Overige docenten

(N = 77)

Kritisch denken 86 59

Goed omgaan met andere visies en meningen 70 76

Luisteren 59 61

Tabel 4: Belangrijkste vaardigheden goede burger – gesloten vragenlijst (meerdere antwoorden mogelijk)

Op de vraag in hoeverre docenten burgerschap vinden dat studenten deze belangrijkste vaardigheden 

bezitten (kritisch denken, goed omgaan met andere visies en meningen en luisteren) na hun opleiding, 

wordt op een vijfpuntsschaal (heel slecht tot uitstekend) onvoldoende gescoord (gemiddeld tussen 2,63 

(SD = 0,623) en 2,73 (SD = 0,633).

De waarde van kritisch denken is in de interviews verder verdiept. In de open vragen van de vragenlijst en 

interviews kwamen drie doelen van kritisch denken naar voren: (1) een pedagogisch doel: autonomie 

bevorderen; (2) een instrumenteel doel: informatie op waarde kunnen schatten en kunnen argumenteren; 

(3) persoonlijk ontwikkelingsdoel: zelfreflectie.

Kritische burgers bezitten niet alleen kritische denkvaardigheden, maar gebruiken die ook om hun auto-

nomie verder te bevorderen door eigen keuzes te maken. Zo werd de relatie gelegd tussen kritisch denken 

en ethische en morele afwegingen. Kritisch denken is relevant voor “je eigen morele kompas ontwik-

kelen” (M1 Wa-ref3 en D1 Wa-ref2) of, anders verwoord, “een kritisch denkvermogen ontwikkelen om te 

kunnen bepalen of iets goed is of niet” (M3 Va-Ref2). Zo’n “eigen kompas” vereist het kunnen afwegen 

van verschillende opties en een beslissing kunnen nemen en ernaar kunnen handelen: “Zeggen hoe het 

moet dat heeft geen nut. Soms willen ze (studenten) dat wel: zeg nou eens wat goed is. Ze er zelf over 

laten nadenken…” (D1 Wa-ref3). Aan de andere kant zijn er grenzen: “Er zijn mensen die vinden dat je als 

ROC studenten zelf moet laten afwegen welke normen en waarden zij belangrijk vinden…Daar zitten wel 

restricties aan, het mag nooit ten kosten van een ander gaan” (S3 Wa-ref4). Om autonomie te stimuleren 

is kritisch denken alleen niet genoeg, maar wel noodzakelijk. Autonomie vereist daarnaast zelfredzaam-

heid en kennis (Van der Ploeg, 1995).

Het meest genoemde doel van kritisch denken is instrumenteel van aard zoals het vermogen om onder-

scheid te maken tussen fake news en feiten, vooral in sociale media zoals Facebook: “Laatst had ik nog 

iemand die zei: dat is toch zo, dat heb ik gelezen op internet.” (M6 Va-Ref2). Kritisch zijn naar informatie 

en vaardig zijn in het analyseren en beoordelen ervan betekent: “Dan kom je dus op die kritische denk-

vaardigheid. Dat is dat bij alles wat er tot iemand komt aan informatie dat je de vanzelfsprekendheid 

daarvan niet zonder meer aanneemt. Dat je in elk geval gaat nadenken wat het voor je betekent en wat 

het met je doet of je je daarin kunt vinden en of je daar ook achter kunt staan. Dus dat het vanzelfspre-

kende karakter van alles wat er aan informatie is, dat je dat bij jezelf reflecterend ter discussie stelt en 

daar keuzes in maakt.” (M2 Va-Ref1)

Er werd aangegeven dat alleen informatie kunnen analyseren en op waarde schatten niet genoeg is. 

Voor een genuanceerd oordeel zijn ook belangrijk: open staan voor andere meningen en de flexibiliteit 

hebben om van mening te veranderen, of onafhankelijk kunnen zijn van wat anderen denken en vinden. 

Kortom, intellectueel weerbaar zijn.
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Het kritisch denkvermogen kan leiden tot inzicht in de complexiteit van de wereld en wordt ook gezien als 

een instrument om weerstand tegen populisme te vormen of te onderzoeken hoe indoctrinatie werkt en 

hoe je te beïnvloeden bent. Kritisch denken kan gezien worden als een activiteit die zich in iemands hoofd 

afspeelt, maar het heeft ook een sociaal aspect: het kunnen argumenteren, kritische en open vragen 

kunnen stellen en gesprekken met anderen kunnen aangaan. Een voorwaarde om in dialoog te gaan met 

anderen is het vermogen om te kunnen luisteren: zowel in de enquête (burgerschapsdocenten 59% en 

overige docenten 61%) als in de interviews kwam dit als een relevante vaardigheid naar voren (zie tabel 

4). Hoewel van perspectief wisselen in de gesloten vragenlijst het minst belangrijk werd gevonden, werd 

het in de interviews een paar keer genoemd: zich kunnen verplaatsen of de capaciteit hebben om zich in 

te leven in anderen, het belang van perspectief te kunnen wisselen en verantwoord om kunnen gaan met 

andermans standpunt. Dit is relevant in een pluralistische democratie waar verschillende groepen met 

verschillende overtuigingen met elkaar samenleven. Voorwaardelijke vaardigheden die genoemd zijn: 

kunnen communiceren of de dialoog kunnen aangaan. Ook werd af en toe genoemd: als burger geïnfor-

meerd naar de stembus gaan, zijn eigen (politieke) mening kunnen onderbouwen en leren doordenken 

wat de consequenties van beleid en maatregelen zijn.

Het laatste doel van kritisch denken dat naar voren kwam, was het bevorderen van zelfreflectie en 

zelfkennis: zelfreflectie over de eigen rol in de maatschappij, maar ook zelfkennis hebben om uiteindelijk 

eigen keuzes te kunnen maken met betrekking tot het eigen beroep en zichzelf verder kunnen ontwik-

kelen, zowel persoonlijk als beroepsmatig. 

Tijdens een consultatie met de teammanagers in mei 2018, is benadrukt dat het oefenen van kritisch 

denkvaardigheden inspanning vraagt van docenten en studenten. Opvallend was de volgende opmer-

king: “Als we van onze student gaan verwachten dat ze die vaardigheden laten zien die bij kritisch denken 

horen moeten we eens ophouden met studenten soms als kleine kinderen zonder inspraak te behan-

delen....”. Studenten tijdens de consultatie van 13 november 2018 en CSR-leden gaven ongeveer hetzelfde 

aan: ze willen serieus genomen worden. Een mogelijkheid om studenten serieus te nemen, geopperd bij 

de teammanagersbijeenkomst, is studenten de verantwoordelijkheid geven om zelf projecten op te 

zetten en door te voeren en hun risico te leren nemen door vallen en opstaan. Kortom, we moeten een 

cultuur ontwikkelen die de studenten niet te veel “pampert”. 

Zelfredzaamheid
Het bevorderen van de zelfredzaamheid van studenten werd ook als een belangrijk aspect van goed 

burgerschap gezien. Het heeft te maken met het zelfstandig kunnen vormgeven van het eigen leven en 

daardoor zelf de regie over het leven kunnen nemen. Het laatste werd op verschillende wijzen getypeerd, 

zoals zich kunnen handhaven. De eigen regie nemen over het eigen leven heeft betrekking op het kunnen 

functioneren in de maatschappij: “Een ander punt is ook zelfredzaamheid. Een belangrijk thema is dat je je 

bewust moet zijn hoe je jezelf staande houdt in de samenleving.” (M2 Au-ref1) Maar het gaat ook om 

economisch autonoom zijn, het zich beroepsmatig en maatschappelijk kunnen oriënteren en verder ontwik-

kelen: “Hoe zorgen we nu vanuit ROC van Twente, de beroepsopleiding, dat de jongeren van dit moment 

zich veel meer ontwikkelen en investeren in hun opleiding en maatschappelijk functioneren?” (B1 Au-ref2). 

Een teammanager gaf aan om ook de sociale en emotionele weerbaarheid van de studenten te oefenen. 

Sociale weerbaarheid heeft te maken met het kunnen omgaan met anderen door bijvoorbeeld de dialoog 

te kunnen aangaan en met enige mate van zelfvertrouwen. Emotionele weerbaarheid betekent je eigen 

emoties kennen en erop kunnen reflecteren (Janssen, 2018). Weerbaarheid betekent ook voor jezelf kunnen 

opkomen. Het bevorderen van dit type weerbaarheid kan leiden tot meer zelfstandigheid van de studenten.

Kennis wordt als belangrijk gezien om de zelfredzaamheid van studenten te ondersteunen: kennis van hoe 

de maatschappij functioneert, van de (eigen) rechten en plichten en van de eigen leefomgeving. Voor 
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docenten ligt er een taak om deze zelfredzaamheid te stimuleren door ruimte te geven voor de eigen initi-

atieven van studenten en ook hun intellectuele, sociale en emotionele weerbaarheid te versterken. Zoals 

Toon Janssen (2018) in zijn visiedocument “Zingeving” vermeldt, is “Leven met onzekerheid de uitdaging 

van jongeren”. Het stimuleren van soft skills (intra- en interpersoonlijke vaardigheden) wordt dan als 

cruciaal geacht en leren hoe iemand zich moet verhouden tot zichzelf, de directe omgeving, de maat-

schappij, maar ook zich vragen kunnen stellen die niet altijd een eenduidig antwoord hebben. Kritisch 

denken leidt samen met zelfredzaamheid tot het bevorderen van de autonomie van onze studenten. 

Andere vaardigheden
Andere vaardigheden die genoemd werden hebben voornamelijk betrekking op soft skills zoals samen 

kunnen werken, gespreksvaardig zijn, kunnen presenteren, ICT-vaardigheid en 21st century skills.

Medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid: de basis voor participatie
Medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid oefenen werd ook als een belangrijk aspect gezien van 

goed burgerschap en deze worden verbonden met participatie. Medeverantwoordelijkheid vraagt om 

oog hebben voor de ander, niet alleen aan zichzelf denken maar ook actief bijdragen aan sociaal- en 

politiek-maatschappelijke processen en het algemeen belang niet uit het zicht verliezen. Dat vraagt voor 

de ontwikkeling van het bewustzijn voor wat er om studenten heen gebeurt: zo goed mogelijk meedoen, 

constructief zijn, oog voor anderen hebben en ook voor maatschappelijke ontwikkeling, afspraken 

kunnen maken en zich aan afspraken kunnen houden: “Je bent als student en medewerker verbonden 

met de samenleving. Je moet oog hebben voor de samenleving. Weten wanneer er wat van je wordt 

gevraagd.” (M3 Wa-ref 1). 

De spanning tussen zelfstandig je leven vormgeven en je tegelijkertijd medeverantwoordelijk voelen, werd 

benoemd. Naast bewustzijn vraagt het ook om nieuwsgierig zijn naar anderen en kunnen doordenken wat 

en hoe het eigen handelen effect kan hebben op anderen en de wederzijdse afhankelijkheid herkennen.

Medeverantwoordelijkheid kan niet zonder betrokkenheid: “Dat hij (student) er actief bij betrokken is, 

dus participeert om het maar zo te zeggen, deelneemt aan die maatschappij en niet aan de kant staat” 

(L1 Pa-ref1). Betrokkenheid betekent participeren in het sociale leven zoals in een vereniging of in de vorm 

van vrijwilligerswerk: “Ik doe mijn kind naar de sportclub en daar hoort ook bij dat ik een soort vorm van 

vrijwilligerswerk moet doen om die sportclub omhoog te houden” (M4 Pa-ref1). Ook participeren in het 

politieke leven zoals stemmen en meedoen aan inspraakavonden over wijkproblemen: “problemen in de 

wijk of praten over of ergens windmolens moeten komen te staan… Je hebt de mogelijkheid om mee te 

praten…”. Wel werd benadrukt dat participatie op verschillende niveaus kan en in verschillende mate, en 

dat het kan bijdragen aan de ontwikkeling van de identiteit van het “Twentse Noaberschap”. Tijdens een 

bijeenkomst meldden twee studenten dat ze al Twentse Noabers zijn. 

Hoe participatie in te vullen is en wat het betekent is open: “Wij moeten onze studenten opleiden tot het 

deelnemen aan de samenleving. Wat is dan dat deelnemen aan de samenleving?” (V1 Pa-ref4). Het gaat 

niet alleen om politiek actief zijn maar ook zorgen voor de omgeving. Het betekent dat participatie hoort 

bij burgerschap: “Participeren is ook een onderdeel van burgerschap, denk ik.” (L3 Pa-ref1)

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren is toegerust zijn met vaardigheden en voldoende 

kennis zoals van rechten en plichten, maar ook op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de directe omge-

ving en in de actualiteit, en in Europa en de wereld. Studenten moeten hun (morele) plichten kunnen 

herkennen en een balans vinden tussen rechten en plichten. Het gaat daarbij niet alleen om economische 

en sociale rechten en plichten, maar ook om het uitoefenen van politieke rechten.

Participatie veronderstelt een zekere mate van medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid en kan zich op 

verschillende wijze uitdrukken: economische, sociale en politieke participatie of een combinatie van die drie.
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Rechtvaardigheid, tolerantie en respect als waarden
In de vragenlijsten worden rechtvaardigheid, tolerantie en respect genoemd als de belangrijkste waarden 

voor burgerschap bij burgerschapsdocenten. Algemene docenten benadrukken gelijkheid als waarde 

i.p.v. respect. Ten opzichte van vaardigheden en kennis zijn hier de meningen tussen docenten burger-

schap en overige docenten meer verdeeld.

Waarden Docenten burgerschap

(N = 43)

Overige docenten

 (N = 73)

Rechtvaardigheid 40 40

Tolerantie 37 45

Respect voor rechten van anderen 33 31

Gelijkheid 30 36

Tabel 5: Belangrijkste waarden goede burger – gesloten vragenlijst (meerdere antwoorden mogelijk) – in procent

Op de vraag in hoeverre (volgens docenten burgerschap) studenten deze waarden hebben ontwikkeld 

tijdens hun opleiding wordt een onvoldoende gescoord (gemiddeld tussen 2,72 (SD = 0,544) en 2,90 

(SD = 0,490)).

In de interviews komen tolerantie, respect en openheid naar voren. Alle waarden zijn verbonden met 

elkaar en beïnvloeden elkaar. Zo kan tolerant zijn niet zonder een bepaalde mate van openheid en respect. 

De mate van openheid bij tolerantie is afhankelijk van hoe men tolerantie invult en in de interviews was 

het duidelijk dat tolerantie gepaard gaat met respect. Tolerantie is ook een waarde die vraagt om open-

staan voor andermans mening en overtuigingen, verschillen aanvaarden en ermee kunnen omgaan (los 

van wat je zelf vindt). Respect hebben voor andere culturen: “ik vind respect naar elkaar toe heel belang-

rijk. Elkaar in waarde laten ongeacht geloof of afkomst, dat vind ik belangrijk.” (G2 Wa-ref2). Tolerantie 

werd niet alleen getypeerd in termen van openheid en respect voor diversiteit, maar ook als het daad-

werkelijk kunnen omgaan met deze diversiteit en zo polarisatie tegengaan: “Ik zou het geweldig vinden 

als het ons lukt als groot ROC in de regio om in elke geval ruimte te geven aan een heleboel verschillen” 

(M5 Wa-ref4). Multiculturalisme en diversiteit zijn kenmerken van onze maatschappij en onze studenten 

ermee om leren gaan en het waarderen en respecteren ervan is belangrijk in ons onderwijs: “Een goede 

burger kan niet zonder de omgeving om zich heen. Dus als je het besef hebt dat je elkaar heel hard nodig 

hebt, dan ontstaat gewoon iets.” (M1 Wa-ref1).

Meerdere geïnterviewden gaven aan dat het belangrijk is om studenten hun normen en waarden te laten 

afwegen en hen te laten definiëren welke belangrijk zijn voor hen. Zoals eerder genoemd in het paragraaf 

Kritische en autonome burger, kan het onderwijs studenten stimuleren in het verder ontwikkelen van hun 

“morele kompas”, maar “daar zitten wel restricties aan, het mag nooit ten koste van een ander gaan” (S3 

Wa-ref4). En hier ligt een taak voor de docenten, zij moeten het voorbeeld geven en deze waarden naleven. 

Maar dit moet ook tot uitdrukking komen in de cultuur van een MBO College en van ROC van Twente.

Rechtvaardigheid komt in de enquête naar voren als waarde die we zouden moeten oefenen. De verschil-

lende facetten van rechtvaardigheid en de complexiteit ervan vragen om na te gaan “wat goed is” om 

een zo’n goed mogelijk gerechtvaardigd antwoord te kunnen geven op (maatschappelijke) vraagstukken. 

Het bepalen wat een goed leven inhoudt, hoe te handelen als burger en hoe de overheid te beoordelen is 

of dient te handelen, vereist ook kritische denkvaardigheden en voldoende kennis.

Andere waarden die werden genoemd: authentiek, eerlijk, democratische gezindheid, gelijkheid- vrijheid-

broederschap, redelijkheid, vertrouwen, oprechtheid en eerlijkheid, hard werken, solidariteit, integriteit 

en dienstbaarheid.
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Waardeneutraal
Aan de docenten is gevraagd een reactie te geven op de stelling ‘Het onderwijs op ROC van Twente hoort 

waardeneutraal te zijn’. Over waardeneutraal zijn de meningen meer verdeeld tussen de burgerschaps-

docenten dan tussen de overige docenten: 62% van de overige docenten vindt dat ROC van Twente 

waardeneutraal zou moeten zijn tegenover 47,5% van de burgerschapsdocenten. Bij burgerschapsdo-

centen is ca. een derde twijfelachtig. Bij deze stelling gaven teammanagers aan dat ze het ermee oneens 

waren (gemiddeld 2,7).

Antwoordmogelijkheid Docenten burgerschap

(N = 40)

Overige docenten 

(N = 73)

Helemaal mee oneens 7,5 4

Mee oneens 17,5 15

Niet oneens/niet eens 27,5 19

Mee eens 37,5 37

Helemaal mee eens 10 25

Tabel 6: Het onderwijs op ROC van Twente hoort waardeneutraal te zijn – in procent

In de interviews komt de volgende uitleg: waardeneutraal wordt gezien als iets wat onmogelijk is. Als 

docent, teammanager, directeur of CvB draagt men in het handelen bepaalde normen en waarden uit: 

“Burgerschap wordt door mensen gegeven, die zijn niet waardeneutraal en de maatschappij is ook niet 

waardeneutraal.” (D2 Neu-Ref1) of “Niemand is waardeneutraal volgens mij. Dat hoop ik niet. Dat vind ik 

ook wel heel gek. Als je een visie uitspreekt ben je al niet meer waardeneutraal.” (D1 Neu-Ref1). Wat wel 

van belang is, is om studenten de mogelijkheid te bieden om verschillende democratische waarden te 

onderzoeken en te bespreken om vervolgens zelf hun kader te ontwikkelen. Er moet een onderscheid 

worden gemaakt tussen wat er in het burgerschapsonderwijs gebeurt en wat we belangrijk vinden in 

onze ROC-identiteit en in ons doen en laten. 

Politieke en algemene kennis
Kennis wordt in de interviews niet alleen maar getypeerd als feiten verwerven, maar als iets wat nood-

zakelijk is om kritisch te kunnen denken, om te begrijpen hoe de democratie en de maatschappij werkt, 

om zelfstandig te kunnen leven, inclusief kennis van de directe omgeving en meer sociaal-culturele 

kennis. 

Kennis van politiek en democratie kwam zowel in de interviews als in de vragenlijst naar voren als een 

belangrijk kennisdomein. In de vragenlijst komen op de eerste twee plekken kennis over democratie en 

kennis van de Nederlandse samenleving (zie tabel 7). In de interviews wordt door meer dan acht geïnter-

viewden kennis van verschillende rechten en plichten genoemd, naast kennis van hoe de democratie 

functioneert en welke waarden daaraan verbonden zijn, de grondwet, basiskennis over de landelijke, 

regionale en gemeentelijke politiek en ook over de rol van vakbonden: “Heel elementair moet hij iets over 

de grondwet weten. Waarom we dat zo hebben ingericht in Nederland / de Westerse samenleving. Het 

gaat over rechten en plichten die daarbij horen. Dat daar een politiek stelsel bij hoort.” (B1 Ke-ref1). Ook 

studenten geven in de vragenlijst aan meer te willen leren over politiek en democratie. 

Maar ook beroepsgerelateerde kennis werd als relevant gezien en in dit kader met name kennis over 

beroepsperspectieven, arbeidsmarkt, beroepsethiek en ook beroepsgedrag.
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Kennis Docenten burgerschap

(N = 42)

Overige docenten 

(N = 73)

Democratie 60 58

Nederlandse samenleving 60 64

Werk en loopbaan 45 53

Tabel 7: Belangrijkste kennis van goede burger – Gesloten vragenlijst (meerdere antwoorden mogelijk)- in procent

Algemene kennis zoals aardrijkskunde, geschiedenis, de economie, de Nederlandse cultuur, maar ook de 

actualiteit (volgen) werd benadrukt. Vaak werd kennis in verband gebracht met zelfredzaamheid en de 

kritische burger maar zij werd ook gezien als basis waarop vaardigheden of waarden zich kunnen ontwik-

kelen: “Ze hebben weinig kennis om goede keuzes te maken. Je hebt kennis nodig om te kunnen rang-

schikken. Ze kunnen heel veel dingen vinden, maar ze weten niet wat ze moeten gebruiken. Dus de tools, 

ook digitaal, ze zijn heel goed met knoppen. Ze kunnen overal op drukken en ze komen overal, maar om 

dan vanuit de 10 die ze aangeboden krijgen te kunnen kiezen wat goed is en wat niet, wat nep-nieuws is 

en wat niet, dat weten ze niet. Dat is onze taak als opvoeder. Dat we ze wel een theoretische basis 

meegeven, zodat ze in elk geval die keuzes kunnen maken.” (S3 Ke-ref2)

Op de vraag in hoeverre docenten burgerschap vinden dat studenten over deze kennis beschikken na 

hun opleiding wordt weer onvoldoende gescoord (gemiddeld tussen 2,82 (SD = 0,781) en 2,88 (SD = 

0,834)).

Opmerkelijk
Het is opmerkelijk dat als er wordt gevraagd ‘In hoeverre slaagt jouw opleiding erin werknemers af te 

leveren die goed burgerschap vertonen?’, 60% van de ondervraagde docenten burgerschap vindt dat de 

opleiding er voldoende in slaagt werknemers af te leveren die goed burgerschap vertonen. Ruim 30% 

vindt dat de opleiding er goed (27,5%) tot zeer goed (5%) in slaagt. 3 van de 40 ondervraagde docenten 

burgerschap (7,5%) vinden dat de opleiding hier nauwelijks in slaagt. Maar als er wordt gevraagd in 

hoeverre studenten beschikken over specifieke aspecten zoals kennis, waarden of vaardigheden die als 

belangrijk worden geacht, antwoordden burgerschapsdocenten dat deze in onvoldoende mate ontwik-

keld zijn. Dit kan verklaard worden door de formulering van de vraag: algemeen versus specifiek.

Bij overige docenten is het beeld wat gespreider. Op de vraag ‘In hoeverre slaagt jouw opleiding erin werk-

nemers af te leveren die goed burgerschap vertonen?’, vindt ruim 20% van de overige docenten dat de 

opleiding hier goed (17,8%) tot zeer goed (2,7%) in slaagt. 63,0% geeft een voldoende en 16,4% vindt dat 

de opleiding er nauwelijks in slaagt werknemers af te leveren die goed burgerschap vertonen (zie figuur 1).

Het lukt de opleiding werknemers af te leveren die goed burgerschap vertonen
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Figuur 1: Mate waarin opleiding slaagt werknemers af te leveren die goed burgerschap vertonen volgens overige 

docenten (N = 73)
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Verantwoordelijkheid voor (goed) burgerschap
Mbo-instellingen hebben een verantwoordelijkheid om studenten voor te bereiden op de maatschappij. 

Met betrekking tot burgerschapsvorming is de volgende stelling voorgelegd: ‘Iedere medewerker van ons 

ROC is verantwoordelijk voor burgerschapsvorming’ (zie tabel 8). Bij burgerschapsdocenten en de overige 

docenten is dat gedaan via een vragenlijst en bij teammanagers via een gesloten vraag tijdens het 

 interview. Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat iedere medewerker verantwoorde-

lijk is voor burgerschapsvorming en de teammanagers scoren ook hoog met ‘helemaal mee eens’ (gemid-

deld 4,7). 

Antwoordmogelijkheden Docenten burgerschap

(N = 40)

Overige docenten

(N = 73)

Helemaal mee oneens 0 3

Mee oneens 5 1

Niet oneens / niet eens 7 11

Mee eens 43 48

Helemaal mee eens 45 37

Tabel 8: Iedere medewerker van ons ROC is verantwoordelijk voor burgerschapsvorming – in procent

Deze resultaten komen overeen met de antwoorden die zijn gegeven op de vraag aan de ‘overige 

docenten’: ‘Besteed jij in je lessen aandacht aan burgerschap?’ 93,1% van de respondenten (N = 72) geeft 

daarop een positief antwoord. Slechts 6,9% zegt geen aandacht aan burgerschap te besteden.

Aan diezelfde ‘overige docenten’ is verder gevraagd welke actoren er (mede) verantwoordelijk zijn voor 

burgerschapsvorming. De respondenten moesten voor zeven actoren aangeven hoeveel verantwoorde-

lijkheid deze actoren hebben voor de burgerschapsvorming. Ze konden daarbij kiezen uit vier antwoord-

mogelijkheden: ‘niet, enigszins, vrij sterk of sterk’. De resultaten staan in tabel 9.

Antwoordmogelijkheid Vrij sterk of sterk (N = 72) Niet of enigszins (N = 72)

Ouders / verzorgers 95 6

Bedrijven in het algemeen

(toekomstige werkgevers)
44 56

BPV-bedrijven 64 36

Overheden 61 39

Maatschappelijke organisaties 54 46

Vmbo-scholen 86 14

Hbo-scholen 76 27

Tabel 9: Actoren die (mede)verantwoordelijk zijn voor burgerschap volgens overige docenten in procent

Bij een consultatie tijdens de kennisdeelbijeenkomst van burgerschapsdocenten in mei 2018 is dezelfde 

vraag gesteld aan de aanwezige burgerschapsdocenten. Het antwoord was dat de verantwoordelijkheid 

weinig bij ROC van Twente en voornamelijk bij de ouders ligt. Wel benadrukken de burgerschapsdo-

centen dat het belangrijk is om de dialoog aan te gaan met studenten over deze verantwoordelijkheid en 

de koppeling te maken met het beroep en studenten als beroepsoefenaars. 
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Het grootste deel van de studenten vindt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van goed 

burgerschap, gevolgd door hun ouders. Door 41 studenten is (ook) de optie ‘Anders, namelijk …’ ingevuld. 

Dertien van deze studenten hebben ‘vrienden’ ingevuld, vijf studenten ‘iedereen’ en vijf studenten 

‘familie’ (zie figuur 2). Deze antwoorden komen overeen met de antwoorden van de teammanagers die de 

actieve rol van studenten en ouders onderstrepen (respectievelijk gemiddeld een 4,1 en 4,3 op een schaal 

van 5), maar ook met die van de onderwijsinstanties van het basisonderwijs tot het hbo. Docenten 

burgerschap bij de kennisdeelbijeenkomsten gaven aan dat studenten degenen zijn die moeten meebe-

palen wat “goed” burgerschap inhoudt, maar wel binnen bepaalde grenzen (wat deze grenzen inhouden 

is niet verder gespecificeerd).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Anders

Docenten burgerschap

Alle docenten

Ouders

Ikzelf

Figuur 2: Actoren die (mede) verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling tot goed burger volgens studenten (N = 742) 

– meerdere antwoorden mogelijk

Tot slot is er in het vooronderzoek beperkt gevraagd naar identiteit. De populatie van studenten komt 

voornamelijk uit de regio Twente en provincie Overijssel. Tijdens een paar consultaties met studenten is 

gevraagd of ROC van Twente zich zou moeten richten op het versterken van de Twentse Noaber of op 

Wereldburgerschap. Studenten die in het MBO College voor Management & Organisatie zijn geconsul-

teerd, wilden dat de nadruk zou worden gelegd op Wereldburgerschap, maar in andere consultaties 

gaven studenten aan dat het “saai zou zijn als iedereen dezelfde identiteit zou hebben” en een andere 

student gaf aan: “Twentse Noaber, maar dat zijn we al.” 

Visie: burgerschapsonderwijs in het curriculum
Mbo-instellingen zijn vrij als het gaat om de manier waarop burgerschap aangeboden wordt, mits de vier 

dimensies: (1) sociaal-maatschappelijk, (2) politiek-juridisch, (3) economie en (4) vitaliteit aan bod komen. 

Sinds 2016 is daarbij ook de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden en kennis van mensenrechten 

toegevoegd (Min. OCW, 2015; MBO Raad, 2018). Binnenkort wordt ook gevraagd om aandacht te geven 

aan diversiteit en met name aan de bevordering van lhbt-acceptatie (Min. OCW, 2018; regeerakkoord 

2017-2020). In Overijssel zijn er ca. 74 duizend jongeren van 15 tot 19 jaar waarvan ruim 40 duizend in 

Twente (Databank Overijssel, 2018). Ruim 12 duizend van deze jongeren volgt onderwijs bij ROC van 

Twente (ROC van Twente, 2019). Burgerschapsonderwijs wordt afhankelijk van het MBO College of team 

anders ingevuld. Soms wordt alleen in het eerste jaar iets gedaan aan burgerschap en dan worden de vier 

dimensies doorlopen, of er wordt een carrousel georganiseerd waarin alle dimensies worden aange-

boden. Burgerschapsonderwijs wordt soms ook gezien als deel van het DNA van de opleiding en dus 

geïntegreerd in alle vakken. 

Geïntegreerd of niet
Deze variatie in mogelijkheden om burgerschapsonderwijs vorm te geven wordt weerspiegeld in het 

antwoord op de vraag “Op welke manier is het, volgens jou, doeltreffend om het vak burgerschap aan te 

bieden?”. Docenten burgerschap konden meerdere antwoorden geven. Van de 39 docenten die de vraag 
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hebben beantwoord (meerdere antwoorden mogelijk), geeft iedereen aan dat burgerschapsonderwijs 

vraagt om aparte vaklessen, 14 docenten vinden dat het daarnaast geïntegreerd kan worden, voor 30 

docenten zijn projectvorm en excursies doelmatige vormen en voor 15 docenten kan het in de beroeps-

praktijkvorming (BPV). Een andere mogelijkheid die genoemd wordt, is een combinatie met Loopbaano-

riëntatie en -begeleiding (LOB).

Tijdens de consultatie van een aantal onderwijskundigen in juli 2018 kwam naar voren dat burgerschap-

sonderwijs vooral een “mix” moet zijn: herkenbaar gepositioneerd als vak op het rooster maar ook geïn-

tegreerd of verweven met andere onderdelen van de opleiding. Voordeel van integratie is volgens de 

onderwijskundigen dat je makkelijker in kunt spelen op actualiteiten in de wereld en in het leven van de 

student, er hoeft niet gewacht te worden op de volgende les burgerschap. Voordeel van burgerschap als 

vak op het rooster is dat de inhoud van het vak meer herkenbaar is en beter tot zijn recht komt. Als het 

vak niet op het rooster staat bestaat het risico dat het ondersneeuwt. Ook de docenten burgerschap zijn 

van mening dat een duidelijke eigen “identiteit” van het vak wenselijk is. Teammanagers zagen, tijdens 

de consultatie in mei 2018, zowel voor- als nadelen van integratie van burgerschap in andere vakken. Als 

voordelen van integratie zagen zij een betere aansluiting bij de belevingswereld van de student. Het 

maakt burgerschap meer contextrijk, burgerschap is in de maatschappij ook geïntegreerd en studenten 

worden beter bereikt. Als nadelen werden genoemd dat het gemis aan diepgang een potentieel gevaar 

is, dat vakdocenten wellicht niet de juiste competenties voor burgerschapsonderwijs hebben en dat het 

gevaar kan zijn dat de inhoud van de vakles voorgaat op aandacht voor burgerschap. Tijdens de consul-

taties met studenten op 13 november, gaven studenten aan de behoefte te hebben om burgerschapson-

derwijs meer te verbinden met het beroep en de beroepsidentiteit. In het onderzoek van Kübra Gögen 

(2018) geeft ook een aantal geïnterviewde studenten van het team Automotive aan dat burgerschaps-

lessen hen niet interesseert behalve als het gekoppeld wordt aan het beroep. Tijdens een startdag bij de 

provincie over het burgerschapsonderwijs gaven aanwezige studenten hetzelfde aan. 

In de interviews maken directeuren en teammanagers dezelfde afwegingen en worden dezelfde argu-

menten gegeven: “Als ik hier op school zeg dat we meer aandacht aan burgerschap moeten geven, dan 

zeggen ze: dat doen we in de vakken. Daar geloof ik niet zo in. Ik geloof best dat het af en toe aan de orde 

komt, maar ik vind dat je gestructureerd les moet geven of mensen moet meenemen in datgene wat de 

samenleving maakt.” (T1 In-ref1)

Een student van de CSR gaf aan dat hij sinds drie jaar geen burgerschapsonderwijs had waardoor hij de 

indruk had dat hij informatie miste. Deze student pleitte voor een minimumeis aan onderwerpen die 

moeten worden behandeld.

Voor wat betreft het aanleren van kritische denkvaardigheid is een sterke voorkeur onder docenten en 

teammanagers om dit geïntegreerd aan te bieden. Met geïntegreerd wordt dan bedoeld dat er een relatie 

is met de inhoud van de verschillende opleidingen. Gedacht wordt aan een algemene leerlijn die geschikt 

is om voor de eigen vakopleiding uitgewerkt te worden. Met geïntegreerd wordt ook bedoeld dat aanleren 

van kritische denkvaardigheid niet alleen voorbehouden is aan de docent burgerschap. Alle docenten 

moeten in staat zijn om kritische denkvaardigheid aan te leren en te blijven oefenen. Teammanagers 

deden de suggestie om kritische denkvaardigheid als speerpunt te benoemen zodat het gaat beklijven en 

er werd geopperd dat er scholing moet komen voor de docenten op het gebied van kritische denkvaar-

digheid.

Inspanningsverplichting
Het toetsen van burgerschapsonderwijs heeft ook invloed op wat er geleerd wordt. Burgerschap kent, 

sinds 2012, een inspanningsverplichting voor studenten en een resultaatsverplichting voor de school. 

Scholen leggen die inspanningsverplichting vast in de onderwijs- en examenregeling (OER). Dit betekent 
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dat studenten moeten voldoen aan de criteria van de inspanningsverplichting om hun mbo-diploma te 

behalen. Deze criteria kunnen verschillen per opleidingsniveau en hoeven niet per se de vorm van een 

examen te krijgen; het kan ook gaan om een portfolio of opdracht.

Er is veel variatie in de manier waarop tussen en binnen de MBO Colleges met burgerschap wordt omge-

gaan. Binnen het MBO College voor Management & Organisatie, bijvoorbeeld, worden bij een bepaald 

team vier toetsen afgenomen per dimensie en bij een ander team een combinatie van toetsen, opdrachten 

en excursies. De vraag is of deze variatie problematisch is. Belangrijker is het om te kijken naar de kwali-

teit van de toetsen, opdrachten of andere vormen. Wordt studenten gevraagd wat ze moeten doen om 

een voldoende te halen voor burgerschap, dan krijgen we dezelfde variatie in antwoorden: opdrachten/

huiswerk, actief meedoen, toetsen, excursies, samenvatting maken, projecten, een les geven, presen-

teren of vrijwilligerswerk doen.

Aansluiting met vmbo
De meeste studenten die starten op ROC van Twente hebben al ervaring opgedaan met burgerschaps-

onderwijs. Op het vmbo is maatschappijleer 1 een verplicht vak voor alle profielen. Studenten die het 

mbo binnenkomen met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo hebben (nog) geen maatschappijleer 

gehad. Studenten die met een andere vooropleiding dan vmbo of havo starten op ROC van Twente 

hebben mogelijk ook geen maatschappijleer gehad. Van de ondervraagde studenten geeft 76% aan 

lessen maatschappijleer te hebben gehad. Dit impliceert niet dat 24% van de studenten een andere 

vooropleiding heeft dan vmbo, het is ook mogelijk dat studenten zich het vak niet herinneren. 

Maatschappijleer 2 (sinds 1 augustus 2016 is de naam van het vak veranderd in maatschappijkunde) is 

een keuzevak op het vmbo. Het vak bouwt voort op maatschappijleer 1 en heeft een verdiepend karakter. 

19% van de studenten geeft aan dit vak gevolgd te hebben, 21% geeft aan niet meer te weten of ze dit 

vak gevolgd hebben. Tweederde (68%) van de studenten vond het vak maatschappijleer redelijk tot zeer 

interessant. Studenten vinden de aansluiting tussen hun vooropleiding en het vak burgerschap in de 

meerderheid goed (51%). Dit betekent dat er gekapitaliseerd kan worden (1) op de aanwezige kennis die 

studenten al hebben en (2) op het feit dat studenten zich positief uitlaten over het burgerschapsonder-

wijs in hun vooropleiding. 
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Conclusie / Discussie
Een duidelijke visie biedt een handvat om vorm te geven aan burgerschapsonderwijs (Nieuwelink et al., 

2016). Het definiëren van een visie op burgerschap is niet alleen gericht op de inbedding van burger-

schapsonderwijs in het curriculum, maar expliciteert ook wat wij voor ogen hebben met betrekking tot de 

burgerschapscompetenties (kennis, vaardigheden en waarden) die wij als ROC willen dat studenten 

oefenen. Deze visie heeft wel implicaties voor de cultuur van ons ROC en in ons doen en laten als mede-

werker. Het heeft ook consequenties voor het curriculum: leerdoelen, leerinhoud, werkvormen/activi-

teiten. Als de focus ligt op het versterken van de autonomie van de studenten door kritisch burgerschap 

te bevorderen en te oefenen, betekent het dat zowel in het burgerschapsonderwijs als in de vakken deze 

vaardigheden geoefend moeten worden. De algemene visie op goed burgerschap in ROC van Twente is:

Goede burgers zijn kritische burgers die hun eigen mening kunnen onderbouwen en een afgewogen 

oordeel kunnen vormen. Zij zijn maatschappelijk en politiek betrokken en voelen zich medeverantwoor-

delijk, ook m.b.t. hun directe omgeving. Zij zijn respectvol, rechtvaardig en tolerant. Zij zijn zelfredzaam 

en hebben voldoende (zelf)kennis om te kunnen functioneren in de democratische samenleving.

Een belangrijk uitganspunt is dus de autonomie van studenten bevorderen. Autonomie kan worden 

omschreven als een vermogen, met name het vermogen om zelf te beslissen over wat goed is en niet 

goed en het zelf vormgeven aan het eigen (beroeps)leven. Autonomie kan ook gezien worden als een 

deugd. Het uitgangspunt betekent op zijn minst dat we studenten de ruimte geven om zelf invulling te 

geven aan hun burgerschap. Ook als we als ROC een bepaalde visie nastreven, moeten we, voor zover 

mogelijk, de studenten in staat stellen en de ruimte geven om deze visie te onderzoeken, te bevragen en 

er eventueel van af te wijken. Het betekent bovendien studenten vertrouwd maken met verschillende 

vormen van burgerschap. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn ook termen die verwant zijn aan het 

concept van autonomie. Autonomie bevorderen gaat gepaard met de weerbaarheid van studenten 

oefenen (intellectueel, emotioneel en sociaal). Zelfredzaamheid heeft te maken met het zelfstandig vorm 

kunnen geven van het eigen leven en met het kunnen functioneren in de maatschappij.

Een andere implicatie is dat wanneer waarden geoefend worden, zoals respect, rechtvaardigheid en 

tolerantie, het altijd op een reflectieve wijze gebeurt. Studenten moeten bijvoorbeeld leren inzien dat 

zulke waarden grenzen hebben en tot paradoxen kunnen leiden (respect hebben voor intolerantie?; tole-

rant zijn jegens onrecht?). De complexiteit van die waarden en de tegenstrijdigheden moeten aan bod 

komen. Hiervoor kan de actualiteit als aanleiding gebruikt worden, maar kunnen ook beroepssituaties 

nuttig zijn. Voorts kunnen buitenschoolse activiteiten daarop gericht worden. Het gaat erom om 

studenten te laten ontdekken dat over waarden nagedacht moet worden en dat er verschillend over 

gedacht kan worden.

Wel is het relevant om te beseffen dat zelfredzaamheid bevorderen niet altijd doelmatig is. Bij kwetsbare 

jongeren die dat niet kunnen, kan het juist averechts werken. Denk aan kwetsbare jongeren waarvan 

wordt verwacht dat ze zelf een netwerk opbouwen als opvangnet, terwijl het onwaarschijnlijk is dat 

zoiets lukt. Op te merken is dat docenten burgerschap en overige docenten aangaven dat deze aspecten 

niet voldoende zijn ontwikkeld. Er is nog ruimte voor het bevorderen ervan.

De waarde van kritisch denken is in het vooronderzoek verder verdiept. Kritisch burgerschap houdt 

verschillende vormen van kritisch zijn in: van morele afwegingen maken tot kritisch zijn t.o.v. informatie 

en kunnen argumenteren, kritische zelfreflectie. Het betekent de kritische denkvaardigheden van 

studenten oefenen. Kritisch denken is een vaardigheid die moeilijk te leren is en veel oefening vergt. Het 

vraagt om cognitieve inspanning. Uit de literatuur komt een aantal voorwaarden voor kritisch denken 

(Guérin, 2018) naar voren:
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1.  Maak kritisch denken expliciet in het curriculum: vakoverstijgend en binnen de vakken. 

2.  Zorg ervoor dat studenten genoeg kennis hebben zodat ze hun kritische denkvaardigheden kunnen 

oefenen.

3.  Kritisch denken moet gedurende de gehele opleiding worden aangeboden. 

4.  Train docenten in didactiek van kritisch denken.

5.  Creëer een schoolcultuur die kritisch denken waardeert.

Al deze punten zijn relevant, maar punt 2 is zeker relevant. Kritisch denken is een activiteit die zich richt 

op iets: een inhoud. Het stimuleren van verschillende soorten kennis is daarom belangrijk. Hoe meer 

kennis men heeft over een onderwerp, hoe meer men in staat is om verschillende soorten kritiek te 

hebben. Kritisch denken kan ook een attitude zijn (vaak als habit of mind aangeduid): zich afvragen “is 

dat zo?”, maar ook open zijn voor andere verklaringen, argumenten… Bovendien wordt het denken 

verstoord door denkpatronen, de zogenaamde “thinking biases”. Psychologisch onderzoek sinds de jaren 

zeventig laat zien dat mensen in hun afwegingen en keuzes niet altijd even rationeel zijn, vaker irrationeel 

(Stanovich 2010, Kahnemann, 2003, Baron, 2008, Nickerson, 1998). Rationaliteit is de uitzondering, niet 

de regel. Denk bijvoorbeeld aan de gewoonte om voornamelijk het eigen standpunt te verdedigen of 

vooral informatie tot je te nemen die de eigen overtuiging bevestigt, de zogenaamde “myside bias”. Of 

dat we in het nemen van beslissingen de neiging hebben om één aspect van een situatie of probleem 

overmatig zwaar te laten wegen; alsof we houvast zoeken in het afwegen. “Thinking biases” zijn niet 

onoverkomelijk. Maar correctie ervan vergt gerichte en gepaste aandacht en inspanning. Hiervoor 

ontbreekt ons vaak de motivatie, de tijd of de ervaring (Iordanou, 2009; Kuhn et al., 2013). 

Om de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van studenten verder te oefenen kan gekapitali-

seerd worden op het feit dat studenten zelf vinden dat het vorm geven aan hun eigen burgerschap hun 

eigen verantwoordelijkheid is. Een mogelijkheid is om ze verschillende vormen van participatie te laten 

oefenen en een discussiecultuur te bevorderen binnen ROC van Twente. Participatie kan economisch, 

politiek of sociaal zijn of een combinatie van de drie. Een kenmerk ervan is zulke activiteiten goed 

inbedden in het curriculum zodat studenten kritisch erop kunnen reflecteren: van vrijwilligerswerk tot 

participatie in concrete maatschappelijke vraagstukken tot stemmen. Onderzoek van Westheimer en 

Kahne (2004) laat bijvoorbeeld zien dat niet elke vorm van participatie emanciperend is, en dus auto-

nomie bevorderend, maar dat het sterk afhangt van hoe het ingebed is in het curriculum. Bijvoorbeeld: 

vrijwilligerswerk als stage bij de voedselbank leidt wellicht tot meer betrokkenheid, maar emancipeert 

niet omdat de studenten geen inzichten krijgen in hoe armoede ontstaat, welke factoren een rol spelen 

en hoe het anders zou kunnen. Economische participatie kan zich vertalen in zelfstandig een beroep 

uitoefenen, belasting betalen, maar ook zich ontwikkelen binnen het beroep, weten welke toekomstper-

spectieven er zijn en waar mogelijk werken aan transitie.

Over de plaats van burgerschap kan geconcludeerd worden dat deze vooral een mix moet zijn. Herken-

baar gepositioneerd als vak op het rooster maar ook verweven met andere delen van de opleiding. Met 

betrekking tot de inbedding van burgerschapsonderwijs in het curriculum is het wellicht van belang om 

de autonomie van het MBO College te waarborgen en tegelijkertijd zorgen voor het stellen van eisen aan 

de kwaliteit van de toetsen (formatief of summatief) die leiden tot een oordeel over het voldoen van de 

inspanningsverplichtingen. Met betrekking tot burgerschapsonderwijs en zijn integratie in het curri-

culum, is het raadzaam om het als afzonderlijk vak te blijven aanbieden en te zoeken naar integratie met 

de beroepsvakken en het vak Nederlands. Zulke integratie vraagt inspanning en afstemming tussen 

docenten. 

De indeling in vier dimensies is een handige manier om te behandelen thema’s te ordenen en om de 

breedte van burgerschap aan te duiden. Nadeel is dat de dimensies gemakkelijk als gescheiden begrepen 

en behandeld worden. Eén van de risico’s hiervan is dat politiek en democratie versmald worden tot 
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verkiezingen, parlement, kabinet en dergelijke. Hiermee blijft het politieke aspect van bijvoorbeeld 

gezondheid, economie en cultuur in de schaduw, net zoals het mogelijk ondemocratische karakter van 

bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen en sociale verbanden. Alleen als de vier dimensies uitdrukkelijk op 

elkaar betrokken worden kan dit risico worden tegengegaan. Het betekent leeractiviteiten ontwikkelen 

die de vier dimensies op elkaar betrekken.

Een mogelijke benadering om aan deze versmalling tegemoet te komen is door te kijken naar de vernieu-

wingen die in het havo/vwo-programma maatschappijwetenschappen zijn doorgevoerd. Voor havo en 

vwo wordt bijvoorbeeld sinds 2017 bij maatschappijwetenschappen gewerkt met de concept-contextbe-

nadering. Maatschappijwetenschappen gaat over maatschappelijke problemen, vraagstukken en 

verschijnselen. Kenmerkend voor deze maatschappelijke problemen is dat de overheid het gedrag van de 

mensen in de Nederlandse samenleving wil veranderen. Door de concept-contextbenadering verdwijnt 

de, beperkende, thematische aanpak. De vier hoofdconcepten zijn vorming, verhouding, binding en 

verandering. De contexten zijn een selectie uit maatschappelijke problemen en processen. Bij deze bena-

dering worden concepten of begrippen enerzijds gebruikt om een bepaalde context te analyseren, maar 

anderzijds krijgt het concept of begrip ook haar betekenis door de context waarin het gebruikt wordt.
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Deel 2: Studenten en 
 Burgerschap(-sonderwijs)
Naast de visies op burgerschap en wat men hiermee wil bereiken, is het relevant om na te gaan hoe 

studenten het burgerschapsonderwijs ervaren en beoordelen. Ook is het interessant om na te gaan hoe 

bekwam ze zich politiek voelen. Studenten zijn al 16 en vaak ouder als ze bij ons ROC komen. Ze hebben 

al impliciet en expliciet overtuigingen over politiek en machtsverhoudingen. Studenten vinden voorna-

melijk dat zij verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling als burger (N = 513) gevolgd door ouders (N = 

375). Studenten zien deze rol weinig voor docenten weggelegd en toch is het onze pedagogische taak om 

hen verder hun burgerschapscompetenties te laten oefenen. In dit deel worden drie onderzoeksvragen 

beantwoord vanuit het perspectief van studenten: hoe burgerschapsvorming wordt ervaren (wat er 

gebeurt op dit moment), de behoeften en doelen met betrekking tot burgerschapsvorming (waar we 

naartoe willen) en de mogelijkheden en belemmeringen die worden ervaren. 

Perceptie van burgerschapsonderwijs
Het burgerschapsonderwijs wordt opgezet voor studenten, daarom is het belangrijk om te weten hoe ze 

het ervaren en of ze het belangrijk vinden. Op de open vraag “Waarom denk je dat je burgerschap krijgt” 

(tabel 10) geeft meer dan de helft van de studenten (57%) redenen aan die te maken hebben met kennis 

verwerven. Kennis wordt getypeerd in algemene zin zoals “Om kennis te krijgen over de maatschappij” of 

“Omdat je iets moet weten over Nederland en algemene dingen” en soms wat specifieker zoals “Om meer 

kennis te krijgen over hoe het gaat in Nederland, politiek en de buitenwereld”. Formuleringen zoals meer 

weten, leren, kennis hebben, inzicht hebben, een duidelijk beeld hebben werden gecategoriseerd als 

kennis. 11% geeft aan het niet te weten of vindt het vaak saai of niet relevant (“om uren te vullen”, “weet 

ik niet”) en slechts 4% van de studenten benadrukt voornamelijk het belang van het vak, zoals “omdat 

het belangrijk is”. Een kleine groep (7%) geeft als reden dat het moet van de overheid of van de opleiding 

en valt daarom onder de categorie externe attributie. 

Opvallend is dat slechts 2% van de studenten burgerschapsonderwijs ziet als een plek om te leren 

discussiëren of kritisch denken. Dit betekent dat de perceptie van wat er geleerd wordt in de burger-

schapslessen toch wat klassiek is, namelijk kennis verwerven, en maar weinig op het leren van vaardig-

heden zoals discussiëren of kritisch denken.

Reden Procent

Kennis verwerven 57

Niet geïnteresseerd / weet niet 11

Externe attributie 7

Intrinsiek gemotiveerd 4

Bepaalde attituden leren 3

Vaardigheden oefenen zoals discussiëren 2

Oncodeerbaar of geen antwoord 16

Tabel 10: Waarom studenten denken dat ze burgerschap krijgen (N = 742)

Studenten zijn in het algemeen tevreden over het burgerschapsonderwijs (zie tabel 11). 
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Beoordeling Procent

Heel slecht 4

Onvoldoende 12

Voldoende 45

Goed 32

Uitstekend 7

Tabel 11: Wat studenten vinden van de manier waarop burgerschapsonderwijs aangeboden wordt (N = 654)

Veel burgerschapsdocenten (62%) vinden dat studenten voldoende geïnteresseerd zijn in hun lessen en 

18% ervaart zelfs een hoge mate van interesse. Wel hebben studenten al een mening over wat docenten 

nodig hebben om goed burgerschapsonderwijs te kunnen geven. Van de 576 respondenten geeft 41,5% 

aan dat docenten ‘kennis van de lesstof/inzicht in samenleving/goede argumentatievaardigheden’ nodig 

hebben. 12,7% vindt dat docenten moeten weten hoe ze studenten kunnen motiveren, dat ze goed uit 

kunnen leggen en met de tijd meegaan, en 8,9% geeft aan dat de docenten de beschikking moeten 

hebben over boeken/lesmateriaal. Verder worden (levens- en/of les)ervaring (4,7%), een neutrale houding 

(4,0%) en een docentenopleiding/cursussen (3,8%) genoemd.

Iets minder dan de helft van studenten vindt dat burgerschapsonderwijs een relevant onderdeel van de 

opleiding is en een kwart niet. Een grote groep is onbeslist hierover. Dit lijkt te betekenen dat veel 

studenten het nut van burgerschapsonderwijs niet inzien.

Procent

Helemaal oneens/oneens 25

Niet oneens/niet eens 28

Eens/helemaal eens 47

Tabel 12: Burgerschap is een belangrijk onderdeel van mijn opleiding (N = 706)

Naast de perceptie van burgerschapsonderwijs, die positief is, is het ook relevant om na te gaan hoe 

betrokken de studenten zich voelen en willen zijn m.b.t. het vak burgerschap en participatie in de school.

Participatie in de klas en in de school
Studenten zijn optimistisch over hun kennen en kunnen. Studenten voelen zich genoeg toegerust op 

kennisniveau: 65% van de studenten meent genoeg kennis te hebben om te durven spreken in de klas en 

ook hun mening te kunnen onderbouwen met argumenten. Ook geeft de meerderheid van de studenten 

(59%) aan nieuwsgierig te zijn naar de mening van docenten en medestudenten, ook als de onderwerpen 

moeilijk zijn. De helft ervaart hun docent als betrokken en heeft de ervaring gezien te worden. In de 

JOB-monitor die in 2018 werd afgenomen, gaf meer dan de helft van onze studenten aan zich serieus 

genomen te voelen. Zo denkt 43% van de studenten dat de school hun mening interessant vindt. In het 

onderzoek gelooft 36% van de geënquêteerde studenten dat ze invloed kunnen hebben op wat er 

gebeurt op school. In consultaties met studenten bleek dat sommige studenten zich juist niet serieus 

genomen voelen en behoefte hebben aan verbetering. 
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Helemaal oneens 

en oneens

Niet oneens/niet 

eens

Helemaal eens/

eens

Mensen zoals ik hebben invloed op wat er 

op school gebeurt
30 34 36

Ik denk dat de docenten mijn mening inte-

ressant vinden
15 35 50

Tabel 13: Studenten en school in procent

Met betrekking tot burgerschap geeft iets minder dan de helft van de studenten (47%) aan het belang-

rijk te vinden om betrokken te worden bij de inhoud van de lessen burgerschap. Docenten vinden het 

belangrijker om studenten te betrekken. Ruim 70% van de docenten burgerschap vindt dit belangrijk 

(56,4%) tot zeer belangrijk (15,4%). Ongeveer een kwart staat hier neutraal in (23,1%) en 5,1% geeft aan 

dit zeer onbelangrijk te vinden. 

Uit de antwoorden op open vragen van de studentenenquêtes, consultaties van studenten uit de CSR 

(september 2018) en van studenten (grotendeels van ROC van Twente en ook Deltion) die aanwezig 

waren bij de startdag bij de provincie (november 2018), en van docenten (juli 2018) komt een aantal 

mogelijkheden naar voren over hoe studenten kunnen worden betrokken: aan de ene kant zijn deze 

mogelijkheden gericht op het gebruiken van meer activerende werkvormen/projecten en aan de andere 

kant op meer overleg met studenten: zie tabel 14.
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Docenten/teamanagers Studenten

Andere vormen van onderwijs geven

•  Studenten onderwerpen laten onderzoeken door 

middel van interviews, vlogs of meelopen (‘soort 

maatschappelijke stage’) 

•  Inspelen op wat er leeft bij de studenten

•  Gastles, excursies

•  Projectweek organiseren en alle vakken erbij 

betrekken

•  Binnen M&O wordt een College-leerbedrijf 

opgezet waar real-life klussen van bedrijven 

aangemeld kunnen worden. Zo’n initiatief voor 

burgerschap is wellicht interessant.

•  Afstudeeropdracht in het derde jaar waarin een 

onderwerp uit het 2e jaar wordt uitgediept. 

•  Meer media gebruiken: wat kan ik over jou 

googelen (om bewust te maken), filmpjes van 

Youtube (VPRO) over het ontstaan van de de-

mocratie, met sketches.

•  Teammanagers hadden ook als suggestie om 

grotere projecten door studenten te laten uit-

voeren zoals bijvoorbeeld schaduwverkiezingen 

of duurzaamheidsprojecten. Een andere sugges-

tie was het intensiveren van medezeggenschap 

door studenten. Teammanagers gaven aan dat 

het delen van best practices tussen teams en 

colleges stimulerend kan werken.

•  Werken met authentieke opdrachten/projec-

ten die invloed uitoefenen op de lokale politiek; 

maatschappelijke activiteiten opzetten zoals 

jongeren-helpen-ouderen … Kortom, duidelijk 

zichtbaar maken welk verschil jongeren kunnen 

maken.

•  Experimenteren met verschillende vormen van 

onderwerpen/activiteiten waarin studen-

ten praktisch bezig zijn en die aansluiten bij 

omgeving, identiteit en beroepsprofiel van de 

studenten.

•  Meer ruimte maken voor discussiëren en debat-

teren (argumenteren).

•  Meer beleven met externe activiteiten: excursies 

en internationalisering. 

Bij excursies kan gedacht worden aan het be-

zoeken van moskee of kerk, Brussel, een kamp 

uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook uitwisse-

ling met andere landen.

•  Vaker naar de gemeente, vaker naar vergade-

ringen van de gemeenteraad of naar andere 

organisaties, en in gesprek gaan of interviews 

maken met mensen die belangrijk zijn.

•  Interactieve activiteiten zoals het democratie-

spel van de provincie aanbieden.

•  Matching tussen onderwerpen die de gemeen-

tes relevant vinden en die studenten relevant 

vinden en vervolgens daarover in gesprek gaan. 

Dan krijgen studenten ook door dat hun mening 

belangrijk is.

Studenten betrekken bij het bepalen van de 

inhoud

In en rondom burgerschapsonderwijs

•  Rondetafelgesprekken organiseren.

•  Laat ze thema’s inbrengen, vragen wat studen-

ten belangrijk vinden en projecten starten. 

•  Per dimensie laten bepalen welke thema’s aan 

bod moeten komen of in de vorm van een menu-

kaart: bij elk blok de studenten laten kiezen uit 

meerdere onderwerpen.

•  Studenten de lessen zelf laten invullen of les 

opdelen: een half uur voor de student, een half 

uur voor de docent. Een mogelijkheid is om elke 

week slecht en goed nieuws te laten verzamelen 

door studenten en hen daar hun mening over 

laten geven. Of elke week geeft één student een 

korte presentatie over een nieuwsitem uit het 

weekend (zelf te bepalen). 

•  Meer gebruik maken van sociale media en meer 

informatie over de digitalisering van de maat-

schappij, maar ook mediawijsheid stimuleren.

•  Activiteiten breed: maandelijks globaal spreek-

momenten / bindend referendum voor jongeren.

•  Interactieve gastlessen.

•  Globale leerlijn opzetten en waar wenselijk naar 

vakintegratie toewerken.

Tabel 14: Manieren om betrokkenheid studenten te bevorderen
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Over de inhoud gaven studenten van de CSR aan dat alle leraren ook aandacht moeten besteden aan de 

democratie op school. Het gaat vaak over de Tweede Kamer, maar docenten moeten studenten ook leren 

hoe je op school of in de eigen klas democratisch met elkaar omgaat. Misschien moeten alle leraren een 

lesbrief krijgen waarmee ze verplicht eerst over de studentenraad en over de invloed van studenten op 

school gaan vertellen in plaats van over de politiek ver weg in Den Haag. ROC van Twente zou leraren 

moeten verplichten om bepaalde onderwerpen met hun klas te bespreken. Veel studenten gaan na hun 

opleiding werken of kopen een huis of ze moeten verzekeringen afsluiten: “Daar leren wij nooit iets over”, 

meent een CSR-deelnemer.

Met betrekking tot participatie op school zegt slechts 21% van de studenten in de JOB-monitor van 2018 

mee te willen spreken over het verbeteren van de school of opleiding. Maar gezien het aantal studenten 

(10241) dat meegedaan heeft aan deze enquête betekent het dat 2200 studenten bereid zijn om het te 

doen. Opvallend is dat bijna 41% van de studenten niet weet of ze een studentenraad hebben of deel-

nemersraden op het niveau van het opleidingsteam, het College of binnen ROC van Twente. Bijna 458 van 

de 10241 studenten die de JOB-enquête hebben ingevuld, zeggen in een dergelijke raad te zitten.

Er is nog veel te doen op het gebied van studentenparticipatie binnen de school. In een rapport van ROC 

Midden Nederland (De Jong, 2017) over de participatie van studenten binnen de school, is een aantal 

voorwaarden belicht voor een succesvolle implementatie: cultuur, vormen, netwerk en infrastructuur.

1.  Met cultuur wordt bedoeld dat participatie bij het DNA van de school hoort. Het betekent dat studenten 

op verschillende wijze worden uitgenodigd om actief mee te denken en mee te doen; eerst in hun eigen 

opleiding en dan meer centraal. Dit gebeurt al binnen ROC van Twente, maar het moet echt een onder-

deel van de cultuur worden: dat het vanzelfsprekend is zonder het af te dwingen.

2.   Verschillende vormen van participatie organiseren zoals co-creatie om gerichte onderwerpen te 

be han  delen of panelgesprekken, ook verschillende middelen zoals sociale media gebruiken om de 

uitwisselingen tussen studenten en andere stakeholders te bevorderen. Dus niet alleen denken in 

termen van studentenraad. 

 

3.   Een hecht studentennetwerk opbouwen dat de schakel vormt tussen docenten, teamanagers en 

directie en de studenten. Het is een open netwerk waar studenten kunnen aansluiten.

4.  Met infrastructuur wordt bedoeld om studenten te faciliteren door per MBO College een docent te 

hebben die studenten ondersteunt, dat studenten lessen mogen missen om naar overleg te kunnen 

gaan en dat er vergaderruimte beschikbaar is.

Deze resultaten zouden ons helpen om een duurzame structuur op te zetten. Studenten actief laten 

participeren binnen ons ROC is waardevol omdat studenten daardoor serieus worden genomen en hun 

stem kunnen laten horen. 

Prioriteiten in het burgerschapsonderwijs
Studenten konden aangeven in een open vraag welke drie onderwerpen ze het belangrijst vinden om te 

leren in burgerschapsonderwijs (N = 615). In de drie mogelijkheden die de studenten konden aangeven, 

worden door meer dan 50% van de respondenten politiek en maatschappelijk gerelateerde onderwerpen 

als belangrijk bestempeld. Onderwerpen die worden genoemd en politiek gerelateerd zijn: stemmen, 

regeringsvormen, gelijkheid, discriminatie, wetten, vrijheid en identiteit. Zowel in de eerste als tweede en 

derde keuzes komt deze tweedeling als het meest belangrijk naar voren. De verdeling van hoe belangrijk 

studenten politieke en sociaal-maatschappelijk onderwerpen vinden, verschilt nauwelijks tussen MBO 

Colleges. Bij bijna alle MBO Colleges behalve Mens & Maatschappij en Dienstverlening & Gastvrijheid 
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worden politieke onderwerpen het belangrijkst gevonden. In de technische MBO Colleges en bij Vormge-

ving, Mode, Media variëren de percentages van 44% tot 57%. Bij Mens & Maatschappij en Dienstverle-

ning & Gastvrijheid scoren sociaal-maatschappelijke onderwerpen het hoogst. Onderwerpen die op dat 

vlak genoemd worden zijn o.m. cultuur, geloof, pesten, lhbt en vrijwilligerswerk. Wel zijn onderwerpen 

zoals geloof en lhbt op het snijvlak van sociaal-maatschappelijk en politiek. Het bespreken van nieuws 

wordt ook regelmatig genoemd als een belangrijke activiteit door docenten, studenten, teammanagers 

en directeuren. 12% van de studenten geeft aan burgerschap niet interessant te vinden en onbelangrijk.

Om de vraag over prioriteiten volledig te kunnen beantwoorden, is aan de studenten ook gevraagd: 

“Welke burgerschapsdimensie moet volgens jou de hoogste prioriteit hebben?” Ruim 30% van de 

studenten (alle MBO Colleges) geeft aan dat de sociaal-maatschappelijke dimensie de hoogste prioriteit 

moet hebben, gevolgd door de politiek-juridische met 16,8%, de economische met 14,9% en ten slotte de 

dimensie vitaal met 2,9%. 24% geeft aan geen voorkeur te hebben en 10% weet niet wat deze dimensies 

betekenen (zie figuur 3). Het verschil met de uitkomsten op de open vragen heeft te maken met de cate-

gorisering van de antwoorden van de open vragen: vaak worden thema’s als discriminatie en tolerantie 

in de eerste plaats als sociaal-maatschappelijke thema’s gezien, terwijl het ook politieke thema’s zijn. 

Deze twee onderwerpen hebben te maken met minderheids- en meerderheidsrechten. Kortom, de verde-

ling in dimensies is niet doeltreffend omdat bepaalde onderwerpen buiten de scoop van de politiek 

worden geordend. Dit punt komt terug in de conclusie/discussie.

Burgerschapsdimensie die de hoogste prioriteit moet hebben
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Figuur 3: Burgerschapsdimensie die volgens studenten de hoogste prioriteit moet hebben (N = 649).

Op de vraag welke drie onderwerpen als laatst zijn behandeld noemen studenten voornamelijk onder-

werpen die gecategoriseerd kunnen worden in de dimensie politiek en de economische dimensie het 

minst. 589 respondenten hebben één antwoord gegeven, 394 respondenten twee antwoorden en 261 

respondenten drie antwoorden. De codes die het vaakst voorkomen zijn geselecteerd. De codes zijn 

ondergebracht in zeven clusters: de vier burgerschapsdimensies (politiek/juridisch, sociaal maatschap-

pelijk, economisch en vitaal), het volgen van het nieuws, milieu en persoonlijke ontwikkeling. De laatste 

drie waren miniem en zijn niet opgenomen.
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Eerste antw. Tweede antw. Derde antw.

Politiek-juridisch 39,6 30,4 38,4

Vitaal 15,5 23,9 37,4

Sociaal-maatschappelijk 12,2 17,0 16,4

Economisch 4,7 13,2 8,8

Tabel 15: Laatste drie onderwerpen waar aandacht aan is besteed bij burgerschap volgens studenten (N = 589 bij 

antwoord 1, N = 394 bij antwoord 2 en N = 261 bij antwoord 3)

Bij een consultatie van studenten door een burgerschapsdocent bij het MBO College Vormgeving, Mode, 

Media in vijf klassen (drie eerstejaars en twee tweedejaarsklassen, niveau 4) kwam naar voren dat de 

gebruikelijke dimensies politiek en sociaal-maatschappelijk de voorkeur genieten. In dit gesprek werden 

ook specifieke thema’s genoemd. De conclusie van deze consultatie is dat studenten behoefte hebben 

aan een gevarieerd, gestructureerd programma met, naast de vaste thema’s, thema’s naar keuze. Wel 

zijn ze al behoorlijk tevreden over het burgerschapsprogramma, alleen willen ze over bepaalde thema’s 

meer weten en mogen andere lessen vervangen worden. Onderstaande tabel laat zien wat voor thema’s 

de studenten interessant vinden. De rijkdom aan antwoorden van de studenten laat zien dat met hen in 

gesprek gaan de moeite waard is.

Actueel BUR dimensies Leven Divers

Actualiteit

Revoluties

Duurzaamheid

Conspiracy theory

Gamen/games

Gadgets

Memes

Loverboys

Kunst en economie 

Meer politiek

Puberbrein

Thuissituatie

Drugs

Social life

Eten/voeding> positief 

benaderen

Filosofie

Psychologie

Stoornissen; hoe 

hiermee om te gaan.

Evolutie

Gedrag van dieren en 

mensen

Geloof en kerken

W.O.2 in Azië en Amerika.

Koken

Muziek

Vrije tijd

Internet

Leuke uitjes

Sporten

- Meer debatteren

-  Meer “Nieuwsbegrippen”

- Meer groepsopdrachten

-  Ook onderwerpen die je in 1 les kunt doen

-  Meer Informatie/ opdrachten over werk/stage met praktijkvoorbeelden

-  Informatie over studiefinanciering/overheid

Tabel 16: Thema’s die studenten interessant vinden

Participatie buiten de school:  
studenten ervaren afstand tot de politieke praktijk
Self-efficacy wordt in de literatuur in allerlei domeinen onderzocht en heeft te maken met het vertrouwen 

in de eigen bekwaamheid. In burgerschap wordt onder meer de politieke self-efficacy onderzocht. Het 

wordt gezien als belangrijk voor politieke betrokkenheid en het wordt gedefinieerd als het vertrouwen in 

onze capaciteit de politiek te kunnen beïnvloeden, of anders gezegd, het vertrouwen in de eigen “power-

fulness” in de politiek. Er zijn verschillende manieren om de politieke self-efficacy te meten en in dit voor-

onderzoek hebben we gekozen voor een vrij eenvoudige variant ervan, omdat het ons ging om een alge-

meen beeld. Er zijn vier vragen gesteld aan de studenten. De politieke self-efficacy van onze studenten 

is relatief laag. Er is gekeken of niveau en opleiding invloed zouden kunnen hebben op de resultaten maar 
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er zijn geen bijzondere verschillen gevonden. Ruim 40% van de studenten lijkt stemmen te zien als de 

enige manier om de politiek te beïnvloeden en denkt grotendeels niet dat ze invloed kunnen hebben op 

de gemeentepolitiek of dat relevante politieke figuren geïnteresseerd zijn in hun ideeën. Slechts 25% 

denkt dat stemmen niet de enige manier is om de politiek te beïnvloeden. 

Een derde denkt de capaciteit te hebben om wat er gebeurt in de politiek te begrijpen. Bijna 40% van de 

studenten heeft neutraal geantwoord. Het kan zijn dat deze studenten aarzelen over hun capaciteit om 

de politiek te begrijpen (zie tabel 17).

Helemaal  oneens 

en oneens

Niet oneens/

niet eens

Helemaal eens/

eens

Ik denk dat de burgemeester mijn mening 

interessant vindt.
45 31 24

Mensen zoals ik hebben invloed op de 

 gemeentepolitiek.
41 34 25

Stemmen is de enige manier die ik heb om de 

regering te kunnen beïnvloeden.
25 32 43

Meestal begrijp ik goed wat er in de politiek 

gebeurt.
26 39 34

Tabel 17: Politieke self-efficacy van studenten in procenten (N = 626)

Studenten lijken de gemeentepolitiek te zien als iets waarop ze weinig invloed hebben en zien stemmen 

grotendeels als de manier om er invloed op uit te oefenen. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkie-

zingen was de opkomst van jongeren van 18 tot 24 jaar het laagste met 66%, ondanks de verschillende 

acties die zijn ondernomen om jongeren te motiveren: meer stembureaus in het mbo en YouTubers en 

BN’ers die zich hebben ingezet om jongeren te stimuleren om hun stemrecht te gebruiken. Toch lijkt er 

een tegenspraak te zijn in de antwoorden van onze studenten: aan de ene kant denken ze geen invloed 

te hebben, maar aan de andere kant gebruiken ze hun stemrecht weinig, ondanks dat het voor hen de 

enige manier is om de politiek te beïnvloeden. Misschien is een verklaring de afstand die onze studenten 

kennelijk ervaren met de lokale politiek. Het laatste rapport van Kiezersonderzoek (2017) laat zien dat 

laagopgeleiden systematisch ondervertegenwoordigd zijn in verschillende vormen van participatie: 

stemmen, nieuwe vormen van inspraak, e.d. Dat vraagt dus om studenten meer in contact te brengen 

met de plaatselijke politiek en om hen andere vormen van besluitvormingsprocessen te laten ervaren. 

Gesprekken met studenten doen vermoeden dat ze weinig zicht hebben op wat de rol is van de gemeente 

en een beperkt zicht op wat politiek is. Studenten van de CSR (september 2018) suggereren dat het 

misschien interessant is als de gemeente of de provincie vaker naar ROC van Twente komt om aan 

studenten te vragen hoe zij denken over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en zelfs naar hun 

mening te vragen voordat een besluit wordt genomen. 

Dat er weinig begrip is over wat er gebeurt in de politiek kan ook samenhangen met de wijze waarop 

studenten zich informeren. De studenten informeren zich regelmatig of altijd op de volgende wijze:

1.  Sociale media (67%)

2.  Vrienden of familie (57%)

3.  Radio / tv (52%)

4. Nieuwssites (36%)

5.  Kranten (papier of digitaal) (14%)

Lezen van artikelen zit niet in de cultuur van de studenten en hun voorkeur gaat uit naar het lezen of 

beluisteren van korte nieuwsberichten. Regelmatig komt in de antwoorden van studenten naar voren dat 
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ze het behandelen van nieuws zien als een belangrijke activiteit die bij de burgerschapslessen hoort. Dit 

zou kunnen betekenen dat we studenten moeten laten wennen aan het lezen van artikelen, vergelijken 

van informatie enzovoort. 62% van onze studenten heeft de afgelopen drie maanden geen boeken 

gelezen, 38% wel. En 63% is geen lid van een bibliotheek. Deze resultaten bevestigen dat lezen niet echt 

in de cultuur van onze studenten voorkomt. Ook zouden we studenten meer kennis moeten laten maken 

met culturele activiteiten. Zo geeft 69% aan de afgelopen drie maanden geen museum of evenement 

bezocht te hebben.

Conclusie / Discussie
Studenten zijn over het algemeen tevreden over het burgerschapsonderwijs dat ze volgen, ze typeren dit 

onderwijs meestal in termen van ‘iets leren’ en minder in termen van ‘iets doen’ zoals discussiëren en kritisch 

denken of leren discussiëren. Discussiëren in de klas is relevant voor zowel het ontwikkelen van (kritische) 

denkvaardigheden (Petit & Verheij, 2015) als voor het leren uitwisselen met andere medeleerlingen met wie 

ze wellicht buiten de schoolcontext niet meteen zouden spreken (Parker, 2010). Parker (2010) noemt dit 

‘talking to a stranger’, iets wat relevant is voor burgerschap. Discussie wordt gezien als een belangrijk en 

vitaal aspect van democratie maar ook als een vorm die burgerschapsvormend is (e.g. Youniss, 2011; Hess, 

2009; ICCS, 2016, Waltman, in proces) Hiervoor is een veilig pedagogisch klimaat nodig.

Iets meer dan de helft van de studenten vindt burgerschapsonderwijs een relevant onderdeel van de 

opleiding. Iets minder dan de helft van studenten wil meer betrokken worden in het bepalen van de 

inhoud van het burgerschapsonderwijs. Betrokkenheid in het meedenken kan op verschillende niveau: 

(1) in de klas; (2) in een MBO College; (3) ROC-breed. Het betrekken van studenten in het curriculum kan 

niet los van docenten, studenten hebben immers niet het overzicht van alle velden: het betekent een 

goede samenwerking tussen studenten en docenten.

Verschillende consultaties met studenten laten zien dat ze graag meer activiteiten willen buiten de 

school, ze willen werken aan authentieke projecten die dichtbij hun beroep staan of een verbinding ermee 

hebben, ze willen meer discussiëren, ze willen meer beleven, vaker de echte wereld in en meer interactieve 

activiteiten. Met betrekking tot de leerinhoud lijkt het alsof politieke en sociaal-maatschappelijke 

thema’s de voorkeur hebben t.o.v. economische of vitaal gerelateerde onderwerpen. Probleem met deze 

prioritering is de wijze waarop er gecodeerd is bij open vragen: thema’s die wellicht door studenten en 

docenten als maatschappelijk worden gezien zijn als politiek gecodeerd zoals discriminatie. Lastig met 

zulke thema’s is dat ze op het snijvlak van politiek en maatschappelijk zitten. Vraagt men direct studenten 

welke van de vier dimensies prioriteit moet hebben, dan wordt sociaal-maatschappelijk het meest 

belangrijk gevonden. 

De school geeft een context waarin studenten kennis kunnen maken met andere soorten participatie 

dan meedenken en meepraten over het curriculum. Mbo-scholen moeten sinds 2011, volgens de WEB, 

een medezeggenschapsstructuur opzetten. Daardoor kunnen studenten meer zeggenschap hebben in 

het onderwijs en de kwaliteit ervan. De participatie van de verschillende studentenraden, de organisatie 

en doelmatigheid ervan is door ons niet onderzocht. Ook is niet onderzocht in hoeverre studenten 

inspraak hebben. Wel merkt de CSR dat haar functie en rol niet bekend zijn bij alle studenten. De CSR 

heeft het practoraat gevraagd om een educatieve activiteit hiervoor te ontwikkelen.

Naast de participatie van jongeren binnen de school, is het goed om studenten verschillende vormen van 

participatie buiten de school te laten ervaren zoals besproken in deel 1. In deel 1 werd als reden gegeven 

dat het ervaren van verschillende vormen van participatie autonomie-bevorderend kan zijn. Een andere 

reden om studenten te laten ervaren dat zij ook een verschil kunnen maken, dat ze ook door de politiek 

serieus kunnen worden genomen is de afstand die onze studenten ervaren m.b.t. tot de gemeentepoli-

tiek. Politieke self-efficacy wordt gezien als een belangrijke factor om politieke betrokkenheid en parti-
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cipatie te vergroten (Torney-Purta, 2011). Die van onze studenten is laag en bevestigt ook wat men weet 

uit eerder onderzoek zoals verkiezingsuitkomsten van jongeren en onderzoek naar jongeren en burger-

schap. De verkiezingsopkomst van jongeren uit het mbo blijft laag in tegenstelling tot jongeren uit andere 

opleidingsniveau (hbo en wo). Bijvoorbeeld, voor de laatste Tweede Kamerverkiezing was de opkomst 

van jongeren verrassend hoog met 76%, maar de groep van mbo-jongeren het laagst met 59% tegen-

over 86% voor hbo- en wo-opgeleide jongeren. Deze trend zet zich door in de volwassenheid: mbo-op-

geleiden komen het minst bij verkiezingen en nemen weinig deel aan initiatieven zoals inspraakavonden. 

Het risico bestaat dat deze groep kiezers niet komt stemmen door minder vertrouwen, minder betrok-

kenheid en minder tevredenheid ten aanzien van politiek (Van der Meer et al., 2017). Deze trend is niet 

alleen te zien bij volwassenen, maar ook bij kinderen en jongere jongeren. Jongeren uit hogere soci-

aaleconomische milieu hebben meer kennis die relevant is voor burgerschap en geven aan te gaan 

stemmen als zij 18 zijn dan jongeren uit een lager sociaaleconomisch milieu. Ook geven ze aan om meer 

te willen gaan participeren in de politiek en tonen een hogere interesse in politiek en maatschappelijke 

vraagstukken (Nieuwelink et al., 2016). Een mogelijkheid om zulke self-efficacy te vergroten is om 

studenten te laten deelnemen aan authentieke projecten die aan de ene kant burgerschapsvormend zijn 

en aan de andere kant hun beroepskennis en vaardigheden verdiepen. 

De studenten informeren zich vooral via sociale media. Studenten zien het behandelen van nieuws als 

een belangrijke activiteit bij de burgerschapslessen. We zouden meer kunnen doen om studenten ook te 

laten wennen aan andere manieren van informatie verzamelen en het vergelijken van informatie.
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Deel 3: Docenten en 
 burgerschapsonderwijs
Sinds 2006 is burgerschap een wettelijk voorgeschreven doel in het Nederlandse onderwijs. Hoe scholen 

hier invulling aan moeten geven is niet in wetgeving vastgelegd. Om aan deze vrijblijvendheid een einde 

te maken voor het primair en voortgezet onderwijs presenteerde minister Slob op 5 juni 2018 een nieuw 

wetsvoorstel: verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs (Slob, 2018). Voor het 

mbo wordt de wet niet aangescherpt. Wel zijn in de burgerschapsagenda mbo (Bussemaker, 2017) voor-

nemens geformuleerd om het burgerschapsonderwijs in het mbo op een hoger plan te brengen. “De 

burgerschapsagenda heeft als doel te bevorderen dat alle mbo-scholen kwalitatief goed burgerschaps-

onderwijs aanbieden dat optimaal aansluit bij de onderwijsbehoefte van de zeer diverse studentenpopu-

latie” (MBO Raad en Ministerie OCW, 2017). Er zal vooral worden ingezet op professionalisering van 

docenten, curriculumontwikkeling, kwaliteitsborging, het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn en 

samenwerking met externe partijen, zoals scholen, maar ook bedrijven en gemeentes (MBO Raad en 

Ministerie OCW, 2017). In deel 2 werden de tweede, derde en vierde onderzoeksvraag vanuit het perspec-

tief van de studenten beantwoord (wat er op dit moment gebeurt, waar we willen heen willen en welke 

mogelijkheden en belemmeringen er zijn). Nu beantwoorden we deze drie vragen vanuit het perspectief 

van docenten.

Belang van burgerschapsvorming
Aan diverse geledingen binnen ROC van Twente is gevraagd om antwoord te geven op de stelling ‘Burger-

schapsvorming is een belangrijke taak van ons ROC’. Aan burgerschapsdocenten en aan docenten die 

geen burgerschap geven is dat gedaan via een vragenlijst. De meerderheid van de respondenten geeft 

aan dat burgerschapsvorming inderdaad een belangrijke taak is van ons ROC (zie tabel 18).

Antwoordmogelijkheid Burgerschapsdocenten (N = 40) Overige docenten (N = 73)

Helemaal mee oneens 7,5 5,5

Mee oneens 2,5 1,4

Niet oneens / niet eens 2,5 5,5

Mee eens 35 53,4

Helemaal mee eens 52,5 34,2

Tabel 18: Burgerschapsvorming is een belangrijke taak van ons ROC in procent

Ook teammanagers, directeuren het CvB vinden burgerschapsvorming een belangrijke taak van ons 

ROC. Aan de overige docenten is ook gevraagd hoe belangrijk zij het vak burgerschap / burgerschaps-

vorming vinden voor de opleiding(en) waarvoor ze werken. Maar liefst 93% van de respondenten geeft 

aan dat burgerschap er een ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’ onderdeel van is. Ook is onderzocht of burger-

schapsdocenten het gevoel hebben dat hun collega’s en hun leidinggevenden hun burgerschapslessen 

belangrijk vinden. De burgerschapsdocenten konden daarbij antwoorden op een vijfpuntsschaal die 

loopt van ‘zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk’. De burgerschapsdocenten hebben niet het gevoel dat 

hun collega’s hun lessen onbelangrijk vinden, maar het grote percentage ‘neutraal’ is wel opvallend. 

Slechts 48,8% van de docenten heeft het gevoel dat haar of zijn teamcollega’s de burgerschapslessen 

belangrijk vinden. 64,1% van de burgerschapsdocenten heeft het idee dat hun leidinggevende deze 
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burgerschapslessen belangrijk vindt. Hoewel het belang ervan in alle geledingen van ROC van Twente 

breed erkend wordt, geeft een derde van de docenten burgerschap aan twijfels te hebben of dat ook 

geldt voor hun leidinggevende.

Een indirecte manier om te peilen hoe belangrijk het vak is, is nagaan hoe vaak burgerschap in teamver-

band wordt besproken. 38% van de burgerschapsdocenten geven aan dat burgerschap nooit of bijna 

nooit in teamvergadering wordt besproken, 45% soms en 17% vaak.

Achtergrond van docenten 
De kwalificaties en achtergrondkenmerken van burgerschapsdocenten zijn van invloed op de kwaliteit 

van het burgerschapsonderwijs. Daarom is gevraagd naar het aantal jaren leservaring, de vooropleiding, 

de combinaties van vakken die docenten burgerschap geven en de ontwikkelbehoefte van docenten 

burgerschap. Bij de leservaring valt op dat de helft van de docenten burgerschap drie jaar of korter les 

geeft, een opvallend cijfer in een sector waarin vergrijzing veel aandacht krijgt. Een kwart van de docenten 

geeft tussen de vier en acht jaar les en een kwart geeft negen jaar of langer les. 

Met betrekking tot de vooropleiding noemen twee docenten expliciet de lerarenopleiding maatschappij-

leer als (voor)opleiding. Daarnaast is er een brede variatie in vooropleidingen zoals hbo omgangskunde, 

hbo pedagogiek, wo rechten. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB, artikelen 4.2.1 tot en met 

4.2.5) geeft twee routes aan om docent te worden in het mbo: (1) via een lerarenopleiding in het hbo of 

wo en (2) via een andere opleiding in het hoger onderwijs plus een aantal jaren beroepservaring én een 

aanvullende pedagogisch-didactische scholing. De docent is na afronding in het bezit van het Pedago-

gisch Didactisch Getuigschrift (PDG). Er is geen nadere regeling ten aanzien van de vakgebieden waar-

binnen een docent mag worden ingezet. Net als elders in het land zijn ook op ROC van Twente de meeste 

docenten burgerschap ook docent in een of meer andere vakken (zie voor de landelijke situatie KBA/

Researchned, Burgerschap en LOB in het mbo, 2016, blz. 61 e.v.). 87% van de docenten burgerschap op 

ROC van Twente geeft aan dat ze naast burgerschap andere lessen geven, wat verklaart dat slechts een 

beperkt aantal docenten burgerschap de opleiding maatschappijleer als vooropleiding noemt. De 

docenten burgerschap zijn op basis van dat andere vak bevoegd om burgerschap te geven. 30% van de 

docenten die burgerschap in combinatie met een ander vak geven, noemt zichzelf vakdocent voor het 

beroep, 30% combineert het geven van burgerschap met taaldocent zijn (het vaakst genoemd is de 

combinatie met Nederlands) en de overige 40% combineert burgerschap met een ander vak.

Onderwijskundigen van verschillende MBO Colleges gaven aan dat een burgerschapsdocent iemand moet 

zijn die vakbekwaam en bevlogen is en dat dit een essentiële voorwaarde voor goed burgerschapsonder-

wijs is. Dit beeld wordt bevestigd in de interviews met teammanagers. In deze interviews wordt een stevige 

basiskennis meermalen genoemd als voorwaardelijk voor de burgerschapsdocent. Deze kennis werd een 

enkele keer gespecificeerd: filosofie en politicologie waaronder politieke stromingen. Voor sommige team-

managers is algemene vorming van de docent naast zijn bevoegdheid een basis om als burgerschaps-

docent te worden aangemerkt. Kenmerkend voor de burgerschapsdocent is verder dat deze betrokken 

moet zijn bij de studenten, open minded, authentiek, ondernemend en goed moet kunnen luisteren naar de 

studenten. Met betrekking tot didactiek zijn genoemd: studenten kunnen motiveren, gesprekken kunnen 

voeren, projectmatig kunnen werken en 21ste eeuwse vaardigheden beheersen. Studenten hebben aange-

geven in deel 2 dat docenten inhoudelijk kennis en inzichten in de samenleving nodig hebben om goed 

burgerschapsonderwijs te geven. Er is dus geen eenduidig beeld m.b.t. de kwalificatie en achtergrond van 

burgerschapsdocenten. Dit komt ook terug in de wijze waarop vacatures worden omschreven.

Invulling vacatures
Docenten burgerschap lijken vaak geselecteerd te worden op affiniteit met het vak en/of ze worden 

aangewezen omdat ze nog uren over hebben in hun jaartaak. Dit blijkt ook uit het geringe aantal keren 
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in de afgelopen jaren dat er in de vacatures van ROC van Twente specifiek gevraagd werd om een docent 

burgerschap. 

Als we kijken naar de werving van docenten burgerschap in de afgelopen twee jaren, dan valt allereerst 

op dat er in twee jaar tijd slechts drie keer het woord burgerschap is voorgekomen in de vacaturenaam:

“Docent Burgerschap 0,4 fte”, “Docent Nederlands, burgerschap en ondernemend gedrag 0,6-0,8 fte” 

en “Docent Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap 1,0 fte”. 

Gelet op het kleine aantal vacatures, wordt burgerschap dus kennelijk ingevuld door de al aanwezige (en 

voor een ander vak bevoegde) docent. Dit beeld werd in de interviews met de teammanagers bevestigd. 

Sommige managers gaven aan dat eigenlijk het hele team burgerschap zou moeten kunnen geven. Bij de 

entree-opleiding bijvoorbeeld moet een docent alles kunnen geven inclusief burgerschap. Bij de vacature 

voor alleen een docent burgerschap werd expliciet gevraagd naar een docent met een tweedegraads 

bevoegdheid voor maatschappijleer of omgangskunde. Ook werd gevraagd naar een docent die het een 

uitdaging vindt om studenten aan te sporen om kritisch na te denken over maatschappelijke onder-

werpen en die waar mogelijk actualiteiten integreert in zijn lessen. Bij de andere twee vacatures werd 

gevraagd om een bevoegdheid Nederlands en een afgeronde pabo-opleiding met PDG (de hiervoor 

genoemde route 2 om bevoegd te raken). Bij deze twee combinatievacatures werden geen specifieke 

functie-eisen gesteld voor het geven van burgerschap.

In de interviews met de teammanagers is er geen eenduidigheid met betrekking tot de achtergrondken-

merken van een sollicitant die of als burgerschapsdocent of onder andere als burgerschapsdocent zal 

worden aangesteld. Een onderwijsbevoegdheid zonder verdere specificatie wordt het meest genoemd. 

Maatschappijleer, omgangskunde, geschiedenis of politicologie zijn ook genoemd. Voor sommigen is het 

voornamelijk de mogelijkheid en de wil om zich in de materie te verdiepen die relevant zijn. Bij sommige 

teammanagers zijn de eisen die ze stellen aan een goede burgerschapsdocent meer een wens en komen 

ze meestal niet terug in de advertentie.

Professionaliseringsbehoefte
Met betrekking tot vooropleidingen geeft 34% (20 van de 58) van de docenten aan geen speciale voor-

opleiding/training gericht op burgerschap gevolgd te hebben. Het grootste deel van de docenten burger-

schap heeft wel trainingen gevolgd. De variatie in het aantal trainingen en de omvang van die trainingen 

is groot. De training Dialoog onder Druk wordt genoemd (1 dagdeel) maar ook de cursus Expertdocent 

Burgerschap Windesheim (10 ects). Deze vooropleidingen dekken niet allemaal de behoefte aan de 

aangegeven professionalseringswensen van docenten.

Aan de docenten burgerschap (N = 39) is gevraagd of ze hun bekwaamheid verder zouden willen ontwik-

kelen en op welke aspecten ze dat zouden willen doen. 87% van de docenten burgerschap geeft aan hun 

bekwaamheden wel verder te willen ontwikkelen. 86% zou zich graag bekwamen in het ontwikkelen van 

kritische denkvaardigheid, 54% noemt het toepassen van socratische gespreksvoering en 49% noemt 

het bespreken van controversiële onderwerpen. Overige antwoorden die gegeven werden betroffen infor-

matievaardigheden helpen ontwikkelen (informatie leren beoordelen), het leren geven van projectge-

stuurd onderwijs en het leren motiveren van studenten voor burgerschap (meer dan 1 antwoord  mogelijk).

Docenten is ook gevraagd op welke terrein zij zichzelf inhoudelijk zouden willen verdiepen (zie tabel 19). 

Docenten konden meerdere antwoorden geven. Docenten geven aan behoefte te hebben aan een breed 

scala van verdiepingsonderwerpen. Ook hier gaf 82% aan zich graag te willen verdiepen in wat kritisch 

denken is gevolgd door ethische vraagstukken (72%) en beroepsethiek (64%). Behoefte aan kennis over 

politiek, rechten en plichten of participatie is er ook onder de docenten.
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Nee Neutraal Ja

Politiek 13 31 56

Rechten en plichten van burgers 8 36 56

Kinder- en jongerenrechten 13 28 59

Ethische vraagstukken 10 18 72

Beroepsethiek 13 23 64

Participatie 8 36 56

Kritisch denken 3 15 82

Tabel 19: Behoefte aan inhoudelijke verdieping (N=39) – in procent

Burgerschapsonderwijs en tevredenheid
Docenten burgerschap zijn net als studenten tevreden over de manier waarop burgerschap wordt aange-

boden. Bijna 60% van de respondenten zegt hier tevreden (53,8%) tot zeer tevreden (5,1%) over te zijn. 

Ruim 28% geeft het oordeel neutraal en bijna 13% geeft aan ontevreden te zijn over de manier waarop 

burgerschapsonderwijs in het team wordt aangeboden (zie Figuur 4).

Tevredenheid over manier van aanbieden burgerschapsonderwijs
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Figuur 4: Mate van tevredenheid over de manier waarop burgerschapsonderwijs wordt aangeboden in het team 

volgens burgerschapsdocenten (N=39).

Facilitering 
Om inzicht te krijgen in de facilitering van het vak burgerschap is gevraagd naar de mening van de 

docenten burgerschap en de overige docenten over het aantal uren dat in de opleiding aan burgerschap 

wordt besteed. 64% van de docenten burgerschap vindt dat in hun opleiding voldoende aandacht wordt 

besteed aan burgerschap. 28 % vindt het aantal uren onvoldoende en 7% weet het niet. Van de overige 

docenten vindt 13% (9 van de 71) het aantal uren onvoldoende, 52% vindt het voldoende, 31% weet het 

niet en 4% vindt het te veel. Het percentage docenten dat het aantal uren onvoldoende vindt ligt hoger 

onder de docenten burgerschap: 28% tegenover 13% van de overige docenten. 

Tot slot werd gevraagd naar de mogelijkheid voor de docenten burgerschap om buiten de eigen lessen 

aandacht te besteden aan burgerschap. Docenten burgerschap staan open voor projecten/excursies. Meer 

dan de helft van de docenten geeft aan onvoldoende tijd te hebben om buiten de lessen projecten/excur-

sies uit te voeren. Dit is een opvallend hoog percentage in vergelijking tot het aantal docenten burgerschap 

dat aangaf dat in de opleiding onvoldoende uren aan burgerschap besteed werd (28%). In de interviews 

werd dit beeld van onvoldoende tijd hebben buiten de standaardlessen door de docenten bevestigd. 
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Belemmering
In antwoord op de vraag wat er nodig is voor het geven van burgerschap wordt vaak gezegd: tijd en 

waardering. Docenten burgerschap missen tijd om het vak goed te kunnen voorbereiden, tijd om de 

lessen actueel te kunnen maken, tijd om het vak verder te kunnen ontwikkelen, tijd om van elkaar te leren 

ook buiten de eigen opleidingen om. Waardering is een ander punt dat genoemd wordt. Een deel van de 

docenten heeft niet het gevoel dat het vak gedragen wordt door collega’s (collega-docenten). Een van 

de manieren waarop zich dat uit, is dat moeilijk gedaan wordt op het moment dat de docent burgerschap 

een excursie of gastcollege plant en het rooster van de andere vakken aangepast moet worden. Een 

enthousiaste en betrokken teammanager is heel belangrijk om de activiteiten buiten de eigen les gefaci-

liteerd te krijgen. Ook is draagvlak bij collega’s voor projecten en excursies belangrijk.

De invulling van de lessen en het lesprogramma is een taak die vooral door de docenten individueel wordt 

opgepakt. Als er afstemming of overleg plaatsvindt, is dat meestal binnen het team en soms binnen het 

college. Met betrekking tot uitwisselingen binnen een team geeft 21% van de docenten aan nooit of bijna 

nooit te overleggen over het curriculum en examenprogramma, tegenover 53% die het soms doet en 

26% die het vaak doet. Binnen het eigen MBO College wordt de uitwisseling nog kleiner: 55% van de 

docenten zegt dat zulke uitwisselingen nooit of bijna nooit gebeuren. Buiten het eigen MBO College is 

uitwisseling nog minder: 79% zegt nooit of bijna nooit. 

Een ander punt van aandacht is de uitwisseling tussen burgerschapsdocenten onderling: 15% van de 

burgerschapsdocenten wisselt bijna nooit uit over de inhoud van hun lessen binnen hun team, 54% soms 

en alleen 31% vaak; binnen het eigen MBO College 46% nooit of bijna nooit en buiten de eigen MBO 

College 67% nooit of bijna nooit.

Leermateriaal
De grote meerderheid van de docenten (90%) gebruikt eigen materiaal en 73% gebruikt een lesboek/

methode (al dan niet online). Andere materialen die genoemd werden waren (ingekocht/gedownload) 

projectmateriaal van externe organisaties zoals ProDemos, excursies en gastlessen. Bij de categorie 

Anders werd aangegeven dat gebruik werd gemaakt van fragmenten uit het nieuws (actualiteiten). 

Opvallend is dat maar een deel van de studenten een lesboek als gebruikt materiaal (h)erkent. Een 

mogelijke verklaring hiervoor, die in de interviews met docenten bevestigd werd, is dat docenten zelf wel 

een lesboek hebben en gebruiken voor hun voorbereiding maar het lesboek niet op de boekenlijst hebben 

laten zetten. 

Antwoordmogelijkheid Procent

Lesboek/lesmethode online 68

Eigen materiaal 90

Materiaal van collega’s 44

Projectmateriaal ingekocht 2

Projectmateriaal gedownload 27

Materiaal externe organisaties 59

Excursies 56

Gastlessen 68

BPV-informatie 15

Anders 10

Tabel 20: Welke materialen gebruik je het meest voor je burgerschapslessen? – Meerdere antwoordmogelijkheden 
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(N=41)

Bij de docenten is de tevredenheid (zie Tabel 20) over het gebruikte materiaal groot (72% is (zeer) 

tevreden). Dit kan wellicht verklaard worden doordat docenten veel verschillende materialen inzetten en 

ruime keuze hebben: de docent heeft autonomie, kan veel zelf bepalen. Hoewel de tevredenheid onder de 

docenten over het materiaal hoog is, wordt er zeker wat gemist. Genoemd worden onder andere diep-

gang, actualiteiten, aansluiting bij anderstalige studenten, databank met materiaal/opdrachten en 

afwisseling in de werkvormen.

In de interviews is doorgevraagd over de beschikbare lesmethodes. De mening van de docenten burger-

schap hierover is dat deze vaak erg socialiserend en weinig kritisch zijn en maar weinig mogelijkheden 

voor verdieping kennen. Dit verklaart wellicht waarom er veel eigen materiaal gemaakt en ingezet wordt. 

Het hebben van een methode, een kader, wordt door de docenten wel prettig gevonden.

De docenten achten een stevige kennisbasis onontbeerlijk om van daaruit “kritisch” te leren denken.

Tevredenheid Procent

Ontevreden 8

Neutraal 20

Tevreden 64

Zeer tevreden 8

Tabel 21: Hoe tevreden ben je over het materiaal dat je het meest gebruikt? (N=39)

Docenten gaven ook aan veel gebruik te maken van de ervaringen van de student op het gebied van 

stage en bijbaan, maar ook hobby’s en persoonlijke belevenissen van de student werd veel genoemd.

Een punt van aandacht is de uitwisseling tussen docenten, zoals eerdergenoemd. Hoewel 90% van de 

docenten aangegeven heeft eigen materialen in te zetten geeft 76,3% van de respondenten aan geen 

best-practice te hebben. 23,7% geeft aan dit wel te hebben en te willen delen met collega’s (zie Figuur 5). 

Een mogelijke verklaring is bescheidenheid of onzekerheid over het eigen materiaal.

Beschikking over best-practice
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Figuur 5: Beschikking over een best-practice volgens burgerschapsdocenten (N=38).

Leerinhoud
Naast de gebruikte leermaterialen is het interessant om na te gaan hoe docenten de leerinhoud beoor-

delen en bepalen. Op de vraag hoe de aandacht voor de verschillende dimensies verdeeld is geeft 74% 

van de burgerschapsdocenten (N=39) aan dat er voldoende aandacht is voor de politiek-juridische 

dimensie. 5% geeft aan te veel aandacht hieraan te besteden en 21% juist te weinig. 90% van de respon-

denten geeft bij de economische dimensie aan er voldoende aandacht aan te besteden tegen 10% die 

aangeeft er juist te weinig aandacht voor te hebben. Hetzelfde geldt voor de sociaal-maatschappelijke 
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dimensie, 87% goed en 13% te weinig. Bij vitaal burgerschap geeft 3% van de respondenten aan dat er 

te veel aandacht is voor deze dimensie tegen 18% die er te weinig tijd aan besteedt. 79% van de respon-

denten geeft aan dat de aandacht door hen goed verdeeld is wat betreft de dimensie vitaal burgerschap. 

Rol van de actualiteit 
De overgrote meerderheid van de docenten is het ermee eens (of zeer mee eens) dat actualiteiten er een 

belangrijk onderdeel van zijn (zie Tabel 22). Ook het CvB, de directeuren en de teammanagers vinden 

actualiteiten een wezenlijk onderdeel van burgerschapsvorming. In de interviews kwam naar voren dat 

het behandelen van nieuws relevant is voor studenten omdat (1) ze geïnformeerd zijn over relevante 

gebeurtenissen en (2) docenten nieuws kunnen gebruiken om de kritische denkvaardigheden van de 

studenten te stimuleren. Het dwingt studenten om aandacht en oog te hebben over wat er om hen heen 

gebeurt. Wel is het relevant dat nieuws bespreken niet een soort routine wordt en alleen iets van de 

burgerschapsdocent.

Antwoordmogelijkheid Burgerschapsdocenten (N=40) Overige docenten (N=73)

Helemaal mee oneens 5 3

Mee oneens - 4

Niet oneens / niet eens 3 6

Mee eens 27 5

Helemaal mee eens 65 35

Tabel 22: Actuele gebeurtenissen zijn een belangrijk onderdeel van burgerschap

Aan de overige docenten is gevraagd of zij aandacht aan actualiteiten besteden. Bijna 60% geeft aan dit 

vaak tot altijd te doen en een derde af en toe. Een klein deel (7%) besteedt zelden tot nooit aandacht aan 

actualiteiten in hun lessen. Uit de gegevens blijkt dat docenten burgerschap en de docenten in de overige 

vakken grotendeels hetzelfde denken over het belang van het bespreken van actualiteiten. Slechts een 

klein percentage van de overige docenten vindt aandacht voor actualiteiten niet belangrijk en besteedt 

er ook zelden of nooit tijd aan. Soms kan de actualiteit samenvallen met controversiële of moeilijke 

onderwerpen. Het kunnen behandelen van zulke onderwerpen vraagt voor bepaalde pedagogische-di-

dactische vaardigheden.

Moeilijk bespreekbare controversiële onderwerpen
In lessen burgerschapsvorming komt het regelmatig voor dat onderwerpen ter sprake komen waar 

controversiële opvattingen over bestaan. Aan zowel burgerschapsdocenten als aan overige docenten is 

een rijtje onderwerpen voorgelegd die mogelijk controversiële reacties op kunnen roepen in een klas. Aan 

hen is gevraagd aan te geven hoe moeilijk of hoe makkelijk zij het vinden om deze onderwerpen met een 

klas te bespreken.

Uit deze resultaten komt naar voren dat alle respondenten het bespreken van islamofobie en antisemi-

tisme lastig vinden. De top vijf ziet er bij de beide respondentengroepen uit als weergegeven in Tabel 23.
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Burgerschapsdocenten Overige docenten

1. Islamofobie Islamofobie

2. Antisemitisme Antisemitisme

3. Extremisme Terroristische aanslagen

4. Polarisatie in Nederland Transgenders / genderdiversiteit

5. Terroristische aanslagen Extremisme

Tabel 23: Top vijf – moeilijk bespreekbare controversiële onderwerpen

Buiten ROC van Twente
Nagenoeg alle docenten (95%) geven aan dat binnen het team ruimte wordt gemaakt voor het geven 

van vaklessen burgerschap (zie Tabel 24). Naast de vaklessen wordt veel gebruik gemaakt van de moge-

lijkheid om burgerschap te verwerken in projecten (47,5%) en om burgerschap inhoud te geven door het 

organiseren van excursies (60%). Dit is in tegenspraak met de antwoorden op de vraag of er genoeg 

ruimte is voor projecten/excursies. Andere mogelijkheden om burgerschapsonderwijs aan te bieden die 

door een kwart van de docenten genoemd wordt, zijn het aandacht besteden aan burgerschap in andere 

lessen en aandacht geven aan burgerschap in de beroepspraktijkvorming (stage).

Zaken die genoemd worden in de categorie ‘anders’ zijn: burgerschap geïntegreerd aanbieden in studieloop-

baanbegeleiding en andere vakmodules, door mee te doen aan een ROC-project rondom verkiezingen, 

door persoonlijke ontwikkeling in LOB, door de dag te starten met journaal kijken, door het keuzedeel 

ondernemend gedrag en door het organiseren van themabijeenkomsten.

Antwoordmogelijkheid Procent

In vaklessen burgerschap 95

In andere lessen dan burgerschap 28

In projecten 48

In excursies 60

In de BPV 25

Anders 15

Niet -

Tabel 24: Hoe wordt burgerschapsonderwijs aangeboden in het team – Meerdere antwoordmogelijkheden (N=40)

Conclusie/Discussie
In dit deel werden de ervaringen, de behoeften, de belemmeringen en kansen besproken van docenten 

burgerschap zoals zij die op dit moment beoordelen ten aanzien van burgerschapsonderwijs in ROC van 

Twente. Docenten zijn in het algemeen tevreden met het burgerschapsonderwijs dat ze geven en de mate 

waarin collega’s en hun leidinggevende het vak belangrijk vinden. Iedereen van CvB tot docenten beaamt 

het belang van het burgerschapsonderwijs. Studenten (zoals gezien in deel 2) zijn minder enthousiast 

over het belang van het vak, maar waarderen het burgerschapsonderwijs wel. Belemmeringen die 

docenten ervaren hebben te maken met de tijd die ze hebben om hun onderwijs voor te bereiden of 

verder te ontwikkelen. Ook ervaren docenten belemmeringen in het doen van activiteiten buiten ROC 

van Twente. Ook hier is tijd het probleem. Docenten en studenten vinden activiteiten als excursies 

belangrijk. Opmerkelijk is dat ondanks deze tijdsbelemmering een groot deel van de docenten zelf hun 
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eigen materiaal ontwikkelt gebaseerd op bestaande methode of online lesvoorbeelden. Daardoor zijn 

docenten in staat om lessen te ontwerpen die passen bij hun studenten. Het ontwerpen van eigen mate-

riaal blijkt voort te komen uit ontevredenheid over de kwaliteit van het materiaal waaronder het sociali-

serende karakter ervan. Ook missen de docenten in het materiaal de verdieping. 

Een gebrek op ons ROC is dat er weinig uitwisseling is tussen burgerschapsdocenten binnen MBO Colleges 

en zeker tussen de MBO Colleges. Een mogelijke verklaring is dat studiedagen voor een MBO College op 

dezelfde dagen vallen voor alle docenten en dat vakgroepen bij elkaar komen. Als docenten naast docent 

burgerschap ook nog docent taal of docent rekenen zijn, kan het zijn dat ze ervoor kiezen om de vakgroep 

bij te wonen en niet het overleg voor burgerschapsdocenten. Omdat burgerschapsdocenten ook vaak 

andere vakken geven, kan het een kwestie zijn van prioriteiten stellen. Opmerkelijk is dat er betrekkelijk 

weinig over burgerschapsonderwijs wordt gesproken in een teamvergadering waardoor burgerschaps-

onderwijs als een tweederangs taak kan worden ervaren, terwijl iedereen het belang ervan onderstreept. 

De tweede belemmering voor uitwisseling is dat docenten zelf wel best practices hebben maar die niet 

willen delen. Aan de uitwisseling tussen docenten kan gewerkt worden. Met ingang van het schooljaar 

2017-2018 wordt er twee keer per jaar een kennisdeelbijeenkomst georganiseerd door docenten en de 

beleidsmedewerker. Tijdens deze kennisdeelbijeenkomst is in november 2018 door de docenten aange-

geven dat er behoefte is aan een platform om lesideeën te delen en op de hoogte te blijven van onder-

zoeken, gastlessen, excursies en elkaars specialisatie. Informatiebijeenkomsten vormen een manier om 

docenten te professionaliseren.

De kwaliteit van de professionaliseringsactiviteiten van de docenten is bepalend voor de onderwijs-

kwaliteit. Dat komt in meerdere onderzoeken naar voren en is nog onlangs in een overzichtsstudie 

 bevestigd (Maandag et al. 2017). De achtergrond van burgerschapsdocenten varieert nogal, net als de 

eisen die teamanagers stellen aan een goede burgerschapsdocent en de wijze waarop vacatures worden 

opgesteld. Meer dan een derde van de bevraagde burgerschapsdocenten heeft geen achtergrond die 

relevant is voor het burgerschapsonderwijs en alle burgerschapsdocenten geven aan zich graag verder 

te professionaliseren zowel inhoudelijk als didactisch. Kritisch denken wordt als de meest belangrijke 

vaardigheid genoemd waarin docenten meer bekwaam willen worden. Inhoudelijk worden verschillende 

thema’s aangeduid zoals ethische vraagstukken en beroepsethiek. Het behandelen van controversiële 

onderwerpen zoals religie wordt als lastig ervaren. 

Een breed scala aan professionaliseringsactiviteiten (bijvoorbeeld studiedagen, korte trainingen, coaching 

en intervisie tot opleidingen) is belangrijk, maar niet doorslaggevend. Maandag et al. (2017, p.5) laten zien 

dat professionaliseringsactiviteiten aan vier kenmerken moeten voldoen, willen ze effectief zijn: “(1) focus 

op vak inhoud en vakdidactiek, (2) actief leren door leraren, (3) samenhang met de eigen lespraktijk en 

school, (4) duur en collectieve deelname.” Ook is het relevant om een verschil te maken tussen starters en 

ervaren leraren. Coaching en intervisie, het ontwerpen van het eigen lesmateriaal zijn ook relevante 

aspecten van effectieve deskundigheidsbevordering. Bij het vormgeven van professionaliseringsactivi-

teiten is het relevant om rekening te houden met deze kenmerken en nog andere die naar voren komen.
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Deel 4: Algemene conclusie
In dit vooronderzoek zijn vier onderzoeksvragen beantwoord. De eerste onderzoeksvraag werd besproken 

in deel 1. De resterende onderzoeksvragen werden vanuit het perspectief van de studenten besproken in 

deel 2 en vanuit het perspectief van de docenten in deel 3. 

De belangrijkste conclusies van deze drie delen worden in dit vierde deel samengevat. In deel 5 volgen de 

aanbevelingen. Het vooronderzoek wordt in deel 6 afgesloten met de onderzoekslijnen waaraan het 

practoraat werkt en nog gaat werken.

Deel 1
In deel 1 zijn de resultaten besproken die betrekking hebben op de visie burgerschap. Deze visie kent twee 

niveaus. Er zijn verschillende opvattingen over burgerschap en hoe burgerschap zich kan uiten. Het bete-

kent dat burgerschap om een gedegen rechtvaardiging vraagt en om een verheldering van wat we 

bedoelen met het burgerschap dat we willen oefenen of stimuleren binnen ons ROC. Het tweede niveau 

is de visie van burgerschapsonderwijs in het curriculum.

De algemene visie op goed burgerschap in ROC van Twente is:

Goede burgers zijn kritische burgers die hun eigen mening kunnen onderbouwen en een afgewogen 

oordeel kunnen vormen. Zij zijn maatschappelijk en politiek betrokken en voelen zich medeverantwoor-

delijk, ook m.b.t. hun directe omgeving. Zij zijn respectvol, rechtvaardig en tolerant. Zij zijn zelfredzaam 

en hebben voldoende (zelf)kennis om te kunnen functioneren in de democratische samenleving.

Een belangrijk uitganspunt is de autonomie van studenten bevorderen. Het betekent op zijn minst dat we 

studenten de ruimte geven om zelf invulling te geven aan hun burgerschap. Het betekent bovendien 

studenten vertrouwd maken met verschillende vormen van burgerschap. Zelfredzaamheid en zelfstan-

digheid zijn ook termen die verwant zijn aan het concept van autonomie. Autonomie bevorderen gaat 

gepaard met de weerbaarheid van studenten oefenen (intellectueel, emotioneel en sociaal). Zelfred-

zaamheid heeft te maken met zelfstandig kunnen vormgeven van het eigen leven en met het kunnen 

functioneren in de maatschappij. Wel is het relevant om te beseffen dat zelfredzaamheid bevorderen niet 

altijd doelmatig is. Om de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van studenten verder te oefenen 

kan gekapitaliseerd worden op het oordeel van studenten zelf dat het vormgeven aan hun eigen burger-

schap hun eigen verantwoordelijkheid is. Een mogelijkheid is om ze verschillende vormen van participatie 

te laten oefenen en een discussiecultuur te bevorderen binnen ROC van Twente. 

Over de plaats van burgerschapsonderwijs in het curriculum kan geconcludeerd worden dat deze vooral 

een mix moet zijn. Herkenbaar gepositioneerd als vak op het rooster maar ook verweven met andere 

delen van de opleiding (kruising tussen vak en burgerschap versterken). Met betrekking tot de inbedding 

van burgerschapsonderwijs in het curriculum is het wellicht van belang om de autonomie van een MBO 

College te waarborgen en tegelijkertijd te zorgen voor het stellen van eisen aan de kwaliteit van de 

toetsen (formatief of summatief) die leiden tot een oordeel over het voldoen van de inspanningsver-

plichtingen. Met betrekking tot burgerschapsonderwijs en zijn integratie in het curriculum, is het raad-

zaam om het als afzonderlijk vak te blijven aanbieden en te zoeken naar integratie met de beroepsvakken 

en het vak Nederlands. Zulke integratie vraagt inspanning van en afstemming tussen docenten. 

De indeling in vier dimensies is een handige manier om te behandelen thema’s te ordenen en om de 

breedte van burgerschap aan te duiden. Nadeel is dat de dimensies gemakkelijk als gescheiden begrepen 

en behandeld worden. Eén van de risico’s hiervan is dat politiek en democratie versmald worden tot 
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verkiezingen, parlement, kabinet en dergelijke. Hiermee blijft het politieke aspect van bijvoorbeeld 

gezondheid, economie en cultuur in de schaduw, net zoals het mogelijk ondemocratische karakter van 

bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen en sociale verbanden. Alleen als de vier dimensies uitdrukkelijk op 

elkaar betrokken worden kan dit risico worden tegengegaan. Het betekent leeractiviteiten ontwikkelen 

die de vier dimensies op elkaar betrekken (Guérin et al., 2019).

Deel 2
Onderzoeksvragen 2, 3 en 4 gingen in op hoe burgerschapsvorming wordt ervaren (wat er op dit moment 

gebeurt), de behoeften en doelen met betrekking tot burgerschapsvorming (waar we naartoe willen) en 

de mogelijkheden en belemmeringen die worden ervaren. In het tweede deel werden deze vragen beant-

woord vanuit het perspectief van de studenten.

Als we kijken naar de tevredenheid over het burgerschapsonderwijs dat studenten nu krijgen, dan zien 

we dat studenten daarover in het algemeen tevreden zijn. Opvallend is dat studenten dit onderwijs 

meestal klassiek typeren in termen van ‘iets leren’ en minder in termen van ‘iets doen’ zoals kritisch 

denken of leren discussiëren. Iets meer dan de helft van de studenten vindt burgerschapsonderwijs een 

relevant onderdeel van de opleiding. Dit betekent dat de andere helft het nut van burgerschapsonderwijs 

niet inziet.

Iets minder dan de helft van studenten wil meer betrokken worden in het bepalen van de inhoud van het 

burgerschapsonderwijs. Betrokkenheid in het meedenken kan op verschillende niveaus: (1) in de klas; (2) 

in een MBO College; (3) ROC breed. Het betrekken van studenten in keuzen met betrekking tot het  

curriculum kan niet los van docenten, immers studenten hebben niet het overzicht van alle velden: het 

betekent een goede samenwerking tussen studenten en docenten. Wel is op te merken dat een krappe 

meerderheid dus niet direct mee wil praten over zulke zaken. Verschillende consultaties met studenten 

laten zien dat ze graag meer activiteiten willen buiten de school, ze willen werken aan authentieke 

projecten die dichtbij hun beroep zijn of een verbinding ermee hebben, ze willen meer discussiëren, ze 

willen meer beleven, vaker de echte wereld in en meer interactieve activiteiten. Met betrekking tot de 

leerinhoud lijkt het alsof politieke en sociaal-maatschappelijke thema’s de overhand hebben t.o.v. econo-

mische of vitaal gerelateerde onderwerpen.

Naast de participatie van jongeren binnen de school, is het goed om studenten verschillende vormen van 

participatie buiten de school te laten ervaren omdat het ervaren van verschillende vormen van partici-

patie autonomie bevorderend kan zijn. Een andere reden om studenten te laten ervaren dat zij ook een 

verschil kunnen maken, dat ze ook door de politiek serieus kunnen worden genomen, is de afstand die 

onze studenten ervaren m.b.t. de gemeentepolitiek. De politieke self-efficacy van onze studenten is laag. 

Dit wordt bevestigt door wat men weet uit eerdere onderzoek zoals verkiezingsuitkomsten van jongeren 

en onderzoek naar jongeren en burgerschap. Een mogelijkheid om self-efficacy te vergroten is om 

studenten te laten deelnemen aan authentieke projecten die aan de ene kant burgerschapsvormend zijn 

en aan de andere kant hun beroepskennis en vaardigheden verdiepen. 

Deel 3
In het derde deel werden onderzoeksvraag 2, 3 en 4 beantwoord vanuit het perspectief van de docenten. 

Docenten zijn in het algemeen tevreden met het burgerschapsonderwijs dat ze geven en de mate waarin 

collega’s en hun leidinggevende het vak belangrijk vinden. Iedereen van CvB tot docenten beaamt het 

belang van het burgerschapsonderwijs. Belemmeringen die docenten ervaren hebben te maken met de 

tijd die ze hebben om hun onderwijs voor te bereiden of verder te ontwikkelen. Ook ervaren docenten 

belemmeringen in het doen van activiteiten buiten ROC van Twente. Ook hier is tijd het probleem. 

Docenten en studenten vinden activiteiten als excursies belangrijk. Een groot deel van de docenten 

ontwikkelt zelf eigen materiaal, gebaseerd op bestaande methodes of online lesvoorbeelden. Daardoor 
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zijn docenten in staat om lessen te ontwerpen die passen bij hun studenten. Het ontwerpen van eigen 

materiaal blijkt gemotiveerd te worden door ontevredenheid over de kwaliteit van het materiaal waar-

onder het socialiserende karakter ervan. Ook missen de docenten in het materiaal de verdieping. 

Een gebrek op ons ROC is dat er weinig uitwisseling is tussen burgerschapsdocenten binnen de MBO 

Colleges en zeker tussen de MBO Colleges. Er wordt ook betrekkelijk weinig over burgerschapsonderwijs 

gesproken in teamvergaderingen waardoor burgerschapsonderwijs als een tweederangs taak kan 

worden ervaren, terwijl iedereen het belang ervan wel onderstreept. De tweede belemmering voor uitwis-

seling is dat docenten zelf best practices hebben maar die niet willen delen. Aan de uitwisseling tussen 

docenten kan gewerkt worden. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 wordt er twee keer per jaar een 

kennisdeelbijeenkomst georganiseerd door docenten en de beleidsmedewerker. 

De kwaliteit van de professionaliseringsactiviteiten van de docenten is bepalend voor de onderwijskwa-

liteit. De achtergrond van burgerschapsdocenten varieert nogal, net als de eisen die teamanagers stellen 

aan een goede burgerschapsdocent en de wijze waarop de vacatures worden opgesteld. Deze situatie 

nodigt uit om beleid op te zetten gericht op minimum-eisen voor zowel de deskundigheidsbevordering 

van docenten als de ingangseisen.
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Deel 5: Aanbevelingen
De resultaten van dit vooronderzoek bevestigen grotendeels wat in eerder onderzoek in het mbo is 

gevonden zoals die van ResearchNed in 2016, Petit en Verheijen (2015) en van der Veen et al. (2017) en 

consultaties waaronder die van Job (2018):

1.  Studenten weten niet altijd waarom ze burgerschapsonderwijs krijgen, waarom het relevant is, wat 

doel en inhoud zijn.

2.  Studenten willen meer activiteiten ondernemen zoals excursies en projecten. Ze willen ook leeractivi-

teiten die afgestemd zijn op hun opleiding, niveau en interesse.

3.  Burgerschapsonderwijs wordt op verschillende manieren ingevuld, afhankelijk van de mbo-instelling, 

de opleiding, team of docent. Vaak ontbreekt het aan visie op burgerschap en burgerschapsvorming 

om richting te geven aan het burgerschapsonderwijs.

4.  Een deel van de docenten die burgerschapsonderwijs geven doet het naast het geven van andere 

vakken.

5.  Een deel van burgerschapsdocenten weet niet hoe burgerschapsonderwijs vorm kan worden geven.

Wat belangrijk is bij verbeteringen van burgerschapsonderwijs is om ze te verduurzamen en goed in te 

bedden in het curriculum. Op grond van de resultaten van het vooronderzoek zijn er een vijftal aanbeve-

lingen geformuleerd. 

Aanbeveling 1 – Visie op burgerschap 
De visie op burgerschap verder uitwerken en laten doorwerken in het curriculum (leerdoelen, leerinhoud 

en onderwijsaanbod) en de cultuur van ROC van Twente. De visie geeft richting en is ruim genoeg voor 

ieder MBO College om er zelf invulling aan te geven. Wat nog gedaan wordt, is concepten verder in te 

vullen gebaseerd op koppeling van theorie en praktische voorbeelden. Deze vertaling zal gedifferen-

tieerd zijn: er wordt rekening gehouden met de niveauverschillen tussen categorieën studenten.

Aanbeveling 2 – Deskundigheidsbevordering
Een modulair professionaliseringstraject opzetten voor burgerschapsdocenten waarin:

 

1.  Voor beginnend docenten burgerschap een basiscursus waarin docenten aan de ene kant vertrouwd 

raken met meer theoretische concepten van democratie en aan de andere kant hun pedagogisch- 

didactisch bekwaamheden versterken om kritisch denken te kunnen implementeren en/of controver-

siële onderwerpen te kunnen behandelen.

2.  Voor al zittende docenten burgerschap verdiepingscursussen over thema’s zoals ethiek en morele 

vraagstukken, beroepsethiek, politieke en maatschappelijke vraagstukken en rechten en plichten, 

maar ook over het vergroten van hun didactische repertoire.

3.  Een inspiratiereeks over actuele thema’s voor alle docenten.

Binnen de eerste twee trajecten moet speciaal aandacht komen voor kritisch denkvaardigheden, ethiek 

en het behandelen van controversiële onderwerpen binnen het maatschappelijke veld maar ook binnen 

de beroepspraktijk.
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Een Burgerschapsbureau opzetten waarin:

1.  docenten hun expertise kunnen uitwisselen en gastlessen geven bij collega’s van andere teams of 

MBO Colleges. Doel is om de uitwisseling tussen docenten burgerschap te versterken en de aanwe-

zige expertise collegebreed beter te benutten;

2.  gemeentes, bedrijven en provincie maatschappelijke vraagstukken kunnen aanbrengen, waarvoor 

studenten van verschillende MBO Colleges zich vervolgens kunnen aanmelden.

Vacature-eisen

We adviseren om minimum-eisen te stellen aan achtergrondkennis of relevante werkervaring in de vaca-

tures voor burgerschapsdocenten. Ook adviseren we om de functie niet als nevenfunctie op te voeren: 

dat geeft een verkeerd signaal over de plek van burgerschap in het curriculum. Beginnende docenten en 

interne docenten die burgerschap gaan geven en niet de relevante achtergrond hebben, dienen ten 

minste de basiscursus te volgen.

Aanbeveling 3 – Emancipatie van studenten versterken
Studenten betrekken bij het vormgeven van het curriculum en tegelijkertijd de minimumeisen m.b.t de 

kwaliteit bewaken. Dit kan zowel bij curriculumvernieuwingen binnen een MBO College als bij een team. 

Interne en externe participatie van studenten bevorderen: 

1.  Binnen ROC van Twente meer ruimte en structuur geven aan de studenten om hun medezeggenschap 

te kunnen oefenen en studenten meer betrekken in besluitvormingsprocessen binnen ROC van 

Twente. 

2.  Buiten ROC van Twente: studenten meer laten participeren in authentieke projecten die een binding 

hebben met het beroep en tegelijkertijd met burgerschap. Hierdoor kunnen aan de ene kant studenten 

de maatschappelijk functie van hun beroep ontdekken en aan de andere kant zich verdiepen in hoe 

besluitvormingsprocessen in een democratie tot stand komen en wat de rollen van instituties zijn; of 

afhankelijk van de vraagstukken geconfronteerd worden met meer morele vraagstukken. Dit vraagt 

om een goede afstemming binnen ROC van Twente (burgerschapsdocent en (vak)docent) en buiten 

ROC van Twente.

3.  Verschillende vormen van discussie bevorderen: in de klas door de actualiteit te bespreken, studenten 

in groepen te laten werken en delibereren over vraagstukken, socratische gespreken voeren en ook 

ROC-breed door bijvoorbeeld debat awards te organiseren. 

Aanbeveling 4 – Curriculum verbeteren
Burgerschap in het curriculum: het is van belang om een herkenbare plek voor burgerschap te behouden 

en tegelijkertijd te zoeken naar integratie en/of afstemming met andere vakken zoals Nederlands en 

beroepsvakken. Ook is het van belang om niet alleen in het eerste jaar burgerschap te geven maar in alle 

jaren van de opleiding.

Programma van leeractiviteiten ontwikkelen die de integratie van de vier dimensies bevorderen om de 

samenhang tussen deze dimensies te laten zien: bijvoorbeeld het werken aan acceptatie rondom diver-

siteitsvraagstukken door middel van sport, door het onderzoeken van de economische positie van deze 

minderheidsgroepen door de kwetsbaarheid in de samenleving en minderheidsrechten versus meerder-

heidsrechten te behandelen.
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Het faciliteren van meer ervaringen buiten de klas bijvoorbeeld door excursies naar politieke instituties 

of het bezoeken van verschillende kerken, om zo meer mogelijkheden te bieden.

De inspanningsverplichting van studenten en resultaatgerichtheid van de MBO Colleges verder onder-

zoeken en in het bijzonder de kwaliteit van de toetsen en opdrachten die studenten maken om te voldoen 

aan hun inspanningsverplichting.

Aanbeveling 5 – Inbedding in de regio versterken
Experimenteren met gemeentelabs in gemeenten waar studenten samen met bewoners innovatie en 

ontwikkeling binnen de gemeente bespreken, publieke kwesties bespreken, maar ook samen zoeken naar 

oplossingen voor relevante problemen. Ook kunnen deze labs bijvoorbeeld initiatieven stimuleren over 

kunst en cultuur. Bijdragen van studenten in zulke labs moet goed ingebed worden in het curriculum en 

bijdragen aan hun beroeps- en burgerschapsontwikkeling. Voor zulke labs is het relevant om met part-

ners samen te werken zoals Saxion, provincie, gemeenten en bedrijven.
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Deel 6: Onderzoekslijnen van 
het practoraat
De leden van het practoraat burgerschap hebben vanuit de resultaten van het vooronderzoek, landelijke 

ontwikkelingen en hun eigen expertise en belangstelling enkele onderzoekslijnen opgezet. Die lijnen 

zullen gezamenlijk een bijdrage leveren aan de verbetering van het burgerschapsonderwijs in ROC van 

Twente en tevens inspiratie bieden voor een voortzetting van die ontwikkeling.

In de onderzoekslijnen wordt veel samengewerkt met andere partijen binnen en buiten ROC van Twente, 

maar vooral met docenten. Onderzoek heeft namelijk het meeste effect op het onderwijs als interventies 

goed worden ingebed in de lespraktijk van docenten en als zij zelf actief en onderzoekend leren, samen 

leren, en daar voldoende tijd en ruimte voor hebben (Van Veen, Zwart, Meirink en Verloop, 2010).

De onderzoekslijnen zijn nog in ontwikkeling. Hieronder volgt een korte impressie.

Werkplaats onderwijsonderzoek in het mbo:  
“Democratisering van kritisch denken” 
Sinds augustus 2016 zijn kritische denkvaardigheden als verplicht onderdeel aan het burgerschapson-

derwijs toegevoegd. Deze worden gedefinieerd als het op waarde weten te schatten van informatie(-

bronnen), het kunnen wisselen van perspectief en het kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, 

beslissingen en handelingen tot stand komen. Uit het vooronderzoek is gebleken dat veel docenten hier 

nog niet goed mee uit de voeten kunnen en behoefte hebben aan handvatten om concreter vorm te 

geven aan die taak. Het ligt voor de hand dat burgerschapsvorming, kritisch leren denken en ook bildung 

elkaar overlappen, maar een heldere, wetenschappelijk verantwoorde en praktisch bruikbare visie 

ontbreekt, waardoor ook de praktijk op dit punt in gebreke blijft.

De werkplaats richt zich op de ontwikkeling en de implementatie van een benadering van burgerschaps-

vorming waarin kritisch leren denken en bildung verbonden worden met beroepsvoorbereiding. Samen 

met (wetenschappelijk) onderzoekers en lerarenopleiders gaan mbo-docenten (burgerschap, Neder-

lands, beroepsvakken) en mbo-studenten hieraan werken. Voorwaarden voor verankering in het curri-

culum zijn, naast een duidelijke visie: kennis over effectieve didactiek m.b.t. het stimuleren van kritische 

denkvaardigheden en kundigheid om effectieve didactiek te implementeren in de praktijk. 

Deze onderzoekslijn kent de volgende doelen:

•  het ontwikkelen van een onderbouwde en praktische visie van de integratie van kritisch denken, 

burgerschap en bildung in het beroepscontext;

•  het uitgroeien tot een permanente professionele leergemeenschap die de ontwikkelde expertises 

en praktijken verduurzaamt en dissemineert;

•  kennisontwikkeling om kritisch denken te integreren in de praktijk (incl. professionaliseringsactivi-

teiten);

•  beschikbaar stellen en door-ontwikkelen van kennis over effectieve leerstrategieën en meetin-

strumenten voor mbo-docenten.

In docentontwikkelteams (dots) wordt gewerkt aan geïntegreerde leerlijnen met kritisch denken als 

gemeenschappelijk element.
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Er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd:

•  een literatuuronderzoek naar effectieve didactieken voor kritisch denken;

•  een onderzoek naar de bijdrage van dots aan de professionalisering van docenten;

•  een onderzoek naar de verandering van kritische denkvaardigheden van studenten.

In dit project wordt o.a. samengewerkt met:

•  Rijksuniversiteit Groningen

•  Universiteit Twente

•  Hogeschool Utrecht

•  ROC Midden Nederland

Meepraten en meedoen 
Uit het vooronderzoek blijkt dat studenten van ROC van Twente over een relatief lage politieke self-ef-

ficacy beschikken. Docenten vinden het wel belangrijk dat studenten meepraten over onderwerpen 

binnen de school, maar het gebeurt maar incidenteel. Studenten voelen zich daarnaast niet verbonden 

met wat er op gemeentelijk niveau gebeurt en hebben het idee dat ze er geen invloed op uit kunnen 

oefenen. Ook hebben studenten een beperkte kennis over wat politiek inhoudt.

Studenten gaven in het vooronderzoek wel aan politiek en maatschappelijk gerelateerde vraagstukken 

belangrijk te vinden en onderwerpen m.b.t. het politiek-juridische thema als het meest interessant te 

beschouwen.

Deze onderzoekslijn kent de volgende doelen:

•  studenten kennis laten maken met de inrichting van de democratische organisatie op lokaal niveau;

•  studenten laten ervaren welke partijen betrokken zijn bij een lokale democratie, zoals politie, 

media, politieke partijen, wethouders en burgemeester;

•  studenten laten werken aan hun politieke self-efficacy door ze te laten ervaren dat er verschil-

lende manieren zijn om invloed uit te oefenen op lokaal politiek niveau middels projecten/vraag-

stukken, andere manieren onderzoeken om hun mening kenbaar te maken en/of het ervaren van 

een open debat;

•  de participatiecompetenties van studenten doorontwikkelen door aan de slag te gaan met voor 

hen herkenbare onderwerpen. 

De activiteiten in deze onderzoekslijn zijn gegroepeerd rondom de projecten ‘debatlabs’ en ‘participatie 

in de praktijk’.

Debatlabs

In dit project worden debatlabs opgezet die geleid worden door studenten. In deze debatlabs oefenen 

studenten hun debatvaardigheden: kritisch denkvermogen, argumentatievaardigheden en het leren 

integreren van kennis in hun argumentatie. De debatlabs zullen geschikt zijn voor alle niveaus en moeten 

uitmonden in een echte leerlijn die beschikbaar is voor alle docenten van ROC van Twente. Docenten 

worden getraind om debatten in hun klas te kunnen begeleiden. Ieder jaar wordt een debattoernooi 

georganiseerd in samenwerking met een gemeente en/of de provincie.

Rondom de debatlabs wordt praktijkgericht onderzoek verricht om na te gaan hoe de burgerschapscom-

petenties van de studenten veranderen door deze labs. Daarbij ligt de focus op de argumentatievaardig-

heden en debatvaardigheden van studenten. In dit project wordt o.a. samengewerkt met de DebatUnie. 
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Participatie in de praktijk

ROC van Twente, de provincie Overijssel en Deltion College werken aan een integraal Overijssels 

programma burgerschap, ter ondersteuning en bevordering van burgerschapscompetenties van jongeren 

en van het burgerschapsonderwijs in Overijssel. Hiervoor worden eerst twee denktanks opgezet waarin 

docenten en studenten gezamenlijk projecten of andere onderwijsvormen ontwikkelen. De twee eerste 

denktanks zijn:

Kennisvergroting democratie en bestuur

Het doel hiervan is studenten en docenten toe te rusten met inzichten in democratie en bestuur en ontwik-

kelingen daarbinnen. En bovenal hoe eenieder zich daarbinnen kan bewegen of eraan kan deelnemen.

Participatie in de praktijk

Het doel van deze denktank is om nieuwe onderwijsvormen te ontwikkelen waarin studenten praktisch 

bezig zijn en die zowel aansluiten op hun identiteit en beroepsprofiel als gericht zijn op het aanpakken of 

behandelen van een reëel maatschappelijk probleem met impact. Hierbij zijn het vergroten van een 

gevoel van eigenaarschap en het herkennen van beïnvloedingsmogelijkheden door jongeren belangrijke 

onderdelen. 

Seksuele en genderdiversiteit
Een veilige school is voor jongeren noodzakelijk om goed te kunnen functioneren en zichzelf te kunnen 

ontplooien. Zo’n veilige plek is geen vanzelfsprekendheid voor jongeren die zich niet (of niet volledig) 

kunnen identificeren als cisgender of heteroseksueel. Deze jongeren geven aan dat de problemen die zij 

ervaren voornamelijk in de schoolomgeving plaatsvinden en dit maakt de school tot een essentiële 

schakel in het bevorderen van hun welbevinden.

Een schoolomgeving waarin jongeren zich niet voldoende veilig voelen om open uit te komen voor hun 

identiteit heeft gevolgen voor het psychisch welbevinden van deze jongeren, het leidt tot slechtere 

schoolprestaties en schooluitval en in het ergste geval tot suïcide. Uit het vooronderzoek op ROC van 

Twente blijkt dat één op de vijf docenten het moeilijk of heel moeilijk vindt om genderdiversiteit bespreek-

baar te maken in de klas. 

Deze onderzoekslijn kent het volgende hoofddoel:

•  een goede, duurzame en verantwoorde inbedding van gender en seksuele diversiteit in het curri-

culum van de opleidingen.

In deze onderzoekslijn worden o.a. de volgende activiteiten ondernomen: 

•  bestaande educatieve activiteiten en leermiddelen voor het mbo rondom gender en seksuele 

diversiteit in beeld brengen;

•  bruikbaarheid, ervaringen en effecten van bestaande en nieuw te ontwikkelen educatieve activi-

teiten en leermiddelen in beeld brengen;

•  best practices in ROC van Twente in beeld brengen;

•  effectief schoolbeleid ontwikkelen; gebaseerd op verantwoord literatuur- en empirisch onderzoek.

Het practoraat burgerschap wil dit bereiken door enerzijds te participeren in ontwikkel- en onderzoeks-

projecten van andere organisaties en anderzijds zelf ontwikkel- en onderzoeksprojecten op te starten en 

uit te voeren. In dit project wordt o.a. samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool 

Saxion, de MBO Raad, COC Twente-Achterhoek en Theater AanZ.
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Dialoog over controversiële onderwerpen
Scholen worstelen al jaren met het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen als discriminatie, homo-

seksualiteit en Zwarte Piet. Ook docenten van ROC van Twente vinden het lastig om bepaalde contro-

versiële thema’s bespreekbaar te maken. 49% van de burgerschapsdocenten in ROC van Twente heeft 

aangegeven zich verder te willen bekwamen in het leren bespreken van dit soort onderwerpen. 

Deze onderzoekslijn kent de volgende doelen:

•  praktische handvatten ontwikkelen om controversiële onderwerpen te kunnen behandelen in de 

klas;

•  een training ontwikkelen die docenten de juiste vaardigheden kan aanleren.

In het schooljaar 2017-2018 is binnen ROC van Twente een onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te 

krijgen in de manier waarop de dialoog over controversiële onderwerpen gevoerd wordt. De aanbeve-

lingen uit dat onderzoek krijgen vanaf schooljaar 2018-2019 een vervolg. Zes docenten burgerschap 

participeren in een door de Hogeschool van Amsterdam ontwikkeld professionaliserings- en onderzoek-

straject over het leren bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas. De ervaringen 

met dit traject zullen mogelijk leiden tot een vervolg in schooljaar 2019-2020 en later. Hierbij wordt het 

principe train-de-trainer gevolgd om de opgedane kennis verder te implementeren binnen ROC van 

Twente. Ook zal er een instructie komen die alle docenten gaat helpen om een goede dialoog met 

studenten voor te bereiden en in de klas te houden.

In dit project wordt o.a. samengewerkt met de Hogeschool van Amsterdam.

Effectief burgerschapsonderwijs
De onderzoekslijn ‘Effectief burgerschapsonderwijs’ is een nog op te starten project waarin het practo-

raat burgerschap vanaf het begin zal gaan participeren. Het door het NRO gefinancierde onderzoeks-

project (“Vernieuwende en beproefde methodieken en instrumenten voor burgerschapsonderwijs in het 

mbo: ontwerp en onderzoek”) wordt geleid door het Kohnstamm Instituut.

Het project kent drie deelonderzoeken. In deel 1 wordt de variëteit aan burgerschapsonderwijs in het mbo 

inzichtelijk gemaakt. In deel 2 werken docenten van vier mbo-instellingen (waaronder in ieder geval ROC 

van Twente) in ontwerpteams aan verbetering en verdere ontwikkeling van burgerschapsonderwijs en 

aan bijbehorende formatieve toetsvormen. In deelonderzoek 3 wordt de effectiviteit van de ontwikkelde 

methodieken onderzocht. Doel van het onderzoek is het burgerschapsonderwijs te verbeteren door meer 

inzicht te geven in de didactische principes die hiervoor bevorderlijk zijn. Het resultaat is een toolkit met 

beproefde en onderbouwde methodieken en toetsvormen en een reeks voorbeeldlessen die elke mbo-in-

stelling kan aanpassen aan de eigen context.

Het onderzoek biedt daarnaast inzicht in de burgerschapscompetenties van studenten in verschillende 

sectoren van het mbo en in condities die nodig zijn voor het geven van effectief burgerschapsonderwijs 

in mbo-instellingen.
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