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Voor u ligt het proefschrift ‘De school als oefenplaats voor democratie’ 
waarin verslag gedaan wordt van het evaluatieonderzoek naar het pro-
gramma Democratisch Burgerschap in de Basisschool (DBB). Dit proef-
schrift is onderdeel van een ontwikkel- en onderzoeksproject waarin de 
Universiteit Utrecht en schoolbegeleidingsdienst Eduniek samenwerken 
om een programma voor burgerschapsvorming in het primair onderwijs 
te ontwikkelen en te evalueren.  
Aanleiding voor dit project was het politieke besluit om vanaf februari 

2006 ‘Actief burgerschap en sociale integratie’ in de kerndoelen van het 
onderwijs op te nemen. Sindsdien zijn alle scholen in Nederland ver-
plicht aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Hoe scholen dit 
doen staat hen grotendeels vrij. 
Het doel van dit samenwerkingsproject was om in 3,5 jaar een pro-

gramma voor basisscholen te ontwikkelen dat handvatten biedt om op 
structurele wijze aandacht te besteden aan democratische burgerschaps-
vorming, gestoeld op theoretische en empirische kennis. 
Vooraleer dieper ingegaan wordt op dit project en de opzet van dit 

proefschrift, wordt hieronder eerst de maatschappelijke context geschetst 
waarin ‘actief burgerschap en sociale integratie’ een kerndoel van het 
onderwijs werd.  
 
 

Aanleiding 
 
Maatschappelijke context 
De afgelopen jaren is er in westerse samenlevingen een toegenomen 
aandacht voor het thema burgerschap. Verschillende onderzoeken onder 
jongeren naar hun betrokkenheid bij de politiek en de samenleving sug-
gereren dat er onder hen een ‘burgerschapstekort’ is. Jongeren zouden 
weinig gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de samenleving en het 
algemeen belang en gebrek hebben aan kennis van politiek en democratie 
(Kahne & Westheimer, 2004; McLaughlin, 1992; Torney-Purta, Schwille 
& Amadeo, 1999). 
Een aantal maatschappelijke veranderingen lijkt hieraan ten grondslag 

te liggen. De Onderwijsraad (2003) schrijft: ‘Ingrijpende veranderingen in de 
bevolkingssamenstelling, de voortschrijdende secularisatie, culturele verscheidenheid en 
individualisering hebben de oorspronkelijke bronnen van maatschappelijke samenhang 
en betrokkenheid aangetast’ (p.9). Een van de maatschappelijke veranderin-
gen die de Onderwijsraad noemt, is de toegenomen individualisering. De 
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nadruk op het individu en zijn rechten in de democratie komt voort uit 
de liberale traditie van denken over burgerschap. Deze traditie heeft de 
afgelopen eeuwen onze invulling van burgerschap gevormd (Heater, 
1999). De aandacht ligt hier vooral op individuele rechten die burgers 
hebben om autonome keuzes te maken ten aanzien van bijvoorbeeld hun 
carrière of levensstijl. Expliciete verplichtingen ten aanzien van de ge-
meenschap krijgen minder aandacht in dit denken. De liberale invulling 
van burgerschap heeft de verhouding tussen individuele rechten, plichten 
en verantwoordelijkheden naar de gemeenschap uit balans gebracht, 
waardoor volgens Heater (1999) het individualisme is toegenomen. De 
toegenomen aandacht die burgers hebben voor hun eigen belang en hun 
individuele rechten gaat ten koste van de aandacht voor het algemeen 
belang (De Winter, 2004). 
Naast individualisering speelt ook de toegenomen pluriformiteit in 

westerse samenlevingen een belangrijke rol bij de hernieuwde aandacht 
voor burgerschap (De Winter, 2004). Westerse samenlevingen huisvesten 
in toenemende mate burgers met diverse levensovertuigingen en uit ver-
schillende landen, waardoor burgers steeds meer in aanraking komen met 
mensen die anders zijn en anders leven. Tegelijkertijd zijn niet alle 
nieuwkomers in westerse samenlevingen als vanzelfsprekend bekend met 
democratische samenlevingswaarden en identificeren zij zich lang niet 
altijd met deze waarden (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
[RMO], 2007). De vraag wat er van burgers in een democratie verwacht 
wordt, is hierdoor opnieuw actueel, evenals aandacht voor tolerantie en 
acceptatie van diversiteit. 
Een laatste maatschappelijke verandering is de ontzuiling. Vanaf de 

jaren zestig hadden burgers steeds minder houvast aan de min of meer 
vastgestelde normen en waarden in hun zuil en werden zij geacht vanuit 
hun persoonlijke overwegingen waardestelsels te vormen (Veugelers, 
2007). Sindsdien wensten steeds meer burgers om, los van kerk of ideo-
logie, hun eigen positie in de samenleving te kunnen bepalen. Dit doet 
een groot beroep op het reflecterend vermogen en het vermogen kritisch 
te kunnen denken (Ten Dam & Volman, 2004). 
De bovengenoemde maatschappelijke veranderingen hebben de oor-

spronkelijke bronnen van samenhang in de maatschappij aangetast, aldus 
de Onderwijsraad (2007). Deze verminderde samenhang en afnemende 
betrokkenheid bij de democratische samenleving kunnen een wezenlijke 
dreiging vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtstaat 
(De Winter, 2004; Kymlicka, 1994; Levinson, 1999). Over het belang van 
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het behouden van democratie bestaat in hoge mate consensus: het is de 
enige staatvorm die burgers de vrijheid geeft om hun levensovertuiging 
uit te dragen. Echter, democratie kan alleen voortbestaan als zij onder-
steund wordt door haar burgers. In die zin is zij een kwetsbare staats-
vorm en dient zij onderhouden te worden (De Winter, 2004). Levinson 
(1997) stelt: ‘Democracy weakens with disuse’. Wanneer burgers het algemene 
belang van de democratie uit het oog verliezen en te veel handelen in 
hun eigen belang, bestaat de kans dat democratische waarden zoals tole-
rantie naar de achtergrond geschoven worden. Tolerantie, openheid en 
vrijheid van meningsuiting spreken echter niet per se tot de verbeelding. 
Burgers zouden daarom moeten kunnen leren wat de betekenis en de 
waarde ervan is, wat hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn 
en hoe zij zouden kunnen handelen in een democratische samenleving 
(Heater, 1999; Levinson, 1999). Het algemene belang van democratie 
zou daarom aangeleerd moeten worden. ‘Democrats are made, not born’, 
zoals Parker (2005) stelt. 
De Winter (2004) pleit daarom voor het ontwikkelen van democra-

tisch burgerschap bij kinderen vanaf jonge leeftijd. Het ontwikkelen van 
democratische waarden kan het beste gebeuren in de publieke ruimte in 
interactie met anderen, aldus White (1999). Dit kan op verschillende 
plekken: bijvoorbeeld in de wijk of de sportvereniging, maar ook in de 
school. De basisschool lijkt een voor de hand liggende keuze, aangezien 
zij meestal de eerste publieke ruimte is waar kinderen zich in bewegen. 
Ook Parker (2005) vindt de school een uitermate geschikte plaats om te 
leren omgaan met democratie. Het is een plaats met vanzelfsprekend 
veel diversiteit, die minder te vinden is in de private ruimte (bijvoorbeeld 
in de familie of de kerk). Hierdoor biedt de school vele mogelijkheden 
voor kinderen om publieke waarden van democratie te ervaren en ermee 
te oefenen, bijvoorbeeld via samenwerken, conflicten oplossen of beslui-
ten nemen. 
 
Burgerschapsvorming in het onderwijs 
Bovengenoemde maatschappelijke veranderingen – individualisering, 
pluriformiteit en ontzuiling – zijn aanleiding geweest voor de Nederland-
se overheid om scholen te verplichten aandacht te besteden aan ‘actief 
burgerschap en sociale integratie’. Sinds februari 2006 zijn deze opgeno-
men in de kerndoelen van het onderwijs. De manier waarop scholen 
invulling geven aan dit kerndoel wordt overgelaten aan de scholen zelf. 
Dit heeft geleid tot een sterk toegenomen aandacht voor de ontwikkeling 
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van programma’s die zich richten op burgerschapsvorming. Het ontwik-
kelen van een programma op dit gebied is echter geen simpele opgave, 
gezien de breedte van het concept burgerschap, de verschillende per-
spectieven op dit concept, het gebrek aan concrete voorbeelden en de 
geringe kennis over burgerschap van kinderen en jongeren (Geijsel, Le-
doux, Reumerman & Ten Dam, 2012). 
Het aanbod aan programma’s voor burgerschapsvorming in het on-

derwijs is zeer divers en beschikbare programma’s kunnen sterk verschil-
len in doelstelling, aanpak, duur en inhoud (Berkowitz & Bier, 2005; 
Thijs, 2008).  
In een overzichtsstudie destilleren Solomon, Battistich, Kim en Watson 
(2001) een aantal belangrijke variabelen die in meer of mindere mate 
aandacht krijgen in programma’s voor burgerschapsvorming: 

− bevordering van autonomie, zelfsturing en invloed van leerlingen; 

− interactie, samenwerking en participatie in discussie; 

− ondersteunende houding en modelgedrag van de leerkracht; 

− oefenen van sociale vaardigheden; 

− elkaar helpen; 

− direct onderwijs. 
 
In de praktijk blijkt dat er geen overeenstemming bestaat over de wijze 
waarop aandacht besteed zou moeten worden aan burgerschapsvorming 
(De Winter, 2004; McLaughlin, 1992; Osborne, 2000; Osler & Starkey, 
2006; Schuitema, Ten Dam & Veugelers, 2008). Dit kan verklaard wor-
den door de normativiteit van het begrip burgerschap. Burgerschap 
wordt ook wel een essentially contested concept genoemd (Osborne, 2000). 
Het is een ambigu begrip, dat invulling krijgt onder invloed van langlo-
pende sociale en politieke tradities op het gebied van publieke waarden. 
De invulling ervan is dus sterk afhankelijk van de context (Kerr, 2002) en 
moet daarop ook aangepast worden (Gutmann, 2004). Welke publieke 
democratische waarden belangrijk zijn in de samenleving en onderwerp 
worden van burgerschapsvorming blijft dus onderwerp van discussie. 
Volgens White (1999) wordt democratie ontwikkeld in een continu 
maatschappelijk debat waarbij steeds gereflecteerd wordt op de betekenis 
van burgerschap in de huidige samenleving. 
Programma’s kunnen dus sterk verschillen in aanpak en inhoud. Het 

scala aan programma’s kan voorgesteld worden op een continuüm van 
minimaal naar maximaal (Kerr, 2002). Bij een minimale invulling van 
burgerschapsvorming blijft het doel beperkt tot de overdracht van kennis 
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over formele staatsrechtelijke aspecten van de samenleving. Een maxi-
male invulling richt zich op het voorbereiden van jongeren op deelname 
aan de democratische en multiculturele maatschappij. Het gaat dan niet 
alleen om kennisoverdracht, maar ook om de vaardigheden en houdin-
gen die nodig zijn om in zo’n gemeenschap te kunnen handelen. Pro-
gramma’s bestaan dan niet alleen uit formele didactische werkwijzen, 
zoals het overdragen van kennis in lessen, maar streven ook naar burger-
schapsvorming op minder formele manieren, zoals het stimuleren van 
participatie en het voeren van dialoog (Kerr, 2002; McLaughlin, 1992). 
Burgerschapsvorming in maximale zin is dan, naast zichtbaar in lessen, 
ook onzichtbaar en verweven in het curriculum (Pike, 2007). 
Een andere manier om de diversiteit aan programma’s inzichtelijk te 

maken is een verdeling naar burgerschapstypen. Op basis van literatuur-
studie en empirisch onderzoek naar onderwijsprogramma’s in de Vere-
nigde Staten onderscheiden Westheimer & Kahne (2004) drie typen bur-
gerschap: 

− persoonlijk verantwoordelijk burgerschap (personally responsible citizens-
hip); 

− participatief burgerschap (participatory citizenship);  

− rechtvaardigheidgeoriënteerd burgerschap (justice oriented citizenship). 
 
Elk type wordt op een andere manier ontwikkeld in het onderwijs. Pro-
gramma’s met persoonlijk verantwoordelijk burgerschap als doel richten 
zich op het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen 
omgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of het oprui-
men van rommel. Het opvolgen van regels, discipline en eerlijkheid zijn 
belangrijke pijlers in deze programma’s. Hoewel dit type burgerschap het 
meest voorkomt in het onderwijs, heeft het maar weinig te maken met 
het onderhouden van democratie volgens Westheimer en Kahne (2004). 
Centraal staan de overdracht van waarden en het opvolgen van regels, 
zonder hierop gezamenlijk te reflecteren. Dit draagt niet per se bij aan 
een democratische samenleving en kan zelfs gebruikt worden voor over-
dracht van niet-democratische waarden als racisme (Leenders & Veuge-
lers, 2004). In de Verenigde Staten is character education een voorbeeld van 
dit type burgerschap (Lickona, 1993). 
Programma’s met participatief burgerschap als doel richten zich op 

sociale en politieke participatie op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 
Leerlingen in dit soort programma’s worden voorbereid op het meedoen 
aan gezamenlijke activiteiten en het organiseren hiervan in de gemeen-
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schap. Leren vergaderen en organiseren van activiteiten om anderen te 
helpen zijn belangrijke aspecten. Burgerschap en participatie worden 
hierin in een breed perspectief geplaatst, waarbij leerlingen leren hoe 
tegengestelde of overlappende belangen kunnen samengaan. Een democra-
tic way of life van John Dewey past bij dit type burgerschap (Westheimer & 
Kahne, 2004). 
Bij programma’s die zich richten op rechtvaardigheidgeoriënteerd 

burgerschap staat het nastreven van een rechtvaardige wereld centraal. In 
grote lijnen komen deze programma’s overeen met programma’s die 
streven naar participatief burgerschap. Het verschil is echter dat leerlin-
gen worden uitgedaagd om kritisch te denken over bestaande sociale 
structuren en deze te veranderen. Argumenteren, discussiëren met ande-
ren en het analyseren van informatie zijn hierbij belangrijk om gezamen-
lijk tot actie over te gaan. Dit wordt door Leenders en Veugelers (2004) 
kritisch-democratisch burgerschap genoemd. 
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Het ontwikkel- en evaluatietraject  
Democratisch Burgerschap in de Basisschool 
 
Concluderend blijkt uit het bovenstaande dat het belang van burger-
schapsvorming breed onderschreven wordt, maar dat er tegelijkertijd 
weinig overeenstemming is over de wijze waarop dit kan gebeuren en 
wat de invloed ervan is. 
Het samenwerkingsproject tussen Eduniek en de Universiteit Utrecht 

beoogt daarom een wetenschappelijk onderbouwd programma te ont-
wikkelen dat scholen een kader biedt voor democratische burgerschaps-
vorming en praktische handvatten om hier structureel aandacht aan te 
besteden.  
Het project is uitgevoerd in de periode 2006-2009. Ten eerste is het 

programma tussen januari 2006 en juni 2007 ontwikkeld in samenwer-
king met drie basisscholen in de stad Utrecht. In deze periode zijn ver-
schillende ideeën, ontstaan door theoretisch inzicht en/of praktijkerva-
ring, uitgeprobeerd en geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het schoolbrede 
programma Democratisch Burgerschap in de Basisschool. Vervolgens is 
dit nieuw ontwikkelde programma gedurende één schooljaar (2007-2008) 
uitgevoerd en gelijktijdig geëvalueerd op negen basisscholen verspreid 
over Nederland.  
 
 

Opzet van dit proefschrift 
 
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van de eerste ervaringen op acht 
basisscholen met het programma in het schooljaar 2007-20081.  
Dit evaluatieonderzoek heeft als doel om een realistisch beeld te verkrij-
gen van de wijze waarop het programma in de praktijk uitgevoerd wordt 
en welke invloed dit kan hebben. Dit heeft geresulteerd in een evaluatie-
onderzoek met een mixed-methods design, waarbij gebruik is gemaakt van 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden (Tashakkori & 
Teddlie, 2003).  

                                                 
1 De ervaringen op de negende school, een school voor speciaal basisonderwijs, zijn wel 
onderzocht maar zijn geen onderdeel van dit proefschrift. De reden hiervoor is dat 
zowel implementatie van het programma als het onderzoek op een dusdanige manier 
aangepast zijn aan het niveau van de leerlingen dat resultaten moeilijk te vergelijken zijn 
met resultaten op de overige scholen. 
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De resultaten van dit onderzoek kunnen op deze manier bijdragen 
aan verdere ontwikkeling van het programma, maar ook aan uitbreiding 
van de nog kleine empirische kennisbasis op dit thema. Tevens laat dit 
project ook zien hoe onderwijsontwikkeling en wetenschappelijk onder-
zoek elkaar kunnen versterken en beïnvloeden.  
 
Dit proefschrift bestaat uit tien hoofdstukken, verdeeld over drie delen. 
In deel I wordt de basis gelegd voor het evaluatieonderzoek. In hoofd-
stuk 1 worden de uitgangspunten en activiteiten van het programma 
beschreven en vervolgens wordt in hoofdstuk 2 gezocht naar theoreti-
sche en empirische onderbouwing voor dit programma. Deze twee 
hoofdstukken samen vormen de programmatheorie. Hieruit vloeien on-
derzoeksvragen die in de daaropvolgende hoofdstukken worden beant-
woord. Hoofdstuk 3 geeft het methodologische kader van het evalua-
tieonderzoek weer.  
In deel II wordt een tweetal kwalitatieve studies beschreven naar de 

uitvoering van het programma in de schoolpraktijk. In hoofdstuk 4 ko-
men de implementatieprocessen op de deelnemende scholen aan de or-
de. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de wijze waarop de schoolteam-
trainingen en de lessen en activiteiten uitgevoerd zijn en in hoeverre dit 
overeenstemt met de bedoelde implementatie. Een en ander resulteert in 
een globaal inzicht in de succes- en risicofactoren van implementatie van 
het programma DBB. De observatiestudie in hoofdstuk 5 gaat dieper in 
op de wijze waarop de centrale activiteit van het programma, de Groeps-
vergadering, wordt uitgevoerd.  
 
In deel III staan de uitkomsten van het programma centraal. Met een 
quasi-experimenteel design, met voor- en nameting en controlegroep, is 
de invloed van het programma onderzocht op het klasklimaat (hoofd-
stuk 6), het burgerschapsgedrag van leerlingen (hoofdstuk 7) en burger-
schapscompetenties van leerlingen (hoofdstuk 8). In deze hoofdstukken 
wordt steeds onderzocht wat de invloed van het programma op de 
steekproef is geweest, maar wordt ook gekeken naar de verschillen in 
invloed tussen leeftijdsgroepen en tussen scholen met verschillende con-
texten (populaties, geografische ligging en denominatie). De studie in 
hoofdstuk 9 benadert de invloed van het programma op een meer kwa-
litatieve wijze door leerkrachten open vragen te stellen over de verande-
ringen die zij zien naar aanleiding van uitvoering van het programma 
zien.  
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In hoofdstuk 10 worden de resultaten van deze studies met elkaar 
verbonden en wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie.  
 
De resultaten van dit evaluatieonderzoek leveren bewijskracht voor de 
werkzaamheid van het nieuwe programma DBB op verschillende niveaus 
volgens de typering van Van Yperen en Veerman (2008). Zij beschrijven 
deze niveaus van bewijskracht op een effectladder. Hoewel deze ladder is 
ontwikkeld om bewijskracht voor (individu-gerichte) interventies in de 
jeugdzorg in kaart te brengen, kan deze ook een bruikbare indeling bie-
den om de werkzaamheid van het programma DBB te duiden. Van Ype-
ren en Veerman onderscheiden vier niveaus: 
1) Descriptieve bewijskracht door een beschrijving van de aard van het 
programma, zoals doelen, doelgroep, aanpak en context. (Hoofdstuk 1 
van dit proefschrift.) 

2) Theoretische bewijskracht door koppeling van uitgangspunten van 
het programma aan wetenschappelijke inzichten. (Hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift.) 

3) Indicatieve bewijskracht door empirisch onderzoek naar de doeltref-
fendheid van het programma, zoals de wijze van uitvoering en im-
plementatie. (Hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift.) 

4) Causale bewijskracht door empirisch onderzoek naar de uitkomsten 
van het programma, bijvoorbeeld met (quasi-)experimenteel onder-
zoek. (Hoofdstukken 6, 7 en 8 van dit proefschrift.) 

Samengevat wordt in dit proefschrift op elk van bovenstaande niveaus 
onderzocht in hoeverre bewijskracht bestaat voor de werkzaamheid van 
het programma DBB.  



 

 

Deel I 
 
 
 
 

Programmatheorie & Methodologie 
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Inleiding bij deel I 
 
Het systematisch beschrijven en theoretisch onderbouwen van een pro-
gramma is een noodzakelijke eerste stap in evaluatieonderzoek. Dit levert 
descriptieve en indicatieve bewijskracht op over een programma, aldus 
Van Yperen en Veerman (2008). Het gaat hier om de eerste twee niveaus 
op de door hun omschreven effectladder. Deze beschrijving en onder-
bouwing staan in een ‘programmatheorie’. Daarin wordt beschreven 
waarom een programma doet wat het beoogt te doen en op basis van 
welke onderliggende assumpties verwacht kan worden waarom uitvoe-
ring het gewenste resultaat zou hebben (Rogers, Petrosino, Huebner & 
Hacsi, 2000; Rossi, Lipsey & Freeman, 2004). 
Zo’n beschrijving en onderbouwing van een programma leveren in-

formatie op over de vraag of een programma ‘veelbelovend’ genoemd 
kan worden (Van Yperen & Veerman, 2008). Volgens Van Yperen en 
Veerman (2008) is een programma veelbelovend – en dus in potentie 
effectief – wanneer is uiteengerafeld wat het einddoel ervan is en welke 
mechanismen en factoren als aangrijpingspunt gebruikt kunnen worden. 
Een programmatheorie is op zichzelf een vorm van programma-

evaluatie, maar wordt doorgaans gebruikt als basis voor verder evaluatie-
onderzoek (Rogers et al., 2000). De opzet en complexiteit van een pro-
grammatheorie kan verschillen per programma (Rogers, 2000; Rogers et 
al., 2000; Rossi et al., 2004).  
 
Deel I van dit proefschrift bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 1 
worden de doelen, aanpak en werkwijzen van het programma beschre-
ven, zoals ze bedoeld zijn door de programmaontwikkelaars. Dit resul-
teert in een schematische weergave van het programma waarin beschre-
ven staat wat de verwachte uitkomsten zijn en op welke wijze deze uit-
komsten tot stand komen. In hoofdstuk 2 is onderzocht in hoeverre er 
theoretische en empirische onderbouwing bestaat voor de belangrijkste 
uitgangspunten van het programma. Dit biedt aanknopingspunten voor 
de verwachte werkzaamheid van het programma in de praktijk. Hoofd-
stuk 2 wordt afgesloten met vraagstellingen die leidraad zijn voor het 
verdere evaluatieonderzoek. 





 

 

1 
 
 
 
 

Beschrijving van het programma  
‘Democratisch Burgerschap  

in de Basisschool’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hoofdstuk 1 

 26

Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en aanpak van het pro-
gramma DBB weergegeven. Het is een beschrijving van het programma 
zoals het bedoeld is door de programmaontwikkelaars. Hiervoor is ge-
bruikgemaakt van meerdere bronnen: een ‘handleiding voor leerkrachten 
(conceptversie)’ (Pauw & Van Sonderen, 2007a) en een ‘draaiboek voor 
teamtrainingen (conceptversie)’ (Pauw & Van Sonderen, 2007b). Tevens 
zijn gesprekken met de programmaontwikkelaars gevoerd over de onder-
liggende principes van het programma. 
 
 
Ontstaansgeschiedenis 
 
Het programma DBB bouwt voort op De Vreedzame School, een be-
staand programma voor het basisonderwijs. Dit is een schoolbreed pro-
gramma voor basisscholen dat als hoofddoel heeft een positief pedago-
gisch klimaat te ontwikkelen in de school en zodoende een bijdrage te 
leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Conflict-
hantering vormt het hart van dit programma; leerlingen krijgen verant-
woordelijkheid voor het oplossen van hun eigen conflicten, zonder tus-
senkomst van volwassenen. Daarnaast besteedt het programma ook 
structureel aandacht aan gemeenschapsvorming in de klas en het leren 
omgaan met emoties. De Vreedzame School is wijdverspreid in Neder-
land; in 2009 was het programma geïmplementeerd op meer dan 400 
basisscholen. 
Een aantal elementen uit De Vreedzame School – zoals een school-

brede benadering, aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en 
conflicthantering – is terug te vinden in het programma DBB, met als 
toevoeging expliciete aandacht voor democratie en burgerschapsvor-
ming. 
 
 
Algemene kenmerken 
 
Het programma DBB is een schoolbreed programma. Dit betekent dat 
het zich richt op de gehele basisschool en alle leerlingen van groep één 
tot en met acht. Het is opgebouwd via een ontwikkellijn; in hogere groe-
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pen wordt voortgeborduurd op datgene wat leerlingen in lagere groepen 
al geleerd hebben. 
De handleiding van het programma is opgedeeld in vier thematische 

blokken, waarbinnen wekelijkse lessen en activiteiten beschreven staan 
die uitgevoerd worden in de klas en in de school. Een belangrijk element 
is dat de verschillende thema’s en activiteiten niet los van elkaar staan 
maar met elkaar verweven kunnen worden. Hierop wordt verderop in dit 
hoofdstuk nader ingegaan. 
 
Operationalisering 
Het begrip democratisch burgerschap is door de programmaontwikke-
laars geoperationaliseerd in de handleiding voor leerkrachten (zie figuur 
1.1). Deze operationalisering heeft gediend als basis voor de ontwikke-
ling van lessen en activiteiten van het programma. De ontwikkelaars on-
derscheiden vijf domeinen, waarbinnen kennis, vaardigheden en houdin-
gen genoemd worden: 
1. ‘Overleg, menings- en besluitvorming’. Bevat competenties als een 

standpunt hebben, opkomen voor het eigen standpunt, argumente-
ren en bereidheid om van standpunt te veranderen. 

2. ‘Omgaan met conflicten’. Bevat competenties als inzicht in conflict-
oplossing, verplaatsen in positie van de ander, onderhandelen, win-
winoplossing nastreven. 

3. ‘Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap’. Bevat competenties als 
verantwoordelijkheid voor de klas, voor elkaar, voor de school, voor 
de buurt en voor de maatschappij, zorgzaamheid, participatie en ini-
tiatieven nemen. 

4. ‘Uitgaan van diversiteit’. Bevat competenties als tolerantie, aanpassen 
aan andermans regels en gewoonten, inleven in de ander, respect 
voor de ander, constructief omgaan met de vrijheid van meningsui-
ting. 

5. ‘Democratische geletterdheid’. Bevat kenniselementen met betrek-
king tot democratische instituties, democratische spelregels, rechten 
en plichten in een democratie en democratische principes. 

 
Hiernaast worden ook basale intra- en interpersoonlijke competenties 
onderscheiden die niet binnen de domeinen vallen, maar wel verweven 
door het programma aan de orde komen. Intrapersoonlijke competenties 
zijn onder andere zelfreflectie, zelfvertrouwen, zelfsturing, zelfcontrole 
en inzicht in het effect van het eigen handelen op anderen. Interpersoon-
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lijke competenties zijn onder andere empathie, van perspectief kunnen 
wisselen, inzicht in beweegredenen van anderen en nieuwsgierigheid. 
 
Doelen 
Met het programma DBB willen de programmaontwikkelaars dat ‘kinde-
ren al op jonge leeftijd kennis, houding en vaardigheden wordt bijge-
bracht op het gebied van democratisch burgerschap’ (p. 9). Hierbij wordt 
bewust het accent gelegd op democratie, aldus de handleiding, omdat dit 
de beste samenlevingsvorm lijkt om pluriformiteit op een vreedzame 
manier vorm te geven. Verder stelt de handleiding dat ‘het uitgangspunt 
van het programma is dat, als je kinderen iets wil meegeven op het ge-
bied van actief en democratisch burgerschap, de school dan eerst zelf 
een democratische gemeenschap zal moeten zijn: een school waarin van-
zelfsprekend gezag is, maar een gezag dat wel samen gaat met een grote 
eigen verantwoordelijkheid van leerlingen, met (democratisch) modelge-
drag van leraren, met veel uitleg en met leerlingen die een stem hebben. 
Het zal dus niet alleen om een serie lessen over democratie en burger-
schap gaan, maar veel meer om de manier waarop de school functioneert 
als een democratische gemeenschap, waarin kinderen op een impliciete 
manier democratie beleven’ (p. 10). Daarnaast stelt de handleiding dat 
burgerschapsvorming gecombineerd zou moeten worden met een struc-
tureel aanbod op het terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling. ‘Zo 
wordt burgerschapsvorming niet iets wat erbij komt, maar een logisch 
onderdeel van wat een kerntaak is van de school: zorgen voor een goed 
pedagogisch klimaat waarin kinderen de sociale en emotionele vaardig-
heden leren die zij nodig hebben in de maatschappij’ (p.9). 
 
 



 

 

Domein 1 
Overleg, menings- en 
besluitvorming 

Domein 2 
Omgaan met conflicten 

Domein 3 
Verantwoordelijkheid voor 
gemeenschap 

Domein 4 
Uitgaan van diversiteit 
 

Domein 5 
Democratische gelet-
terdheid 
 

- een standpunt hebben 
- opkomen voor eigen 
standpunt 

- luisteren naar anderen 
- verplaatsen in standpunt 
anderen 

- debatteren 
- argumenteren 
- bereidheid van standpunt 
te veranderen 

- compromissen sluiten 
- loyaal zijn aan genomen 
besluit  

- rekening houden met 
minderheidsstandpunt 

- kritisch denken 
- informatie inwinnen en 
kritisch analyseren 

- procedures en begrippen 
van vergaderen 

 

- inzicht in en kennis van 
conflictoplossing 

- inzicht in eigen stijl van 
conflictoplossing 

- verplaatsen in positie van 
de ander 

- onderhandelen 
- win-winoplossing 
nastreven 

- afzien van fysiek of 
mentaal geweld 

- kennis van mediatie 
- mediatievaardigheden 
- omgaan met boosheid in 
een conflict 

 

- verantwoordelijkheid voor 
de klas 

- verantwoordelijkheid voor 
elkaar 

- verantwoordelijkheid voor 
de school 

- verantwoordelijkheid voor 
de buurt 

- verantwoordelijkheid voor 
de maatschappij 

- zorgzaamheid 
- rechtvaardigheidsgevoel 
- participatie 
- initiatieven nemen 
- meepraten en meedenken 
- aan regels houden 
- samenwerken 
- behulpzaamheid 

- tolerantie 
- aanpassen aan andermans 
regels en gewoonten 

- respect voor andere 
levensopvattingen en -  
stijlen 

- inleven in de ander, in 
andere culturen, in 
andere 
levensomstandigheden 

- constructief omgaan met 
vrijheid van 
meningsuiting, 
godsdienst 

- onderscheid 
‘vooroordeel-oordeel’ 

- kennis van 
levensbeschouwelijke 
stromingen 

- democratische 
instituties (Tweede 
Kamer, grondwet en 
dergelijke) 

- democratische 
spelregels 

- rechten en plichten in 
een democratie 

- democratische principes 
(verkiezingen, 
achterban, 
vertegenwoordiging) 

- rol van de media in 
democratie 

 

Basale intrapersoonlijke competenties: 
- zelfreflectie 
- zelfvertrouwen / positief zelfbeeld 
- zelfsturing 
- eigen impulsen reguleren / zelfcontrole 
- inzicht in effect eigen handelen op anderen 

Basale interpersoonlijke competenties: 
- empathie / jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen 
- van perspectief kunnen wisselen 
- inzicht in gedrag en beweegredenen van anderen 
- nieuwsgierigheid / openstaan voor anderen of iets nieuws 
- je willen aanpassen aan bestaande regels 
 

Figuur 1.1 Operationalisering van het begrip democratisch burgerschap 
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Thematische blokken met wekelijkse lessen en activiteiten 
De vijf domeinen die het begrip democratisch burgerschap beslaan krij-
gen aandacht in vier thematische blokken met lessen en activiteiten. De-
ze vier blokken bestrijken één schooljaar. 
De lessen en activiteiten zijn gedifferentieerd naar leeftijd. De lessen 

en activiteiten voor blok 1 en 2 zijn gedifferentieerd in twee niveaus: 
groep 1-2 en groep 3 t/m 8. Blok 3 is gedifferentieerd in drie niveaus: 
groep 1-2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Blok 4 is gedifferentieerd per 
leeftijdsgroep en bestaat uit aparte lessen en activiteiten voor groep 1-2, 
groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. 
De lessen en activiteiten voor groep 3 t/m 8 zijn wekelijks. Voor de 

kleutergroepen (groep 1-2) is de frequentie lager en zijn de lessen en ac-
tiviteiten niet expliciet beschreven, maar worden per blok suggesties ge-
daan voor uitvoering binnen het thema. 
In blok 1 – ‘De gemeenschap’ – is het doel een basis te leggen voor 

de ontwikkeling van de klas tot een veilige en positieve gemeenschap 
waarin leerlingen zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Dit blok 
bestaat uit verschillende elementen. Ten eerste worden er gezamenlijke 
afspraken gemaakt over wenselijk gedrag in de klas: wat voor klas willen 
we zijn? Wat voor gedrag hoort daarbij? Daarnaast worden zogenaamde 
‘gemeenschapstaken’ geïntroduceerd. Dit zijn taken waar specifieke leer-
lingen verantwoordelijk voor zijn, zoals het schoonvegen van het 
schoolbord of het geven van instructie aan andere leerlingen. Ook wor-
den commissies opgericht, bestaande uit groepjes leerlingen die geza-
menlijk nadenken over een thema en inspraak krijgen in veranderingen, 
zoals een feestcommissie of schoolpleincommissie. Deze commissies 
kunnen in de klas gevormd worden of schoolbreed. Ten slotte worden in 
blok 1 ‘opstekers’ geïntroduceerd: het geven van complimenten aan el-
kaar waardoor leerlingen positief gedrag leren herkennen. 
In blok 2 – ‘Democratie in de klas’ – staat het creëren van een demo-

cratische gemeenschap centraal. In dit blok wordt de Groepsvergadering 
geïntroduceerd. In de handleiding wordt deze activiteit omschreven als 
het ‘democratische hart’ van de school. Groepsvergaderingen krijgen een 
structurele plaats in het curriculum doordat het verweven door het hele 
programma tweewekelijks uitgevoerd wordt. Het is een manier om ge-
zamenlijk te overleggen in de klas over uiteenlopende onderwerpen en 
hierover besluiten te nemen. De Groepsvergaderingen bieden leerlingen 
een platform voor meningsuiting. Leerlingen oefenen met competenties 
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als het geven van een mening, het geven van argumenteren, luisteren 
naar elkaar en omgaan met verantwoordelijkheid. 
In blok 3 – ‘Conflictoplossing’ – krijgen leerlingen in zes lessen in-

zicht in conflictoplossingstrategieën en oefenen zij met het zelfstandig en 
constructief oplossen van conflicten. De overige vijf weken van het blok 
worden besteed aan Groepsvergaderingen. Hierin wordt onder andere 
het Verkiezingsproject uitgevoerd, een project waarin verkiezingen ge-
houden worden om de leden van een klasoverstijgende commissie te 
kiezen. Deze verkiezingen worden door de hele school gehouden. 
In blok 4 – ‘Gewoon Anders’ – staat omgaan met verschillen centraal 

en maken leerlingen kennis met verschillen en overeenkomsten tussen 
mensen in hun nabije omgeving en de bredere maatschappij. Leerlingen 
doen een onderzoek naar mensen in hun omgeving. In groep 1-2 gaat 
dat onderzoek over de eigen familie, in groep 3 over de eigen klas, in 
groep 4 over ‘jouw familie, mijn familie’, in groep 5 over mensen in de 
school, in groep 7 over de buurt en in groep 8 over democratie in Neder-
land. In groep 6 wordt er een uitwisseling georganiseerd met een andere 
school, het Vriendschapsproject. In dit project ontmoeten leerlingen 
elkaar, doen zij onderzoek naar verschillen en overeenkomsten en wer-
ken zij samen aan een gezamenlijk doel. 
In figuur 1.2 worden de verschillende activiteiten schematisch weer-

gegeven. 
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Figuur 1.2 Activiteiten van het programma DBB in schema 
 
 
De rol van de leerkracht 
De leerkracht wordt in het programma beschouwd als een belangrijke 
bron van invloed. Hij of zij kan verschillende rollen aannemen. Enerzijds 
is het hun taak om kaders te scheppen voor leerlingen en grenzen te be-
waken, maar anderzijds moeten zij leerlingen ook de kans geven om ver-
antwoordelijkheid te dragen. De precieze balans tussen sturing en pro-
cesbewaking bepaalt de leerkracht zelf. In de handleiding wordt ook in 
ieder blok aandacht besteed aan de manier waarop de leerkracht zijn rol 
invulling kan geven. 
In blok 1, aan het begin van het schooljaar, wordt de rol van de leer-

kracht omschreven als sturend. ’Kinderen hebben behoefte aan zeker-
heid. Ze hebben houvast nodig. Zodra het houvast ontbreekt, ontstaat er 
een onveilige situatie voor sommige kinderen. […] De leerkracht moet, 
met name in het begin van het schooljaar, zorgen voor zekerheden: zo 
gaat dat hier.’ (p.41). De leerkracht biedt daarom in blok 1, in samen-
spraak met leerlingen, duidelijkheid over regels, verwachtingen en conse-
quenties van overtreding. 
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In blok 2, tijdens de Groepsvergadering, wordt de rol van de leer-
kracht omschreven als procesbewakend. De rol van de leerkracht wordt 
voorgesteld op een continuüm van regulerend naar faciliterend (p.141). 
De rol van de leerkracht verschuift met de leeftijd van leerlingen, aldus 
de handleiding; in groep 1-2 nog erg regulerend en in groep 8 steeds 
meer teruggetrokken. Maar ook aan de hand van het verantwoordelijk-
heidsniveau en de sfeer van de groep kan de leerkracht bepalen welke 
plaats hij inneemt op het continuüm. 
In blok 3, bij het oplossen van conflicten, wordt er van de leerkracht 

verwacht dat hij conflicten zakelijk benadert en conflicten ziet als een 
mogelijkheid tot ontwikkeling. ‘Dit betekent dat hij in de eerste plaats 
kinderen de kans geeft zelf hun conflict op te lossen. En in staat is om 
neutraal te reageren op een conflict (niet veroordelend). Bovendien ver-
wachten we dat de leerkracht in staat is tot het uitvoeren van media-
tie.’(p. 315). 
In blok 4, maar ook in de andere blokken, fungeert de leerkracht 

vooral als model. De houding van de leerkracht ten opzichte van thema’s 
in burgerschapsvorming is van belang voor de ontwikkeling van leerlin-
gen op deze gebieden, aldus de handleiding. Door leerlingen positief te 
benaderen, door bijvoorbeeld het geven van opstekers, zijn leerlingen 
eerder geneigd dit gedrag over te nemen. Ditzelfde geldt voor de manier 
waarop de leerkracht omgaat met diversiteit. In de handleiding wordt een 
aantal suggesties gedaan voor het gedrag van de leerkracht, zoals ’zeg 
niet altijd nee als een kind vraagt of hij of zij iets op een andere manier 
mag doen’, ’waardeer verschillen als je ze ziet maar benadruk ook over-
eenkomsten’ en ’wees je bewust van je eigen oordelen en vooroordelen’ 
(p.449-450). 
Ten slotte komt in ieder blok de reflecterende rol van de leerkracht 

aan de orde. Reflectie verhoogt het leerrendement, stelt de handleiding, 
en maakt leerlingen bewust van het ’hogere doel’ van de activiteiten: de-
mocratisch burgerschap. Er worden per blok verschillende methoden 
aangereikt om te reflecteren tijdens en na afloop van activiteiten. In blok 
4 bijvoorbeeld, waarin leerlingen een onderzoek uitvoeren naar diversi-
teit, stimuleert de leerkracht de klas om na te denken over diversiteit in 
de samenleving. Maar ook met betrekking tot de Groepsvergadering 
wordt de reflecterende rol van de leerkracht beschreven en wordt hij 
aangespoord tijdens of na afloop van elke vergadering te reflecteren op 
het verloop van de vergadering. 
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Didactische werkvormen 
In het programma DBB wordt gebruikgemaakt van verschillende werk-
vormen. De meest gebruikte werkvormen worden hieronder genoemd. 
Ten eerste komen groepsgesprekken in ieder blok voor, in blok 1 nog in 
een meer vrijblijvende manier, maar vanaf blok 2 in de vorm van 
Groepsvergaderingen. 
Ten tweede wordt in vrijwel ieder blok gebruikgemaakt van de princi-

pes van coöperatief of samenwerkend leren. Dit is een werkvorm waarin 
leerlingen samen moeten werken om een leertaak uit te voeren (Kagan, 
1994). In blok 1 worden vijf suggesties gedaan voor coöperatieve me-
thoden waar leerkrachten gebruik van kunnen maken. Het doel van dit 
coöperatief leren is dat leerlingen de noodzaak ervaren van samenwer-
ken, hetgeen een positieve invloed heeft op hun cognitieve en sociale 
ontwikkeling, aldus de handleiding. 
Ten derde wordt in blok 4 gebruikgemaakt van een methode die in de 

handleiding onderzoekend leren wordt genoemd. Dit is een ‘activerende 
aanpak’ waarbij leerlingen in kleine groepjes onderzoeksvragen opstellen, 
hierop antwoorden zoeken, deze presenteren aan de klas en gezamenlijk 
reflecteren. 
 
Schoolbrede implementatie 
De implementatie van het programma DBB vindt verspreid over het jaar 
plaats. Het schoolteam krijgt vier teamtrainingen. Voorafgaand aan ieder 
blok wordt een bijeenkomst gehouden van ongeveer drie uur, onder be-
geleiding van een onderwijsadviseur. De inhoud van deze bijeenkomsten 
wordt bepaald door de onderwijsadviseur in samenspraak met de stuur-
groep. De stuurgroep bestaat uit een aantal medewerkers van de school 
(inclusief de schoolleider) die het programma coördineren en monitoren 
binnen de school. 
De inhoud van de schoolteamtrainingen is tweeledig. Ten eerste wor-

den de onderliggende filosofie en uitgangspunten van het programma 
besproken en bediscussieerd. Ten tweede maken leerkrachten kennis met 
de lessen en activiteiten van het programma. Op die manier worden leer-
krachten voorbereid op de inhoud van de lessen en activiteiten en ont-
wikkelen zij een gezamenlijke visie die richtlijn wordt voor het handelen 
van het team. Zo wordt bijvoorbeeld in de teamtrainingen bepaald waar 
de grenzen liggen van inspraak van leerlingen (het democratisch speel-
veld) en wordt geoefend met de activiteiten die centraal staan in het toe-
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komstige blok. Ten slotte is er ook tijd voor onderlinge uitwisseling van 
ervaringen met het programma. 
 
Conclusie 
Het programma DBB is veelomvattend: het richt zich op meerdere ni-
veaus in de school, bestaat uit verschillende thematische blokken en be-
vat lessen en activiteiten die met elkaar in verband kunnen staan. Om dit 
complexe programma inzichtelijk te maken en aanknopingspunten voor 
onderbouwing te bieden is in figuur 1.3 het programma schematisch 
weergegeven. Dit is een zogenaamd logic model, waarin relaties gelegd 
worden tussen input, activiteiten en uitkomsten (Rossi et al., 2004). Een 
logic model is overigens altijd een versimpelde weergave van de werkelijk-
heid (Rogers, 2000). 
 



 

 

Implementatie in 
de school 

 Beoogde uitkom-
sten 

 Implementatie in de 
school en de klas 

 Beoogde uitkom-
sten op school- en 
klasniveau 

Beoogde uitkomsten op 
leerlingniveau 

 
Vier teamtrainingen 
onder begeleiding 
van een onderwijs-
adviseur, vooraf-
gaand aan ieder 
blok 

  
De school heeft 
een gezamenlijke 
visie op democra-
tisch burgerschap 
 
Leerkrachten zijn 
bekend met de 
principes van het 
programma 
 
Leerkrachten heb-
ben de vaardighe-
den om de lessen 
en activiteiten uit te 
voeren 
 

  
Uitvoering van weke-
lijkse lessen en activi-
teiten in vier themati-
sche blokken: 
Blok 1: De gemeenschap 
- Afspraken over regels 
in de klas 
- Gemeenschapstaken 
- Opstekers 
Blok 2: Democratie in de 
klas 
- Groepsvergadering 
- Commissies 
- Verkiezingsproject 
Blok 3:Conflicten oplossen 
- Inzicht in conflict-
hantering 
Blok 4: Gewoon Anders 
- Onderzoek naar 
overeenkomsten en 
verschillen 
 

  
De school/klas is 
een oefenplaats 
voor democratie, 
waarin leerlingen 
inspraak krijgen en 
een stem hebben 
 
De school/klas 
heeft een positief 
sociaal-emotioneel 
klimaat, waarin 
leerlingen zich be-
trokken voelen bij 
de gemeenschap, 
verantwoordelijk-
heid dragen en 
positief met elkaar 
omgaan 
 

 
Leerlingen ontwikkelen 
burgerschapscompetenties 
op vijf domeinen: 
- Overleg, menings- en 
besluitvorming 
- Verantwoordelijkheid 
voor de gemeenschap 
- Omgaan met conflicten 
- Uitgaan van diversiteit 
- Kennis van democratie 
 
Leerlingen ontwikkelen 
intra- en interpersoonlijke 
competenties 
 

 
Figuur 1.3 Logic model van het programma Democratisch Burgerschap in de Basisschool 
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Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk zijn de doelen en werkwijzen van het program-
ma DBB beschreven, zoals geformuleerd door de programmaontwikke-
laars. In deze paragraaf worden de belangrijkste uitgangspunten van het 
programma tegen het licht gehouden en wordt onderzocht in hoeverre 
deze theoretisch en empirisch onderbouwd kunnen worden. 
De volgende uitgangspunten komen achtereenvolgens aan de orde: 
1. het ontwikkelen van de school tot oefenplaats voor democratie; 
2. het ontwikkelen van een positief pedagogisch klimaat; 
3. het ontwikkelen van competenties van leerlingen; 
4. schoolbrede implementatie. 
Daarna wordt een overzicht gegeven van empirische studies naar de 

werkzaamheid van schoolbrede programma’s voor burgerschapsvor-
ming. Hiermee wordt een overzicht gegeven van beschikbare kennis die 
aansluit bij de uitgangspunten van het programma DBB. Er is gezocht 
naar relevante theoretische inzichten en empirische onderzoeken met 
behulp van zoektermen die overeenkomen met de betreffende uitgangs-
punten. Daarnaast is literatuur bestudeerd die door programmaontwikke-
laars als achtergrond is gebruikt. Empirische studies zijn gezocht in peer-
reviewed tijdschriften en handboeken. Hierbij is in eerste instantie gezocht 
naar meta-analyses en overzichtsstudies. Wanneer deze niet beschikbaar 
bleken, is ook gezocht naar afzonderlijke empirische studies. 
 
 

Onderbouwing van de uitgangspunten 
 
Uitgangspunt 1: Het ontwikkelen van de school tot een oefenplaats 
voor democratie 
Een van de hoofddoelen van het programma is de school te ontwikkelen 
tot een oefenplaats voor democratie. Het woord oefenplaats impliceert 
dat het programma zich niet alleen richt op het aanbieden van een serie 
lessen, maar dat het gaat om het creëren van een klimaat op scholen 
waarin leerlingen op een impliciete, vanzelfsprekende manier democratie 
kunnen beleven. Dit uitgangspunt stoelt onder andere op het gedachte-
goed van John Dewey (1916). Dewey beargumenteert dat burgerschap 
niet alleen kennis van formele instituties is, maar ook een sociale ethiek, 
‘a democratic way of life’. Het gaat dan om het functioneren in de brede sa-
menleving, waarbij burgers vreedzaam met elkaar omgaan, wederzijdse 
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belangen erkennen en samen participeren en gezamenlijke doelen nastre-
ven (Dewey, 1916; De Winter, 2004). 
De school is voor het bereiken van dergelijke doelen uitermate ge-

schikt aldus Parker (2005). Zij kan gezien worden als een soort mini-
maatschappij: een afspiegeling van de gemeenschap om haar heen, maar 
tegelijkertijd ook als een veilige en overzichtelijke omgeving. In de 
school ontstaan uiteenlopende situaties die zich ook in de grotere maat-
schappij voordoen, zoals conflicten, meningsverschillen, besluitvor-
mingsmomenten of samenwerking. Deze situaties zijn een geschikte ba-
sis voor burgerschapsvorming en bieden aanknopingspunten voor dia-
loog, democratische besluitvorming of het leren accepteren van verschil-
len. Wanneer deze alledaagse situaties aangegrepen worden, is burger-
schapsvorming meer dan alleen lesstof. Dan kunnen in de alledaagse 
praktijk mogelijkheden gecreëerd worden om te oefenen met vaardighe-
den en kunnen spontane situaties aangegrepen worden om aandacht te 
besteden aan burgerschapsvorming (Lawy & Biesta, 2006). 
De school wordt echter niet automatisch zo’n democratische gemeen-

schap. Hiervoor is de ontwikkeling van een bepaald klimaat nodig, waar-
in leerlingen gestimuleerd worden te participeren in discussie, samen te 
werken en open te staan voor de ander. Verschillende studies tonen aan 
dat zo’n democratisch klimaat een positieve bijdrage kan leveren aan de 
ontwikkeling van competenties van leerlingen, zoals kennis van en hou-
ding ten opzichte van democratie (Homana & Barber, 2006), tolerantie 
(Gniewosz & Noack, 2008), maar ook betrokkenheid (Torney-Purta, 
2002) en gemeenschapsgevoel (Solomon et al., 1997). 
Een democratisch klimaat kan dus invloed hebben op competenties 

van leerlingen, maar het onderhouden van zo’n klimaat vergt veel flexibi-
liteit van leerkrachten en andere medewerkers. Zij moeten spontane situ-
aties kunnen herkennen en durven aangrijpen voor discussie en reflectie 
(Biesta, 2006; Giroux & Schmidt, 2004). Moeilijke situaties, zoals conflic-
ten, zouden hierbij niet geschuwd moeten worden, maar moeten juist 
worden gezien als aanknopingspunten voor discussie en het oefenen van 
probleemoplossende vaardigheden (Parker, 1996). Pas dan wordt demo-
cratisch burgerschap deel van de dagelijkse ervaring van leerlingen. Dit is 
een belangrijke voorwaarde om het ook te leren begrijpen (White, 1999). 
Dialoog met en tussen leerlingen wordt over het algemeen be-

schouwd als een effectieve methode om competenties te ontwikkelen die 
nodig zijn om te kunnen participeren in de maatschappij (Schuitema et 
al., 2008). Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
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burgerschapscompetenties zoals moreel denken, bewustwording van en 
reflectie op eigen waarden, kritisch denken, communicatievaardigheden, 
perspectief nemen, argumenteren en democratische waarden als respect, 
tolerantie en autonomie (Schuitema et al., 2008; Solomon, Watson & 
Battistisch, 2001). Daarnaast kan dialoog een positieve invloed hebben 
op de ontwikkeling van een zorgzame en democratische gemeenschap 
(Lickona, 1997; Parker & Hess, 2001; Vieno, Perkins, Smith & Santinel-
lo, 2005). Onderzoek naar de invloed van dialoog in het onderwijs richt 
zich veelal op leerlingen in het voortgezet onderwijs. Er zijn echter ook 
aanwijzingen dat leerlingen vanaf 7 jaar in staat zijn perspectief te kun-
nen herkennen en hierop te reflecteren (Schaffer, 1996) en dat zij al van-
af 5 jaar in staat zijn om te argumenteren in een dialoog (Kline, 1998). 
Parker en Hess (2001) beschrijven hoe dialoog in het onderwijs ge-

voerd kan worden. Zij operationaliseren dialoog als een gezamenlijke 
zoektocht over een afgebakend onderwerp waarbij zowel geluisterd als 
gepraat wordt. Deze manier van praten met elkaar zorgt er volgens hen 
voor dat verschillende perspectieven tegen elkaar afgezet worden. Hier-
door worden leerlingen uitgedaagd hun eigen perspectief kritisch te 
overwegen. Leerlingen komen door middel van dialoog gezamenlijk tot 
inzichten over een bepaald onderwerp. 
Parker en Hess onderscheiden drie typen van dialoog in de klas: over-

leg, seminar en conversatie. Deze drie typen hebben verschillende doelen 
en manieren om deze te bereiken. 
Overleg (deliberation) heeft als doel een gezamenlijk besluit te nemen 

over een onderwerp. Besluiten kunnen op verschillende (democratische) 
manieren genomen worden en ook de werkvormen kunnen verschillen. 
Een specifieke werkvorm is ‘structured academic controversy’, een coöperatie-
ve werkvorm waarin leerlingen in korte opdrachten een onderwerp ver-
kennen. Deze werkvorm kan positieve effecten hebben op academische 
competenties, maar ook op interpersoonlijk vlak, zoals elkaar aardig vin-
den, waargenomen ondersteuning van leeftijdsgenoten en het nemen van 
perspectief (Solomon et al., 2001). 
Seminar, het tweede type dialoog, heeft meningsvorming als doel. Een 

werkvorm om dit te doen is ‘socratische dialoog’, een manier om leerlin-
gen actief te laten participeren en hun kritisch denkvermogen te stimule-
ren (Overholser, 1992). Door de leerkrachtgerichtheid van dit type dia-
loog is het verloop van de discussie sterk afhankelijk van de vaardighe-
den en houding van de leerkracht (Schuitema et al., 2008). 
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Het derde type dialoog noemen Parker en Hess (2001) conversatie. Dit 
type geeft betekenis aan de andere twee typen en zou hieraan vooraf 
moeten gaan. In conversatie wordt gezocht naar overeenstemming over het 
doel van de dialoog en wat men wil bereiken. 
De leerkracht wordt door Parker en Hess (2001) genoemd als in-

vloedrijke persoon voor het verloop van dialoog in de klas. Zijn taak is 
om een zorgzaam en democratisch klimaat te creëren en te onderhou-
den, door leerlingen ‘gelijke toegang en gelijke kansen’ te bieden, bij-
voorbeeld door typen dialoog en werkvormen af te wisselen. 
Daarnaast is ook het stimuleren van reflectie een belangrijke taak van 

de leerkracht (Leenders & Veugelers, 2004). Leerkrachten dienen in staat 
te zijn om verschillende perspectieven te belichten, waardoor leerlingen 
de kans krijgen om te reflecteren op hun eigen waarden en deze te ont-
wikkelen (Veugelers & Vedder, 2003). Reflectie heeft zijn wortels in de 
wetenschap en is een systematische manier van denken, waarbij ervarin-
gen worden geïnterpreteerd, mogelijke verklaringen worden gezocht en 
hypothesen getoetst (Rodgers, 2002). Wanneer een leerkracht samen met 
leerlingen reflecteert, worden zij aangespoord om betekenis te geven aan 
hun ervaringen. Reflectie kan zo een lerende, betekenisgevende functie 
hebben. De eigen attituden van de leerkracht zoals nieuwsgierigheid en 
openstaan voor andere opvattingen zijn echter van groot belang voor de 
kwaliteit van reflectie (Rodgers, 2002). 
Om de school te ontwikkelen tot oefenplaats voor democratie is het 

dus belangrijk dat leerlingen democratie ervaren in de dagelijkse praktijk. 
Een geschikte manier om dit te doen is door dialoog, waardoor een de-
mocratisch klimaat bevorderd wordt en leerlingen democratische vaar-
digheden oefenen. De leerkracht is hierbij een belangrijke factor, zowel 
voor het aangrijpen van spontane situaties, faciliteren en bewaken van 
een democratisch klimaat als voor het stimuleren van reflectie. De eigen 
houding en attituden van de leerkracht lijken hierbij belangrijke factoren. 
Op basis van het bovenstaande lijkt met name de Groepsvergadering 

een belangrijke activiteit om de school te ontwikkelen tot een oefenplaats 
voor democratie. Dialoog en reflectie zijn hierin belangrijke elementen 
en de tweewekelijkse uitvoering ervan geeft leerkrachten en leerlingen 
een structureel platform waarop alledaagse situaties besproken kunnen 
worden. 
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Uitgangspunt 2: Het ontwikkelen van een positief pedagogisch 
klimaat 
Een tweede uitgangspunt in het programma DBB is de aandacht voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Door het ontwikkelen 
van een positief pedagogisch klimaat kunnen leerlingen sociaal-
emotionele competenties ontwikkelen, aldus de handleiding. 
Het ontwikkelen van een positief klasklimaat om de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen is niet nieuw. Er 
zijn verschillende schoolprogramma’s die de ontwikkeling van een posi-
tief klimaat en sociaal-emotionele competenties beogen (Durlak et al., 
2007; Greenberg et al., 2003). Een veelgebruikte term in deze program-
ma’s om een positief klimaat aan te duiden is een ‘sense of community’: een 
gemeenschapsgevoel. Dit is een gevoel van betrokkenheid bij de ge-
meenschap en een gevoel van belang te zijn voor het voortbestaan ervan 
(McMillan & Chavis, 1986). Naast gemeenschapsgevoel is ook aandacht 
voor een zekere mate van discipline kenmerkend voor dit soort pro-
gramma’s. Dit betekent dat er eenduidigheid bestaat over de heersende 
gedragsnormen in de groep, bijvoorbeeld door duidelijkheid over gren-
zen en regels in de klas. Discipline kan verschillende sociale competen-
ties helpen ontwikkelen, zoals zelfcontrole en respect (Osher, Bear, 
Sprague & Doyle, 2010). 
Lickona (1997) omschrijft vanuit zijn visie op character education ver-

schillende activiteiten die een positief klimaat kunnen ontwikkelen. 
Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van leerlingen om elkaar te le-
ren kennen, elkaar te respecteren, voor elkaar te zorgen, elkaar te beves-
tigen en zich een gewaardeerd lid van de gemeenschap te laten voelen 
door ze verantwoordelijkheid te geven. Greenberg et al.(2003) conclude-
ren in een meta-analyse dat dit soort activiteiten kenmerkend zijn voor 
schoolbrede preventieprogramma’s. Belangrijke strategieën zijn volgens 
hen participatie van leerlingen, mogelijkheden bieden voor zelfsturing, 
verantwoordelijkheid geven aan leerlingen door hen taken te laten uit-
voeren en het stimuleren van respectvolle, ondersteunende relaties tus-
sen leerlingen en het stimuleren en ondersteunen van positief gedrag. 
Empirische studies naar de effectiviteit van programma’s gericht op 

de ontwikkeling van een positief klimaat en sociale competenties laten 
positieve effecten zien op het klasklimaat, maar ook op zelfvertrouwen, 
intrinsieke motivatie, conflictoplossingsvaardigheden en een gevoel van 
veiligheid (Durlak et al., 2007; Greenberg et al., 2003; Vieno et al., 2005). 
Ten slotte laten Vieno et al. (2005) zien dat een open en democratisch 
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klasklimaat een voorspeller is voor het gemeenschapsgevoel dat leerlin-
gen ervaren. 
Hoewel hiernaar nog weinig empirisch onderzoek gedaan is, suggere-

ren Jennings en Greenberg (2009) dat de sociaal-emotionele competen-
ties van leerkrachten een wezenlijke bijdrage leveren aan het al dan niet 
ontwikkelen van een positief klimaat en competenties van leerlingen. 
Samengevat blijkt uit het bovenstaande dat er een vrij grote empiri-

sche kennisbasis is voor de ontwikkeling van een positief pedagogisch 
klimaat en de invloed die deze kan hebben op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen. Succesvolle strategieën voor het ontwikke-
len van zo’n klimaat krijgen vrijwel allemaal ook aandacht in het pro-
gramma DBB, zoals het maken van afspraken over gedragsregels, posi-
tieve benadering door het geven van ‘opstekers’ en het uitvoeren van 
gemeenschapstaken. Het lijkt hiermee waarschijnlijk dat het programma 
de ontwikkeling van een positief pedagogisch klimaat stimuleert. De 
leerkracht lijkt, evenals bij uitgangspunt 1, een belangrijke factor te zijn 
in het ontwikkelen van een positief klasklimaat. 
 
Uitgangspunt 3: Het ontwikkelen van competenties van leerlingen 
Het programma DBB veronderstelt dat leerlingen binnen het democrati-
sche en positieve klimaat van de school de competenties kunnen ontwik-
kelen die nodig zijn om in de complexe, democratische samenleving te 
kunnen handelen. Welke competenties dat zijn, wordt duidelijk in de 
operationalisering van het begrip democratisch burgerschap in het pro-
gramma. Deze operationalisering sluit in hoge mate aan bij de manier 
waarop Ten Dam en Volman (2007) het begrip sociale competentie defi-
niëren. Zij omschrijven dit als de kennis, vaardigheden en attituden die 
een persoon nodig heeft om adequaat te handelen in uiteenlopende con-
texten. Sociale competenties kunnen vervolgens gedifferentieerd worden 
naar drie dimensies: een intrapersoonlijke, een interpersoonlijke en een 
maatschappelijke dimensie (Ten Dam & Volman, 2007). 
De maatschappelijke dimensie bestaat uit de competenties die nodig 

zijn om adequaat te kunnen handelen in een democratische en multicul-
turele samenleving. Dit worden burgerschapscompetenties genoemd. 
Het gaat hierbij niet alleen om kennis, vaardigheden en attituden, maar 
ook om reflectie. In staat zijn om te reflecteren is namelijk een belangrij-
ke vaardigheid om kritisch te kunnen zijn op ontwikkelingen in een de-
mocratische samenleving (Ten Dam, Geijsel, Reumerman & Ledoux, 
2010). De inhoudelijke invulling van deze burgerschapscompetenties is 
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vervolgens een normatieve keuze, aldus Ten Dam en collega’s (2010). De 
invulling die zij geven aan burgerschapscompetenties omvat vier sociale 
taken die burgers moeten kunnen vervullen in een democratische en 
diverse samenleving. De vier sociale taken luiden ‘democratisch hande-
len’, ‘maatschappelijk verantwoord handelen’, ‘omgaan met conflicten’ 
en ‘omgaan met verschillen’. 
De intra- en interpersoonlijke dimensies richten zich op de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen vanuit een ontwikkelingspsycho-
logisch kader (Ten Dam & Volman, 2007). Denk hierbij aan competen-
ties als zelfrespect, zelfcontrole en zelfregulatie (intrapersoonlijk) en be-
trokkenheid bij anderen, respect voor anderen en vertrouwen in anderen 
(interpersoonlijk). 
Het programma DBB beoogt de ontwikkeling van alle drie de dimen-

sies van sociale competenties die Ten Dam en Volman (2007) omschrij-
ven, maar lijkt de nadruk te leggen op de maatschappelijke dimensie: de 
ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Aan iedere sociale taak 
wordt in het programma aandacht besteed. In de Groepsvergadering 
komt democratisch handelen aan bod, tijdens gemeenschapstaken maat-
schappelijk verantwoord handelen. Omgaan met conflicten krijgt aan-
dacht in blok 3 en omgaan met verschillen in blok 4. Aan de ontwikke-
ling van intra- en interpersoonlijke competenties wordt ook aandacht 
besteed in activiteiten als opstekers, gemeenschapstaken en afspraken 
maken over regels en gedrag. 
Het ontwikkelen van burgerschapscompetenties is een belangrijk doel 

in het programma DBB. Over de manier waarop kinderen in de basis-
schoolleeftijd deze competenties ontwikkelen is nog weinig empirisch 
onderzoek gedaan, maar longitudinale en cohortstudies onder oudere 
kinderen (vanaf 11 jaar) geven wel een beeld. Vooral de grootschalige 
Civic Education Study (CIVED) naar burgerschap onder 14-jarigen in 27 
landen heeft hieraan een bijdrage geleverd (Torney-Purta, Lehmann, 
Oswald & Schulz, 2001). Uit deze studie blijkt dat er een aantal elemen-
ten is in de school dat positief bijdraagt aan de ontwikkeling van burger-
schapscompetenties. Denk hierbij aan het expliciet overdragen van bur-
gerschapskennis en -vaardigheden, het ontwikkelen van een open klas-
klimaat waarin discussie gevoerd wordt, leerlingen het belang van stem-
men laten ervaren en mogelijkheden voor participatie in de school (Tor-
ney-Purta, 2002). 
Naast deze bevorderende elementen zijn er ook individuele leerling-

kenmerken die van invloed zijn op de ontwikkeling van burgerschaps-
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competenties. Geijsel et al. (2012) hebben in een Nederlandse cohortstu-
die, met een representatieve steekproef onder Nederlandse jongeren tus-
sen 11 en 16 jaar, verschillen in burgerschapscompetenties onderzocht. 
Zij vinden verschillen in sekse, leeftijd en etnische achtergrond. Zo sco-
ren meisjes bijvoorbeeld hoger op burgerschapscompetenties die gericht 
zijn op sociale omgang, terwijl jongens en meisjes even hoog scoren op 
competenties die gericht zijn op het leveren van een kritische bijdrage 
aan de maatschappij. Schulz (2002) laat in een internationale studie zien 
dat jongens hoger scoren dan meisjes op kennis van burgerschap en de-
mocratie. Op het gebied van leeftijd vinden Geijsel et al. (2012) dat leer-
lingen in de hoogste klassen van het basisonderwijs lager scoren op ken-
nis van burgerschap dan leerlingen op het voortgezet onderwijs, maar 
hoger op attitude en reflectie. Ten slotte scoren leerlingen van niet-
Nederlandse afkomst lager op kennis, maar hoger op attitude, vaardig-
heid en reflectie op burgerschap (Geijsel et al., 2012; Schulz, 2002). 
Naast leerlingkenmerken worden ook kenmerken van de school van 

belang geacht voor de ontwikkeling van burgerschapscompetenties bij 
leerlingen, zoals denominatie, populatie en stedelijkheid. Het verband 
tussen gedenomineerde scholen en burgerschapsvorming is veelbespro-
ken, maar laat tegenstrijdige conclusies zien. Het homogene karakter van 
gedenomineerde scholen wordt enerzijds beschreven als een gevaar voor 
sociale cohesie en tolerantie (Short, 2002), maar anderzijds ook als ge-
schikte mogelijkheid voor de ontwikkeling van burgerschapscompeten-
ties, omdat homogeniteit juist ruimte biedt voor de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke normen en waarden (Dijkstra & Miedema, 2003). 
Echter, empirisch onderzoek dat de relatie aantoont tussen denominatie 
van een school en de ontwikkeling van burgerschapscompetenties is niet 
gevonden (zie bijvoorbeeld Dijkstra & Veenstra, 2001; Geijsel et al., 
2012). 
De populatie van de school lijkt wel van invloed te zijn op de ontwik-

keling van burgerschapscompetenties. Ten Dam en Volman (2003) be-
schrijven verschillen tussen middelbare scholen met een hoog en een 
laag niveau. Zij concluderen dat op scholen met een lager niveau (zoals 
het vmbo) meer aandacht is voor het aanleren van sociaal-emotionele 
competenties als zelfvertrouwen en zelfrespect, terwijl op scholen met 
een hoger niveau meer aandacht is voor de ontwikkeling van competen-
ties op het gebied van kritisch-democratisch burgerschap, als participatie, 
dialoog en reflectie. Leeman en Pels (2006) beschrijven dat op multi-
etnische scholen vooral nadruk gelegd wordt op prestaties van leerlingen, 
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op discipline en op het naleven van gezamenlijke normen, terwijl er min-
der aandacht is voor participatie en reflectie. 
Ten slotte wordt ook de geografische context van de school in ver-

band gebracht met de ontwikkeling van burgerschap. In een Amerikaans 
onderzoek beargumenteert Gordon (2003) dat sterk stedelijke gebieden, 
met een heterogene populatie en een hoge populatiedichtheid, meer mo-
gelijkheden bieden om te leren omgaan met diversiteit dan niet-stedelijke 
gebieden. In het Nederlandse onderzoek van Geijsel et al. (2012) wordt 
deze hypothese bevestigd: leerlingen in stedelijke gebieden rapporteren 
hogere burgerschapscompetenties (attitude, vaardigheid en reflectie) dan 
leerlingen in minder stedelijke gebieden. 
Uit het bovenstaande blijkt dat zowel individuele leerlingkenmerken 

(sekse, leeftijd en afkomst) en schoolkenmerken (populatie en stedelijk-
heid) van invloed kunnen zijn op ontwikkeling van burgerschapscompe-
tenties van leerlingen. Deze studies zijn grotendeels gebaseerd op leerlin-
gen in het voortgezet onderwijs. Over de manier waarop burgerschaps-
competenties ontwikkeld kunnen worden bij basisschoolleerlingen is nog 
weinig bekend. 
In het programma DBB wordt op verschillende manieren aandacht be-
steed aan de ontwikkeling van burgerschapscompetenties, bijvoorbeeld 
in de Groepsvergadering, door lessen over conflictoplossing, het uitvoe-
ren van gemeenschapstaken et cetera. In het programma DBB wordt 
echter weinig aandacht besteed aan de verschillen tussen leerlingen bij de 
ontwikkeling van competenties. Uitzondering hierop is de ontwikkellijn 
van groep één tot en met acht waarop het programma is gebaseerd, 
waarmee het programma aangepast wordt op de leeftijd van leerlingen. 
Impliciet wordt wel aandacht besteed aan verschillen tussen school-

contexten. Schoolteams worden namelijk aangespoord het programma 
aan te passen aan het niveau van leerlingen en aan de behoeften van de 
school. Hoe scholen het programma aanpassen, wordt niet expliciet om-
schreven. 
 
Uitgangspunt 4: Schoolbrede implementatie 
In het programma DBB vindt implementatie schoolbreed plaats. Dit 
betekent dat de trainingen voor het hele schoolteam bedoeld zijn. Er zijn 
vier teamtrainingen, verspreid over het schooljaar en begeleid door een 
externe onderwijsadviseur. Per school krijgen de teamtrainingen invulling 
in samenspraak met de stuurgroep (bestaande uit een aantal teamleden 
die het programma in de school monitoren en coördineren). In de team-
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trainingen is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en verdieping in de 
inhoud van het programma. 
In evaluatieonderzoek is de manier waarop programma’s worden in-

gevoerd in de (school)praktijk een steeds belangrijker thema. De reden 
hiervan is dat de kwaliteit van implementatie van invloed kan zijn op de 
uitkomsten van een programma (Blakely et al., 1987; Desimone, 2002; 
Durlak & DuPre, 2008; Pawson & Tilley, 1997). 
Het implementatieproces van programma’s in het onderwijs wordt 

doorgaans omschreven als een complex en multidimensionaal proces dat 
afhankelijk is van vele factoren (Fullan, 2001; Rogers, 2003). Het proces 
kan ingedeeld worden in drie fasen: de fase van besluitvorming, de fase 
van uitvoering in de praktijk (implementatie) en de fase van continuatie 
op lange termijn (Fullan, 2001). 
In de eerste fase moeten betrokkenen een weloverwogen keuze ma-

ken voor deelname; de hoeveelheid informatie over een programma en 
de kwaliteit ervan is daarom belangrijk voor het verdere verloop van 
implementatie. Dit wordt gevolgd door besluitvorming over deelname. 
Inspraak in deze besluitvorming vergroot het gevoel van eigenaarschap 
en het verantwoordelijkheidsgevoel van betrokkenen, wat de kans op 
diepgaande implementatie van een programma op de lange termijn ver-
groot (Desimone, 2002). 
In de tweede fase wordt het programma uitgevoerd in de praktijk. 

Een bepalende factor bij de implementatie van (schoolbrede) program-
ma’s is de balans tussen ‘uitvoeringsintegriteit’ en ruimte voor aanpassing 
aan de specifieke omstandigheden van een school of klas (Durlak & Du-
Pre, 2008; Payne, 2009; Rogers, 2003). Wanneer een programma uitge-
voerd wordt zoals beschreven, kan beter onderzocht worden of een pro-
gramma leidt tot bepaalde uitkomsten. Aanpassingen aan een program-
ma kunnen leiden tot betere uitkomsten, doordat de inhoud beter aan-
sluit bij de behoeften van leerlingen in een specifieke situatie (Durlak & 
DuPre, 2008). Aanpassingen kunnen daarnaast ook negatieve gevolgen 
hebben wanneer zij de vorm aannemen van ‘versimpelingen’ doordat 
betrokkenen te weinig kennis hebben van een programma. Hierdoor 
bestaat de kans dat aanpassingen de uitkomsten negatief beïnvloeden 
(Rogers, 2003). Ten slotte zijn factoren als eenduidige doelstellingen, 
voldoende mogelijkheid tot uitwisseling en de manier waarop betrokke-
nen hun rollen invullen (zoals onderwijsadviseur, schoolleider en kar-
trekkers) belangrijk in de fase van uitvoering (Desimone, 2002; Rogers, 
2003). 
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In de derde fase – continuatie – staat de uitvoering van programma’s 
op de lange termijn centraal. Ten tijde van dit onderzoek bevindt het 
programma DBB zich in de eerste twee fasen. Daarom wordt hier niet 
dieper ingegaan op de derde fase. 
 
Welke factoren specifiek van belang zijn bij de implementatie van 
schoolbrede programma’s voor burgerschapsvorming, is nog maar wei-
nig onderzocht (Solomon et al., 2001). In afzonderlijke studies wordt wel 
kort aandacht besteed aan de voorwaarden waaraan scholen zouden 
moeten voldoen om burgerschap succesvol vorm te geven, zoals steun 
van de school (Oser, Althof & Higgins-d’Allesandro, 2008), een open 
klasklimaat, de houding van leerkrachten ten opzichte van burgerschap, 
sterk leiderschap en training van deelnemers (Georgi, 2008; Osler & 
Starkey, 2006). Empirisch onderzoek hiernaar ontbreekt echter nog gro-
tendeels. 
 
Effectieve factoren in programma’s op het gebied van taal en rekenen 
zouden wellicht ook aanknopingspunten kunnen bieden voor succesvolle 
implementatie van programma’s voor burgerschapsvorming. Mijs (2007) 
onderzocht welke factoren effectief zijn in schoolverbeteringstrajecten 
voor taal en rekenen. Zij vond sterke evidentie voor vijf factoren, 1) ge-
richtheid op interne condities en processen van onderwijzen en leren; 2) 
gerichtheid op schoolprocedures, rollen, structuren en bronnen die het 
proces van onderwijzen en leren ondersteunen; 3) aanwezigheid van (ex-
terne) ondersteuning; 4) contextspecifieke aanpak met de school als uit-
gangspunt; 5) een systematische benadering van een verandering als 
langdurig proces gericht op incorporatie. 
Punt 1, 3 en 4 zijn in het programma DBB expliciet terug te zien. In 

teamtrainingen, ondersteund door externe onderwijsadviseurs, is aan-
dacht voor de processen van onderwijzen door leerkrachten. In het pro-
gramma wordt rekening gehouden met de behoeften en context van de 
school doordat het niet is ontwikkeld als vaststaand programma, maar als 
handvat waar scholen wijzigingen in kunnen maken indien gewenst. Punt 
2 wordt niet als zodanig beschreven in het programma, het is niet on-
denkbaar dat externe adviseurs hier wel aandacht aan schenken in hun 
ondersteuning. Ten slotte, ten aanzien van punt 5, wordt het programma 
door de programmaontwikkelaars wel benaderd als een langdurig proces 
dat lange tijd nodig heeft om verweven te raken in de dagelijkse praktijk 
van de school, maar is er in dit ontwikkeltraject geen ruimte voor langdu-



Op zoek naar theoretische en empirische onderbouwing van het programma 

 49

rige implementatie. Er is daarom in het programma, zoals onderzocht in 
dit proefschrift, enkel ruimte voor éénjarige implementatie. 
 
Geconcludeerd kan worden dat, hoewel empirisch onderzoek naar im-
plementatie van burgerschapsvorming nog ontbreekt, in het programma 
DBB verschillende factoren aanwezig zijn die bij kunnen dragen aan 
succesvolle implementatie: 
- Democratische besluitvorming door het schoolteam over deelname 
aan het programma; 

- Tijd voor uitwisseling van ervaringen en training van het schoolteam; 
- Aandacht voor uitvoeringsintegriteit van het programma, maar ook 
aandacht voor de specifieke context van de school en de mogelijkheid 
om het programma aan te passen aan behoeften van de school; 

- Aandacht voor onderwijsprocessen tijdens de teamtrainingen, door 
verdieping in de inhoud van het programma; 

- Externe ondersteuning door een onderwijsadviseur. 
 
 

Werkzaamheid van programma’s voor burgerschapsvor-
ming 
 
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de invloed van dit soort 
programma’s op leerlingen en een empirische kennisbasis ontbreekt nog 
grotendeels (Onderwijsraad, 2007; Schuitema et al., 2008). De weinige 
studies die binnen dit thema gedaan zijn, verschillen tevens sterk in opzet 
en kwaliteit: gegevens zijn vaak weinig systematisch verzameld en uit-
spraken over werkzaamheid zijn grotendeels anekdotisch. Studies zijn 
daardoor moeilijk te vergelijken (Berkowitz & Bier, 2005; Schuitema et 
al., 2008; Solomon et al., 2001; Van Overveld & Louwe, 2005). 
 
De werkzaamheid van schoolbrede programma’s voor burger-
schapsvorming 
Er zijn twee programma’s die gedurende een lange periode systematisch 
geëvalueerd zijn op de werking ervan op school-, klas- en leerlingniveau: 
Caring School Community [CSC] (voorheen Child Development Project) en 
Just Community Schools. Evenals het programma Democratisch Burger-
schap in de Basisschool zijn deze programma’s schoolbreed. Ze zijn zo-
wel gericht op de ontwikkeling van een bepaald school- en klasklimaat 
als ook op de competentieontwikkeling van leerlingen. Resultaten uit 
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deze evaluaties bieden aanknopingspunten voor de te verwachten werk-
zaamheid van het programma DBB en zullen daarom hieronder kort 
besproken worden. 
Het programma CSC is ontwikkeld voor basisscholen en richt zich op 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en op het ontwikkelen 
van de school tot een gemeenschap met een positief klimaat en betrok-
ken leerlingen. Hieraan wordt aandacht besteed door een combinatie van 
elementen die grotendeels binnen de klas vorm krijgen, zoals het stimu-
leren van autonomie, samenwerking, participatie, discussie, de ontwikke-
ling van een warm en ondersteunend klasklimaat en een ondersteunende 
rol van leerkrachten. Vanaf 1982 zijn er meerdere evaluatieonderzoeken 
uitgevoerd naar dit programma. Deze onderzoeken laten  verschillende 
positieve effecten op leerlingen zien, bijvoorbeeld op interpersoonlijk 
gedrag, probleem- en conflictoplossing, democratische waarden en socia-
le aanpassing. Tevens blijkt dat de mate waarin leerlingen de klas als een 
gemeenschap beschouwen een mediërende invloed heeft op deze com-
petenties (Solomon et al., 2001). Ook op de lange termijn blijven enkele 
van deze effecten bestaan (Battistisch, Schaps & Watson, 2004). 
Het tweede programma dat langdurig geëvalueerd is, is de Just Com-

munity-benadering. Deze benadering is gericht op middelbare scholen en 
is gebaseerd op de morele ontwikkelingstheorie van Lawrence Kohlberg 
(Solomon et al., 2001). Belangrijke doelen van dit programma zijn de 
ontwikkeling van een democratische schoolgemeenschap en verant-
woordelijkheidsgevoel bij leerlingen, sociaal-emotionele competenties en 
morele competenties (Oser, Althof & Higgins-D’Allesandro, 2008). Om 
deze doelen te bereiken staat participatie centraal: door middel van ‘class-
room meetings’ en schoolbrede ‘community meetings’ worden morele dilem-
ma’s en problemen besproken die zich voordoen in de school, zoals het 
opstellen van gedragsregels of het oplossen van conflicten. Meerdere 
onderzoeken naar dit programma, door middel van observaties, inter-
views en effectonderzoeken, laten positieve effecten zien op competen-
ties van leerlingen, met name op het gebied van morele ontwikkeling, 
maar ook op tolerantie, verantwoordelijkheidsgevoel en participatie in 
besluitvorming (Solomon et al., 2001). 
De doelen van Caring School Community en de Just Community-

benadering komen in grote mate overeen met de doelen van het pro-
gramma DBB: het ontwikkelen van de school tot gemeenschap en de 
ontwikkeling van leerlingcompetenties. Ook in de uitvoering komen 
elementen uit het programma DBB terug in beide programma’s, zoals 
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dialoog tussen leerlingen en participatie. Hoewel er ook verschillen be-
staan tussen deze schoolbrede programma’s en het programma DBB zou 
op basis van deze onderzoeksresultaten verwacht kunnen worden dat 
ook het programma DBB positieve effecten laat zien op klasklimaat en 
leerlingcompetenties. 
 
Over de werkzaamheid van schoolbrede programma’s voor burger-
schapsvorming is dus nog maar weinig bekend. Over de werkzaamheid 
van een aantal elementen binnen het programma DBB is echter meer 
onderzoek gedaan: het leren omgaan met conflicten en het leren omgaan 
met verschillen. De resultaten hiervan worden hieronder besproken. 
 
De werkzaamheid van programma’s voor conflicthantering 
In het programma DBB is blok 3 gericht op het leren omgaan met con-
flicten. De lessen in dit blok zijn een verkorte versie van de lessen 
rondom conflicthantering uit het programma De Vreedzame School en 
bevatten niet alle elementen (zo is leerlingmediatie bijvoorbeeld niet op-
genomen). De lessen zijn gebaseerd op een Amerikaans schoolbreed 
programma: Resolving Conflicts Creatively Program [RCCP] (Selfridge, 2004). 
Het kunnen omgaan met conflicten is een belangrijke vaardigheid in 

een democratische samenleving. Door leerlingen zelf hun conflicten op 
te laten lossen, leren zij verantwoordelijkheid te dragen, een belangrijk 
doel van burgerschapsvorming (Bickmore, 2001). Er zijn talloze pro-
gramma’s voor het onderwijs die zich richten op conflicthantering en 
peer-mediation. Zij kunnen sterk verschillen in opzet, door zich te richten 
op individuele leerlingen, hele klassen of de hele school (Wilson & Lip-
sey, 2007). Uit verschillende meta-analyses blijkt dat deze programma’s 
doorgaans positieve effecten hebben. Wilson en Lipsey (2007) conclude-
ren dat vrijwel alle programma’s agressief gedrag doen verminderen. Uit 
de meta-analyses van Vreeman en Carrol (2007) en Hahn et al. (2007) 
blijkt echter dat voornamelijk universele, schoolbrede programma’s in 
het basisonderwijs, gericht op de school als hele systeem, een positief 
effect hebben op de conflicthanteringsvaardigheden van leerlingen. 
Een longitudinale evaluatie van het oorspronkelijke programma 

RCCP in basisscholen laat zien dat het attitudes en gedrag die agressie 
voorspellen kan verminderen. Echter, deze positieve effecten zijn alleen 
gevonden op scholen waar het programma in zijn geheel is geïmplemen-
teerd zoals bedoeld (Aber, Brown & Jones, 2003). 
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Schoolbrede programma’s voor conflicthantering, en het programma 
RCCP waar de lessen uit DBB op gebaseerd zijn, laten dus doorgaans 
positieve effecten zien. Maar aangezien niet alle elementen uit RCCP 
opgenomen zijn in DBB, blijft het onzeker of deze positieve effecten 
ook te zien zullen zijn binnen dit programma. 
 
De werkzaamheid van programma’s rondom diversiteit 
In het programma DBB is blok 4 – ‘Gewoon Anders’ – gericht op het 
omgaan met verschillen. Dit blok is in het bijzonder gericht op attitude-
ontwikkeling, zoals een open houding ten opzichte van anderen, toleran-
tie en respect voor verschillende levensopvattingen, maar ook het be-
strijden van vooroordelen en stereotyperingen. 
De projecten in blok 4 bestaan uit onderzoek door leerlingen naar 

overeenkomsten en verschillen tussen groepen. Een balans vinden tussen 
overeenkomsten en verschillen is volgens Banks (2004) een belangrijke 
opdracht voor burgerschapsvorming. Enerzijds dient burgerschapsvor-
ming gericht te zijn op het creëren van gemeenschappelijke waarden 
(unity) waarmee burgers zich verbonden voelen, anderzijds is ook het 
leren waarderen van verschillen en het ontwikkelen van tolerantie van 
belang (diversity). Op welke manier dit soort projecten effect hebben op 
het niveau van tolerantie van leerlingen is nog onduidelijk, maar Brewer 
(1999) beargumenteert dat het stimuleren van een diverse omgeving kan 
leiden tot meervoudige associaties met verschillende groepen. Dit zou 
tolerantie en een stabiele democratie kunnen bevorderen. 
In het programma DBB wordt in groep 6 – in het Vriendschapspro-

ject – op een meer intensieve manier onderzoek gedaan naar overeen-
komsten en verschillen. Dit project is gericht op direct contact tussen 
twee klassen van verschillende scholen door meerdere uitwisselingen, het 
uitvoeren van een gezamenlijk project en reflectie hierop. Het Vriend-
schapsproject is gebaseerd op de principes van de intergroep-
contacthypothese van Allport (1954). Deze hypothese gaat uit van de 
veronderstelling dat vooroordelen verminderd worden wanneer een 
ingroup en een outgroup contact hebben. Om optimale resultaten te beha-
len dient dit contact volgens Allport te voldoen aan vier voorwaarden: 
1. gelijke groepsstatus; 
2. gemeenschappelijke doelen; 
3. samenwerking; 
4. ondersteuning van autoriteiten. 
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Pettigrew (1998) voegt hier nog een vijfde voorwaarde aan toe: de moge-
lijkheid om vriendschap te sluiten. Sinds 1954 zijn er vele empirische 
onderzoeken gedaan naar het effect van dit soort contact, met wisselende 
resultaten (Pettigrew & Tropp, 2006). Een recente meta-analyse laat ech-
ter positieve resultaten zien: intergroepscontact vermindert vooroordelen 
over een andere groep. Deze vermindering geldt niet alleen voor deel-
nemers aan het contact, maar generaliseert ook naar overige groepsleden 
van de outgroup. Daarnaast vermindert intergroepscontact niet alleen 
vooroordelen bij groepen die verschillen qua etniciteit, maar ook bij an-
dere groepen. Het is hiervoor niet essentieel dat voldaan wordt aan All-
ports voorwaarden, maar zij faciliteren wel de juiste context waardoor de 
kans op positieve effecten vergroot wordt. Welke mechanismen precies 
ten grondslag liggen aan deze positieve effecten is nog onduidelijk (Petti-
grew & Tropp, 2006). 
Samengevat blijkt uit het bovenstaande dat aandacht voor overeen-

komsten en verschillen een belangrijk onderdeel van burgerschapsvor-
ming is. Vooral voor het uitwisselingsproject, gebaseerd op uitgangspun-
ten van de intergroepscontacttheorie, zijn empirische aanwijzingen dat 
dit vooroordelen van leerlingen zou kunnen verminderen. 
 
 

Conclusie en vraagstellingen 
 
In hoofdstukken 1 en 2 zijn de aanpak en uitgangspunten van het pro-
gramma DBB beschreven en is gezocht naar theoretische en empirische 
onderbouwing. Dit is een eerste stap in het evaluatieonderzoek naar het 
programma. Zo’n beschrijving en onderbouwing is volgens de systema-
tiek van Van Yperen & Veerman (2008) een voorwaarde om een pro-
gramma te kunnen beoordelen op zijn potentiële effectiviteit. Hieronder 
worden een aantal concluderende uitspraken gedaan over het programma 
DBB. 
 
Positionering van het programma DBB 
Het programma DBB beoogt scholen een handvat te bieden om structu-
reel aandacht te besteden aan de vorming van democratisch burgerschap. 
Dit wordt aangevuld met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van leerlingen. Het beschrijft doelen op meerdere niveaus, zowel op 
school- en klasniveau (het ontwikkelen van de school tot oefenplaats met 



Hoofdstuk 2 

 54

een positief pedagogisch klimaat) als op leerlingniveau (het ontwikkelen 
van burgerschapscompetenties en sociaal-emotionele competenties). 
Door deze brede doelstellingen kan het programma geplaatst worden 

op de maximale zijde van het continuüm van Kerr (2002): het gaat niet 
alleen om het overdragen van kennis van formele staatsrechtelijke aspec-
ten van de samenleving maar ook om de ontwikkeling van vaardigheden 
en houdingen die nodig zijn om in een democratische en multiculturele 
gemeenschap te kunnen handelen. 
Op basis van de indeling van Westheimer en Kahne (2004) is niet 

eenduidig te stellen welk type burgerschap het programma wil ontwikke-
len. In blok 1 lijkt de ontwikkeling van persoonlijk verantwoordelijk bur-
gerschap centraal te staan door de ontwikkeling van een positief klimaat 
en het geven van verantwoordelijkheden aan leerlingen. Deze regels en 
verantwoordelijkheden worden echter niet zonder meer overgedragen 
door leerkrachten of schoolleider, maar komen tot stand door dialoog 
met leerlingen. Leerlingen participeren dus in dit proces. De ontwikke-
ling van participatief burgerschap lijkt in blok 2 meer aandacht te krijgen 
wanneer leerlingen leren vergaderen. Aandacht voor rechtvaardigheids-
georiënteerd burgerschap is niet duidelijk terug te vinden in het pro-
gramma. 
 
Uitgangspunten en invloedrijke factoren 
Uitgangspunt 1: Het ontwikkelen van de school tot oefenplaats voor 
democratie 
Het ontwikkelen van een democratische gemeenschap betekent dat aan-
dacht voor burgerschap een alledaagse praktijk is, waarin spontane situa-
ties aangegrepen worden om met leerlingen in discussie te gaan en hen 
inspraak te geven. Zo’n democratisch klimaat kan bijdragen aan de ont-
wikkeling van burgerschapscompetenties. Structurele uitvoering van de 
Groepsvergadering lijkt een belangrijk middel voor de ontwikkeling van 
een democratische gemeenschap. Het biedt de mogelijkheid om alledaag-
se onderwerpen aan te grijpen, leerlingen te laten oefenen met burger-
schapscompetenties en het geeft hen een stem. De leerkracht lijkt hierbij 
van groot belang. Flexibel inspelen op spontane situaties in de klas, facili-
teren en bewaken van het democratische klimaat en kunnen reflecteren 
met leerlingen zijn belangrijke competenties van leerkrachten. 
 
 
 



Op zoek naar theoretische en empirische onderbouwing van het programma 

 55

Uitgangspunt 2: Het ontwikkelen van een positief pedagogisch klimaat 
Het ontwikkelen van een positief pedagogisch klimaat komt voort uit de 
traditie van programma’s voor sociaal-emotionele ontwikkeling van leer-
lingen. Een positief klimaat wordt gekenmerkt door een gemeenschaps-
gevoel. Het ontwikkelen van een positief klimaat kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van intra- en interpersoonlijke competenties van leerlingen. 
Zo’n klimaat kan bevorderd worden door duidelijkheid te geven over 
regels, enige mate van discipline te stimuleren, leerlingen verantwoorde-
lijkheid te geven en respectvolle relaties te ondersteunen en verder te 
ontwikkelen. 
In het programma DBB wordt de basis hiervoor gelegd in blok 1, 

waarin afspraken gemaakt worden over regels en gedrag, gemeenschap-
staken verdeeld worden en leerlingen elkaar ‘opstekers’ leren geven. 
Hoewel er nog weinig empirisch onderzoek naar gedaan is, lijkt ook hier 
de leerkracht van belang te zijn. De eigen sociaal-emotionele competen-
ties lijken van invloed te kunnen zijn op de ontwikkeling van een positief 
pedagogisch klimaat. 
 
Uitgangspunt 3: Het ontwikkelen van competenties van leerlingen 
Uit empirisch onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van burgerschaps-
competenties wordt bevorderd in een democratisch klimaat – zoals ook 
bij uitgangspunt 1 omschreven is – maar ook door het expliciet overdra-
gen van kennis en vaardigheden en door het belang van stemmen te be-
nadrukken. Tevens blijkt de ontwikkeling van burgerschapscompetenties 
van leerlingen te kunnen verschillen; afhankelijk van leeftijd, sekse en 
etnische achtergrond. Maar deze ontwikkeling blijkt ook afhankelijk van 
schoolcontext, zoals leerlingpopulatie en stedelijkheid. 
In het programma DBB wordt de ontwikkeling van burgerschaps-

competenties bevorderd door de ontwikkeling van een democratische 
gemeenschap, maar ook door de expliciete ontwikkeling ervan in activi-
teiten. In blok 2 (Groepsvergadering), blok 3 (conflicthantering) en blok 
4 (omgaan met diversiteit) worden deze competenties geoefend. Al deze 
activiteiten kunnen de ontwikkeling van burgerschapscompetenties be-
werkstelligen blijkt uit empirische studies. 
In het programma DBB wordt tijdens deze activiteiten rekening ge-

houden met verschillen in leeftijd tussen leerlingen, maar wordt niet ex-
pliciet rekening gehouden met andere verschillen tussen leerlingen en 
scholen. 
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Uitgangspunt 4: Schoolbrede implementatie 
Schoolbrede implementatie van programma’s door teamtrainingen kan 
een positieve invloed hebben op de uitkomsten ervan. Geconcludeerd 
kan worden dat, hoewel empirisch onderzoek naar implementatie van 
burgerschapsvorming nog ontbreekt, in het programma DBB verschil-
lende factoren aanwezig zijn die bij kunnen dragen aan succesvolle im-
plementatie: 
- Democratische besluitvorming door het schoolteam over deelname aan 
het programma; 
- Tijd voor uitwisseling van ervaringen en training van het schoolteam; 
- Aandacht voor uitvoeringsintegriteit van het programma, maar ook 
aandacht voor de specifieke context van de school en de mogelijkheid 
om het programma aan te passen aan behoeften van de school; 
- Aandacht voor onderwijsprocessen tijdens de teamtrainingen, door 
verdieping in de inhoud van het programma; 
- Externe ondersteuning door een onderwijsadviseur. 
 
Vraagstellingen 
Gezien de gevonden onderbouwing van de belangrijkste uitgangspunten 
lijkt het programma DBB in theorie veelbelovend te zijn. Het program-
ma bevat elementen die in theoretische en empirische literatuur om-
schreven worden als belangrijk bij democratische burgerschapsvorming, 
zoals ontwikkeling van de school tot oefenplaats, aandacht voor discus-
sie en reflectie, het leren omgaan met conflicten en het leren omgaan met 
diversiteit. 
Echter, empirische kennis over de werkzaamheid van dit soort 

schoolbrede programma’s is schaars. Er is nog weinig bekend over de 
manier waarop dit soort programma’s geïmplementeerd worden, over de 
wijze waarop deze programma’s in de klas worden uitgevoerd, over de 
rol van de leerkracht en over de invloed op schoolklimaat en leerlingen. 
Onderzoek hiernaar is dus wenselijk. In de rest van het proefschrift staan 
daarom de volgende vragen centraal: 
1. Hoe wordt het programma DBB geïmplementeerd in de onderwijspraktijk? 
2. Draagt de uitvoering van het programma DBB bij aan de ontwikkeling van de 

school tot democratische gemeenschap? 
3. Draagt de uitvoering van het programma bij aan de ontwikkeling van een positief 

sociaal-emotioneel klimaat in de school?  
4. Draagt de uitvoering van het programma bij aan de ontwikkeling van burger-

schapscompetenties van leerlingen?  
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Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethodologie beschreven. Dit is 
een overkoepelend kader dat dient als basis voor het gehele evaluatieon-
derzoek naar het programma DBB. Hieronder wordt ten eerste het on-
derzoeksdesign gepresenteerd gevolgd door een beschrijving van de 
deelnemende basisscholen. De specifieke onderzoeksmethoden van de 
deelstudies die hierna volgen worden in dit hoofdstuk kort beschreven 
en worden in de betreffende hoofdstukken nader toegelicht. Er wordt 
afgesloten met een reflectie op het onderzoeksdesign. 
 
 

Onderzoeksdesign 
 
Realistic Evaluation 
Het onderzoek naar het programma DBB kan omschreven worden als 
een praktijkgestuurd effectonderzoek. Dit type onderzoek gaat uit van 
een praktijksituatie en bouwt dit verder uit met wetenschappelijk onder-
zoek (Van Yperen & Veerman, 2008). Dit in tegenstelling tot gerandomi-
seerde experimenten, waarbij praktijksituaties zoveel mogelijk gecontro-
leerd worden om het effect van een programma te kunnen vaststellen 
(zie bijvoorbeeld Berwick, 2008; Biesta, 2007; Van Overveld & Louwe, 
2005). 
In dit onderzoek wordt niet alleen onderzocht ‘of’ het programma 

werkt, maar ook ‘hoe’ en in welke context, om recht te doen aan de com-
plexiteit van de onderwijspraktijk. De complexe wisselwerking tussen 
praktijkcontext, (interactie tussen) deelnemers en keuzes die gemaakt 
worden zijn unieke omstandigheden die de onderwijspraktijk beïnvloe-
den (Greenberg & Watson, 2005; Pawson, Greenhalgh, Harvey & Walsh, 
2005; Stiles, 2005). Met deze complexiteit zal rekening gehouden worden 
door het kader van ‘realistic evaluation’ te gebruiken, zoals omschreven 
door Pawson en Tilley (1997). Deze auteurs gaan uit van meerdere mo-
gelijkheden of ‘paden’ die een programma ‘succesvol’ maken. Bepaalde 
omstandigheden in een unieke praktijkcontext en de specifieke keuzes 
die deelnemers op basis hiervan maken bepalen volgens hen de uitkom-
sten van een programma. Zij pleiten ervoor om deze specifieke omstan-
digheden te bekijken, om inzicht te krijgen in mogelijke ‘paden’ die be-
wandeld kunnen worden binnen een programma. Zij onderscheiden 
daarbij drie componenten: uitkomsten, mechanismen en contexten. Een 
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programma is werkzaam (heeft succesvolle uitkomsten), wanneer ge-
schikte ideeën en mogelijkheden (mechanismen) aangeboden worden in 
de juiste omstandigheden (context). Met andere woorden: uitkomsten 
worden beïnvloed door mechanismen in context.  
Het praktijkgestuurde effectonderzoek naar het programma DBB zal 

zich dus niet alleen richten op de uitkomsten van het programma, maar 
ook op (de invloed van) mechanismen en contexten. Niet alleen op ‘of’ 
het programma werkt, maar ook op ‘hoe’. Hierdoor wordt verwacht dat 
er een diepgaand beeld ontstaat van de werkzaamheid van het program-
ma DBB en dat het bruikbaar zal zijn voor de onderwijspraktijk en een 
bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van het programma. 
 
Mixed methods-benadering 
Het onderzoek richt zich op meerdere componenten zoals uitkomsten 
van het programma, maar ook op de contexten waarin het programma 
uitgevoerd wordt en de mechanismen en processen die daarbinnen 
plaatsvinden. Het in kaart brengen van deze componenten vraagt om het 
gebruik van meerdere onderzoeksmethoden (Pawson & Tilley, 1997). 
Kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn geschikt om een breed beeld te 
krijgen van bijvoorbeeld uitkomsten, terwijl kwalitatieve methoden een 
diepgaand inzicht bieden in processen en mechanismen.  
Het combineren van verschillende methoden om een fenomeen te 

onderzoeken wordt een mixed-methods-benadering genoemd (Tashakkori 
& Teddlie, 2003). Het kan gezien worden als een pragmatisch raamwerk 
waarin vraagstellingen centraal staan en deze de keuze voor onder-
zoeksmethoden bepalen.  
In figuur 3.1 is een schematisch overzicht te zien van het onder-

zoeksdesign van het evaluatieonderzoek naar het programma DBB. Dit 
is een bewerking van het embedded experimental design, ontwikkeld door 
Creswell & Plano Clark (2007). Hierin wordt zichtbaar gemaakt hoe 
(quasi-)experimenteel onderzoek samen kan gaan met kwalitatieve on-
derzoeksmethoden. In de figuur is te zien dat het onderzoeksdesign be-
staat uit een quasi-experimenteel onderzoek, met voor- en nameting en 
controlegroep. De uitkomsten van het programma worden gemeten op 
klasniveau (het klasklimaat) en leerlingniveau (burgerschapscompetenties 
en burgerschapsgedrag). Aanvullend hierop wordt onderzoek gedaan 
naar mechanismen en processen binnen het programma DBB: implementa-
tieprocessen en de uitvoering van de Groepsvergadering. Tevens wordt 
rekening gehouden met verschillende contextfactoren van scholen: deno-
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minatie, stedelijkheid, populatie en het al dan niet uitvoeren van het pro-
gramma De Vreedzame School. 
 
 

Selectie en matching van basisscholen 
 
Criteria voor matching 
Om inzicht te krijgen in de manier waarop het programma DBB vorm-
gegeven wordt en werkzaam is op verschillende scholen, worden basis-
scholen bij het onderzoek betrokken die verschillen in context. Scholen 
zijn geselecteerd op basis van een aantal vooraf bepaalde schoolkenmer-
ken – contextvariabelen – die van belang zouden kunnen zijn bij de uit-
voering van het programma. Dit wordt ook wel ‘purposive sampling’ ge-
noemd (Robson, 2002).  
De selectie van scholen vindt plaats op basis van twee principes: mat-

ching binnen scholenparen en variatie tussen scholenparen. Om de interne 
validiteit te waarborgen zijn scholenparen zoveel mogelijk gelijk op een 
aantal contextvariabelen: stedelijkheid, denominatie, populatie en De 
Vreedzame School. Relevante schoolvariabelen zijn gekozen op basis 
van de programmatheorie (hoofdstukken 1 en 2). Tegelijk wordt er tus-
sen de scholenparen gestreefd naar variatie. Hierdoor kan inzicht verkre-
gen worden in het programma in verschillende omstandigheden en 
wordt de externe validiteit van het onderzoek verhoogd.  
Scholenparen zijn daarom zoveel mogelijk verschillend van elkaar wat 

betreft een aantal contextfactoren. Uit de programmatheorie bleek dat 
een aantal schoolkenmerken wellicht van invloed kunnen zijn op de 
ontwikkeling van burgerschapscompetenties van leerlingen: leerlingpo-
pulatie, stedelijkheid en denominatie. Daarnaast wordt verwacht dat eer-
dere ervaring met het programma De Vreedzame School ook van in-
vloed kan zijn op de uitkomsten van het programma DBB. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1 Onderzoeksdesign: bewerking van het embedded experimental design van Creswell & Plano Clark (2007)

HET PROGRAMMA  

‘DEMOCRATISCH BURGERSCHAP IN DE 
BASISSCHOOL’ 

 

Voormeting  
(incl. controlegroep) 

Uitkomsten op: 
- Klasklimaat 
- Burgerschapscompeten-
ties van leerlingen  
- Burgerschapsgedrag van 
leerlingen 
 

Nameting 
(incl. controlegroep) 

Uitkomsten op: 
- Klasklimaat 
- Burgerschapscompe-
tenties van leerlingen  
- Burgerschapsgedrag 
van leerlingen 

Mechanismen/Processen 
- Verloop teamtrainingen voor schoolteam 
- Uitvoering van lessen en activiteiten in de 
klas (blok 1 t/m 4) 
- Uitvoering van de Groepsvergadering 

Context van de school 
 

Denominatie, populatie, stedelijkheid, De Vreedzame School 
 

Uitkomsten in relatie tot mechanismen en contexten 
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De contextvariabelen zijn als volgt geoperationaliseerd: 
Stedelijkheid. Drie categorieën onderscheiden op basis van de indeling 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2008):  
1) zeer sterk stedelijk (> 2500 adressen/km²) 
2) sterk stedelijk (1500-2500 adressen/km²) 
3) matig, weinig, niet stedelijk (<1500 adressen/km²) 
Matching: scholen zullen zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn in stedelijk-
heid, maar zich bij voorkeur ook in dezelfde regio/plaats bevinden (bijv. 
een basisschool in een bepaalde wijk in Amsterdam, zal gematcht wor-
den met een school in diezelfde wijk). 
Denominatie. Drie categorieën: 
1) Openbaar 
2) Rooms-katholiek 
3) Protestants-christelijk 
Matching: scholen zullen zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn in hun de-
nominatie. 
Populatie. Om de sociaal-culturele populatie van de school inzichtelijk 
te maken is gebruik gemaakt van de indeling naar ‘schoolgroepen’ door 
het Cito (2008). Er zijn 7 schoolgroepen, waarbij in iedere schoolgroep 
leerlingen overeenkomen in sociaal-culturele achtergrond, op basis van 
het zogenaamde leerlinggewicht (tabel 3.1). Er zijn, ten tijde van dit on-
derzoek, drie leerlinggewichten: 1.0 (niet-doelgroepleerling), 1.25 (leerling 
met laagopgeleide autochtone ouders) en 1.9 (leerling met laagopgeleide 
allochtone ouders). Op basis van de gegevens van leerlingen in groep 8, 
wordt een school eens per jaar ingedeeld in één van de schoolgroepen.  
 
 
Tabel 3.1 Schoolgroepen en frequenties (in %) van leerlingen met leer-
    linggewicht 1.00, 1.25 en 1.90 (Cito, 2008) 
 
Schoolgroep % scholen % 1.00-lln % 1.25-lln % 1.90-lln 

7 5 7 4 89 
6 4 23 14 63 
5 8 47 17 36 
4 9 41 48 11 
3 22 67 24 10 
2 40 87 9 4 
1 14 100 0 0 
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Ten behoeve van het onderzoek zijn deze schoolgroepen teruggebracht 
naar drie categorieën:  
1) Schoolgroep 1 en 2 (scholen met meer dan 87% leerlingen zonder ge-
 wicht, d.w.z. 1.0) 
2) Schoolgroep 3, 4 en 5 (scholen met een gemengde populatie, d.w.z. 
 leerlinggewicht 1.0, 1.25 en 1.9) 
3) Schoolgroep 6 en 7 (scholen met meer dan 63% leerlingen met laag-
 opgeleide allochtone ouders, d.w.z. leerlinggewicht 1.9)  
De Vreedzame School. Het programma DBB heeft overlap met het 
programma De Vreedzame School (Pauw & van Sonderen, 2006). Scho-
len die dit laatste programma al gebruiken in hun school zullen daarom 
wellicht bekender zijn met de uitgangspunten van het programma. Scho-
len zullen daarom gematcht worden op de implementatie van het pro-
gramma De Vreedzame School in twee categorieën: 
1) School heeft het programma De Vreedzame School niet geïmplemen-
 teerd. 
2) School heeft het programma De Vreedzame School wel geïmplemen-
 teerd. 
Overig. Naast vergelijkbaarheid van basisscholen op bovenstaande con-
textfactoren wordt gestreefd naar zoveel mogelijk vergelijkbaarheid op 
schoolgrootte, pedagogisch klimaat en didactisch klimaat (op basis van 
de subjectieve inschatting van de onderwijsadviseur). 
 
Selectie en matching 
Bovengenoemde criteria hebben als handvat gediend voor het matchen 
van basisscholen voor deelname aan het onderzoek. Deze selectie is in 
twee stappen verlopen: benadering van onderwijsadviseurs en benade-
ring en selectie van basisscholen. Dit proces wordt hieronder beschre-
ven. 
In de eerste stap zijn veertien onderwijsadviseurs betrokken bij het 

onderzoek om scholen te begeleiden bij de implementatie van het pro-
gramma DBB. Zij zijn verbonden aan 7 schooladviesdiensten in verschil-
lende regio’s in Nederland en hebben allen ervaring met het implemente-
ren van het programma De Vreedzame School. Hun medewerking be-
stond uit het benaderen van basisscholen in hun regio voor deelname 
aan het project (in samenwerking met onderzoekers), het bijwonen van 
vier trainingsbijeenkomsten (waarin zij inhoudelijk werden voorbereid op 
implementatie van het programma door de programmaontwikkelaars), 
het implementeren van het programma op één of twee experimentele 
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scholen in hun regio en het adviseren van deze scholen bij de uitvoering 
gedurende het schooljaar. Dit alles in nauwe samenwerking met de ont-
wikkelaars van het programma. 
In de tweede stap, een half jaar voorafgaand aan het onderzoek, zijn 

alle onderwijsadviseurs in een plenaire bijeenkomst geïnformeerd over de 
opzet van het programma en het onderzoek. Het onderzoeksdesign en 
selectiecriteria voor scholen zijn hierin toegelicht. Op basis van het on-
derzoeksdesign hebben adviseurs vervolgens scholenparen in hun regio 
benaderd. Deze basisscholen hebben hun voorlopige deelname aan het 
project als experimentele of controleschool toegezegd. Scholen hebben 
zelf mogen beslissen of zij geplaatst werden in de experimentele of de 
controleconditie2.  
Wanneer zij als experimentele school wilden deelnemen is aangedron-

gen op democratische besluitvorming over deelname aan het onderzoek, 
op basis van consensus van het hele schoolteam. Controlescholen is 
dringend verzocht om gedurende het onderzoek geen ander programma 
te starten met burgerschapsvorming tot doel. Er is gewerkt met een 
‘wachtlijstmethode’ waarbij controlescholen het programma gratis aan-
geboden kregen na afloop van het onderzoek. 
 
De uiteindelijk geselecteerde scholenparen en hun vergelijkbaarheid zijn 
te zien in tabel 3.2, aangevuld met gegevens over schoolgrootte en de 
betrokken onderwijsadviseur(s).  
 
 

Onderzoeksperiode 
 
Het onderzoek vond plaats in het schooljaar augustus 2007-juli 2008. In 
deze periode is het programma geïmplementeerd/uitgevoerd op de expe-
rimentele scholen, en werden er tegelijkertijd onderzoeksgegevens ver-
zameld op zowel experimentele als controlescholen. 

                                                 
2 Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste vergt het implementeren en uitvoeren van het 
programma veel tijd: er worden verschillende teamtrainingen gegeven gedurende het 
jaar, onderwijsadviseur en onderzoekers komen de school meerdere keren bezoeken en 
het programma an sich bestaat uit wekelijkse lessen en activiteiten in de klas en op 
school. Scholen moeten in de gelegenheid zijn om de benodigde tijd te investeren in het 
programma en in te plannen in hun jaarplanning. Ten tweede is het een nieuw, nog niet 
volledig uitgekristalliseerd programma. Dit vraagt op momenten om een flexibele en 
creatieve houding van een leerkracht en het schoolteam. 
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Tabel 3.2 Deelnemende basisscholen: vergelijkbaarheid op contextva-
    riabelen, schoolgrootte en onderwijsadviseurs. 
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E1 Zeer sterk stedelijk 6-7 Openbaar Ja 296 A/
B 

C1 Zeer sterk stedelijk 6-7 Openbaar Ja 233  
E2 Zeer sterk stedelijk 3-4-5 Prot.-

Christelijk 
Nee 379 C 

C2 Zeer sterk stedelijk 3-4-5 Prot.-
Christelijk 

Nee 245  

E3 Zeer sterk stedelijk 3-4-5 Rooms-
Katholiek 

Nee 221 E 

C3 Zeer sterk stedelijk 1-2 Rooms-
Katholiek 

Nee 192  

E4 Sterk stedelijk 3-4-5 Openbaar Ja 200 F 
C4 Sterk stedelijk 6-7 Openbaar Ja 220  
E5 Sterk stedelijk 1-2 Openbaar Nee 285 G/

H 
C5 Matig/Weinig/Niet 

stedelijk 
1-2 Openbaar Nee 245  

E6 Matig/Weinig/Niet 
stedelijk 

3-4-5 Openbaar Ja 95 I/J 

C6 Matig/Weinig/Niet 
stedelijk 

** Openbaar Ja 112  

E7 Matig/Weinig/Niet 
stedelijk 

1-2 Rooms-
Katholiek 

Nee 203 K 

C7 Matig/Weinig/Niet 
stedelijk 

1-2 Rooms-
Katholiek 

Nee 238  

E8 Zeer sterk stedelijk 6-7 Islamitisch Nee 397 C/
D 

C8 Zeer sterk stedelijk 6-7 Islamitisch Nee 325   
Noten: 
* Aan het project heeft een 9e scholenpaar deelgenomen: twee scholen voor speciaal 
basisonderwijs. Vanwege grote verschillen tussen reguliere scholen en deze scholen in 
het meten van uitkomsten van het programma zijn deze buiten beschouwing gelaten in 
dit proefschrift. 
** Schoolgroep niet beschikbaar. School heeft ‘tamelijk heterogene maar kansarme 
schoolbevolking, minstens 50% laagopgeleide ouders’ (= C8 populatie-maat volgens 
Prima-cohort-onderzoek). 
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Toelichting bij tabel 3.2:  
- Vier van de acht scholenparen zijn optimaal vergelijkbaar op de con-
textfactoren (scholenpaar 1, 2, 7, 8).  

- De overige scholenparen verschillen in meer of mindere mate van 
elkaar. Scholenparen 3 en 4 zijn niet vergelijkbaar op leerlingpopula-
tie. Scholenpaar 5 is niet vergelijkbaar op stedelijkheid hoewel zij wel 
in dezelfde regio staan. School C6 hanteert een afwijkende populatie-
maat, hoewel de leerlingpopulatie wel vergelijkbaar is met school E6. 

- Alle gematchte scholen staan in dezelfde gemeente (met uitzondering 
van scholenpaar 5, die in aangrenzende gemeenten staan).  

- In het onderzoeksdesign is geen islamitische denominatie opgeno-
men. In de praktijk bleek een islamitisch scholenpaar geïnteresseerd in 
deelname. Omdat dit de variatie tussen scholenparen zou verhogen is 
dit scholenpaar opgenomen in het onderzoek. 

- Het 9e scholenpaar is niet opgenomen in de tabel. Dit zijn twee scho-
len voor speciaal basisonderwijs. Om de variatie in scholenparen te 
verhogen zijn zij opgenomen in het onderzoek. De resultaten hiervan 
maken echter geen deel uit van dit proefschrift omdat het programma 
in aangepaste vorm is uitgevoerd en onderzoeksgegevens op andere 
wijzen zijn verkregen door het niveau van leerlingen.  

 
 

Onderzoeksmethoden 
 
Elke vraagstelling in dit evaluatieonderzoek vereist een andere onder-
zoeksmethode. Er zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden 
gebruikt. Tabel 3.3 bevat een overzicht van onderzoeksvragen en bijbe-
horende methoden.  
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Tabel 3.3 Overzicht van vraagstellingen en onderzoeksmethoden.  
Vraagstellingen Onderzoeksmethoden Hfdst 
Wat zijn succes- en risicofactoren bij de 
implementatie van het programma? 

- Interviews met onderwijsadvi-
seurs die experimentele scholen 
begeleiden 
- Schriftelijke open vragen aan 
schoolleiders van experimentele 
scholen 
- Checklist ‘Uitvoering van lessen 
en activiteiten’ voor leerkrachten 
van experimentele scholen 

4 

-  Welk type dialoog wordt gevoerd tijdens 
de Groepsvergadering en hoe verlopen de 
processen van meningsvorming en besluit-
vorming?  
- Welke rol heeft de leerkracht tijdens de 
Groepsvergadering en in hoeverre facili-
teert de leerkracht een zorgzaam en 
democratisch klimaat? 
-  In hoeverre oefenen leerlingen democra-
tische vaardigheden tijdens de Groepsver-
gadering? 

Drie observaties in 8 verschillende 
klassen tijdens uitvoering van de 
Groepsvergadering in een periode 
van een half jaar 
 

5 

Wat is de invloed van het programma op 
het klasklimaat op verschillende basis-
scholen? 

Quasi-experimenteel onderzoek 
(voor- en nameting met controle-
groep) met leerkrachtvragenlijsten 
in groep 1 tot en met 8 

6 

Wat is de invloed van het programma op 
het burgerschapsgedrag van leerlingen? 

Quasi-experimenteel onderzoek 
(voor- en nameting met controle-
groep) met leerkrachtvragenlijsten 
in groep 1 tot en met 8 

7 

Wat is de invloed van het programma op 
burgerschapscompetenties van leerlingen? 

Quasi-experimenteel onderzoek 
(voor- en nameting met controle-
groep) met leerlingvragenlijsten in 
groep 7 en 8 

8 

Welke veranderingen zien leerkrachten 
na één schooljaar het programma te 
hebben uitgevoerd? 

Schriftelijke open-
leerkrachtvragenlijsten in groep 1 
tot en met 8 onder experimentele 
scholen 

9 
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Reflectie op het methodologisch kader 
 
Interne en externe validiteit 
Ten aanzien van de interne validiteit van dit onderzoek kunnen een aan-
tal opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste zou het willekeurig toewij-
zen van scholen (randomiseren) de interne validiteit verhogen. Hier is 
echter bewust niet voor gekozen vanuit het oogpunt dat het programma 
nog niet uitontwikkeld is en daarom vraagt om een flexibele en gemoti-
veerde houding van deelnemers. De kans op gemotiveerde deelnemers is 
groter wanneer zij vrijwillig kiezen voor uitvoering van het programma. 
De contextvariabelen denominatie, stedelijkheid en populatie zijn ui-

teraard geen uitputtende set variabelen om scholen op te vergelijken. 
Andere variabelen zouden ook van invloed kunnen zijn op de manier 
waarop het programma wordt uitgevoerd. Om het onderzoek overzich-
telijk te houden is gekozen voor drie variabelen waarvan – op basis van 
de programmatheorie – verwacht werd dat deze invloed zouden kunnen 
hebben. De variabele De Vreedzame School is opgenomen vanwege de 
grote overlap tussen beide programma’s. 
Met betrekking tot de externe validiteit het volgende. Door het aan-

bod van scholen voor deelname aan het onderzoek wijken de deelne-
mende scholenparen op een aantal punten af van het theoretische onder-
zoeksdesign. Een aantal scholenparen zijn niet geheel vergelijkbaar op de 
drie contextvariabelen. Hierdoor zijn een aantal contexten overgerepre-
senteerd: zo liggen vier scholenparen (van de negen) in zeer sterk stede-
lijke gebieden en hebben negen scholen een leerlingpopulatie met over-
wegend allochtone laagopgeleide ouders. 
Bij het interpreteren van resultaten die gebaseerd zijn op vergelijkin-

gen tussen scholen is het belangrijk hier rekening mee te houden. 
Een andere afwijking heeft betrekking op de variabele denominatie: in 

het onderzoeksdesign was geen islamitisch scholenpaar opgenomen, 
maar in de praktijk boden twee islamitische basisscholen zich aan. De 
hoge mate van variatie die hierdoor ontstaat, verhoogt echter de externe 
validiteit van dit onderzoek. Om deze reden is besloten deze scholen toe 
te laten tot het onderzoek. 
 
Generaliseerbaarheid van resultaten 
Doordat dit evaluatieonderzoek uitkomsten expliciet relateert aan speci-
fieke contexten in praktijksituaties zullen de resultaten een realistisch 
beeld geven van de eerste ervaringen met het programma in de praktijk. 
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Dit maakt het onmogelijk om definitieve uitspraken te doen over de 
werkzaamheid van het programma an sich (Pawson et al., 2005), maar 
voorkomt ook dat resultaten onterecht gegeneraliseerd worden. De vraag 
of het programma effectief is kan daarom niet met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ 
beantwoord worden. 
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Inleiding 
 
In de programmatheorie is al beschreven dat de kwaliteit van implemen-
tatie van programma’s gevolgen heeft voor de uitkomsten ervan (Blakely 
et al., 1987; Desimone, 2002; Durlak & DuPre, 2008; Pawson & Tilley, 
1997). In hoofdstuk 2 is het implementatieproces ingedeeld in drie fasen 
(Fullan, 2001). De fase van besluitvorming, de fase van uitvoering in de 
praktijk (implementatiefase) en de fase van continuatie op lange termijn. 
In elke fase is een aantal factoren van belang: zoals de wijze waarop be-
sloten wordt om het programma te implementeren, de mate waarin het 
programma wordt uitgevoerd en de mate waarin er ruimte is om ervarin-
gen te kunnen uitwisselen met anderen. 
Hoewel empirisch onderzoek naar de implementatie van programma’s 

voor burgerschapsvorming nog grotendeels ontbreekt, is in de pro-
grammatheorie geconcludeerd dat in het programma DBB verschillende 
factoren aanwezig zijn die bij kunnen dragen aan succesvolle implemen-
tatie ervan: 
- Democratische besluitvorming door het schoolteam over deelname 
aan het programma; 

- Tijd voor uitwisseling van ervaringen en training van het schoolteam; 
- Aandacht voor uitvoeringsintegriteit van het programma, maar ook 
aandacht voor de specifieke context van de school en de mogelijkheid 
om het programma aan te passen aan behoeften van de school; 

- Aandacht voor onderwijsprocessen tijdens de teamtrainingen, door 
verdieping in de inhoud van het programma; 

- Externe ondersteuning door een onderwijsadviseur. 
 
Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van implementatie in de prak-
tijk, wordt in dit hoofdstuk onderzocht hoe de implementatieprocessen – 
de teamtrainingen en lessen en activiteiten in de klas – op de acht deel-
nemende basisscholen is verlopen. Op basis van deze gegevens kunnen 
mogelijke succes- en risicofactoren benoemd worden die de effectiviteit 
van het programma later kunnen helpen verklaren.  
Ten tijde van dit onderzoek bevond het programma DBB zich in de 

eerste en tweede fase van implementatie: de besluitvormingsfase en de 
fase van uitvoering in de praktijk.  
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De centrale vraagstelling in dit hoofdstuk luidt: 
Wat zijn succes- en risicofactoren bij de implementatie van het programma DBB? 
Deze vraagstelling is verdeeld in deelvragen per implementatiefase. 
Fase van besluitvorming: 
a. Op welke manier zijn potentieel deelnemende basisscholen geïnformeerd over aspec-

ten van het programma DBB? 
b. Op welke manier hebben scholen besloten mee te doen aan het programma DBB? 
Fase van uitvoering: 
c. Hoe zijn de teamtrainingen verlopen per school, met betrekking tot de inhoud, 

hoeveelheid, duur en motivatie van het schoolteam? 
d. In welke mate zijn lessen en activiteiten uitgevoerd in de klas?  
e. Welke rollen zijn vervuld door betrokkenen en hoe zijn deze ingevuld? 
 
 

Methodologie 
 
Fase van besluitvorming 
Gegevens over de informatieverstrekking over het programma DBB zijn 
verkregen door veldobservaties van de onderzoeker, een gesprek met 
programmaontwikkelaars en onderwijsadviseurs (n = 8). Gegevens over 
de reden voor deelname van scholen en manier van besluitvorming over 
deelname zijn verkregen door middel van schriftelijke open vragen aan 
schoolleiders (n = 8), aan het einde van het schooljaar 2007-2008. Zie 
bijlage 2 en 3 voor de gespreksleidraad en schriftelijke open vragen.  
 
Fase van uitvoering 

Teamtrainingen. Informatie over het verloop van de teamtrainingen 
is verkregen door middel van 1) interviews met onderwijsadviseurs en 2) 
schriftelijke open vragen aan schoolleider. In de interviews met onder-
wijsadviseurs (n = 8), aan het einde van het onderzoeksjaar, is gevraagd 
naar het aantal teamtrainingen dat op een school is gegeven, de duur en 
de inhoud ervan, evenals een inschatting van de houding en vaardighe-
den van het leerkrachtteam. De schriftelijke open vragen voor de school-
leiders (n = 8), aan het einde van het onderzoeksjaar, vroegen naar me-
ningen over de teamtrainingen en de motivatie van het leerkrachtteam 
om het programma uit te voeren.  

Uitvoering van lessen en activiteiten in de klas. Per klas is één 
vragenlijst (checklist) ‘Uitvoering lessen en activiteiten’ ingevuld door de 
leerkracht (bijlage 1). Deze checklist bevat 37 items, die ieder vragen naar 
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de mate van uitvoering van één les of activiteit. De extra lessen en activi-
teiten zijn buiten beschouwing gelaten. Per item wordt op een 3-
puntschaal aangegeven in hoeverre de les of activiteit is uitgevoerd (‘he-
lemaal volgens de handleiding’, ‘ongeveer volgens de handleiding’, ‘niet 
uitgevoerd’).  
Er zijn alleen gegevens van midden- en bovenbouwklassen verzameld 

(n = 70); onderbouwklassen zijn buiten beschouwen gelaten, omdat ten 
tijde van het onderzoek het programma DBB voor de onderbouw nog 
slechts minimaal ontwikkeld was. Lessen en activiteiten waren daarom 
voor de onderbouwklassen maar minimaal beschreven, en ook het aantal 
lessen en activiteiten was beperkt. Onderbouwleerkrachten hebben daar-
om individuele afwegingen gemaakt om het programma al dan niet uit te 
voeren in de klas. Gegevens van de onderbouwklassen zijn hierdoor niet 
goed te vergelijken met midden- en bovenbouwklassen. 
Om een beeld te krijgen van de mate van uitvoering van lessen en ac-

tiviteiten in midden- en bovenbouwklassen is een verdeling gemaakt in 
drie groepen: klassen met een ‘hoge mate van uitvoering’, ‘aangepaste 
uitvoering’ en ‘lage mate van uitvoering’. Om deze verdeling te maken 
zijn punten toegekend per uitgevoerde les of activiteit (2 punten als deze 
‘helemaal volgens de handleiding’ is uitgevoerd, 1 punt als deze ‘onge-
veer volgens de handleiding’ is uitgevoerd en 0 punten als deze niet is 
uitgevoerd). De opgetelde punten vormen de basis voor de indeling in 
hoge, aangepaste of lage mate van uitvoering. De range wordt bepaald 
door het aantal lessen en activiteiten van een onderdeel. In tabel 4.1 is de 
range te zien voor resp. lage, aangepaste en hoge mate van uitvoering. 
 
 
 
Tabel 4.1 Mate van uitvoering. Range voor het hele programma en per 
    blok. 
 
Blok Range  

(min.-max.) 
Laag Aangepast Hoog 

Hele programma 
(blok 1+2+3+4) 

0-74 0-24.99 25-49.99 50-74 

1 0-12 0-3.99 4-7.99 8-12 
2 0-16 0-5.99 6-10.99 11-16 
3 0-21 0-6.99 7-13.99 14-21 
4 0-24 0-7.99 8-15.99 16-24 
Groeps-
vergaderingen  

0-30 0-9.99 10-19.99 20-30 
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Analyses zijn uitgevoerd in SPSS 16.0. Er is onderscheid gemaakt naar de 
uitvoering van lessen en activiteiten op verschillende onderdelen: het 
hele programma (lessen, activiteiten en groepsvergaderingen in blok 
1+2+3+4); lessen en activiteiten per blok; de groepsvergadering (ver-
deeld over blok 1+2+3+4. Daarnaast is de uitvoering van de lessen en 
activiteiten per school, per bouw en voor scholen met/zonder De 
Vreedzame School afzonderlijk bekeken.  

Rollen van betrokkenen. Aan schoolleiders (n = 8) is aan de hand 
van schriftelijke open vragen gevraagd naar de rollen die vervuld zijn 
(hun eigen rol en aanwezigheid van stuurgroep) en hoe deze rollen zijn 
ingevuld tijdens implementatie van het programma DBB.  
In tabel 4.2 is een samenvatting te zien van vraagstellingen, onderzoeks-
methoden en respondenten per fase. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.2 Vraagstellingen, onderzoeksmethoden en respondenten per 
    fase 
 
Fase Vraagstelling Methode Respondent 
Besluitvorming - Op welke manier zijn 

potentieel deelnemende 
basisscholen geïnformeerd 
over het programma DBB? 

1. Observatie 
2. Gesprek 
 
3. Vragenlijst 

1. Onderzoeker (n = 1) 
2. Programma ontwik-
kelaar (n = 1) 
3. Onderwijsadviseurs 
(n = 8) 

 - Op welke manier hebben 
scholen besloten mee te doen 
aan het programma DBB? 

Open vraag Schoolleiders (n = 8) 

Uitvoering - Hoe zijn de teamtrainin-
gen verlopen per school, met 
betrekking tot de inhoud, 
hoeveelheid, duur en moti-
vatie van het schoolteam? 

1. Individuele in-
terviews 
2. Open vragen 

1. Onderwijsadviseurs 
(n = 8) 
2. Schoolleiders (n = 8) 

 - In welke mate zijn lessen 
en activiteiten uitgevoerd in 
de klas?  

Checklist Leerkrachten (n = 70) 

 - Welke rollen zijn vervuld 
door betrokkenen en hoe 
zijn deze ingevuld? 

Open vragen Schoolleiders (n = 8) 
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Resultaten 
 
Fase van besluitvorming 
De fase van besluitvorming bestreek grofweg de periode januari-augustus 
2007. In deze periode zijn scholen benaderd voor deelname en was het 
programma ongeveer voor de helft ontwikkeld. Blok 1 en 2 waren volle-
dig ontwikkeld en beschreven, maar de inhoud en opzet van blok 3 en 4 
waren nog in ontwikkeling.  
Alle schoolleiders van de basisscholen die op basis van het onder-

zoeksdesign zijn geselecteerd kregen informatie over het project in een 
informatiebrief, geschreven door de programmaontwikkelaars. Hierin 
werd informatie gegeven over de aanleiding, onderliggende principes, 
tijdsinvestering in het programma en mogelijke voordelen voor de 
school (zoals profilering, het voldoen aan eisen van de Inspectie en gratis 
begeleiding). Tevens is in dit document de verwachte tijdsinvestering in 
het onderzoek vermeld.  
Deze informatie werd op een aantal scholen aangevuld met een in-

formatiebijeenkomst voor het schoolteam. Op basis van deze informatie 
hebben scholen besloten over deelname. Besluitvorming gebeurde op 
vrijwel alle scholen in samenspraak met het gehele schoolteam.  
De redenen voor deelname van schoolleiders liepen uiteen: van het 

geven van een nieuwe impuls aan De Vreedzame School tot profilering 
van de school in de wijk en behoefte aan aandacht voor sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen (zie tabel 4.3).  
 

Tabel 4.3 Redenen voor deelname per school volgens schoolleiders. 

 

School Reden voor deelname 
E1 Nieuwe impuls voor De Vreedzame School 
E2 Past in visie van school en bij ingeslagen ontwikkelingstraject 
E3 Voldoen aan kerndoelen, onder begeleiding van deskundige adviseur waardoor 

school zelf niet hoeft ‘aan te modderen’ 
E4 Aanvulling op De Vreedzame School 
E5 Geen antwoord 
E6 Aanvulling op De Vreedzame School; profilering van de school als ‘hart van 

de wijk’  
E7 Structurele aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
E8 Praktische en structurele invulling van burgerschapsvorming en past bij visie 

van school 
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Fase van uitvoering 
De fase van uitvoering van het programma DBB vond plaats gedurende 
het schooljaar 2007-2008. In dit schooljaar werden zowel de vier team-
trainingen als de lessen en activiteiten in de klas uitgevoerd op de deel-
nemende scholen. 
 
Teamtrainingen. In het programma DBB staan vier teamtrainingen 
beschreven van ongeveer 3 uur, voorafgaand aan elk blok, waarin 
schoolteams kennismaken met de uitgangspunten van het programma en 
waarin tijd is voor uitwisseling van ervaringen met het programma. Tabel 
4.4 geeft een overzicht van het aantal trainingen, de duur en de mate 
waarin de trainingen volgens het draaiboek uitgevoerd zijn. In iedere 
school zijn de vier teamtrainingen uitgevoerd, behalve in school E4. De 
duur van de trainingen wisselde sterk binnen en tussen scholen: van 1,5 
uur tot 5 uur per training. 
 
De inhoud van de trainingen bestond meestal uit twee onderdelen: het 
uitwisselen van ervaringen t.a.v. het voorgaande blok en een oriëntatie 
op het komende blok. De precieze inhoud van de bijeenkomsten werd in 
vrijwel alle scholen aangepast aan omstandigheden en behoeften in het 
team. Het draaiboek werd dus meestal niet letterlijk gevolgd, maar werd 
door onderwijsadviseurs gebruikt als leidraad. Keuzes voor de invulling 
van de teamtrainingen werden gemaakt in overleg met de stuurgroep. 
 
 
Tabel 4.4 Overzicht van teamtrainingen en mate van uitvoering van 
    lessen en activiteiten per school. 
 
School Aantal* Duur (uur)* Volgens draaiboek** 
E1 4+evaluatie 1,5-5 Min of meer 
E2 4 3 Ja 
E3 4+evaluatie 3 Min of meer 
E4 3 ? Min of meer 
E5 4+evaluatie 1,5 Min of meer 
E6 4 1-2 Min of meer 
E7 4 2-3,5 Min of meer 
E8 4 2 Min of meer 
* volgens onderwijsadviseur; ** volgens schoolleider 
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Mate van uitvoering van lessen en activiteiten  
Omwille van het evaluatieonderzoek hebben onderwijsadviseurs de leer-
krachten aangespoord om de wekelijkse lessen en activiteiten zo volledig 
mogelijk uit te voeren. Echter, adviseurs waren zich ervan bewust dat het 
niet voor alle leerkrachten haalbaar was om het programma helemaal uit 
te voeren volgens de handleiding door tijdgebrek of andere omstandig-
heden. Leerkrachten zijn daarom vrij geweest om de mate van uitvoering 
van lessen en activiteiten aan te laten sluiten bij hun eigen context. Hier-
bij hebben zij meestal geen richtlijnen gekregen van onderwijsadviseurs 
en hebben zij individuele keuzes gemaakt. 
Alle scholen. In tabel 4.5 is de mate van uitvoering van lessen en acti-

viteiten – hoog, aangepast, laag – te zien van het hele programma, per 
blok en voor de Groepsvergaderingen van alle scholen samen. In de laat-
ste kolom zijn de missende waarden weergegeven: dit zijn klassen waar 
geen checklist is ingevuld. Door het hoge percentage missende waarden 
(oplopend tot 40%) geven de resultaten enkel een indicatie. 
De tabel laat zien dat de lessen en activiteiten in verschillende maten 

zijn uitgevoerd. In de meeste klassen is het programma echter uitge-
voerd: in 30% van de klassen in hoge mate en in 14% in aangepast vorm. 
Meer specifiek blijkt dat de mate van uitvoering van de afzonderlijke 
blokken afneemt gedurende het schooljaar: blok 1 werd in 61% van de 
klassen in hoge mate uitgevoerd, terwijl blok 4 nog maar voor 12.9% in 
hoge mate werd uitgevoerd (in de kolom ‘laag’ is een omgekeerde trend 
te zien, terwijl de kolom ‘aangepast’ geen duidelijke trend laat zien). 
 
 
Tabel 4.5 Mate van uitvoering van lessen en activiteiten in de klas (hele 
    steekproef; n=70 klassen) 
 
Blok  Hoog  Aangepast  Laag  Missing  
 % N 

(klas) 
% N 

(klas) 
% N 

(klas) 
% N 

(klas) 
Hele pro-
gramma 

30.0 21 44.3 31 14.3 10 11.4 8 

1 61.4 43 20.0  14 1.4  1 17.1  12 
2 47.1 33 24.3 17 10.0  7 18.6  13 
3 24.3 17 18.6 13 17.1 12 40.0 28 
4 12.9 9 24.3 17 34.3 24 28.6 20 
Groeps-
vergaderingen 

21.4 15 28.6 20 38.6 27 11.4 8 
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Figuur 4.1 Mate van uitvoering per 
school voor het hele programma, 
inclusief missende waarden 

Figuur 4.2 Mate van uitvoering van 
het hele programma voor scholen 
die De Vreedzame School wel en 
niet gebruiken, inclusief missende 
waarden 

 
Verschillen tussen scholen. Uit figuur 4.1 blijkt dat er geen grote ver-

schillen zijn tussen scholen in de mate van uitvoering. In iedere school 
zijn er één of meerdere klassen waar het programma in hoge, lage of 
aangepaste mate is uitgevoerd. In school E8 is een groot aantal klassen 
waar het programma in hoge mate is uitgevoerd, evenals in school E6. In 
school E1 is het programma in de meeste klassen in aangepaste vorm 
uitgevoerd.  
 
Uit figuur 4.2 blijkt dat er geen grote verschillen zijn tussen scholen met 
en zonder het programma De Vreedzame School. Ook wanneer de af-
zonderlijke blokken bekeken worden blijken de verschillen minimaal 
(figuren niet gerapporteerd). 
Figuur 4.3 laat de verschillen in uitvoering tussen midden- en boven-

bouwklassen zien. Hieruit blijkt dat in de bovenbouwklassen het pro-
gramma in hogere mate is uitgevoerd dan in middenbouwklassen. Dit 
beeld is ook te zien in de afzonderlijke blokken (figuren niet gerappor- 
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Figuur 4.3 Mate van uitvoering van 
het hele programma voor midden- en 
bovenbouw, inclusief missende waar-
den 

Figuur 4.4 Mate van uitvoering van 
Groepsvergaderingen voor midden-  
en bovenbouw, inclusief  
missende waarden 

 

teerd). De verschillen zijn het duidelijkst te zien bij de uitvoering van de 
Groepsvergadering (fig. 4.4). In de bovenbouwgroepen zijn deze in ho-
gere mate uitgevoerd dan in de middenbouw. 

 
Rollen en houding van betrokkenen 
De schoolleider had voornamelijk een stimulerende en procesbewakende 
rol gedurende de implementatie van het programma DBB. In elke school 
is daarnaast een stuurgroep ingesteld die doorgaans bestond uit de 
schoolleider en bouwcoördinatoren (uitzondering is school E6, die te 
klein is om een stuurgroep samen te stellen). De stuurgroepleden waren 
meestal aanspreekpunt voor leerkrachten, hielden overzicht over het 
implementatieproces en bepaalden samen met de onderwijsadviseur de 
inhoud van de teamtrainingen.  
De verschillen in vaardigheden en motivatie van leerkrachten waren 
groot, zo gaven onderwijsadviseurs aan. Bij aanvang van het project wa- 
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Tabel 4.4 Houding van leerkrachten bij aanvang van het schooljaar en 
gedurende het schooljaar, volgens schoolleiders. 
 
School Houding schoolteam  
 Bij aanvang jaar Gedurende jaar 
E1 Afwachtend en positief Positiever door positieve ervaringen met leer-

lingen (leerlingen blijken graag mee te denken)  
E2 Meerderheid (zeer) positief, 

aantal negatief door extra 
belasting 

Negatieve minderheid liet mooie dingen zien 

E3 (Zeer) positief en bereidwillig Positief, maar grote tijdsbelasting 
E4 Positief Minder positief, want veel lessen ‘van hetzelf-

de’, ook leerlingen waren minder betrokken 
dan bij De Vreedzame School 

E5 Positief, sluit aan bij visie Minder positief door grote tijdsbelasting 
E6 Positief Kritischer t.a.v. overlap met De Vreedzame 

School  
E7 Positief, sluit aan bij visie Positief, maar grote tijdsbelasting 
E8 Zeer positief Aantal leerkrachten minder positief door grote 

tijdsbelasting 

 
ren leerkrachten echter doorgaans positief over deelname aan het pro-
gramma (tabel 4.4). Gedurende het jaar is de houding van leerkrachten 
op een aantal scholen echter veranderd. Op vier scholen is de houding 
van leerkrachten minder positief door een té grote tijdsinvestering voor 
het programma. Op twee Vreedzame Scholen werd aangegeven dat er te 
veel overlap is met het programma De Vreedzame School. Op twee ba-
sisscholen waren leerkrachten nog steeds positief of positiever over het 
programma. 
 
 

Conclusie en discussie 
 
In de programmatheorie is al beschreven dat de wijze waarop een pro-
gramma geïmplementeerd wordt van invloed is op de uitkomsten van 
een programma (Blakely et al., 1987; Desimone, 2002; Durlak & DuPre, 
2008; Pawson & Tilley, 1997). In dit hoofdstuk is daarom onderzocht 
hoe de implementatie van het programma DBB op de acht deelnemende 
basisscholen is verlopen om factoren te kunnen identificeren die invloed 
hebben op de uitkomsten van het programma.  
Met behulp van meerdere onderzoeksmethoden zijn data verzameld 

over de wijze van besluitvorming over deelname, over het verloop van 
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de teamtrainingen en over de mate van uitvoering van de lessen en activi-
teiten in het programma.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de implementatie van het programma in 
grote lijnen verlopen is zoals bedoeld door de programmaontwikkelaars 
en dat de factoren die in theorie een bijdrage leveren aan succesvolle 
implementatie ook in de praktijk zichtbaar zijn geworden.  
Ten eerste is op de scholen democratisch besloten over deelname aan 

het programma. Dit zorgt waarschijnlijk voor eigenaarschap en betrok-
kenheid van leden van het schoolteam, waardoor een grotere kans be-
staat op continuatie van het programma op langere termijn. 
Ten tweede zijn op alle scholen de teamtrainingen uitgevoerd. Dit be-

tekent dat op alle scholen ruimte is geweest voor onderlinge uitwisseling 
van ervaringen en oefening met de inhoud. Dit bevordert de ontwikke-
ling van een gemeenschappelijke visie op burgerschap en de ontwikke-
ling van de noodzakelijke competenties van leerkrachten om de lessen en 
activiteiten uit te kunnen voeren. Maar de teamtrainingen zijn meestal 
ook aangepast aan de beschikbare tijd en de behoeften van de school-
teams, waardoor de duur en inhoud van de teamtrainingen per school 
verschillend zijn geweest. Dit kan ertoe leiden dat de visie en leerkracht-
competenties binnen en tussen scholen in kwaliteit variëren.  
Ten derde zijn de lessen en activiteiten door leerkrachten in meer of 

mindere mate uitgevoerd in de klas. Leerkrachten hebben het program-
ma aangepast aan hun eigen context, behoeften en mogelijkheden, zo 
blijkt uit de mate waarin zij de lessen en activiteiten hebben uitgevoerd. 
Dit kan enerzijds leiden tot een positieve invloed, wanneer de aanpassin-
gen ervoor zorgen dat het programma beter aansluit bij het niveau en 
behoeften van leerlingen, maar kan anderzijds ook leiden tot minder 
invloed, wanneer de aanpassingen geleid hebben tot een versimpelde 
versie van de lessen en activiteiten waardoor de doelen niet behaald zijn. 
Afnemende motivatie van leerkrachten, door een te hoge tijdsinveste-

ring, zou ook een rol gespeeld kunnen hebben bij de uitvoering van het 
programma. Dit blijkt uit de mate van uitvoering: in blokken 1 en 2 wor-
den lessen nog in vrij hoge mate uitgevoerd zoals ze beschreven zijn, 
maar deze daalt naar mate het schooljaar vordert in blokken 3 en 4. Dit 
kan ervoor zorgen dat het programma meer invloed heeft op competen-
ties en elementen die in blok 1 en 2 centraal staan en minder op compe-
tenties en elementen uit blok 3 en 4. Met andere woorden, de verwach-
ting is dat het programma meer invloed heeft op het democratische en 
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positieve klimaat in de klas en competenties rondom verantwoordelijk-
heid van leerlingen en democratisch overleggen, dan op competenties op 
het gebied van conflictoplossing en omgaan met diversiteit. 
Ten slotte blijkt ook dat de lessen en activiteiten in de bovenbouw-

groepen in hogere mate zijn uitgevoerd dan in middenbouwgroepen. Er 
wordt dan ook in bovenbouwgroepen meer invloed verwacht dan in 
middenbouwgroepen. 
 
 

Beperkingen en aanbevelingen voor onderzoek 
 
In dit hoofdstuk zijn verschillende factoren geïdentificeerd die van in-
vloed kunnen zijn op de uitkomsten van het programma DBB. Het on-
derzoek heeft een exploratief karakter en geeft een globaal beeld van de 
wijze waarop het programma op scholen is uitgevoerd. Dit heeft een 
aantal beperkingen dat in toekomstig onderzoek meer aandacht verdient. 
Ten eerste is duidelijk geworden dat het programma is aangepast aan 

de mogelijkheden en behoeften van de betrokkenen, zowel tijdens team-
trainingen als de uitvoering. Het is niet helemaal duidelijk wat de aard is 
geweest van deze aanpassingen en waarom de aanpassingen gedaan zijn. 
Toekomstig implementatieonderzoek zou zich daarom kunnen richten 
op de manier waarop (schoolbrede) programma’s in de praktijk worden 
aangepast en wat hier achterliggende redenen voor zijn.  
Een andere beperking van dit onderzoek is dat het gebruik heeft ge-

maakt van zelfrapportage om de uitvoering in de klas te meten. De kans 
is daardoor aanwezig dat de resultaten een meer positief beeld geven van 
de uitvoering dan in werkelijkheid het geval is geweest (O’Donnell, 
2008). Hier is in dit onderzoek aan tegemoet gekomen door naast leer-
krachtgegevens ook interviews te doen met onderwijsadviseurs. Tevens 
zijn observaties gedaan in de klas tijdens Groepsvergaderingen (beschre-
ven in hoofdstuk 5).  
Ten slotte geeft dit onderzoek maar een zeer beperkt beeld van de 

rollen die betrokkenen hebben gespeeld bij implementatie. Toekomstig 
onderzoek zou zich meer kunnen richten op de invloed van rollen, bele-
vingen en attituden van onderwijsadviseurs, schoolleiders en leerkrach-
ten. Daaruit zouden verbanden geïdentificeerd kunnen worden tussen 
betrokkenen, aard van implementatie en de uitkomsten ervan. 
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Aanbevelingen voor ontwikkeling van het programma 
Resultaten uit dit hoofdstuk leiden tot een aantal praktische aanbevelin-
gen voor de verdere ontwikkeling van het programma DBB. Ten eerste 
zou er in de fase van besluitvorming meer aandacht besteedt kunnen 
worden aan informatievoorziening. In het bijzonder ten aanzien van de 
werkwijzen van het programma en verwachte tijdsinvestering. Ten twee-
de zouden concrete handvatten ontwikkeld kunnen worden voor integra-
tie van de programmaprincipes in het bestaande curriculum en het han-
delen van leerkrachten. Dit kan ervoor zorgen dat de principes meer 
aandacht krijgen in de alledaagse praktijk waardoor de ervaren tijdsinves-
tering voor leerkrachten minder wordt. Ten derde, gezien de hoge mate 
van aanpassing die leerkrachten hebben gedaan aan het programma, zou 
het programma verder uitgebreid kunnen worden met concrete aanwij-
zingen voor aanpassing. Te denken valt aan ‘verplichte’ en ‘facultatieve’ 
onderdelen van het programma of intensieve begeleiding door onder-
wijsadviseurs. Hierdoor blijft de uitvoering van de belangrijkste principes 
gewaarborgd, maar krijgen leerkrachten ook de gelegenheid om aanpas-
singen te doen aan hun specifieke situatie. 
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Inleiding 
 
Het programma DBB bestaat uit verschillende lessen en activiteiten. In 
dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op één van deze activiteiten, de 
Groepsvergadering, die omschreven wordt in de methodiekomschrijving 
als ‘het democratische hart van de school’. De Groepsvergadering is 
ontwikkeld om leerlingen een platform te geven voor meningsuiting (zie 
hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 bleek dat de Groepsvergadering getypeerd 
kan worden als een vorm van dialoog in de klas en dat er nog weinig 
bekend is over de manier waarop dit het beste gedaan kan worden en 
wat het voor invloed heeft op leerlingen. Er zijn echter aanwijzingen dat 
dialoog een bijdrage zou kunnen leveren aan de ontwikkeling van bur-
gerschapscompetenties, zoals argumenteren, en de ontwikkeling van een 
positief en democratisch klimaat. 
 
Omdat de Groepsvergadering een belangrijke plek inneemt in het pro-
gramma DBB en er nog maar weinig bekend is over de wijze waarop 
deze activiteit uitgevoerd kan worden in de klas en wat de invloed ervan 
is, is in dit hoofdstuk met een exploratieve blik gekeken naar de wijze 
waarop dit plaatsvindt. Door het uitvoeren van drie observaties over een 
periode van een half jaar is inzicht verkregen in de Groepsvergadering in 
verschillende klassen op verschillende scholen. Dit geeft antwoord op de 
vraag hoe dialoog in de klas gevoerd wordt, wat de rol van de leerkracht 
is en welke vaardigheden leerlingen ontwikkelen. 
 
De Groepsvergadering is niet ontwikkeld vanuit een theoretisch kader, 
maar is grotendeels ontstaan op basis van ervaringen in scholen. Om de 
Groepsvergadering op waarde te kunnen schatten is het echter wel be-
langrijk om het in een breder perspectief te plaatsen. In de programma-
theorie is dit al kort gedaan. Hieronder volgt een meer gedetailleerde 
programmatheorie voor de Groepsvergadering. 
 
 

Programmatheorie 
 
Beschrijving van de Groepsvergadering 
Volgens de programmaontwikkelaars is de Groepsvergadering een de-
mocratische vergadering waarin leerlingen gezamenlijk besluiten nemen 
over onderwerpen die hen aangaan en waarover zij een stem hebben. 
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Door een vaste structuur en werkwijze in alle groepen is de Groepsver-
gadering het ‘democratische hart’, zo staat in de methodiekomschrijving 
(Pauw & Van Sonderen, 2007). De methodiekomschrijving biedt hand-
vatten, suggesties en voorbeelden voor uitvoering, waaruit leerkrachten 
zelf een keuze kunnen maken, afhankelijk van het niveau van leerlingen 
en hun situatie. 
De Groepsvergadering heeft meerdere doelen. Het belangrijkste doel 

is dat leerlingen ervaren dat zij een stem hebben en dat ze over bepaalde 
onderwerpen mee mogen praten. Een tweede doel is dat leerlingen zich 
bewust worden van hun verantwoordelijkheid, doordat zij daadwerkelijke 
besluiten nemen en hun stem op een verantwoorde manier dienen te 
gebruiken. Een derde doel is het ontwikkelen van democratische compe-
tenties zoals het vormen van een mening, overleggen met een groep, 
meningsverschillen overbruggen en gezamenlijke besluiten nemen, maar 
ook argumenteren, debatteren, omgaan met minderheidsstandpunten, 
bereidheid van mening te veranderen, techniek van vergaderen, kritisch 
denken, omgaan met vrijheid van meningsuiting en zelfreflectie.  
Vanaf blok 2 wordt de Groepsvergadering geïntroduceerd in alle 

groepen in de school en wordt deze gedurende de rest van het schooljaar 
tweewekelijks uitgevoerd, met uitzondering van de onderbouw.  
In de Groepsvergadering participeren alle leerlingen, maar leerlingen 

kunnen daarnaast ook specifieke rollen vervullen: voorzitter, notulist of 
tijdbewaker. De rol van voorzitter wordt omschreven als een veeleisen-
de, belangrijke taak waarvoor leerlingen veel verschillende competenties 
nodig hebben. Deze rol kan vervuld worden vanaf groep 4, eventueel 
vanaf groep 3. In het begin kan een leerkracht model staan als voorzitter 
en de handelingen bespreken met leerlingen.  
De Groepsvergadering is ontwikkeld op een zogenaamde ontwikkel-

lijn, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar onder-, midden- en boven-
bouw. In de onderbouw (groep 1-2 en eventueel groep 3, afhankelijk van 
de inschatting van het niveau van leerlingen) worden Groepsvergaderin-
gen niet volgens een vaste structuur vormgegeven, maar zij richten zich 
op het scheppen van basisvoorwaarden om in hogere groepen op een 
democratische wijze te kunnen vergaderen. Leerlingen stimuleren om 
een houding van actieve betrokkenheid aan te nemen staat hierbij cen-
traal. De rol van de leerkracht in de onderbouw is een modelrol. De leer-
kracht stimuleert leerlingen actief betrokken te zijn door mee te doen, te 
vragen, nieuwsgierig te zijn de mening van leerlingen, ze uit te nodigen 
om mee te denken en mee te doen en te observeren (p.168). 
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Om iedereen betrokken te laten zijn wordt aangeraden om werkvor-
men af te wisselen in grote en kleine groepen. In de midden- en boven-
bouw worden tweewekelijkse Groepsvergaderingen uitgevoerd volgens 
een vaste structuur die in een agenda is vastgelegd: 1) opening, 2) oefe-
ning, 3) bespreking van het onderwerp van de vergadering, 4) besluit, 5) 
terugblik. In de middenbouw wordt aangeraden op basis van ‘meeste 
stemmen gelden’ te besluiten, omdat besluitvorming op basis van con-
sensus te lang kan duren voor deze leerlingen. Echter, bij het besluiten 
op basis van ‘meeste stemmen gelden’ dient wel veel aandacht voor de 
minderheid te zijn. In de bovenbouw wordt gestreefd naar het bereiken 
van consensus, maar kan af en toe ook een meerderheidsbesluit geno-
men worden.  
De handleiding beschrijft twee soorten vergaderingen: meningsvor-

mende en besluitvormende vergaderingen. In meningsvormende verga-
deringen worden de meningen en ideeën rondom een onderwerp ver-
kend, in besluitvormende vergadering wordt dit aangevuld met het ne-
men van een gezamenlijk besluit.  
Een meningsvormende vergadering ziet er in grote lijnen als volgt uit 
(p.147): een ‘openingsfase’ waarin het onderwerp en het doel worden 
geïntroduceerd, een ‘middenfase’ waarin een gesprek gevoerd wordt over 
het onderwerp en een ‘slotfase’ waarin gesprek wordt samengevat, con-
clusies worden getrokken en besproken wordt wat er verder gaat gebeu-
ren. Een besluitvormende vergadering heeft de volgende stappen 
(p.148): ‘omschrijven van het probleem’; ‘analyseren van de probleem-
stelling’; ‘formuleren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen’; 
‘methode van besluitvorming’; ‘peilen van meningen, standpunten en 
gevoelens’; ‘benoemen van mogelijke oplossingen of besluiten’; ‘keuze 
van beste oplossing’; ‘afspraken maken’. 
Besluitvorming kan op vier manieren tot stand komen: door een 

éénmansbesluit, een meerderheidsbesluit, een unaniem besluit of door 
consensus. Het streven in de vergaderingen is consensus (een besluit 
wordt genomen als niemand meer overwegende bezwaren heeft en er 
dus overeenstemming bestaat). Hier wordt aan toegevoegd dat consen-
sus een trage methode kan zijn die besluiten kan opleveren die vlees 
noch vis zijn. Daarom, en ook om leerlingen te leren om zich neer te 
leggen bij de meerderheid, wordt aangeraden om ook meerderheidsbe-
sluiten te nemen.  
Een Groepsvergadering hoeft niet altijd met de hele groep in een 

kring plaats te vinden. Vergaderen in een grote groep met 20 of 25 leer-
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lingen vergt veel van de vergaderdiscipline, vaardigheden, concentratie, 
motivatie, veiligheid in de groep en van de voorzitter (p.155). In de me-
thodiekomschrijving wordt daarom aangeraden om werkvormen af te 
wisselen.  
 
Onderbouwing van de Groepsvergadering 
De Groepsvergadering kan gezien worden als een vorm van dialoog in 
de klas. Dialoog is een vorm van klassengesprek en wordt door Parker & 
Hess (2001) omschreven als ‘shared inquiry of the listening-and-talking kind’ 
(p.275), een gezamenlijke zoektocht over een afgebakend onderwerp 
waarbij zowel geluisterd als gepraat wordt. Leerlingen komen door mid-
del van dialoog gezamenlijk tot inzichten over een bepaald onderwerp. 
Door op deze manier met elkaar te praten worden verschillende perspec-
tieven steeds tegen elkaar afgezet, waardoor leerlingen uitgedaagd wor-
den hun eigen perspectief kritisch te overwegen.  
Parker en Hess (2001) onderscheiden drie typen dialoog die elkaar 

kunnen aanvullen en versterken: overleg, seminar en conversatie. Deze 
drie typen hebben verschillende doelen en manieren om deze doelen te 
bereiken.  
Overleg (deliberation) heeft als doel een gezamenlijk besluit te nemen 

over een onderwerp. Deze besluiten kunnen op verschillende (democra-
tische) manieren genomen worden en ook de werkvormen kunnen ver-
schillen. Een specifieke werkvorm is ‘structured academic controversy’, een 
coöperatieve werkvorm waarin leerlingen in korte opdrachten een on-
derwerp verkennen. Deze werkvorm kan positieve effecten hebben op 
academische competenties, maar ook op interpersoonlijk vlak,  zoals 
elkaar aardig vinden, waargenomen ondersteuning van leeftijdsgenoten 
en het nemen van perspectief (Solomon et al., 2001).  
De besluitvormende Groepsvergaderingen, waarin leerlingen inspraak 

krijgen en samen praten over oplossingen voor problemen, komen in 
hoge mate overeen met deze vorm van dialoog. En ook de coöperatieve 
werkvorm ‘structured academic controversy’ wordt in de methodiekomschrij-
ving genoemd als geschikte manier om klassikale Groepsvergaderingen 
af te wisselen. 
Het tweede type dialoog wordt door Parker en Hess (2001) seminar 

genoemd. Hierin wordt geen besluit genomen, maar staat meningsvor-
ming centraal. Inzicht in een onderwerp wordt door middel van een dia-
loog vergroot. Seminar kan overleg, het eerste type dialoog, versterken.  
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Een werkvorm voor seminar is volgens Parker en Hess (2001) de ‘so-
cratische dialoog’. Deze leerkrachtgerichte methode is de meest voorko-
mende manier om dialoog in de klas te stimuleren (Schuitema et al., 
2008). In een socratische dialoog maakt de leerkracht gebruik van de 
inhoud van het denken van leerlingen om het proces van denken te be-
invloeden door evaluatieve vragen te stellen (Overholser, 1992). Het doel 
hiervan is om hun denkvermogen te ontwikkelen door leerlingen uit te 
dagen en aan te moedigen hun mening actief en kritisch te evalueren. 
Echter, door de leerkrachtgerichtheid is het verloop van de dialoog sterk 
afhankelijk van de vaardigheden en houding van de leerkracht (Schuite-
ma et al., 2008). 
De beschrijving van meningsvormende Groepsvergaderingen komt in 

hoge mate overeen met dit type dialoog, hoewel ook coöperatieve werk-
vormen voorgesteld worden. 
Het derde type dialoog, conversatie, geeft betekenis aan de andere typen 

dialoog en zou hieraan vooraf moeten gaan (Parker & Hess, 2001). In 
conversatie wordt gezocht naar overeenstemming over het doel van de 
dialoog en wat men wil bereiken. Een voorbeeld van conversatie is een 
gesprek over de vraag ‘Wat voor gemeenschap willen we van de school 
en de klas maken?’. Dit type komt niet direct naar voren tijdens de 
Groepsvergadering, maar elementen zijn wel terug te zien in blok 1 van 
het programma DBB waarin leerlingen samen nadenken over de regels 
en afspraken in de klas. 
Naast deze drie typen dialoog, zijn er volgens Parker en Hess (2001) ook 
nog andere manieren om klassengesprekken te voeren, die doorgaans 
geen ‘gezamenlijke zoektochten’ zijn, maar meer eenzijdige manieren om 
in gesprek te gaan. Een veelvoorkomende manier is het leerkracht-
leerling interactiepatroon ‘Initiation-Response-Evaluation’ (IRE). Hierin 
neemt de leerkracht het initiatief om een leerling een vraag te stellen 
waarop het antwoord vast staat. De leerling geeft hierop vervolgens ant-
woord, waarna de leerkracht hierop reageert met een evaluatieve opmer-
king of follow-up vraag. In deze vorm van klassengesprek heeft de leer-
kracht de rol van expert en bepaalt hiermee welke informatie relevant is 
(Hall & Walsh, 2002). Het is geen gezamenlijke zoektocht naar inzicht in 
een onderwerp of het komen tot overeenstemming, maar een meer een-
zijdige manier van klassengesprek waarbij de leerkracht het verloop be-
paalt.  
Een andere, informele, vorm van klassengesprek is de zogenaamde 

bull-session. Deze vorm van gesprek is het meest te vergelijken met kroeg-
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praat, waarbij meningen geuit worden zonder hierbij het perspectief van 
de ander te betrekken of elkaars mening in twijfel te trekken. De ‘tyranny 
of prejudice’ heeft hier de vrije hand (Parker & Hess, 2001). 
Ten slotte wordt ook debat wordt door Parker en Hess (2001) ge-

noemd als vorm van klassengesprek die niet gekenmerkt wordt door een 
gezamenlijke zoektocht. Volgens hen komt debat qua doel overeen met 
overleg; het nemen van een besluit over een onderwerp (het besluit bij 
een debat is wie zijn standpunt het beste kon verwoorden). Debat ver-
schilt echter op een belangrijk punt omdat meningen bij een debat van te 
voren vaststaan en niet tot stand zijn gekomen door dialoog in de groep 
zoals bij overleg. Debat leert leerlingen hierdoor vooral om een argu-
ment te hebben, en niet om deze af te wegen (Parker & Hess, 2001). Zij be-
schouwen debat daarom niet als vorm van dialoog, maar zien wel de 
meerwaarde van debat wanneer het doel is om verschillen tussen perspec-
tieven te onderzoeken. 
 
Ondanks dat de participatie van leerlingen hoog is bij het voeren van 
dialoog, wordt de leerkracht gezien als een belangrijke factor voor het 
verloop ervan (Parker & Hess, 2001). De leerkracht dient een balans te 
vinden tussen aanwezigheid en teruggetrokkenheid. Een leerkracht kan 
er bijvoorbeeld voor kiezen om een meer aanwezige rol aan te nemen 
door gebruik te maken van de socratische methode, of een meer terugge-
trokken rol door leerlingen zelfstandig in groepjes te laten discussiëren. 
Maar ook binnen deze werkvormen dienen leerkrachten steeds een ba-
lans te vinden tussen controle en verantwoordelijkheid. Een voorbeeld is 
de rol van de leerkracht bij ‘structured academic controversy’, de coöperatieve 
methode waarin leerlingen door gestructureerde opdrachten inzicht krij-
gen in een onderwerp en overeenstemming bereiken over hun standpunt. 
Een leerkracht moet hierin een balans vinden bij de begeleiding van leer-
lingen tussen het houden van controle en het geven van verantwoorde-
lijkheid aan leerlingen: te veel begeleiding geeft leerlingen weinig verant-
woordelijkheid en te weinig begeleiding kan zorgen voor een onproduc-
tieve sfeer of lage taakgerichtheid (Solomon et al., 2001).  
Daarnaast heeft de leerkracht nog een specifieke taak: het faciliteren 

van een zorgzaam en democratisch klimaat (Parker & Hess, 2001). Een 
zorgzaam en democratisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor 
het voeren van een oprechte en democratische dialoog. Een dialoog ver-
loopt volgens Parker en Hess (2001) niet vanzelf oprecht en democra-
tisch, maar kunnen macht en status van deelnemers grote invloed heb-
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ben op de mate van participatie, de keuze van een onderwerp, de menin-
gen die geuit worden en de waardering van meningen. Volgens hen moet 
er daarom eerst een democratisch klimaat gecreëerd worden, en vervol-
gens onderhouden, dat voldoet aan twee voorwaarden: gelijke toegang en 
gelijke kansen. Het is volgens hen de taak van de leerkracht om dit de-
mocratische platform te creëren.  
Om dit te bewerkstelligen opperen Parker en Hess (2001) dat afwisse-

ling in werkvormen belangrijk is. Door afwisseling in de manier waarop 
dialoog gevoerd wordt, ervaren leerlingen dat zij op verschillende manie-
ren kunnen deelnemen aan een dialoog en worden mogelijkheden om 
gelijke kansen en gelijke toegang te krijgen uitgebreid. Dialoog kan bij-
voorbeeld afwisselend de nadruk leggen op ‘overleg’ of ‘seminar’, werk-
vormen kunnen afgewisseld worden door klassikale en coöperatieve 
werkvormen of groepen leerlingen kunnen door de leerkracht of henzelf 
samengesteld worden. Tevens kan dialoog plaatsvinden in afwisselende 
settings, bijvoorbeeld in de klas of in schoolbrede commissies.  
Ook in de methodiekomschrijving van de Groepsvergadering wordt 

de rol van leerkracht tijdens de Groepsvergadering op eenzelfde manier 
omschreven. De procesbewakende rol van de leerkracht, het afwisselen 
van werkvormen en manieren van vergaderen komen hierin aan bod.  
 
In literatuur over burgerschapsvorming wordt het voeren van dialoog 
met en tussen leerlingen beschouwd als een effectieve methode om 
competenties te ontwikkelen die nodig zijn om te kunnen participeren in 
de maatschappij (Schuitema et al., 2008). Het kan een positieve bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van burgerschapscompetenties zoals moreel 
denken, bewustwording van en reflectie op eigen waarden, kritisch den-
ken, communicatievaardigheden, perspectief nemen, argumenteren en 
democratische waarden als respect, tolerantie en autonomie (Schuitema 
et al., 2008; Solomon et al., 2001). Daarnaast kan het een positieve in-
vloed hebben op de ontwikkeling van een zorgzame en democratische 
gemeenschap (Lickona, 1997; Parker & Hess, 2001; Vieno et al., 2005). 
Onderzoek naar de invloed van dialoog in het onderwijs richt zich veelal 
op leerlingen in het voortgezet onderwijs. Er zijn echter ook aanwijzin-
gen dat leerlingen vanaf 7 jaar in staat zijn perspectief te kunnen herken-
nen en hierop te reflecteren (Schaffer, 1996) en dat zij al vanaf 5 jaar in 
staat zijn om te argumenteren in een dialoog (Kline, 1998). 
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Samengevat blijkt uit deze programmatheorie dat de Groepsvergadering 
aansluit bij twee van de drie typen dialoog die onderscheiden worden 
door Parker en Hess (2001): seminar (meningsvorming) en overleg (be-
sluitvorming). De werkvormen en rollen van de leerkracht komen in 
grote lijnen overeen met de beschrijving van Parker en Hess. Hoe leer-
krachten hun rol precies invullen, wordt in de Groepsvergadering echter 
niet beschreven. Hoe de rol van de leerkracht invulling krijgt is afhanke-
lijk van hun eigen inschatting van het verantwoordelijkheidsniveau en 
klimaat in de klas. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de Groepsvergadering er 
in verschillende groepen en op verschillende scholen uitgevoerd wordt, 
staan in dit hoofdstuk de volgende onderzoeksvragen centraal:  
 
1. Welk type dialoog wordt gevoerd tijdens de Groepsvergadering en hoe verlopen de 

processen van meningsvorming en besluitvorming?  
2. Welke rol heeft de leerkracht tijdens de Groepsvergadering en in hoeverre faciliteert 

de leerkracht een zorgzaam en democratisch klimaat? 
3. In hoeverre oefenen leerlingen democratische vaardigheden tijdens de Groepsvergade-

ring? 
 
 

Methodologie 
 
Het observatie-instrument 
Het doel van het observatie-instrument is om een beschrijving te maken 
van het verloop van de Groepsvergadering en de ontwikkeling van leer-
lingvaardigheden op klasniveau. Het instrument is niet bedoeld om uit-
spraken te kunnen doen over individuele leerlingen. Het observatie-
instrument is semi-gestructureerd.   
Het instrument is ontwikkeld in het pilotonderzoek op drie basisscho-

len in Utrecht, parallel aan de ontwikkeling van de methodiek voor de 
Groepsvergadering. In deze pilot zijn meerdere methoden van observa-
tieonderzoek uitgeprobeerd zoals het maken van video- en audio-
opnamen. Deze methoden bleken echter geen optimale data te genere-
ren: het aantal leerlingen in een klas bleek te groot om te kunnen filmen 
zonder de natuurlijke setting te verstoren, leerlingen spraken vaak door 
elkaar waardoor onduidelijk werd wat er gezegd werd en tijdens coöpera-
tieve werkvormen konden niet alle leerlingen in beeld gebracht worden. 



Hoofdstuk 5 

 96

Daarom is ervoor gekozen om te observeren in ‘real-time’: observatie 
door twee observatoren tijdens de Groepsvergaderingen in de klas. 
Het observatie-instrument bestaat uit drie delen (bijlage 4):  
1) feitelijke informatie, zoals datum, het aantal leerlingen, onderwerp van 
de vergadering, duur van de Groepsvergadering, opstelling van de 
klas. 

2) ontwikkeling van leerlingvaardigheden: gedurende de Groepsvergade-
ring wordt geteld welke leerlingen de vaardigheid ‘mening geven’, ‘ar-
gumenteren’ of ‘reageren op de ander’ laten zien. Dit aantal leerlingen 
wordt per vaardigheid opgeteld en in een schema ingevuld op een 
vier-puntschaal (1= (vrijwel) niemand; 2= minder dan de helft van de 
leerlingen; 3= meer dan de helft van de leerlingen; 4= (vrijwel) ieder-
een). 

3) procesbeschrijving: een beschrijving van de Groepsvergadering per 
topic. Topics zijn het verloop van de vergadering, betrokkenheid van 
leerlingen, proces van besluitvorming, consequenties van het besluit, 
mate van participatie, interactie tussen leerlingen onderling en met de 
leerkracht, rol van de leerkracht, rollen van leerlingen en reflectie op 
de vergadering. 

 
Flexibiliteit 
Het observatieonderzoek en het instrument zijn flexibel van aard. Dit 
betekent dat het instrument gedurende het onderzoek aangepast kon 
worden op basis van ervaringen met het instrument tijdens observaties. 
De belangrijkste aanpassing is na de eerste ronde observaties gedaan 
toen de manier waarop de ontwikkeling van vaardigheden geobserveerd 
werd onvoldoende nauwkeurig bleek. In de tweede en derde ronde is 
daarom niet meer geobserveerd of de leerlingen vaardigheden lieten zien 
op eigen initiatief of na aansporing van de leerkracht, maar enkel of zij 
vaardigheden laten zien. Het observatie-instrument zoals het tijdens de 
derde ronde observaties gebruikt is, is opgenomen als bijlage (bijlage 4).  
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Tabel 5.1 Geobserveerde klassen en leerkacht-, klas- en schoolken- 
    merken 
 
Groep N  

ob-
ser-
vaties 

N 
lln 

Onder-
wijs- 
ervaring  
leerkracht  
(in jaren) 

School 
 

School-
groep 

Denominatie Stedelijkheid 

1-2 3 18 34 E6 5-6-7 Openbaar Matig/Weinig/ 
Niet stedelijk 

3 1 23 4 E8 5-6-7 Islamitisch Zeer sterk 
stedelijk 

4 3 27 26 E7 1-2 Rooms-Kath. Matig/Weinig/ 
Niet stedelijk 

5 2 26 5 E2 3-4 Prot-Christ. Zeer sterk 
stedelijk 

6 3 27 0.5 E3 3-4 Rooms-Kath. Zeer sterk 
stedelijk 

7 3 27 6 E1 5-6-7 Openbaar Zeer sterk 
stedelijk 

8A 3 16 15 E4 5-6-7 Openbaar Sterk stedelijk 
8B 3 26 27 E5 1-2 Openbaar Sterk stedelijk 

 
Steekproef en respondenten 
Er is getracht optimale variatie tussen groepen te bewerkstelligen. Acht 
klassen zijn willekeurig geselecteerd, zodanig dat iedere leeftijdsgroep 
(groep 1 t/m 8) en iedere basisschool in het onderzoek vertegenwoor-
digd is. Eén leerkracht gaf geen toestemming voor observatie waarna een 
andere leerkracht binnen dezelfde school benaderd is. In tabel 5.1 zijn 
geobserveerde klassen weergegeven. 
In de periode januari-juni 2008 zijn per groep drie observaties gedaan 

met tussenpozen van ongeveer een maand. De eerste observatie vond 
plaats aan de start van blok 2. Leerlingen hadden toen drie introductie-
lessen en een aantal oefenvergaderingen gedaan.  
In het merendeel van de groepen is drie keer geobserveerd. In groep 3 

is één keer geobserveerd en de resultaten uit deze observatie kunnen 
daardoor niet gebruikt worden om de ontwikkeling te beschrijven binnen 
deze klas. In groep 5 is twee keer geobserveerd, deze groep is wel mee-
genomen in analyses. 
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Procedure 
De observaties zijn door twee onderzoekers uitgevoerd. Eén van deze 
onderzoekers, tevens ontwikkelaar van het observatie-instrument, heeft 
de andere onderzoeker getraind in het observeren. Daarna zijn een aantal 
‘proefobservaties’ gedaan in de praktijk. 
Tijdens de observaties hebben onderzoekers getracht de Groepsver-

gaderingen zo min mogelijk te verstoren door buiten de kring te zitten en 
niet te participeren. Voorafgaand aan de vergadering hebben onderzoe-
kers uitleg gegeven aan de leerkrachten over het doel van de observaties 
en de rol van de onderzoekers. Wanneer de leerkracht of leerlingen hier-
naar vroegen is deze uitleg ook gegeven aan leerlingen. Tijdens de 
Groepsvergadering hebben observatoren aantekeningen gemaakt aan de 
hand van het observatie-instrument (‘real-time’-observatie).  
Direct na afloop hebben de observatoren onafhankelijk van elkaar het 

observatieverslag geschreven. Deze twee verslagen werden vergeleken en 
samengevoegd door de onderzoeker. Discrepanties in de observatiever-
slagen wat betreft de ‘feitelijke informatie’ en ‘ontwikkeling van demo-
cratische vaardigheden’ werden op basis van discussie en consensus tus-
sen beide observatoren opgelost. Dit overleg tussen beide observatoren 
bevordert de inter-observatorbetrouwbaarheid (Baarda, De Goede & 
Teunissen, 2005). Om een zo rijk mogelijke procesbeschrijving te creë-
ren, zijn de procesbeschrijvingen samengevoegd, waarbij de beschrijving 
van de ene onderzoeker als basis diende voor het definitieve verslag en 
aangevuld werd met informatie van de andere. Het definitieve observa-
tieverslag, met het feitelijke deel, de vaardigheden en de procesbeschrij-
ving is ten slotte door beide observatoren gelezen, zo nodig aangepast en 
goedgekeurd. 
 
Analyse 
Alle observatieverslagen zijn geanalyseerd door één onderzoeker met 
behulp van het computerprogramma MAXqda2007. De analyse bestond 
uit verschillende stappen.  
Stap 1: Eerste verkenning en analyse van alle data 
In deze stap zijn de feitelijke informatie en procesbeschrijvingen verkend 
en gecodeerd (open coderen: Boeije, 2008). Dit heeft geresulteerd in een 
aantal thema’s: feitelijke informatie,   
inspraak en participatie van leerlingen, democratische vaardigheden, de 
rol van de leerkracht en de sfeer in de klas. De resultaten zijn op basis 
van deze thema’s verdeeld in een grofmazige codestructuur. 
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Stap 2: Samenvatten van observaties per groep 
Om de veelheid aan data inzichtelijker te maken, is per geobserveerde 
groep een samenvatting gemaakt van de drie observatiemomenten op de 
in stap 1 verkregen thema’s.  
Stap 3: Verbanden leggen 
De samenvattingen uit stap 2 en de codestructuur uit stap 1, zijn weder-
om verkend om verbanden te kunnen leggen tussen thema’s en tussen 
groepen. 
 
 
Terugkoppeling naar praktijk 
De resultaten na de eerste ronde observaties zijn ook afzonderlijk geana-
lyseerd en trapsgewijs teruggekoppeld naar leerkrachten. Resultaten zijn 
door de onderzoeker teruggekoppeld naar de programmaontwikkelaars, 
zij hebben vervolgens deze resultaten teruggekoppeld naar de betrokken 
onderwijsadviseurs, die dit ten slotte besproken hebben met de geobser-
veerde leerkrachten in de scholen (tussen de eerste en tweede ronde ob-
servaties). 
 
 



 

 

Tabel 5.2  Overzicht van onderwerpen, typen vergaderingen, besluitvormingsmethoden, werkvormen en rollen  
    voor leerlingen.  
 
Groep  Onderwerp Type Besluitvormings- 

Methode Werkvorm 

Rollen voor 
llnn. 

1-2    Obs. 1 Verdelen klusjes in de klas Besluitvormend Meerderheid Klassikaal - 
    Obs. 2 Waar gaat het schoolreisje heen? Besluitvormend Meerderheid Klassikaal - 
    Obs. 3 Werkkaarten zelf maken of niet? Besluitvormend Consensus Klassikaal - 
3    Obs.1 Wat vinden we van het schoolplein? Meningsvormend - Klassikaal Voorzitter 
4    Obs. 1 1. Lezen na de pauze 

2. Jassen ophangen 
Besluitvormend 1. Consensus 

2. Consensus 
1. Klassikaal 
2. Klassikaal 

- 

    Obs. 2 1. Kiezen voorleesboek 
2. Sneller stil zijn 

Besluitvormend 1. Meerderheid 
2. Consensus 

1. Klassikaal 
2. Klassikaal 

Tijdbewaker 

    Obs. 3 1. Hoe gaat het met de stoplichtmethode 
2. Kind van de week 
3. Kiezen Vaderdagcadeau 

Besluitvormend 1. Meerderheid 
2. Consensus 
3. Individuele keuze 

1. Klassikaal 
2. Klassikaal 
3. Klassikaal 

Tijdbewaker 

5    Obs. 1 Hoe lossen we ruzies op? Besluitvormend Consensus Klassikaal Voorzitter 
Notulist 

    Obs. 2 Hoe lossen we ruzies op? Besluitvormend Consensus Klassikaal Voorzitter 
Notulist 

6    Obs. 1 1. Gedrag in de klas 
2. Stopmethode 

Besluitvormend 1. Consensus 
2. Consensus  

1. Klassikaal 
2. Klassikaal 

Voorzitter 
Notulist 
Tijdbewaker 

    Obs. 2 1. Kandidaten voor creatieve commissie 
presenteren zich 
2. Lezen met kleuters 

1. Meningsvormend 
2. Besluitvormend 

1. - 
2. Consensus 

1. Klassikaal 
2. Coöperatief 

Notulist 
Tijdbewaker 

    Obs. 3 Invulling van vrijdagmiddag Meningsvormend - Coöperatief - 



 

 

Tabel 5.2  (vervolg) 
Groep  Onderwerp Type Besluitvormings- 

Methode Werkvorm 

Rollen voor 
llnn. 

7    Obs. 1 Taken in de klas Besluitvormend Meerderheid Klassikaal Notulist 
Tijdbewaker 

    Obs. 2 1. Wat moet er gebeuren als iemand 
zijn taak niet uitvoert? 
2. Wie zijn gekozen voor de commis-
sies? 

Besluitvormend 1. Meerderheid 
2. - 

1. Klassikaal 
2. Klassikaal 

Voorzitter 
Notulist 
Tijdbewaker 

    Obs. 3 Kandidaten voor schoolplein-commissie 
presenteren zich 

Meningsvormend - Klassikaal Voorzitter 
Notulist 
Tijdbewaker 

8A    Obs. 1 1. Wel/geen gameboy meenemen bij 
CITOtoets 
2. Spellen meenemen van thuis? 

Besluitvormend 1. Unaniem 
2. Unaniem 

1. Klassikaal 
2. Klassikaal 

Voorzitter 
Notulist 
Tijdbewaker 

    Obs. 2 1. Invulling van de gymles 
2. Activiteit met andere groep 

Besluitvormend 1. Meerderheid 
2. Meerderheid 

1. Klassikaal 
2. Klassikaal 

Voorzitter 
Notulist 
Tijdbewaker 

    Obs. 3 Wat te doen met de computers in de 
klas? 

Besluitvormend Meerderheid Klassikaal Voorzitter 
Notulist 
Tijdbewaker 

8B    Obs. 1 Invulling van de weekafsluiting Besluitvormend Consensus Coöperatief - 
    Obs. 2 Film Fitna: wel/niet uitzenden? Meningsvormend - (voorafgaand: 

consensus) 
Coöperatief Voorzitter 

    Obs. 3 Vrijheid van meningsuiting Meningsvormend - (voorafgaand: 
consensus) 

Coöperatief  - 
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Resultaten  
 
Hieronder worden de observatieresultaten gepresenteerd, geïllustreerd 
met tabellen en beschrijvingen van situaties. Beschrijvingen van resulta-
ten per groep zijn opgenomen in het technisch rapport (op te vragen bij 
de auteur). 
 
Overzicht van geobserveerde Groepsvergaderingen 
In tabel 5.2 is een overzicht te zien van de onderwerpen, typen vergade-
ringen, besluitvormingsmethoden, werkvormen en rollen voor leerlingen 
per groep en per vergadering. 
 
Onderwerpen 
In de meeste vergaderingen hebben leerlingen zelf kunnen bepalen over 
welk onderwerp vergaderd werd. In een aantal groepen was bijvoorbeeld 
een ideeënbus geplaatst waarin mogelijke bespreekpunten gedaan wer-
den, waarna een ‘agendacommissie’ samen met de leerkracht de onder-
werpen vaststelde.  
De vergaderonderwerpen lopen uiteen. In de meeste vergaderingen 

hadden de onderwerpen betrekking op situaties in de klas, zoals de verde-
ling van taken in de klas, de invulling van de gymles of de weekafsluiting. 
In vier groepen zijn klasoverstijgende onderwerpen besproken, bijvoorbeeld 
de inrichting van het schoolplein of deelname aan schoolcommissies. In 
één groep in de bovenbouw is gediscussieerd over een maatschappelijk 
thema: de vrijheid van meningsuiting. 
 
Processen van menings- en besluitvorming 
De handleiding van het programma beschrijft twee typen Groepsverga-
deringen: meningsvormende en besluitvormende vergaderingen. In alle 
groepen zijn besluitvormende vergaderingen geobserveerd, met uitzon-
dering van groep 3. In vier groepen (groepen 3, 6, 7 en 8) waren daar-
naast ook meningsvormende vergaderingen. 

Meningsvorming. Uit de observaties blijkt dat er twee typen me-
ningsvormende vergaderingen te onderscheiden zijn: inventariserende 
vergaderingen (groep 3 en 6) en vergaderingen waarin leerlingen werden 
gestimuleerd om elkaar te overtuigen (groep 6, 7 en 8). Deze twee typen 
hebben verschillende doelen en processen.  
In ‘inventariserende vergaderingen’ kregen leerlingen de kans om hun 

mening te geven over een bepaald onderwerp. Leerlingen gaven, zittend 
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in een grote kring of in kleine groepjes, hun mening of idee over bij-
voorbeeld het speelgoed op het schoolplein. Hierover werd niet in dis-
cussie getreden. Meningen en ideeën werden enkel verzameld om er in 
een later stadium een besluit over te nemen.  
De ‘overtuigingsgerichte vergaderingen’, geobserveerd in de boven-

bouw, verliepen anders en draaiden om overtuiging en discussie. Hier-
onder zijn twee voorbeelden uitgewerkt. 
 
 
‘Verkiezingsstrijd’ [Groep 6, observatie 2; groep 7, observatie 3] 
 
Een aantal leerlingen presenteerde zich als kandidaat-commissielid aan de groep, res-
pectievelijk voor de creatieve commissie en de schoolpleincommissie. Hiermee hoopten 
zij hun klasgenoten te overtuigen van hun visie en zo hun stem te winnen. De vijf kan-
didaten presenteerden zichzelf door hun standpunten op een zo overtuigend mogelijke 
manier voor het voetlicht te brengen in enkele minuten. Na deze korte presentaties was 
er gelegenheid om hen te bevragen over hun standpunt, zodat leerlingen een mening 
konden vormen over de meest geschikte kandidaat waarop zij later gaan stemmen. 
 

 
 
Debatteren [Groep 8B, observaties 2 en 3] 
 
Twee debatten in groep 8B hadden als onderwerp de vrijheid van meningsuiting. Aan-
leiding hiervoor was de maatschappelijke en politieke discussie over het al dan niet 
verbieden van de  film ‘Fitna’ van politicus Geert Wilders. Voorafgaand aan de debat-
ten werden kleine groepjes gevormd van vier leerlingen die voor of tegen een stelling 
waren. Deze groepjes moesten in een korte opdracht steekhoudende argumenten in-
ventariseren, volgens de methode van ‘structured academic controversy’. De debatten 
vonden daarna plaats volgens het Lagerhuisprincipe waarbij twee groepen hun mening 
verdedigen en een jury de winnaar van het debat bepaalde. Dit leverde verhitte discus-
sies op tussen de verschillende groepen.  
 

 
Besluitvormende groepsvergaderingen. In de besluitvormende ver-
gaderingen kregen leerlingen daadwerkelijk inspraak in onderwerpen. 
Leerlingen namen gezamenlijk een besluit, wat daarna ook navolging 
kreeg. In één groep waren de vergaderingen echter louter procedureel, en 
had het besluit geen consequenties. In deze groep werd wel gesproken en 
besloten over levensechte onderwerpen, maar werden zij vervolgens niet 
uitgevoerd.  
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Procedurele vergaderingen zonder gevolgen [Groep 8A] 
 
De leerkracht wilde de vergaderingen zoveel mogelijk laten lijken op ‘echte’ vergaderin-
gen zoals zij ze kent en wil leerlingen hiermee laten oefenen. Echter, de genomen be-
sluiten kregen geen vervolg. Het doel was te oefenen met de procedure van vergaderen. 
De vergaderingen duurden maar 20 minuten, waarschijnlijk door de lage betrokkenheid 
van leerlingen. Leerlingen namen weinig initiatief om iets te zeggen of actief deel te 
nemen en leken de vergaderingen gelaten over zich heen te laten komen. Desgevraagd 
gaven leerlingen aan vergaderen saai te vinden.  
 

 
De meeste besluitvormende vergaderingen hadden dezelfde opbouw: 
eerst een meningsvormende fase met inventarisatie van individuele idee-
en en meningen gevolgd door een besluitvormende fase. In één groep 
(groep 8A) verliep dit proces andersom: er werd eerst gestemd over een 
onderwerp, waarna hierover gesproken werd. 
 
Zoals ook in de handleiding beschreven staat kwam besluitvorming op 
verschillende manieren tot stand. Soms werden er meerderheidsbesluiten 
genomen en soms werd gezocht naar consensus. Beide manieren zijn in 
zowel onder-, midden- als bovenbouwgroepen geobserveerd.  
Meerderheidsbesluiten ontstonden door het principe van ‘meeste 

stemmen gelden’. Dit principe werd zonder moeilijkheden geaccepteerd 
door leerlingen, zowel met een meerderheids- als minderheidsstandpunt. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat een aantal leerkrachten teleurstelling 
voorkwamen door ook de mening van de minderheid te honoreren. De 
leerkracht gaf dan bijvoorbeeld aan dat het voorleesboek met de meeste 
stemmen eerst voorgelezen zou worden en daarna het andere. 
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Een voorbeeld van een groepsvergadering waarin besluitvorming een 
uitgelaten wedstrijdsfeer veroorzaakt.  
 
 
Meerderheidsbesluitvorming met een ‘wedstrijdsfeer’ [Groep 4, observatie 2] 
 
De 27 leerlingen van groep 4  zaten in een kring. Op het bord staat een lijst met boekti-
tels. Iedereen mag één voor één kiezen voor een boek dat zij graag als volgend voor-
leesboek willen. De leerkracht turft de stemmen op het bord. De betrokkenheid bij de 
stemming was erg hoog en leerlingen spoorden anderen aan te stemmen op hun voor-
keur en riepen ‘Yes! Yes!’ wanneer dat boek een stem kreeg. Er werd in meerdere ron-
des gestemd, waarbij de lijst steeds korter werd totdat er één boek verkozen werd tot ‘ 
winnaar’. Het tempo lag hoog en door de verschillende stemrondes liep de spanning 
steeds verder op.  

 

 
Het bereiken van consensus sprak minder tot de verbeelding van leerlin-
gen. Het zoeken naar consensus duurde langer dan het nemen van een 
meerderheidsbesluit en zorgde voor een minder uitgelaten sfeer. In de 
methodiekomschrijving wordt beschreven dat aandacht voor de minder-
heid belangrijk is bij het nemen van een besluit. Dit gebeurde dan ook 
expliciet. Het belangrijkste doel hiervan leek echter om de minderheid te 
overtuigen van de mening van de meerderheid, waardoor het proces 
soms een dwingend karakter kreeg. In plaats van samen te zoeken naar 
oplossingen waarin conflicterende meningen samengevoegd worden, 
werd dan de indruk gewekt dat de minderheid verplicht was overtuigd te 
raken door de meerderheid. 
Dit resulteerde er soms in dat de minderheid, ongeacht de argumenta-

tie van de meerderheid, instemde met de mening van de meerderheid 
zonder daadwerkelijk overtuigd te zijn.  
Het bereiken van consensus gebeurde op twee manieren: samen met 

de hele groep (in onder-, midden- en bovenbouw) en in kleine groepjes 
(in bovenbouw).  
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Deze processen worden hieronder geschetst: 
 

 
Consensus bereiken met de hele groep [in meerdere groepen geobserveerd] 
 
Eerst werden verschillende meningen of ideeën geïnventariseerd over een onderwerp. 
Over deze ideeën werd een stemming gehouden. Deze stemming leverde een meerder-
heid en een minderheid op waarna de minderheid werd gevraagd (meestal individueel: 
één voor één) waarom zij het niet eens waren met de meerderheid. In sommige verga-
deringen werd deze minderheid snel overtuigd door tegenargumenten van de meerder-
heid of de leerkracht en in andere vergaderingen werd het meerderheidsbesluit iets 
aangepast waardoor de minderheid ook akkoord ging met het besluit. 
 

 
 
Consensus bereiken met coöperatieve werkvormen [in meerdere groepen geobser-
veerd] 
 
Leerlingen werkten in groepen van drie of vier leerlingen samen aan korte, voorgestruc-
tureerde opdrachten van een paar minuten. Zij vormden eerst individueel hun mening 
(bijvoorbeeld door deze op te schrijven), vervolgens uitten zij deze mening naar elkaar, 
beargumenteerden hun mening, stelden vragen aan anderen, wijzigden eventueel hun 
eigen mening en bereikten ‘als vanzelf’ overeenstemming over een onderwerp. 
 

 
Opvallend is dat het dwingende karakter van sommige klassikale verga-
deringen afwezig was in vergaderingen met kleine groepjes. Leerlingen 
leken zich vrij te voelen om hun (afwijkende) mening te geven.  
 
De leerkracht 
De rol en handelingen van de leerkracht tijdens de Groepsvergaderingen 
zijn samengevat in tabel 5.3. 



 

 

 
 Tabel 5.3 De rol en handelingen van de leerkracht tijdens de Groepsvergadering 
 
Groep  1-2 3 4 5 6 7 8A 8B 

Observatie 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Rol Vz Vz Vz C Vz Vz Vz T T T Vz Vz Vz C C C C C Vz C Vz 
Reguleren ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - - + + ++ + +/- - +/- + +/- - +/- 
Structureren:                      
Introduceren 
onderwerp 

+ + + -- +/- +/- +/- -- -- -- + +/- -- -- -- -- -- -- + -- + 

Parafraseren ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ -- -- -- +/- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Verduidelijken - - - +/- -- -- -- -- -- +/- -- +/- -- + -- -- +/- + - +/- +/- 
‘Afkappen’ -- -- -- ++ - + - -- - - - - +/- +/- -- -- -- -- -- -- -- 
Stimuleren:                      
Vragen stellen ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ -- -- -- -- -- +/- - - - -- - -- -- -- 
Doorvragen - + ++ ++ + + + -- -- -- + - + - - -- -- +/- - -- - 
Reflecteren + -- -- +/- + + + -- -- + + + +/- - - -- - -- + + + 
Orde houden -- -- +/- +/- - - + + +/- + + ++ ++ + + -- -- +/- - - - 
Inhoudelijk 
sturen 

+ ++ - -- +/- +/- +/- -- -- -- -- -- +/- - -- -- +/- - -- -- -- 

Aanwijzingen 
geven aan 
vz/not/tijdb. 

0 0 0 ++ 0 +/- +/- - +/- - 0 0 0 ++ + - ++ ++ 0 ++ 0 

Noten  
++ erg veel; + vrij veel; +/- enigszins; - weinig; -- niet; 0 niet van toepassing; Vz Voorzitter; C Coach; T Toeschouwer 
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In de tabel is te zien dat leerkrachten in de laagste groepen (groep 1-2, 
groep 3 en groep 4) in hoge mate de vergadering reguleerden, structu-
reerden en leerlingen stimuleerden deel te nemen. Deze leerkrachten 
parafraseerden of herhaalden vaak wat leerlingen zeggen en vatten dit 
samen. Ook het stellen van vragen en doorvragen op de mening van 
leerlingen is vaak geobserveerd in deze groepen. 
In hogere groepen (groep 5 t/m 8) wisselde de mate waarin de leer-

krachten regulerend handelden. Een aantal leerkrachten stelden zich te-
ruggetrokken op, bijvoorbeeld in groep 5 en groep 6 waar de leerkracht 
de rol van toeschouwer aannam, terwijl anderen een duidelijke rol had-
den door voorzitter of coach te zijn. 
 
De rollen van voorzitter, coach en toeschouwer hebben verschillende 
kenmerken en worden hieronder beschreven.  

De voorzitter. De rol van voorzitter was vooral structurerend van 
aard: leerkrachten introduceerden onderwerpen, vatten samen of verdui-
delijkten de mening van een leerling wanneer zij dit nodig vonden.  
In de onder- en middenbouwgroepen hadden leerkrachten een sterker 
aanwezige rol dan in de bovenbouw. In de onder- en middenbouwgroe-
pen stimuleerden zij de ontwikkeling van democratische vaardigheden 
veelvuldig door vragen te stellen en in te gaan op de meningen van leer-
lingen. In de bovenbouwgroepen had de leerkracht als voorzitter een 
meer teruggetrokken rol: zij stimuleerden leerlingen minder door vragen 
te stellen en lieten leerlingen zelfstandiger overleggen. Vooral wanneer er 
coöperatieve werkvormen gebruikt werden (zoals in groep 6 en groep 
8B) lieten zij leerlingen zelfstandig overleggen en was de rol van de leer-
kracht meer procesbewakend.  

De coach. De leerkracht met een coachende rol trad minder op de 
voorgrond dan de leerkracht die de rol van voorzitter had. De coachende 
leerkracht structureerde de vergadering niet direct, maar deed dit door 
aanwijzingen te geven aan de leerling die voorzitter was. De leerkracht 
zat meestal naast de voorzitter en had – gevraagd of ongevraagd – re-
gelmatig contact door hem of haar iets in te fluisteren of hardop aanwij-
zingen te geven. Bijvoorbeeld door aan te geven wanneer er overgegaan 
kon worden op de besluitvorming of door aan te geven dat hij/zij door 
moest vragen op een mening van een leerling. In groep 3 nam de leer-
kracht de leiding regelmatig over van de voorzitter door het woord te 
nemen en vragen te stellen aan leerlingen. In hogere groepen gebeurde 
dit minder vaak, hoewel de leerkracht ook dan soms sterk aanwezig was.  
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De toeschouwer. In twee groepen – groep 5 en groep 6 – waren 
leerkracht toeschouwers. Deze rol kenmerkte zich door sterke terugge-
trokkenheid: zij structureerden de vergadering niet, noch stimuleerden zij 
de leerlingen. Zij grepen een enkele keer in, vooral om orde te houden. 
De verantwoordelijkheid voor het verloop werd in deze vergaderingen 
gedragen door de leerlingen zelf, en in het bijzonder door de leerling-
voorzitter. Leerlingen kregen maximale vrijheid om hun mening te uiten. 
Echter, de verantwoordelijkheid leek voor beide voorzitters te groot, 
waardoor de vergaderingen ongestructureerd en niet altijd democratisch 
verliepen. 
 
Ongeacht hun rol werd door de leerkracht aan het einde van de vergade-
ring meestal kort gereflecteerd op het verloop van de vergadering, samen 
met leerlingen. Dit gebeurde meestal door de groep een paar korte vra-
gen te stellen, zoals ‘hoe ging de vergadering?’, ‘heeft iedereen zijn mening kunnen 
geven?’ en ‘heeft iedereen goed geluisterd?’. De antwoorden van leerlingen hier-
op waren kort en meestal positief. In groepen waar coöperatieve werk-
vormen gebruikt werden, werd ook tijdens de vergadering geëvalueerd: 
na afloop van een korte coöperatieve opdracht vroeg de leerkracht dan 
bijvoorbeeld hoe de samenwerking was gegaan. De reflectiemomenten 
leken, gezien de korte duur, geen prioriteit te hebben binnen de Groeps-
vergaderingen. 
 
Rollen voor leerlingen  
In alle groepen hebben leerlingen rollen vervuld: in de onderbouw was 
een leerling ‘helper’ en in andere groepen waren leerlingen voorzitter, 
tijdbewaker of notulist. 
De rol van voorzitter leek de meest veeleisende rol voor leerlingen; 

dit is geobserveerd in midden- en bovenbouwgroepen. Deze voorzitters 
waren erg verschillend: soms timide, soms erg assertief en mondig. Zoals 
ook in de methodiek beschreven is, horen er vele taken en verantwoor-
delijkheden bij de rol van voorzitter: zoals het structureren van de verga-
dering, leiding geven, vragen stellen, doorvragen, parafraseren, samenvat-
ten en orde houden.  
Alle voorzitters waren nog onervaren in hun rol. Zij leken niet altijd 

te weten wat er van hen verwacht werd, wat zich dan uitte in vragende 
blikken van voorzitters richting de leerkracht. De leerkrachten boden 
vervolgens in meer of mindere mate ondersteuning aan de voorzitter. Dit 
leek bepalend voor het democratische verloop van de vergadering. Hier-
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onder worden twee situaties geschetst waarin de voorzitter veel en weinig 
ondersteuning kreeg van de leerkracht. 
 
 
Leerkracht biedt veel ondersteuning aan voorzitter [groep 3 en groep 8A] 
 
In groep 3 was de voorzitter een timide meisje dat weinig initiatief nam om vragen te 
stellen. De leerkracht gaf haar veelvuldig aanwijzingen over hoe vragen te stellen en 
nam de leiding meerdere malen over om zelf vragen te stellen aan leerlingen of orde te 
houden. In groep 8A kreeg de voorzitter ook ondersteuning van de leerkracht, die hem 
bijvoorbeeld meerdere malen wees op het feit dat hij zijn eigen mening niet mocht 
opleggen aan andere leerlingen. 
 

 
 
Leerkracht biedt minimale ondersteuning aan voorzitter [Groep 5] 
 
Tijdens de geobserveerde vergaderingen in groep 5 had de leerkracht steeds een erg 
teruggetrokken rol. Ze zat buiten de kring en vertelde de groep dat ze moesten doen 
alsof ze er niet was. Alleen om orde te houden greep de leerkracht in, maar deed dit  
zonder de vergadering te onderbreken. 
De vergaderingen werden voorgezeten door dezelfde leerling: een mondig en assertief 
meisje. Zij leek in haar element als voorzitter en voerde haar taak geheel zelfstandig uit. 
Zij gaf leerlingen de beurt om oplossingen aan te dragen om beter om te kunnen gaan 
met conflicten. Zij reageerde op elk idee met één of meer tegenargumenten waaruit 
bleek waarom de genoemde oplossing niet geschikt  zou zijn. Sommige leerlingen rea-
geerden hierop, anderen niet. Toen iedereen die een oplossing wilde geven dit gedaan 
had nam de voorzitter het woord en droeg zelf een oplossing aan. Over deze oplossing 
werd voor of tegen gestemd.  
 

 
Samengevat blijkt uit de observaties dat de rol van voorzitter veeleisend 
is. Een rol waar veel competenties voor nodig zijn die betrekking hebben 
op het bewaken van het democratische proces, het stimuleren van leer-
lingen om te participeren en het inhoudelijke verloop. De mate waarin de 
leerkracht het democratische proces ondersteunt en bewaakt leek bepa-
lend voor de mate waarin de vergadering democratisch verliep. 
 
De rollen van notulist en tijdbewaker waren minder veeleisend en zijn in 
de meerderheid van de groepen geobserveerd. De taken en verantwoor-
delijkheden behorende bij deze rollen werden meestal niet expliciet be-
noemd tijdens de vergadering, waardoor het tijdens observaties soms 
onduidelijk bleef voor de onderzoekers wat de notulist precies deed en 
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wat er zou gebeuren met notulen. De taken en verantwoordelijkheden 
van de tijdbewaker waren zichtbaarder en gemakkelijk voor leerlingen. 
Zowel de tijdbewaker als de notulist werden soms ondersteund door de 
leerkracht. De leerkracht gaf dan bijvoorbeeld een samenvatting die de 
notulist moest opschrijven, of de leerkracht vroeg de tijdbewaker hoe 
lang zij nog de tijd hadden voor een onderdeel van de vergadering.  
 
De ontwikkeling van democratische vaardigheden 
Democratische vaardigheden zijn in deze studie geoperationaliseerd als 
het geven van een mening, het geven van een argument en reageren op 
de ander. In tabel 5.3 is te zien hoeveel leerlingen deze vaardigheden 
hebben geoefend tijdens de Groepsvergaderingen.  
 
 
Tabel 5.3 De ontwikkeling van democratische vaardigheden 
 

Groep 1-2 3 4 5 6 7 8A 8B 

Observa-
tie 

1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Mening + + + + + + + +
+ 

+ + - 
++
* 

+
+ 

+ + - + + - ++
* 

+ 
++
* 

+ 

Argu-
ment 

- - - - - - - + - - - 
+* 

-- - - - + - - ++
* 

++
* 

+ 

Interac-
tie 

- -
- 

- - -- -
- 

-
- 

- - - - 
+* 

-- - - - - - - ++
* 

+ 
++
* 

+ 

Noten:  
++ allen; + meer dan de helft; - minder dan de helft; -- niemand 
* = tijdens coöperatieve werkvorm 

 
 

Mening geven . Zowel in de onder-, midden- als bovenbouwklas-
sen heeft de meerderheid van de leerlingen tijdens de Groepsvergadering 
zijn of haar mening gegeven. Het geven van een mening betekende in 
iedere klas dat leerlingen een idee, oplossing of een voorbeeld noemden. 
Leerlingen gaven hun mening in de hele groep, maar in de bovenbouw-
klassen ook in kleine groepjes of in de vorm van een presentatie.  

Argumenteren. Het geven van argumenten werd in de onderbouw 
een enkele keer geobserveerd nadat de leerkracht een individuele leerling 
hiertoe aanspoorde. In de middenbouw werden vaker argumenten gege-
ven, maar steeds door minder dan de helft van de leerlingen, ook wan-
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neer de leerkracht of voorzitter hiertoe aanspoorde. Ditzelfde geldt ook 
voor bovenbouwklassen, maar wanneer er in kleine groepjes overlegd 
werd, nam het aantal leerlingen dat argumenten gaf toe. 

Reageren op elkaar. In zowel onder-, midden- als bovenbouwgroe-
pen reageerden leerlingen weinig of niet op de mening van andere leer-
lingen wanneer een Groepsvergadering klassikaal werd gehouden. Leer-
lingen gaven hun eigen mening meestal zonder in te gaan op voorgaande 
meningen en spraken hierbij doorgaans richting de leerkracht of de 
voorzitter. Echter, in niet klassikale Groepsvergaderingen (debatten, 
presentaties en coöperatieve werkvormen), geobserveerd in bovenbouw-
groepen, reageerden meer leerlingen op een ander door vragen te stellen 
of tegenargumenten te noemen. 

 
Er is geen duidelijke ontwikkeling geobserveerd in de mate waarin leer-
lingen democratische vaardigheden oefenen in het half jaar dat geobser-
veerd is. Doorgaans lijkt er geen duidelijke stijging van het aantal leerlin-
gen tussen de eerste en derde observatie.  
Uit tabel 4.3 is ten slotte te zien dat het aantal leerlingen dat oefent 

met democratische vaardigheden toeneemt wanneer coöperatieve werk-
vormen gebruikt worden. 
 
 

Conclusie en discussie 
 
In de methodiekomschrijving van het programma DBB wordt de 
Groepsvergadering het democratische hart van het programma ge-
noemd. Door de Groepsvergadering structureel in te voeren in alle groe-
pen beogen de programmaontwikkelaars een platform voor meningsui-
ting te ontwikkelen en leerlingen een stem te geven in alledaagse situaties 
in de klas of de school. Tevens wordt de ontwikkeling van competenties 
beoogd, zoals het kunnen vormen en uiten van een mening, luisteren, 
argumenteren en zich kunnen verplaatsen in andermans perspectief. 
In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Groeps-
vergadering wordt uitgevoerd in groep 1 t/m 8. In een periode van een 
half jaar zijn acht basisschoolklassen van verschillende scholen geobser-
veerd tijdens de uitvoering van de Groepsvergaderingen.  
 
Uit deze studie blijkt dat de Groepsvergadering inderdaad een platform 
voor meningsuiting biedt en leerlingen inspraak geeft in alledaagse pro-
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blemen of situaties in de klas of de school. Onderwerpen uit de leefwe-
reld van leerlingen worden in de Groepsvergadering aangegrepen om 
aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Volgens Lawy & Biesta 
(2006) een belangrijk element van burgerschap-als-praktijk en een manier 
om de school te ontwikkelen tot een democratische gemeenschap (zie 
hoofdstuk 2).  
 
Processen van menings- en besluitvorming  
In de programmatheorie is de Groepsvergadering omschreven als een 
manier om dialoog te voeren: een gezamenlijke zoektocht waarbij geluis-
terd en gepraat wordt (Parker & Hess, 2001). De meningsvormende en 
besluitvormende vergaderingen sluiten in theorie aan bij de typen ‘semi-
nar’ en ‘overleg’ van Parker en Hess (2001).  
Het merendeel van de geobserveerde vergaderingen was besluitvor-

mend, enkelen meningsvormend. In eerste instantie lijken de Groepsver-
gaderingen overeen te komen met de typen ‘seminar’ en ‘overleg’ zoals 
ze omschreven worden door Parker en Hess (2001). Echter, dialoog 
wordt gekenmerkt door het uitwisselen van perspectieven en het kritisch 
evalueren van de eigen standpunten. Hiervan was niet altijd sprake tij-
dens de Groepsvergaderingen. In de vergaderingen die in een grote kring 
werden gehouden, uitten leerlingen hun mening, maar bleef het geza-
menlijk vormen van een mening en het uitwisselen van perspectieven uit. 
Leerlingen spraken voornamelijk hun eigen mening uit zonder hierbij de 
anderen te betrekken. Dit wordt goed geïllustreerd door de besluitvor-
mingsprocessen. De nadruk lag hier vaak op het nemen van een besluit en 
het bereiken van een resultaat. Bijvoorbeeld door de minderheid snel te 
overtuigen van de meerderheidsmening of door in rap tempo te stem-
men en een meerderheidsbesluit te nemen. Door deze nadruk op be-
sluitvorming en het eindresultaat ontstaat de kans dat het democratische 
besluitvormingsproces verwordt tot een kunstje of een noodzakelijk ritu-
eel. Leerlingen leren hierdoor dat zij een mening mogen hebben en hoe 
zij deze kunnen uiten, maar hier is niet per se sprake van een dialoog 
waarbij een gezamenlijk besluit gevormd wordt.  
Echter, in een aantal Groepsvergaderingen was wel sprake van inter-

actie en uitwisseling wanneer coöperatieve werkvormen gebruikt werden. 
De korte opdrachten van de methode van structured academic controversy 
gaven leerlingen meer gelegenheid hun eigen mening te vormen, deze uit 
te wisselen en samen te komen tot consensus. De kleine groepjes van 4 
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tot 5 leerlingen lijkt meer gelegenheid en veiligheid te bieden om te rea-
geren op elkaar en het oneens te zijn.  
Daarnaast zou ook meer aandacht op het proces van dialoog en reflectie 
hierop het uitwisselen van en ingaan op elkaars perspectieven kunnen 
stimuleren. Bijvoorbeeld door vergaderingen over onderwerpen waar 
leerlingen geen direct belang bij hebben af te wisselen met vergaderingen 
waarin zij inspraak krijgen in hun eigen situatie. 
 
De rol van de leerkracht: faciliteren, stimuleren en bewaken 
De leerkracht speelt een belangrijke rol in de Groepsvergadering. Parker 
en Hess (2001) stellen dat een leerkracht het democratische en zorgzame 
klimaat moeten faciliteren en bewaken, door een juiste balans te vinden 
tussen het houden van controle en het geven van verantwoordelijkheid 
aan leerlingen of gelijke toegang en kansen te bieden door werkvormen 
af te wisselen.  
Uit deze studie blijkt dat de rol van de leerkracht erg belangrijk kan 

zijn en het proces van vergaderen sterk kan beïnvloeden door aan- of 
afwezigheid. Er zijn drie rollen te onderscheiden: 

- De leerkracht als voorzitter structureert de vergadering, stimuleert 
leerlingen in hoge mate om te participeren en neemt de verant-
woordelijkheid voor het verloop van de vergadering.  

- De leerkracht als coach ondersteunt de leerlingvoorzitter. De leer-
kracht deelt de verantwoordelijkheid voor het verloop van de 
vergadering met de leerlingen en biedt structuur waar nodig en 
stimuleert participatie van leerlingen.  

- De leerkracht als toeschouwer heeft een minimale rol en legt de ver-
antwoordelijkheid voor het verloop van de vergadering bij de 
voorzitter en/of de groep.  

Reflectie op het verloop van de vergadering gebeurde altijd op initiatief 
van de leerkracht.  
Om het democratische en zorgzame klimaat te faciliteren en te bewa-

ken lijkt de rol van coach het meest geschikt. De leerkracht kan dan 
enerzijds ingrijpen op het moment dat de sfeer onveilig wordt voor leer-
lingen of als de vergadering niet democratisch verloopt, maar kan ander-
zijds leerlingen de verantwoordelijkheid geven voor het verloop van de 
vergadering en besluitvorming.  
Wanneer leerlingen (nog) niet in staat zijn om zelf het voorzitterschap 

te vervullen, kan de leerkracht ook zelf voorzitter zijn, maar dient zich 
dan wel bewust te zijn van de grote invloed die hij of zij kan hebben op 
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besluitvorming. De juiste manier van vragen stellen en doorvragen zijn 
dan van belang om de leerkrachtgerichtheid niet te groot te laten zijn. 
De leerkracht als toeschouwer geeft de volledige verantwoordelijkheid 

uit handen, en kan hiermee het verloop nog maar weinig beïnvloeden. 
Om het democratische proces niet in gevaar te laten komen, lijkt deze rol 
alleen gewenst wanneer leerlingen veel ervaring hebben met de Groeps-
vergadering en het klimaat zelf kunnen bewaken.  
De rol van de leerkracht is echter moeilijk vooraf te bepalen. Zoals 

ook in de methodiekomschrijving staat is de keuze afhankelijk van ver-
schillende factoren, zoals leeftijd, ervaring met de Groepsvergadering, de 
inschatting van het verantwoordelijkheidsniveau van leerlingen en het 
klimaat in de groep. 
 
In hoeverre oefenen leerlingen democratische vaardigheden tij-
dens de Groepsvergadering? 
Een belangrijk doel van de Groepsvergadering is om leerlingen te laten 
oefenen met democratische vaardigheden. De methodiekomschrijving 
benoemt verschillende ontwikkeldoelen, verwoord in vaardigheden, per 
leeftijdsgroep. Uit de programmatheorie bleek dat dialoog bij kan dragen 
aan de ontwikkeling van competenties als moreel denken, bewustwor-
ding van en reflectie op eigen waarden, kritisch denken, communicatie-
vaardigheden, perspectief nemen, argumenteren en democratische waar-
den als respect, tolerantie en autonomie (Schuitema et al., 2008; Solomon 
et al., 2001), en er zijn aanwijzingen dat dit al vanaf jonge leeftijd kan 
(Kline, 1998; Schaffer, 1996).  
Uit de observaties is gebleken dat leerlingen tijdens Groepsvergade-

ringen in een grote kring veelal oefenen met het geven van een mening 
en minder met argumenteren en reageren op elkaar. In Groepsvergade-
ringen waarin coöperatieve werkvormen gebruikt werden, geobserveerd 
in de bovenbouw, lijken leerlingen vaker te oefenen met argumenteren 
en reageren op elkaar. Binnen klassen is in een periode van een half jaar 
weinig ontwikkeling gezien in de mate waarin leerlingen deze democrati-
sche vaardigheden oefenden. 
Het oefenen met het uiten van de mening werd meestal expliciet ge-

stimuleerd, terwijl het geven van argumenten en reageren op elkaar min-
der expliciet aan bod kwamen. Meer expliciete stimulans, in werkvormen 
of door de leerkracht, zou het ontwikkelen van deze vaardigheden kun-
nen versnellen. Eveneens zou meer ervaring met vergaderingen het aan-
tal leerlingen dat argumenten geeft kunnen verhogen. De Groepsverga-
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dering is immers ontwikkeld op een ontwikkellijn. Ten tijde van de ob-
servaties misten de oudere leerlingen de basis die eerder gelegd wordt. 
Meer onderzoek op langere termijn zou hier meer inzicht in kunnen ge-
ven. 
 
 

Beperkingen en aanbevelingen 
 
Dit onderzoek geeft een eerste indruk van het verloop van de Groeps-
vergaderingen in verschillende groepen door observaties in deze groepen 
tijdens de uitvoering van de Groepsvergaderingen. Het onderzoek is 
explorerend van aard en resultaten geven een breed beeld van processen. 
Resultaten geven dus geen gedetailleerd beeld van de Groepsvergaderin-
gen, maar beogen een globaal beeld te schetsen.  
Een eerste beperking van dit onderzoek is de methode van observatie 

in real-time. Er konden vanwege budgettaire en technische beperkingen 
geen video-opnamen worden gemaakt. Ofschoon de betrouwbaarheid 
van de observaties verhoogd is door de aanwezigheid van twee observa-
toren, kunnen resultaten moeilijk gecontroleerd worden.  
Een andere beperking is de vergelijkbaarheid van de geobserveerde 

groepen. Om een breed beeld te krijgen van de uitvoering van de 
Groepsvergadering is een grote variatie aan groepen geselecteerd met 
verschillen in leeftijd en context. Echter, vergelijkingen tussen deze 
groepen zijn hierdoor moeilijk te maken, waardoor uitspraken over het 
effect van de Groepsvergadering moeilijk zijn. Om in toekomstig onder-
zoek op een betrouwbare manier vergelijkingen tussen groepen te maken 
kan de Groepsvergadering op verschillende manieren geobserveerd wor-
den: bijvoorbeeld door verschillende leeftijdsgroepen te observeren bin-
nen één school waardoor de leerlingpopulatie vergelijkbaar is, door 
meerdere groepen te observeren die gelijk zijn in leeftijd of context of 
door meerdere groepen te observeren met dezelfde leerkracht waardoor 
leerkrachtgedrag vergelijkbaar is. 
Ten slotte zijn de conclusies uit deze studie moeilijk te generaliseren 

naar andere scholen waar de Groepsvergadering of soortgelijke metho-
dieken gebruikt worden. De observaties zijn gedaan in groepen zonder 
eerdere ervaring met de Groepsvergadering en in een fase waarin de me-
thodiek nog in ontwikkeling was. Resultaten zijn daarom vooral bruik-
baar voor verdere ontwikkeling van de methodiek. Om meer zicht te 
krijgen op de manier waarop de Groepsvergadering wordt uitgevoerd in 
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andere scholen zou het zinvol zijn om deze studie te herhalen met ge-
bruikmaking van een uitontwikkelde methodiek en leerlingen en leer-
krachten met meer ervaring. 
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Invloed 





Inleiding bij deel III 

 121

Inleiding bij deel III 
 
Uit de programmatheorie bleek dat het programma meerdere doelen 
beoogt op school-, klas- en leerlingniveau: de ontwikkeling van een de-
mocratische gemeenschap, het ontwikkelen van een positief sociaal-
emotioneel klimaat, het ontwikkelen van burgerschapscompetenties en 
het ontwikkelen van intra- en interpersoonljke competenties.  
Ondanks de smalle empirische kennisbasis op het gebied van burger-

schapsvorming bleek voor het programma als geheel – maar ook voor de 
afzonderlijke activiteiten – in meer of mindere mate empirisch aanwij-
zingen te bestaan dat deze de gewenste invloed zou kunnen hebben. Uit 
de programmatheorie kon daarom geconcludeerd worden dat het pro-
gramma ‘in theorie veelbelovend’ is, volgens de systematiek van Van 
Yperen en Veerman (2008). 
De vraag rijst nu of met het programma deze doelen ook in werke-

lijkheid bereikt worden. Wat is de invloed van het programma wanneer 
het in de dagelijkse praktijk uitgevoerd wordt? Heeft het programma een 
verschillende invloed op basisscholen met verschillende kenmerken? Wat 
is de invloed van het programma op leerlingen van verschillende leeftij-
den?  
Deel III van dit proefschrift richt zich op het beantwoorden van deze 

vragen. Daartoe is het programma gedurende één schooljaar geïmple-
menteerd en uitgevoerd op verschillende basisscholen. Met een quasi-
experimenteel onderzoeksdesign, met voor- en nameting en controle-
groep, zijn verschillende uitkomsten gemeten op verschillende niveaus. 
(Zie hoofdstuk 3 voor een overzicht van experimentele en controlescho-
len, hun kenmerken en vergelijkbaarheid) 
In de volgende vier hoofdstukken wordt verslag gedaan van de in-

vloed van het programma op uitkomsten op klasniveau en leerlingniveau 
(gericht op het rechter gedeelte van het logic model dat in hoofdstuk 1 ge-
presenteerd is). Hierbij is de perceptie van leerkrachten en leerlingen 
gebruikt.  
In hoofdstuk 6 staat de invloed van het programma op het klasklimaat 

centraal. Leerkrachten van groep 1 tot en met 8 hebben een vragenlijst 
ingevuld over het inspraak- en sociaal-emotionele klimaat in hun eigen 
klas. In hoofdstuk 7 is de invloed van het programma op burgerschapsge-
drag van leerlingen onderzocht. Leerkrachten van groep 1 tot en met 8 
hebben over vijf – willekeurig gekozen – leerlingen in hun klas een vra-
genlijst ingevuld over burgerschapsgedrag (Ten Dam, Geijsel, Ledoux & 
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Reumerman, 2008b). Door deze resultaten te aggregeren naar klasniveau 
is een maat verkregen die een beeld geeft van het burgerschapsgedrag in 
de klas. In hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de invloed van het 
programma op burgerschapscompetenties van leerlingen. Alle leerlingen van 
groep 7 en 8 hebben een vragenlijst ingevuld die hun kennis, attitude, 
vaardigheid en reflectie meet op het gebied van vier sociale taken (Ten 
Dam, Geijsel, Ledoux & Reumerman, 2008a). In hoofdstuk 9 wordt de 
invloed van het programma op een meer open en kwalitatieve wijze zicht-
baar gemaakt. In deze studie wordt geen gebruik gemaakt van een quasi-
experimenteel design met een vooraf vastgestelde vragenlijst, maar heb-
ben leerkrachten op experimentele scholen een aantal open vragen be-
antwoord over de veranderingen die het programma volgens hen teweeg 
heeft gebracht in hun klas, de school en bij henzelf. De resultaten van dit 
hoofdstuk geven op een andere manier weer wat de invloed van het pro-
gramma geweest is en verrijken de resultaten van hoofdstukken 6, 7 en 8. 
 
Belangrijk om op te merken is dat deze kwanitatieve studies naar de 
werkzaamheid van het programma DBB exploratief van aard zijn. Zij 
zijn bedoeld om een eerste inzicht te krijgen in de invloed van het pro-
gramma op verschillende basisscholen in Nederland. Gegevens rondom 
de verschillen in ontwikkeling op verschillende scholen en in verschillen-
de contexten leveren waardevolle aanknopingspunten voor de verdere 
ontwikkeling van het programma. Echter, om twee redenen kunnen in 
dit stadium nog geen definitieve uitspraken gedaan worden over de ef-
fectiviteit van het programma. 
Ten eerste zorgen de theoretische uitgangspunten van het programma 

ervoor dat een direct verband tussen het programma en de ontwikkeling 
van leerlingen moeilijk te leggen is. Het programma probeert de school 
te ontwikkelen tot een proeftuin voor democratisch burgerschap. Bur-
gerschap wordt beschouwd als een ‘praktijk’ en niet zozeer als ‘uitkomst’ 
(Lawy & Biesta, 2006). Alledaagse situaties zijn uitgangspunt voor het 
vormgeven van burgerschap in de school in dit programma, en niet zo-
zeer het uitvoeren van lessen om competenties aan te leren. Het pro-
gramma an sich is dus in essentie niet zozeer gericht op het behalen van 
een bepaalde uitkomst voor leerlingen (‘na één schooljaar ben je 
wel/geen goede burger’), maar op het ontwikkelen van een democrati-
sche gemeenschap waarin de voorwaarden geschapen worden om bur-
gerschapscompetenties te ontwikkelen. Het programma DBB biedt 
handvatten voor burgerschapsvorming en de ontwikkeling van compe-
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tenties, maar is niet lineair in de zin van ‘als je les X uitvoert, bereik je 
uitkomst Y’. Dit maakt het meten van uitkomsten van het programma 
complex. 
Ten tweede is het programma opgezet langs een longitudinale ont-

wikkellijn, dit betekent dat in lagere groepen de basis wordt gelegd voor 
hogere groepen. Leerlingen die in groep 1 starten op de basisschool, 
komen dus vanaf jonge leeftijd in aanraking met burgerschapsvorming. 
Het programma bevindt zich echter nog in een beginstadium, waardoor 
leerlingen in dit onderzoek (in groep 7 en 8) pas sinds een jaar kennis-
maken met de principes uit het programma en niet vanaf groep 1. Zij 
missen dus de doorlopende ontwikkellijn.  
Hoewel het meten van uitkomsten van het programma waardevolle 

inzichten oplevert voor wetenschap en praktijk, is voorzichtigheid gebo-
den bij het interpreteren van de resultaten als gevolg van de twee boven-
genoemde redenen. Het meten van de invloed van het programma wordt 
in deze studie dus niet gebruikt om de effectiviteit van het programma de-
finitief vast te leggen, maar om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van 
burgerschapscompetenties op verschillende scholen, om vervolgens een 
bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het pro-
gramma DBB. 
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Vraagstellingen 
 
In deze studie wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord:  
Wat is de invloed van het programma op het klasklimaat op verschillende basisscho-
len? 
 
Vanwege het exploratieve karakter van deze studie zal – naast verschillen 
tussen experimentele en controlegroep – ook gekeken worden naar ver-
schillen in invloed van andere kenmerken. De volgende deelvragen zul-
len daarom beantwoord worden: 
a. Heeft uitvoering van het programma DBB gedurende één schooljaar invloed op het 

klasklimaat? 
b. Is de invloed op het klasklimaat verschillend per basisschool? 
c. Is de invloed op het klasklimaat verschillend voor basisscholen in stedelijke en 

minder stedelijke gebieden? 
d. Is de invloed op het klasklimaat verschillend voor basisscholen met verschillende 

leerlingpopulaties? 
e. Is de invloed op het klasklimaat verschillend voor gedenomineerde en niet-

gedenomineerde basisscholen? 
f. Is de invloed op het klasklimaat verschillend voor basisscholen die het programma 

De Vreedzame school wel en niet hebben geïmplementeerd? 
g. Is de invloed op het klasklimaat verschillend per leeftijdsgroep? 
 
 

Methodologie 
 
Instrument 
De vragenlijst ‘Klasklimaat’ is samengesteld uit twee bestaande vragen-
lijsten: drie schalen uit de School as a Caring  Community Profile-II [SCCP-II] 
(Lickona & Davidson, 2003) en 5 items uit de schaal Student Autonomy and 
Influence in the Classroom (Developmental Studies Center, 1988-2005).  
De items zijn vertaald uit het Engels. De drie schalen uit de SCCP-II 

bestaan uit 25 items en worden omschreven als ‘respect tussen leerlingen’ (9 
items, bv. ‘In deze klas gedragen leerlingen zich respectvol naar medewerkers op 
school’), ‘vriendschap van leerlingen’ (9 items, bijv. ‘In deze klas helpen leerlingen 
elkaar ook al zijn zij geen vrienden’) en ‘initiatief door leerlingen’ (7 items, bijv. 
‘In deze klas zijn leerlingen betrokken bij het oplossen van problemen op school’). De 
5 items verkregen van het Child Development Project kunnen omschre-
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ven worden als ‘inspraak door leerlingen’ (bijv. ‘In deze klas helpen leerlingen met 
een planning maken van wat zij gaan doen’).  
Alle items zijn beantwoord op een 5 puntsschaal: helemaal niet mee 

eens, niet mee eens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens. De gehele 
vragenlijst is opgenomen in bijlage 5. 
 
Factoranalyse en betrouwbaarheid 
Om de factorstructuur van de vragenlijst zichtbaar te maken is een ‘prin-
cipale axis factoranalyse’ uitgevoerd met promax-rotatie. Resultaten lie-
ten zien dat een twee-factorstructuur wordt ondersteund die 35,8% van 
de variantie verklaart (alle items laden hoger dan 0,4 op één van deze 
factoren (m.u.v. item 30 = 0,39)). Factor 1 bestaat uit vrijwel alle items 
van de School as a Caring Community Profile II, met uitzondering van items 
10 en 25. Factor 2 bestaat uit de 5 items van de schaal Student Autonomy 
and Influence in the Classroom, plus items 10 en 25.  
Op basis van deze factorstructuur is ervoor gekozen om twee sub-

schalen te onderscheiden. Deze zijn in het verdere hoofdstuk als volgt 
benoemd: 
1) Subschaal ‘sociaal-emotioneel klasklimaat’ (bestaande uit de drie scha-
len van de School as a Caring Community Profile II)  
2) Subschaal ‘inspraak klasklimaat’ (bestaande uit de 5 items van Student 
Autonomy and Influence in the Classroom).  
Verdere analyses zijn gedaan over de gehele vragenlijst en de twee 

subschalen. 
De betrouwbaarheid van de vragenlijst en de subschalen op de voor-

meting ligt tussen α =.92 en α =.63 (tabel 6.1). 
 
 
Tabel 6.1 Cronbach’s alpha klasklimaat en subschalen (voormeting) 
 
 N (items) N (leer-

kracht) 
Cronbach’s 
Alpha 

Klasklimaat Totaal 30 221 .91 
   Subschaal ‘Sociaal-emotioneel kli-
maat’ 

25 226 .92* 

   Subschaal ‘Inspraakklimaat’ 5 245 .63** 
* α = .94 in Lickona & Davidson (2003) 
** α = .81 in Child Development Study (1988-2005) (op basis van 10-itemschaal) 
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Steekproef en procedure 
De vragenlijst is per post verstuurd naar alle leerkrachten – groep 1 tot 
en met 8 – op acht experimentele en acht controlescholen. De voorme-
ting vond anderhalve maand na de start van het schooljaar plaats, zodat 
leerkrachten de tijd hadden om hun groep te leren kennen. De nameting 
vond een maand voor aanvang van de zomervakantie plaats. De vragen-
lijsten zijn per individuele antwoordenveloppe teruggestuurd.  
Het aantal benaderde leerkrachten verschilde op de voor- en name-

ting vanwege ontslag, ziekte en nieuw-aangestelde leerkrachten. Uit de 
voormeting zijn data verkregen over 175 klassen (n = 269 leerkrachten), 
uit de nameting 169 klassen (n = 251 leerkrachten). Respons op voorme-
ting was 96%, op de nameting 90%.  
Gegevens zijn geaggregeerd naar klasniveau, dit wil zeggen dat indien 

twee leerkrachten gegevens over dezelfde klas ingevuld hebben, de ge-
middelde score gebruikt is in analyses.  
 
Analyse 
De invloed van het programma is in kaart gebracht met behulp van hië-
rarchische regressieanalyses. Echter, in regressieanalyses wordt de ge-
nestheid van de data (klassen in scholen) genegeerd. Het zou daarom 
voor de hand liggen om multilevelanalyses uit te voeren in plaats van 
regressieanalyses (Hox, 2010). Maar vanwege het geringe aantal scholen 
in de steekproef (n = 16 scholen) is hier niet voor gekozen. In deze stu-
die kunnen daarom alleen uitspraken gedaan worden over klassen. Om 
een beeld te krijgen van de verschillen tussen scholen zijn hiervoor af-
zonderlijke analyses gedaan waarbij scholenpaar als factor is opgenomen. 
Vanwege het exploratieve karakter van deze studie zal de invloed van 

meerdere predictoren op meerdere uitkomstvariabelen worden bekeken. 
In de volgende tabel  een overzicht van de gebruikte variabelen: 
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Uitkomstvariabelen Deelvariabelen 
Klasklimaat - Totaalscore van subschalen sociaal-emotioneel 

klasklimaat en inspraak-klasklimaat 
 - Sociaal-emotioneel klasklimaat 
 - Inspraak-klasklimaat 
Predictor Deelvariabelen 
Onderzoeksgroep - Experimentele klassen 

- Controleklassen (referentiegroep) 
Scholenpaar - E1/C1 

- E2/C2 
- E3/C3 
- E4/C4 
- E5/C5 
- E6/C6 
- E7/C7 
- E8/C8 

Denominatie - Openbaar 
- Rooms-katholiek 
- Protestants-christelijk 
- Islamitisch 

Populatie - Schoolgroep 1-2  
- Schoolgroep 3-4-5 
- Schoolgroep 6-7 

Stedelijkheid - Zeer sterk stedelijk 
- Sterk stedelijk 
- Matig/Weinig/Niet stedelijk 

De Vreedzame school - School met programma De Vreedzame school 
- School zonder programma De Vreedzame school 

Leeftijdsgroep  - Onderbouw (groep 1-2-2/3) 
- Middenbouw (groep 3-4-5-5/6) 
- Bovenbouw (groep 6-7-8) 

 
Zoals gezegd is de invloed van de predictoren op de uitkomstvariabelen 
bestudeerd door middel van hiërarchische regressieanalyses. Vanwege de 
hoge correlatie tussen voor- en nameting is steeds gecontroleerd voor de 
voormeting (stap 1), daarna is onderscheid gemaakt naar onderzoeks-
groep (stap 2). Om de invloed van de predictoren te onderscheiden zijn 
de resultaten bekeken per deelvariabele.  
Een voorbeeld: wat is de invloed van stedelijkheid op het sociaal-
emotionele klimaat? Analysestappen zijn als volgt: stap 1 = voormeting 
sociaal-emotioneel klimaat; stap 2 = toevoegen onderzoeksgroep. Deze 
analyse is steeds afzonderlijk gedaan voor klassen in ‘zeer sterk stedelijke 
gebieden’, ‘sterk stedelijke gebieden’ en ‘matig/weinig/niet stedelijke 
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Tabel 6.2 Klasklimaat: gemiddelden en standaarddeviaties voor expe-
    rimentele en controlegroep (klasniveau) 
 
 Experimentele klasen Controleklassen 
 Voor  

(N =93) 
Na  
(N =92) 

Voor  
(N =82) 

Na  
(N =79) 

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Klasklimaat 3.57 (.37) 3.67 (.46) 3.66 (.32) 3.60 (.45) 
   - Sociaal-emotioneel klas-
klimaat 

3.65 (.40) 3.70 (.50) 3.72 (.37) 3.64 (.52) 

   - Inspraak klasklimaat 3.17 (.56) 3.47 (.49) 3.38 (.50) 3.40 (.48) 

 
 
gebieden’. Voor deze onderzoeksvraag zijn dus drie afzonderlijke analy-
ses gedaan. 
Regressieanalyses mogen uitgevoerd worden wanneer aan twee voor-

waarden voldaan is: een normale verdeling en het uitblijven van uitbij-
ters. Op basis van gestandaardiseerde residuen en Mahalanobis en Co-
ok’s distance is geconcludeerd dat voldaan is aan deze voorwaarden. 
 
 

Resultaten 
 
Descriptieve resultaten 
Tabel 6.2 laat de gemiddelde beoordelingen van het klasklimaat zien voor 
experimentele en controleklassen op de voor- en nameting. (Descriptieve 
resultaten per school en per leeftijdsgroep zijn opgenomen als bijlage 6). 
Leerkrachten in experimentele klassen beoordelen het klasklimaat op 

de voormeting lager dan de controleklassen (resp. M = 3.57 (SD =.37) 
en M = 3.66 (SD =.32)), op de nameting is dit andersom (resp. M = 3.67 
(SD =.46) en M = 3.60 (SD =.45). Het sociaal-emotioneel klasklimaat 
wordt in beide onderzoeksgroepen en op beide metingen hoger beoor-
deeld dan het inspraakklimaat.  
 
Regressieanalyses 
Om overzichtelijkheid te waarborgen worden enkel significante resulta-
ten weergegeven. In het technisch rapport bij dit proefschrift zijn de 
volledige tabellen opgenomen. 
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Tabel 6.3 Regressieanalyse. Verschillen in klasklimaat tussen experi- 
    mentele en controleklassen (controleklassen = referentiegroep) 
 
 Klasklimaat(totaal) Soc.-emo.klimaat Inspraakklimaat 
 β ∆R² β ∆R² β ∆R² 
Onderzoeksgroep .14* .02 ns  .17* .03 
* p < .05; ns = niet significant 

 
 
De voormeting blijkt verantwoordelijk voor 21% tot 32% van de 

spreiding op de nameting (R²=.32 (klasklimaat); R²=.32 (soc-
emo.klimaat);  R²=.21 (inspraakklimaat)). 
In tabel 6.3 is te zien dat er, ten opzichte van controleklassen, in expe-

rimentele klassen een positieve invloed is op het klasklimaat(totaal) en 
het inspraakklimaat (resp. β= .14, p < .05, ∆R²= .02 en β= .17, p < .05, 
∆R²= .03). 
Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar scholenpaar blijken de ex-

perimentele en controle school van met name scholenparen 5 en 7 van 
elkaar te verschillen: op de experimentele school blijkt een positieve in-
vloed op het inspraakklimaat ten opzichte van de controleschool (resp. 
β= .45, p < .05, ∆R²= .19 en β= .60, p < .05, ∆R²= .32). De overige 
scholen binnen de scholenparen verschillen niet van elkaar. 
Tabel 6.4 laat de significante verschillen zien tussen experimentele en 

controleklassen met dezelfde contextvariabelen. 
 

Stedelijkheid. In experimentele klassen in ‘weinig/matig/niet stede-
lijke gebieden’ is een positieve invloed te zien op inspraakklimaat (β= 
.48, p < .01, ∆R²= .22). Er zijn geen verschillen tussen experimentele en 
controleklassen in ‘sterk stedelijke’ en ‘zeer sterk stedelijke gebieden’. 

Populatie. In experimentele klassen met een populatie met overwe-
gend autochtone ouders met niet-laagopgeleide ouders (schoolgroep 1-2) 
blijkt een positieve invloed op het inspraakklimaat (β= .42, p < .01, 
∆R²= .16). In experimentele klassen met een leerlingpopulatie met voor-
namelijk allochtone laagopgeleide ouders (schoolgroep 6-7) blijkt een 
positieve invloed op het klasklimaat (totaalscore) (β= .25, p < .01, ∆R²= 
.06) en het sociaal-emotionele klimaat (β= .21, p < .05, ∆R²= .05). Er 
zijn geen verschillen tussen experimentele en controleklassen in school-
groep 3-4-5. 
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Tabel 6.4 Regressieanalyse. Verschillen in klasklimaat voor experimen-
    tele en controleklassen per contextvariabele.  
    Enkel significante resultaten. 
 
 Klasklimaat Soc-emo klimaat Inspraak klimaat 
 β ∆R² β ∆R² β ∆R² 
Stedelijkheid       
   Weinig/ matig/ 
niet stedelijk 

ns  ns  .48** .22 

Populatie       
   Schoolgr. 1-2 ns  ns  .42** .16 
   Schoolgr. 6-7 .25** .06 .21* .05 ns  
Denominatie       
   Rooms-
katholiek 

ns  ns  .42** .16 

Leeftijdsgroep       
   Bovenbouw .38*** .15 .32** .11 .41** .14 
De Vreedzame 
school 

      

   ‘Niet-De Vreed   
zame School’ 

ns  ns  .21* .04 

Noot: het gaat hier om afzonderlijke, niet-hiërarchische resultaten.  
* p< .05 ** p< .01 *** p< .001; ns = niet siginificant 
 

 
Denominatie. In experimentele klassen in rooms-katholieke scholen 

blijkt een positieve invloed op het inspraakklimaat (β= .42, p < .001, 
∆R²= .16). In klassen met andere denominaties zijn geen verschillen te 
zien. 

Leeftijdsgroep. In experimentele bovenbouwklassen blijkt een posi-
tieve invloed op zowel het klasklimaat (totaalscore) (β= .38, p < .001, 
∆R²= .15), het sociaal-emotioneel klimaat (β= .32, p < .001, ∆R²= .11) 
alsmede het inspraakklimaat (β= .41, p < .001, ∆R²= .14). In onder- en 
bovenbouwklassen zijn geen verschillen te zien. 
 De Vreedzame School. In klassen waar het programma De Vreed-
zame School niet is geïmplementeerd blijkt het programma een positieve 
invloed te hebben op het inspraakklimaat (β= .21, p < .05, ∆R²= .04). Er 
blijkt geen verschil tussen experimentele en controleklassen op scholen 
waar het programma De Vreedzame School wel wordt gebruikt.  
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Conclusie en discussie 
 
In deze studie is op een explorerende manier de invloed van het pro-
gramma Democratisch Burgerschap in de Basisschool op het klasklimaat 
in kaart gebracht. 
Hiertoe is een quasi-experimenteel design toegepast, met een voor- en 

nameting binnen één schooljaar en een controlegroep. Niet alleen zijn 
verschillen tussen de experimentele en controleklassen bekeken, maar 
ook verschillen in schoolkenmerken (denominatie, populatie, stedelijk-
heid, De Vreedzame School) en leeftijdsgroep. Met behulp van regressie-
analyses zijn verschillen blootgelegd. 
 
Uit de resultaten blijkt dat – na één schooljaar – er significante verschil-
len zijn tussen de experimentele en controleklassen. In experimentele klassen is 
een kleine, maar positieve invloed te zien op het klasklimaat (totaalscore) 
en het inspraakklimaat. 
Vervolgens is meer specifiek gekeken naar de invloed van het pro-

gramma op verschillende scholen en in verschillende contexten. Hieruit 
kunnen meerdere conclusies getrokken worden. 
Binnen scholenparen lijkt weinig verschil te zijn. De gematchte scholen 

verschillen onderling weinig: de meerderheid van de scholenparen verto-
nen geen verschillen op het klasklimaat na één schooljaar. Twee scholen-
paren verschillen echter wel: in scholenparen E5/C5 en E7/C7 worden 
klassen op de experimentele scholen hoger beoordeeld op inspraak klas-
klimaat ten opzichte van hun controleklassen. Deze scholenparen heb-
ben in beide gevallen een leerlingpopulatie met overwegend autochtone 
niet-laagopgeleide ouders, maar verschillen in denominatie (resp. open-
baar en rooms-katholiek) en stedelijkheid. 
Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar schoolkenmerken (deno-

minatie, stedelijkheid en populatie) is een wisselend beeld te zien. Ten 
aanzien van stedelijkheid heeft het programma alleen invloed op het in-
spraakklimaat in de klassen in ‘matig/weinig/niet stedelijke gebieden’. In 
de andere gebieden laten resultaten geen invloed zien van het program-
ma.  
Wat betreft het schoolkenmerk populatie laat het programma verschil-

lende een invloed zien. In klassen met een leerlingpopulatie met overwe-
gend autochtone niet-laagopgeleide ouders heeft het programma een 
positieve invloed op inspraakklimaat. (Deze klassen zijn afkomstig van 
scholenparen E5 en E7, die ook verschillen lieten zien ten opzichte van 
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hun controleklassen.) In klassen met een leerlingpopulatie met overwe-
gend allochtone laagopgeleide ouders heeft het programma een andere 
invloed; namelijk een positieve invloed op sociaal-emotioneel klimaat. In 
klassen met een gemengde populatie zijn geen verschillen gemeten. Hoe 
kunnen deze verschillen verklaard worden? Wellicht wordt de nadruk in 
het programma anders gelegd op scholen met verschillende populaties. 
In scholen met een leerlingpopulatie met overwegend autochtone niet-
laagopgeleide ouders zou dan bijvoorbeeld meer aandacht worden be-
steed aan de Groepsvergadering (inspraakklimaat), terwijl op scholen met 
leerlingpopulatie met overwegend allochtone laagopgeleide ouders meer 
aandacht is voor omgangsvormen en gedrag (sociaal-emotioneel klimaat). 
Uit hoofdstuk 4 bleken echter geen grote verschillen tussen scholen wat 
betreft de mate van uitvoering van het programma, maar wellicht dat de 
kwaliteit of intensiteit van de uitvoering verschilt per school. De resulta-
ten wijzen echter wel in dezelfde richting als het kwalitatieve onderzoek 
van Leeman en Pels (2006) die concluderen dat op multi-etnische scho-
len meer nadruk gelegd wordt op discipline en het naleven van gezamen-
lijke normen, terwijl er minder aandacht is voor participatie en discussie.  
Wat betreft denominatie van de school zijn geen grote verschillen ge-

vonden. In klassen op Rooms-katholieke scholen heeft het programma 
een positieve invloed op het inspraakklimaat, terwijl het programma geen 
invloed laat zien in klassen met andere denominaties. Denominatie lijkt 
dus geen opvallende rol te spelen in de invloed van het programma op 
klasklimaat. Dit komt overeen met andere studies die de rol van denomi-
natie in burgerschapsvorming onderzocht hebben (Dijkstra & Veenstra, 
2001).  
Wat betreft het programma De Vreedzame School valt het volgende op: 

het programma DBB heeft in klassen waar De Vreedzame School niet 
geïmplementeerd is een positieve invloed op het inspraakklimaat. Dit 
zou erop kunnen wijzen dat scholen waar het programma DBB wordt 
uitgevoerd zonder de ‘basisprincipes’ van De Vreedzame School al te 
hebben geïmplementeerd, de nadruk gelegd wordt op inspraak (ofwel 
‘democratie’) en minder op sociaal-emotioneel klimaat. Op scholen die 
De Vreedzame School al geïmplementeerd hebben lijkt het programma 
DBB geen invloed te hebben op het klasklimaat. Een plafondeffect zou 
een mogelijke verklaring kunnen zijn. 
Ten slotte heeft het programma alleen in bovenbouwklassen een posi-

tieve invloed op klasklimaat (sociaal-emotioneel en inspraakklimaat). In 
onder- en middenbouwklassen is geen invloed gemeten. Dit wijst erop 
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dat het programma meer impact heeft op bovenbouwleerlingen en min-
der op jongere leerlingen. 
 
Door het exploratieve karakter van de analyses en het korte tijdsbestek 
van één schooljaar is het voorbarig definitieve uitspraken te doen over de 
invloed van het programma op het klasklimaat, maar resultaten wijzen 
wel in een bepaalde richting. Het programma lijkt het klasklimaat positief 
te beïnvloeden en in het bijzonder het inspraakklimaat. Deze invloed lijkt 
te gelden voor bovenbouwklassen. Daarnaast lijkt het programma in 
klassen met een leerlingpopulatie met overwegend autochtone niet-
laagopgeleide ouders het inspraakklimaat te ontwikkelen, terwijl in klas-
sen met een leerlingpopulatie met overwegend allochtone laagopgeleide 
ouders het sociaal-emotioneel klimaat ontwikkeld wordt. Hoe dit ver-
klaard kan worden verdient in toekomstig onderzoek meer aandacht. 
 
Beperkingen en aanbevelingen 
Hoewel bovenstaande studie meer inzicht heeft gegeven in de invloed 
die het programma DBB kan hebben op het klasklimaat, is er ook een 
aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze resultaten. 
Ten eerste heeft de keuze voor het uitvoeren van regressieanalyses 

een aantal implicaties. De regressieanalyses zijn in deze studie op een 
exploratieve wijze gebruikt. Dit heeft als gevolg dat er vele afzonderlijke 
analyses zijn gedaan, waarbij verschillende predictoren zijn betrokken. 
Deze veelheid aan analyses heeft de kans op het vinden van statistische 
verbanden aanzienlijk verhoogd; zogenaamde kanskapitalisatie. De ge-
vonden invloeden kunnen dus niet zonder meer aangenomen worden, 
maar dienen als indicatie. Het aantonen van meer definitieve invloed va 
het programma vraagt om nader onderzoek met meer confirmatieve 
onderzoeksmethoden.  
Statistisch gezien zijn er dus vele predictoren bestudeerd, maar wan-

neer naar de praktijk gekeken wordt is dit aantal juist erg laag. Een klas 
of basisschool is een complex systeem van factoren die elkaar beïnvloe-
den en de gebruikte factoren in deze studie (denominatie, stedelijkheid, 
populatie, De Vreedzame school en leeftijdsgroep) zijn slechts een grove 
indicatie van de omstandigheden van een school. In toekomstig onder-
zoek zou het daarom interessant zijn om naar meer predictoren te kijken. 
Te denken valt aan leerkracht-, klas-, leerling- of programmakenmerken, 
zoals leerkrachtcompetenties, de relatie tussen leerkracht en leerling of 
de kwaliteit van implementatie. 
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Tevens bestaat de steekproef uit een beperkt aantal scholen dat op 
verschillende manieren opgesplitst is aan de hand van de predictoren. 
Resultaten overlappen elkaar hierdoor deels. Deze beperkingen ten aan-
zien van de grootte van de steekproef en het aantal predictoren maken 
dat de resultaten als tentatief moeten worden beschouwd en meer onder-
zoek nodig is om ze te bevestigen.  
Ten slotte dient een kanttekening geplaatst te worden bij de effect-

groottes. De effectgroottes variëren van ∆R²=.02 tot ∆R²=.22. Dit bete-
kent dat de verschillen in het klasklimaat voor 2% tot 22% verklaard 
kunnen worden door het programma DBB. Deze effectgroottes variëren 
dus van bescheiden tot vrij groot. Kleine effectgroottes zijn echter niet 
vreemd voor veelomvattende, schoolbrede interventies, concluderen 
Wilson en Lipsey (2007) in hun meta-analyse naar effectiviteit van pro-
gramma’s gericht op agressief gedrag van leerlingen. Ook blijkt uit hun 
studie dat programma’s die in de praktijk uitgevoerd en onderzocht wor-
den – zogenaamde ‘routineprogramma’s – minder grote effecten laten 
zien dan programma’s die zijn uitgevoerd door of met behulp van we-
tenschappelijke onderzoekers. Daarbij komt dat dit schoolbrede pro-
gramma binnen één schooljaar geïmplementeerd, uitgevoerd en gemeten 
is, waardoor grote effecten onwaarschijnlijk zijn. Toekomstig onderzoek 
zou zich kunnen richten op het bestuderen van langetermijneffecten van 
het programma. 
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Vraagstellingen 
 
In deze studie wordt de volgende vraagstelling beantwoord:  
Wat is de invloed van het programma op het burgerschapsgedrag van leerlingen op 
verschillende basisscholen? 
 
Vanwege het exploratieve karakter van deze studie zal – naast verschillen 
tussen experimentele en controlegroep – ook gekeken worden naar ver-
schillen in invloed op scholen met verschillende kenmerken als denomi-
natie en leerlingpopulatie. De volgende deelvragen zullen beantwoord 
worden: 
 
a. Heeft uivoering van het programma gedurende één schooljaar invloed op het burger-

schapsgedrag van leerlingen? 
b. Is de invloed op het burgerschapsgedrag van leerlingen verschillend op verschillende 

basisscholen? 
c. Is de invloed op het burgerschapsgedrag van leerlingen verschillend voor basisscholen 

in stedelijke en minder stedelijke gebieden? 
d. Is de invloed op het burgerschapsgedrag van leerlingen verschillend voor basisscholen 

met verschillende populaties? 
e. Is de invloed op het burgerschapsgedrag van leerlingen verschillend voor basisscholen 

met verschillende denominaties? 
f. Is de invloed op het burgerschapsgedrag van leerlingen verschillend voor basisscholen 

die het programma De Vreedzame School wel en niet hebben geïmplementeerd? 
g. Is de invloed op het burgerschapsgedrag van leerlingen verschillend per leeftijds-

groep? 
 
 

Methodologie 
 
Instrument 
De vragenlijst Burgerschapsgedrag is ontwikkeld voor leerkrachten van 
groep 6 tot en met 8 van het primair onderwijs (Ten Dam et al., 2008b). 
De items vragen alle naar gedrag van een individuele leerling en bevat 22 
items op een vierpuntschaal (met antwoordcategorieën ‘(vrijwel) nooit’, 
‘meer niet dan wel’, ‘meer wel dan niet’, ‘(vrijwel altijd)’). 
De items zijn onderverdeeld naar vier sociale taken (democratisch hande-
len, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en 
omgaan met verschillen) die tezamen een totaalschaal ‘burger - 
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Tabel 7.1 Cronbach’s alpha Burgerschapsgedrag en subschalen (voor
    meting) 
 
 N (items) N (leer-

kracht) 
Cronbach’s 
Alpha 

Burgerschapsgedrag  22 169 .89 
   DH 7 180 .61 
   MV 4 185 .76 
   CO 5 185 .90 
   VE 6 183 .81 
Noot: DH = democratisch handelen, MV = maatschappelijk verantwoord handelen, CO 
= omgaan met conflicten, VE = omgaan met verschillen 

 
 
schapsgedrag’ vormen. Items over iedere sociale taak worden ingeleid 
door een zin waarin mogelijke situaties worden geschetst (bijv. ‘stelt u 
zich de volgende situaties voor: wat doet deze leerling in deze situaties?’). 
Voorbeelden van items zijn: Democratisch handelen (DH, 7 items): bijv. 
‘neemt minderheidsstandpunten (afwijkende meningen) niet serieus of wijst ze af’ / 
Maatschappelijk verantwoordelijk handelen (MV, 4 items): bijv. ‘ruimt 
zonder protest rommel op, als dat gevraagd wordt’ / Omgaan met conflicten 
(CO, 5 items): bijv. ‘tracht te voorkomen dat de ruzie uit de hand loopt’ / Om-
gaan met verschillen (VE, 6 items): bijv. ‘veroordeelt anderen om hun uiterlijk’. 
De betrouwbaarheid van de vragenlijst en de subschalen op de voor-

meting ligt tussen α =.89 en α =.61 (tabel 7.1). Gegevens zijn verkregen 
uit de totale, niet-geaggregeerde steekproef waarbij één vragenlijst per 
klas opgenomen is in de analyse. 
 
Procedure en steekproef 
Vragenlijsten werden opgestuurd naar één leerkracht per klas op deelne-
mende scholen, van groep 1 tot en met 8. Wanneer er twee leerkrachten 
in dezelfde klas werkten, is de leerkracht benaderd die de meeste uren in 
de klas werkt. Hij/zij kreeg vijf vragenlijsten per post opgestuurd, om in 
te vullen over willekeurig vijf leerlingen uit de klas. Om willekeurigheid 
te garanderen zijn instructies bijgevoegd voor selectie van leerlingen. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de alfabetische klassenlijst die leer-
krachten hanteren. De eerste vragenlijst diende ingevuld te worden over 
de eerste leerling van de alfabetische klassenlijst, de tweede vragenlijst 
over de vierde leerling, de derde vragenlijst over de achtste, de vierde 
vragenlijst over de twaalfde en de vijfde vragenlijst over de zestiende 
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leerling. Wanneer er minder dan 16 leerlingen in de klas zaten, zijn er 
minder vragenlijsten ingevuld.  
De voormeting vond anderhalve maand na de zomervakantie plaats, 

zodat leerkrachten de kans hadden om nieuwe leerlingen in hun groep te 
leren kennen. De nameting vond een maand voor aanvang van de zo-
mervakantie plaats. Om er zeker van te zijn dat de vragenlijsten op de 
voor- en nameting over dezelfde leerlingen ingevuld zouden worden, zijn 
op de vragenlijsten van de nameting de (geanonimiseerde) namen van 
leerlingen op de voormeting vermeld. 
Alle gegevens zijn geaggregeerd naar klasniveau door het gemiddelde 

van de vragenlijsten per klas te berekenen. 
Op 16 scholen, acht experimentele en acht controlescholen, zijn vra-

genlijsten ingevuld van elke klas (groep 1 tot en met 8). Op de voorme-
ting zijn vragenlijsten ingevuld over 171 klassen (M = 4,8 leerlingen per 
klas): experimentele groep n = 90 klassen, n = 432 leerlingen; controle-
groep n = 81 klassen, n = 391 leerlingen. De nameting telt vragenlijsten 
van 168 klassen, (M = 4,8 leerlingen per klas): experimentele groep n = 
91 klassen; controlegroep n = 77 klassen). Respons op voor- en name-
ting was respectievelijk 94% en 91%. 
 
Analyse 
Om de invloed van het programma in kaart te brengen zijn hiërarchische 
regressieanalyses uitgevoerd. Echter, in regressieanalyses wordt de ge-
nestheid van de data (klassen in scholen) genegeerd. Het zou daarom 
voor de hand liggen om multilevelanalyses uit te voeren (Hox, 2010), in 
plaats van regressieanalyses, maar vanwege het geringe aantal scholen in 
de steekproef (n = 16 scholen) is hier niet voor gekozen. In deze studie 
kunnen daarom alleen uitspraken gedaan worden over klassen. Om een 
beeld te krijgen van de verschillen tussen scholen zijn hiervoor afzonder-
lijke analyses gedaan waarbij scholenpaar als factor is opgenomen. 
Vanwege het exploratieve karakter van deze studie zal de invloed van 

meerdere predictoren op meerdere uitkomstvariabelen worden bekeken. 
Hiernaast volgt een overzicht van de gebruikte variabelen: 
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Uitkomstvariabelen Deelvariabelen 
Burgerschapsgedrag - Burgerschapsgedrag totaalscore (sociale taken 

DH+MV+CO+VE) 
 - Democratisch handelen (DH) 
 - Maatschappelijk verantwoord handelen (MV) 
 - Omgaan met conflicten (CO) 
 - Omgaan met verschillen (VE) 
Predictor Deelvariabelen 
Onderzoeksgroep - Experimentele klassen 

- Controleklassen (referentiegroep) 
Scholenpaar - E1/C1 

- E2/C2 
- E3/C3 
- E4/C4 
- E5/C5 
- E6/C6 
- E7/C7 
- E8/C8 

Denominatie - Openbaar 
- Rooms-katholiek 
- Protestants-christelijk 
- Islamitisch 

Populatie - Schoolgroep 1-2  
- Schoolgroep 3-4-5 
- Schoolgroep 6-7 

Stedelijkheid - Zeer sterk stedelijk 
- Sterk stedelijk 
- Matig/Weinig/Niet stedelijk 

De Vreedzame School - School met programma De Vreedzame School 
- School zonder programma De Vreedzame School 

Leeftijdsgroep  - Onderbouw (groep 1-2-2/3) 
- Middenbouw (groep 3-4-5-5/6) 
- Bovenbouw (groep 6-7-8) 

 
Zoals gezegd is de invloed van de predictoren op de uitkomstvariabelen 
bekeken door middel van hiërarchische regressieanalyses. Vanwege de 
hoge correlatie tussen voor- en nameting is steeds gecontroleerd voor de 
voormeting (stap 1), daarna is onderscheid gemaakt naar onderzoeks-
groep (stap 2). Om de invloed van de predictoren te onderscheiden zijn 
de resultaten bekeken per deelvariabele.  
Een voorbeeld: wat is de invloed van stedelijkheid op het omgaan met 

conflicten? Analysestappen zijn als volgt: stap 1 = voormeting omgaan 
met conflicten; stap 2 = toevoegen onderzoeksgroep. Deze analyse is 
steeds afzonderlijk gedaan voor klassen in ‘zeer sterk stedelijke gebieden’, 
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‘sterk stedelijke gebieden’ en ‘matig/weinig/niet stedelijke gebieden’. 
Voor deze onderzoeksvraag zijn dus drie afzonderlijke analyses gedaan. 
Regressieanalyses mogen uitgevoerd worden wanneer aan twee voor-

waarden voldaan is: een normale verdeling en het uitblijven van uitbij-
ters. Op basis van gestandaardiseerde residuen en Mahalanobis en Co-
ok’s distance is geconcludeerd dat voldaan is aan deze voorwaarden. 
 
 

Resultaten 
 
Descriptieve resultaten 
In tabel 7.2 worden de gemiddelden en standaarddeviaties vermeld op de 
hele vragenlijst en de vier subschalen, voor de experimentele en contro-
leklassen, geaggregeerd naar klasniveau. (Descriptieve resultaten per 
school en per leeftijdsgroep zijn opgenomen in bijlage 7) 
Op de voormeting rapporteren leerkrachten van experimentele en 

controleklassen dezelfde score op burgerschapsgedrag (totaal) (M = 3.01, 
resp. SD = .32 en SD = .29), op de nameting is dit voor experimentele 
klassen hoger (M = 3.06, SD = .31) dan voor controleklassen (M = 2.99, 
SD = .34).  
Over het geheel beoordelen leerkrachten het maatschappelijk verant-

woord handelen en het omgaan met verschillen het hoogst. De laagste 
beoordeling wordt gegeven op het gebied van omgaan met conflicten 
(bijv. voormeting: experimenteel M = 2.51, SD = .60; controle M = 2.56, 
SD = .48). 
 
 
Tabel 7.2 Burgerschapsgedrag: gemiddelden en standaarddeviaties  
    voor experimentele en controlegroep (klasniveau) 
 
 Experimentele klassen Controleklassen 
 Voor  

(N =90) 
Na  
(N =91) 

Voor  
(N =81) 

Na  
(N =77) 

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Burgerschapsgedrag 3.01 (.32) 3.06 (.31) 3.01 (.29) 2.99 (.34) 
   DH 2.93 (.35) 2.99 (.36) 2.93 (.33) 2.92 (.32) 
   MV 3.34 (.36) 3.33 (.36) 3.27 (.33) 3.26 (.40) 
   CO 2.51 (.60) 2.65 (.52) 2.56 (.48) 2.57 (.48) 
   VE 3.31 (.34) 3.32 (.34) 3.29 (.33) 3.25 (.38) 
Noot: DH = democratisch handelen, MV = maatschappelijk verantwoord handelen, CO 
= omgaan met conflicten, VE = omgaan met verschillen 
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Regressieanalyses 
Om overzichtelijkheid te waarborgen worden slechts de significante re-
sultaten weergegeven. In het technisch rapport bij dit proefschrift zijn 
volledige tabellen opgenomen. 
Er is een significant verschil tussen experimentele en controleklassen 

in het omgaan met conflicten ten opzichte van controleklassen (β = .12, p 
<.05, ∆R² = .01, met R² = .46). De overige schalen laten geen significan-
te verschillen zien. 
Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar scholenpaar blijkt dat er 

vrijwel geen verschillen zijn binnen scholenparen, behalve binnen scho-
lenpaar E3/C3. In dit scholenpaar scoren de experimentele klassen signi-
ficant lager op democratisch handelen dan de controleklassen (β=-.46, p 
<.01, ∆R² = .21). 
 
In tabel 7.3 zijn de significante verschillen te zien tussen controle en ex-
perimentele klassen op de contextvariabelen.  
 
 
 
 
 
 
Tabel 7.3 Regressieanalyse. Verschillen in burgerschapsgedrag voor  
    experimentele en controleklassen per contextvariabele. 
 
 Burgerschapsgedrag DH  MV  CO  VE  
 β ∆R² β ∆R² β ∆R² β ∆R² β ∆R² 
Populatie           
   Schoolgr. 
6-7 

.21* .04 .18 
p=.05 

.03 ns  .28** .07 ns  

Leeftijdsgroep           
   Boven-
bouw 

.18* .03 .24* .06 ns  .24* .06 ns  

Vreedzame 
School 

          

   ‘Vreed-
zaam’ 

ns  ns  ns  .21* .04 ns  

Noten:  
Dit zijn enkel significante resultaten. Afzonderlijke, niet-hiërarchische analyses.  
DH = democratisch handelen, MV = maatschappelijk verantwoord handelen, CO = 
omgaan met conflicten, VE = omgaan met verschillen. 
* p< .05 ** p< .01 *** p< .001; ns = niet significant 
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Stedelijkheid. Geen significante invloed op burgerschapsgedrag. 
Denominatie. Geen significante invloed op burgerschapsgedrag.  
Populatie. Er blijken significante verschillen tussen experimentele en 

controleklassen met een leerlingpopulatie met overwegend allochtone 
laagopgeleide ouders (schoolgroep 6-7). In experimentele klassen is een 
significant hogere score gemeten op de schalen burgerschapsgedrag (to-
taalscore) (β = .21, p <.05, ∆R² = .04), democratisch handelen (β = .18, p 
=.05, ∆R² = .06) en omgaan met conflicten (β = .28, p <.01, ∆R² = .06). 
In klassen met een leerlingpopulatie met overwegend autochtone niet-
laagopgeleide ouders en een gemengde leerlingpopulatie zijn geen ver-
schillen te zien. 

Leeftijdsgroep. Er blijken significante verschillen tussen experimen-
tele en controleklassen in de bovenbouw op burgerschapsge-
drag(totaalscore) (β = .18, p <.05, ∆R² = .03), democratisch handelen (β 
= .24, p = .05, ∆R² = .06) en omgaan met conflicten (β = .24, p <.05, 
∆R² = .06).  

De Vreedzame School. Experimentele klassen die De Vreedzame 
School hebben geïmplementeerd laten een significant hogere score zien 
op omgaan met conflicten na het uitvoeren van het programma DBB (β 
= .21, p <.05, ∆R² = .04). Er zijn geen verschillen tussen experimentele 
en controleklassen op scholen waar het programma De Vreedzame 
School niet was geïmplementeerd.  
 
 

Conclusie en discussie 
 
In deze studie is op een explorerende manier de invloed van het pro-
gramma Democratisch Burgerschap in de Basisschool op het burger-
schapsgedrag van leerlingen (op klasniveau) in kaart gebracht. Hiertoe is 
een quasi-experimenteel design toegepast, met een voor- en nameting 
binnen één schooljaar en een controlegroep. Niet alleen zijn verschillen 
tussen de experimentele en controleklassen bekeken, maar ook verschil-
len in schoolkenmerken (denominatie, populatie, stedelijkheid, De 
Vreedzame School) en leeftijdsgroep. Met behulp van regressieanalyses 
zijn verschillen onderzocht. 
Uit de resultaten blijkt dat – na één schooljaar – het programma een sig-
nificante maar zeer kleine, positieve invloed heeft op het omgaan met con-
flicten van leerlingen.  



De invloed van het programma op burgerschapsgedrag van leerlingen in groep 1 tot en met 8 

 

 145

Meer specifieke analyses binnen scholenparen laten weinig verschil zien. 
De gematchte scholen verschillen onderling weinig: de meerderheid van 
de scholenparen vertonen geen verschillen op burgerschapsgedrag na 
één schooljaar. Eén scholenpaar (E3/C3) verschilt echter sterk: het pro-
gramma lijkt hier een negatieve invloed te hebben gehad op het demo-
cratisch handelen van leerlingen. Dit is een opvallend resultaat, aangezien 
het programma op andere scholen geen invloed laat zien. Er kunnen een 
aantal verklaringen genoemd worden voor dit negatieve effect. Ten eer-
ste kan het programma ervoor gezorgd hebben dat leerkrachten zich 
bewuster zijn geworden van democratisch gedrag van leerlingen, waar-
door zij op de nameting een ander, en wellicht meer realistisch, beeld 
hebben gegeven van het democratisch handelen van hun leerlingen in de 
klas. Een tweede, methodologische verklaring is dat door het lage aantal 
klassen in de steekproef (n=8 klassen per onderzoeksgroep) een verte-
kend beeld is verkregen.  
Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar schoolkenmerken (deno-

minatie, stedelijkheid en populatie) kan het volgende geconcludeerd 
worden. Het programma heeft in klassen met een leerlingpopulatie met 
overwegend allochtone laagopgeleide ouders een positieve invloed op 
het burgerschapsgedrag van leerlingen (totaalscore, democratisch hande-
len en omgaan met conflicten). Het programma lijkt geen verschillende 
invloed te hebben bij de schoolkenmerken denominatie en stedelijkheid. 
Wat betreft het programma De Vreedzame School blijkt uit deze studie 

dat in klassen waar het programma De Vreedzame School al geïmple-
menteerd was, het programma DBB een significant positieve invloed 
heeft op omgaan met conflicten van leerlingen. In klassen waar De 
Vreedzame School nog niet ingevoerd was is geen verschil gevonden. 
Dit zou erop kunnen wijzen dat het programma DBB een aanvulling is 
op het programma De Vreedzame School wat betreft omgaan met con-
flicten. Wellicht dat de uitvoering van het programma DBB een ‘boosteref-
fect’ heeft op De Vreedzame School, waardoor principes uit dit laatste 
programma nieuw leven zijn ingeblazen. 
Wat betreft leeftijdsgroep blijkt dat het programma alleen in boven-

bouwklassen een positieve invloed op burgerschapsgedrag (totaalscore 
en de subschalen democratisch handelen en omgaan met conflicten). Dit 
zou erop kunnen wijzen dat het programma meer geschikt is voor bo-
venbouwleerlingen, en minder voor jongere leerlingen. 
Ten slotte valt op dat het programma in geen enkele analyse invloed 

heeft laten zien op maatschappelijk verantwoord handelen en omgaan 
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met verschillen. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in een mo-
gelijk plafondeffect. Op de voormeting werden van alle subschalen de 
hoogste scores gerapporteerd op deze twee subschalen, waardoor de 
mogelijkheid voor groei op deze schalen klein is geworden. Een verkla-
ring voor het uitblijven van invloed op omgaan met verschillen is de 
geringe uitvoering van het programma op dit thema. Uit hoofdstuk 4 
bleek dat het blok ‘Gewoon anders’ – met als thema diversiteit – in veel 
scholen niet of in lage mate is uitgevoerd. De invloed van het program-
ma op dit thema is hierdoor moeilijk te meten. 
 
Samenvattend is uit deze studie gebleken dat het programma DBB na 
één schooljaar een kleine, maar positieve invloed heeft gehad op het bur-
gerschapsgedrag van leerlingen; meer specifiek het democratisch hande-
len en omgaan met conflicten van leerlingen. Met name in bovenbouw-
klassen, in klassen met een leerlingpopulatie met overwegend allochtone 
laagopgeleide ouders en in ‘vreedzame scholen’ heeft het programma een 
positieve invloed.  
Het is echter te vroeg in de ontwikkeling van het programma om de-

finitieve uitspraken te doen over de werkzaamheid van het programma. 
Hiervoor is vervolgonderzoek noodzakelijk. Bijvoorbeeld naar de in-
vloed van het programma op langere termijn of meer specifieke invloed 
binnen een bepaalde groep scholen of klassen.  
 
 
Beperkingen en aanbevelingen 
Doordat gebruik gemaakt is van dezelfde steekproef en hetzelfde onder-
zoeksdesign komen de beperkingen van dit hoofdstuk overeen met de 
beperkingen zoals genoemd in hoofdstuk 6. 
Specifiek voor dit hoofdstuk is de aggregatie van data naar klasniveau. 
De keuze voor aggregatie is gemaakt om leerkrachten niet te belasten 
met het invullen van vragenlijsten over iedere leerling in hun klas. Hier-
door is een beeld gekregen van het ‘gemiddelde’ burgerschapsgedrag per 
klas. Dit kan een vertekend beeld hebben opgeleverd van het werkelijke 
burgerschapsgedrag van leerlingen in een klas. In toekomstig onderzoek 
zou data verzameld kunnen worden over meer of wellicht alle leerlingen 
in een klas, waardoor een meer realistisch beeld ontstaat. 
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Vraagstellingen  
 
In deze studie staat de volgende vraagstelling centraal: 
Wat is de invloed van het programma op burgerschapscompetenties van leerlingen in 
groep 7 en 8? 
 

Naast deze hoofdvraag zal er meer specifiek gekeken worden naar de 
invloed van leerling-, klas- en schoolkenmerken op de ontwikkeling van 
burgerschapscompetenties. Hier horen de volgende deelvragen bij: 

a. Zijn leerlingkenmerken van invloed op de ontwikkeling van burgerschapscompe-
tenties in het programma DBB? 

b. Zijn klaskenmerken van invloed op de ontwikkeling van burgerschapscompetenties 
in het programma DBB? 

c. Zijn schoolkenmerken van invloed op de ontwikkeling van burgerschapscompeten-
ties in het programma DBB? 

 
 

Methodologie 
 
Instrument 
De leerlingvragenlijst Burgerschapscompetenties (Ten Dam et al., 2008a) 
is een vragenlijst voor leerlingen van 11 tot 16 jaar en bestaat uit 94 
items. De vragenlijst maakt burgerschap meetbaar door gebruikmaking 
van vier sociale taken, die elk onderverdeeld zijn in vier componenten. 
De vier sociale taken zijn: democratisch handelen (het aanvaarden van en 
bijdragen aan een democratische samenleving); maatschappelijk verant-
woord handelen (medeverantwoordelijkheid nemen voor de leefgemeen-
schappen waartoe men behoort); omgaan met conflicten (betreft (lichte) 
conflictsituaties of belangentegenstellingen waarbij de jongere zelf ‘partij’ 
is) en omgaan met verschillen (met name sociale, culturele, religieuze en 
uiterlijke verschillen). De vier componenten zijn attitude (betreft het 
vinden, willen, bereid zijn), vaardigheid (een inschatting maken van wat 
je kunt), reflectie (betreft het nadenken over een onderwerp) en kennis 
(betreft het weten, begrijpen, inzicht hebben in wat je het beste kan 
doen). Ieder item heeft dus betrekking op één van de sociale taken en 
één van de componenten. Voorbeelden van items: 1) Attitude omgaan 
met verschillen: ‘ik vind het leuk om iets te weten van verschillende soor-
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ten geloof’ 2) Vaardigheid omgaan met conflicten: ‘hoe goed ben jij 
in…bij een ruzie een oplossing vinden waarmee iedereen tevreden is?’ 3) 
Reflectie maatschappelijk verantwoord handelen: ‘Hoe vaak denk jij na 
over… hoe het komt dat er rijke en arme landen zijn?’ 4) Kennis demo-
cratisch handelen: ‘Alle leerlingen hebben recht: a) op zakgeld, b) om te 
kiezen bij wie je woont, c) op onderwijs’. 
De items worden beantwoord op een vierpuntsschaal, met uitzonde-

ring van de kennisitems waarbij een multiple-choicesysteem gehanteerd 
wordt (er worden drie antwoorden gegeven waarvan één antwoord goed 
is).  
Ten slotte, om een beeld te krijgen van de mate waarin leerlingen de 

vragenlijst sociaal wenselijk invullen, zijn er verspreid over de vragenlijst 
vijf sociaal-wenselijkheidsitems opgenomen. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben altijd 
heel vriendelijk voor iedereen’. 
 
Betrouwbaarheid 
Ten behoeve van deze studie zijn vier schalen geconstrueerd die ieder de 
gemiddelde score op een sociale taak benoemen en bestaan uit de attitu-
de, vaardigheid en reflectie-items. Alle schalen laten een hoge betrouw-
baarheid zien op respectievelijk de voor- en nameting: democratisch 
handelen (DH, α = .83 en α = .86), maatschappelijk verantwoord hande-
len (MV, α =.86 en α = .87), omgaan met conflicten (CO, α = .90 en α = 
.91) en omgaan met verschillen (VE, α = .87 en α = .86).  
De kennisitems zijn niet opgenomen in de bovengenoemde schalen, 

aangezien deze bestaan uit dichotome variabelen (goed/fout). Hiervoor 
is een aparte schaal geconstrueerd, bestaande uit de kennisitems van alle 
sociale taken. Deze schaal laat eveneens een hoge betrouwbaarheid zien 
op de voor- en nameting (KE, α =.78 en α = 82). Subschalen van deze 
kennisschaal (zoals kennis van democratisch handelen en kennis van 
maatschappelijk verantwoord handelen) zijn onvoldoende betrouwbaar 
(α’s tussen .41 en .64) en zullen daarom niet gebruikt worden in analyses. 
De betrouwbaarheid van de sociaal-wenselijkheidsschaal is α =.70 en α = 
.73. 
 
Respondenten 
De steekproef bestaat uit 873 leerlingen van groep 7 en 8, afkomstig uit 
43 klassen (23 experimentele klassen en 20 controleklassen) van 16 basis-
scholen verspreid over Nederland (voor een gedetailleerde beschrijving 
van de scholen en het onderzoeksdesign, zie hoofdstuk 3). Van de hele 
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steekproef zijn 477 leerlingen (54.6%) afkomstig van experimentele 
scholen en 396 leerlingen (45.4%) van controlescholen. 
De verdeling tussen het aantal leerlingen uit groep 7 en 8 is nagenoeg 

gelijk (resp. 51.2% en 48.8%), evenals de verdeling tussen jongens en 
meisjes (resp. 48.7% en 51.3%).  
De meerderheid van de leerlingen (93.3%) is geboren in Nederland, 

terwijl aanzienlijk minder leerlingen (54.4%) een moeder heeft die in 
Nederland geboren is. Ongeveer tweederde van de leerlingen spreekt 
thuis Nederlands, de overige leerlingen spreken thuis een andere taal 
(20.9%) of meerdere talen (12.1%). 
In tabel 8.1 is een overzicht te zien van leerlingkenmerken in de hele 

steekproef, en in de experimentele en controlegroep. 
 
Procedure 
Alle leerlingen van groep 7 en 8 op de deelnemende basisscholen hebben 
de vragenlijst Burgerschapscompetenties tweemaal ingevuld: de voorme-
ting vond plaats in de eerste weken van het schooljaar (augustus-
september 2007), de nameting in de laatste weken van het schooljaar 
(juni-juli 2008). 
Het invullen van de vragenlijst vond plaats onder begeleiding van een 

onderzoeker en duurde ongeveer 60 minuten per klas. De leerkracht was 
meestal aanwezig in het lokaal maar had geen actieve rol, zodat hij of zij 
leerlingen niet kon beïnvloeden en vragenlijsten niet kon inzien. Een 
klassikale instructie werd gegeven over het invullen van de vragenlijst 
waarna leerlingen de vragenlijst individueel ingevuld hebben. Toen bleek 
dat sommige leerlingen de betekenis van een aantal woorden niet kenden 
(zoals bijv. ‘opvatting’ en ‘rechtvaardige wereld’) zijn deze termen klassi-
kaal uitgelegd door de onderzoeker. 
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Tabel 8. 1  Leerlingkenmerken van hele steekproef (n=873),  
    experimentele groep (n=477) en controlegroep (n=396) 
 
  Hele 

steek-
proef 

 Experi-
mentele 
groep 

 Controle 
groep 

 

  N Valid 
perc. 

N Valid 
perc. 

N Valid 
perc. 

Totaal  873 100 477 54.6 396 45.4 
Groep 7 447 51.2 241 50.5 206 52.0 
 8 426 48.8 236 49.5 190 48.0 
Sekse Jongen 425 48.7 218 45.7 207 52.3 
 Meisje 448 51.3 259 54.3 189 47.7 
Leeftijd 10 of jonger 332 39.8 189 41.0 143 38.8 
(voormeting) 11 388 46.5 219 47.5 169 45.3 
 12 105 12.6 46 10.0 59 15.8 
 13 of ouder 9 1.1 7 1.5 2 .5 
 Missing 39  16  23  
Geboorteland  Nederland 810 93.3 442 93.4 368 93.2 
Leerling Turkije 6 .7 2 .4 4 1.0 
 Suriname 4 .5 3 1.9 1 .3 
 Marokko 15 1.7 9 .6 6 1.5 
 Ned.Antillen 6 .7 3 .6 3 .8 
 Overig 27 3.1 14 2.9 13 3.4 
 Missing 5  4  1  
Geboorteland  Nederland 471 54.5 258 54.8 213 54.1 
Moeder* Turkije 84 9.7 36 7.6 48 12.2 
 Suriname 33 3.8 20 4.2 13 3.3 
 Marokko 192 22.2 111 23.6 81 20.6 
 Ned.Antillen 11 1.3 5 1.1 6 1.5 
 Overig 74 8.5 41 8.7 33 8.5 
 Missing 8  6  2  
Taalthuis Nederlands 564 65.1 310 65.7 254 64.3 
 Turks 53 6.1 24 5.1 29 7.3 
 Marokkaans 95 11.0 60 12.7 35 8.9 
 Papiaments 6 .7 3 .6 3 .8 
 Tweetalig 105 12.1 49 10.4 56 14.2 
 Overig 44 3.1 26 5.3 18 4.7 
 Missing 6  5  1  
Noot: cijfers voor ‘geboorteland vader’ zijn vergelijkbaar 
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Analyse 
Omdat leerlingen in deze studie genest zijn in klassen en scholen zijn 
multilevelanalyses op zijn plaats (Hox, 2010). Deze analyses zijn uitge-
voerd in SPSS 16.0. Er is gebruik gemaakt van twee niveaus (niveau 1: 
leerlingen en niveau 2: klassen). Het aantal scholen (n=16) is te klein om 
op dit niveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om verschillen 
tussen scholen op het gebied van burgerschapscompetenties toch zicht-
baar te maken, zijn afzonderlijke analyses gedaan waarin scholen als fac-
tor opgenomen zijn. 
Multilevelanalyses zijn uitgevoerd voor meerdere uitkomstvariabelen. 

Hieronder een overzicht van deze uitkomstvariabelen, predictoren op 
klas- en leerlingniveau en de factor ‘scholenpaar’. 
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Uitkomstvariabelen: Omschrijving: 
- Democratisch handelen (DH) 18 items; gemiddelde score op attitude, vaar-

digheid en reflectie-items (range 0-4) 
- Maatschappelijk verantwoord hande-
len (MV) 

17 items; gemiddelde score op attitude, vaar-
digheid en reflectie-items (range 0-4) 

- Omgaan met conflicten (CO) 19 items; gemiddelde score op attitude, vaar-
digheid en reflectie-items (range 0-4) 

- Omgaan met verschillen (VE) 18 items; gemiddelde score op attitude, vaar-
digheid en reflectie-items (range 0-4) 

- Kennis van burgerschap (KE) 27 items; proportie van het aantal vragen dat 
goed beantwoord is (range 0-1) 

Experimentele predictoren:  
- Voormeting gemiddelde score op de uitkomstvariabele ten 

tijde van de voormeting 
- Onderzoeksgroep 1 = experimenteel; 0= controle 
Predictoren op klasniveau:  
- Sociaal-emotioneel klasklimaat:  24 items; leerkrachtrapportage op nameting 

(range 0-5, zie ook Hoofdstuk 6 
- Inspraak klasklimaat:  
 

5 items; leerkrachtrapportage op nameting 
(range 0-5) zie ook Hoofdstuk 6 

- Geboorteland leerling (geaggregeerd)  
 

Proportie van het aantal leerlingen in een klas 
dat niet in Nederland is geboren (range 0-1) 

- Geboorteland moeder (geaggregeerd)  Proportie van het aantal leerlingen in een klas 
dat een moeder heeft die niet in Nederland 
geboren is (range 0-1) 

- Taalthuis (geaggregeerd) Proportie van het aantal leerlingen in een klas 
dat thuis geen Nederlands spreekt. 

- Onderwijservaring leerkracht 
 

Aantal jaren ervaring in het onderwijs per 
leerkracht (range 1-36,5 jaar) (in analyses wordt 
gestandaardiseerde score gebruikt). 

Predictoren op leerlingniveau:  
- Leeftijdsgroep 0 = groep 7 1= groep 8 
- Sekse 0 = jongen 1= meisje 
- Geboorteland leerling 
 

0 = leerling is geboren in Nederland 
1 = leerling is niet geboren in Nederland 

- Geboorteland moeder 0 = moeder is geboren in Nederland 
1 = moeder is niet geboren in Nederland 

- Taalthuis 0 = thuis wordt er Nederlands gesproken 
1 = thuis wordt geen Nederlands gesproken of 
worden twee talen gesproken 

Factor:  
Scholenpaar E1/C1; E2/C2; E3/C3; E4/C4; E5/C5 

(referentie); E6/C6; E7/C7; E8/C8. (Zie 
hoofdstuk 3 voor een gedetailleerde beschrij-
ving van scholen). 
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Tabel 8.2 Predictoren op klasniveau: gemiddelden en standaarddevia-
    ties. 
 
 Totaal Experimenteel Controle 
 N (klas) = 43 N (klas) = 23 N (klas) = 20 
 M (SD) M (SD) M (SD) 
Sociaal-emotioneel klasklimaat 3.63 (.55) 3.82 (.48) 3.41 (.55) 
Inspraak klasklimaat 3.60 (.35) 3.71 (.34) 3.47 (.32) 
Geboorteland leerling (aggr) .07 (.06) .07 (.06) .07 (.06) 
Geboorteland moeder (aggr) .46 (.32) .45 (.29) .46 (.35) 
Taalthuis (aggr) .35 (.29) .35 (.29) .36 (.30) 
Onderwijservaring leerkracht 15.7 (9.88) 17.56 (11.29) 13.37 (7.23) 

 
 
Tabel 8.2 laat de gemiddelden en standaarddeviaties zien voor de predic-
toren op klasniveau. 
 
Analyseplan 
Met multilevelanalyses is de invloed van het programma op burger-
schapscompetenties geanalyseerd. In deze studie zijn burgerschapscom-
petenties geoperationaliseerd als vier sociale taken (DH, MV, CO, VE) 
en kennis. De analyses zijn dus afzonderlijk uitgevoerd voor deze vijf 
uitkomstvariabelen. 

Klas- en leerlingniveau. Het aantal basisscholen in de steekproef is 
te klein om schoolniveau als betrouwbaar niveau te analyseren. Daarom 
zijn twee-niveau-analyses uitgevoerd: klas- en leerlingniveau.  
Het analyseplan voor multilevelanalyses op klas- en leerlingniveau be-

staat uit vier stappen. In de eerste stap is de intraklassencorrelatie bere-
kend: het intercept-model of Model 0. In de tweede stap (model 1) zijn 
experimentele predictoren toegevoegd: de voormeting en ‘onderzoeks-
groep’. In de derde stap (model 2) zijn predictoren op klasniveau toege-
voegd en ten slotte, in stap vier (model 3) de predictoren op leerlingni-
veau. Tevens zijn interactie-effecten geanalyseerd tussen de variabele 
‘onderzoeksgroep’ en de verschillende predictoren. 

Schoolniveau.  Om zicht te krijgen op de verschillen op schoolniveau 
zijn afzonderlijke analyses uitgevoerd, bestaande uit twee stappen. Model 
0 (intercept-model) en model 1 (met de experimentele predictoren) zijn 
identiek aan het twee-niveau-analyseplan en worden daarom niet gerap-
porteerd. Model 2 bestaat uit het toevoegen van de factor ‘scholenpaar’ 
met scholenpaar E5/C5 als referentiegroep. Hierin zijn de verschillen 
tussen scholenparen ten opzichte van de referentiegroep te zien. Om 
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ook inzicht te krijgen in de verschillen tussen alle scholenparen, zijn zo-
genaamde ‘vergelijkingsintervallen’ (VI) berekend (Goldstein & Healy, 
1995). Door het berekenen van een VI worden verschillen tussen paren 
duidelijk: indien een VI van een scholenpaar niet overlapt met een ander 
VI, wijken deze scholenparen significant van elkaar af 3.  

Gefixeerde regressiecoëfficiënten. Aangezien het programma DBB 
op klasniveau wordt uitgevoerd en er op basis van bestaande literatuur 
geen duidelijke hypothesen op leerlingniveau kunnen worden geformu-
leerd, wordt in de analyses alleen gebruik gemaakt van gefixeerde regres-
siecoëfficiënten. 
 
 

Resultaten 
 
Missings 
Het percentage missende waarden op de voormeting is 3,7%, op de na-
meting is dit 4,8%. Aangezien dit percentage onder 5% ligt, is imputeren 
van de missende waarden niet nodig (Little & Rubin, 1987). Deze res-
pondenten worden in SPSS automatisch verwijderd uit de analyses.  
 
Descriptieve resultaten 
De gemiddelden en standaarddeviaties voor de uitkomstvariabelen, ge-
rangschikt naar hele steekproef en onderzoeksgroep (experimenteel en 
controle) zijn te zien in tabel 8.3 (descriptieve resultaten per school zijn 
opgenomen in bijlage 8). 
De gemiddelde scores op de vier sociale taken zijn hoog gezien de 

antwoordschaal van 0 tot 4 (bv. DH, hele steekproef, voormeting M = 
3.02, SD = .44). De gemiddelde score op de kenniscomponent is voor de 
hele steekproef op resp. de voor- en nameting .66 (SD = .17) en .74 
(.18). Leerlingen hebben op de voormeting 66% en op de nameting 74% 
van de items goed beantwoord. Op democratisch handelen rapporteren 
leerlingen de hoogste score (voormeting: M = 3.02, SD = .44; nameting: 
M = 2.97, SD = .46), de laagste score wordt gerapporteerd op omgaan 
met verschillen (voormeting: M = 2.73, SD = .54; nameting: M = 2.69, 
SD = .52). 
In vergelijking met de voormeting rapporteren beide onderzoeks-

groepen lagere scores op alle sociale taken. Dit geldt niet voor de kennis-

                                                 
3 Formule: VI = B ± (1.39*SE) 
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component: daar laten beide groepen een hoger gemiddelde zien op de 
nameting. 
 
Correlatie tussen sociaalwenselijkheid en uitkomstvariabelen en 
predictoren 
Uit tabel 8.4 blijkt dat sociaalwenselijkheid op de voormeting significant 
correleert met alle uitkomstvariabelen (Pearson’s r tussen .11 op de ken-
niscomponent en .58 op omgaan met conflicten; p<.01) en de predicto-
ren, met uitzondering van ‘geboorteland leerling’.  
Voor de experimentele groep zijn er sterkere verbanden met sociaal-

wenselijkheid dan voor de controlegroep. Op de nameting zijn vergelijk-
bare correlaties te zien. Deze significante correlaties zullen tijdens de 
interpretatie van gegevens in acht worden genomen. 
 
 
Tabel 8.3 Burgerschapscompetenties: gemiddelden en standaarddevia-

ties per uitkomstvariabele.  
 
 Totaal  Experimenteel Controle  
  Voor 

(N=841) 
Na  
(N=831) 

Voor 
(N=467) 

Na  
(N=458) 

Voor 
(N=374) 

Na  
(N=373) 

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Sociale taken*       
Democratisch han-
delen (DH) 

3.02 
(.44) 

2.97 
(.46) 

3.08 (.44) 3.02 (.48) 2.95 (.44) 2.92 (.44) 

Maatschappelijk 
verantwoord hande-
len (MV)** 

2.99 
(.50) 

2.92 
(.50) 

3.05 (.50) 2.95 (.52) 2.92 (.50) 2.89 (.48) 

Omgaan met con-
flicten (CO)** 

2.89 
(.54) 

2.82 
(.57) 

2.94 (.54) 2.86 (.58) 2.84 (.53) 2.77 (.56) 

Omgaan met ver-
schillen (VE) 

2.73 
(.54) 

2.69 
(.52) 

2.78 (.55) 2.72 (.55) 2.67 (.52) 2.66 (.48) 

Kennis DH, MV, 
CO en VE 

.66 (.17) .74 (.18) .68 (.16) .74 (.18) .64 (.18) .73 (.18) 

Noten:  
* zonder kennisitems;  
** Vaardigheid van maatschappelijk verantwoord handelen en Vaardigheid van omgaan 
met conflicten zijn ondergebracht in 1 schaal, met als consequentie dat deze items in 
beide sociale taken zijn opgenomen. 
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Tabel 8.4 Pearson’s correlatie tussen sociaalwenselijkheid en uitkomst
    variabelen en predictoren (hele steekproef; experimentele  
    groep; controlegroep) 
 
  Uitkomstvariabelen Predictoren 
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831 .55** .55** .58** .44** .11** .15** .27** -.08* -.04 .15** .11** .57** 

   Exp. 467 .55** .55** .58** .45** .10* - .28** -
.14** 

-
.10* 

.16** .14** .59** 

   Contr. 374 .53** .54** .57** .39** .08 - .24** -.02 .04 .14** .08 .52** 
* p<.05; ** p<.01 (2-zijdig) 

 
 
Multilevelanalyses 
Tabel 8.5 laat de resultaten zien van de multilevelanalyse op de uitkomst-
variabele maatschappelijk verantwoord handelen. Deze tabel dient ter 
illustratie. De tabellen van de overige uitkomstvariabelen zijn vergelijk-
baar en zijn opgenomen in het technisch rapport (op te vragen bij de 
auteur). Hieronder worden de resultaten op alle uitkomstvariabelen be-
sproken. 
 
In Model 0, het intercept-model, zijn geen predictoren toegevoegd en is 
de intraklassencorrelatie te berekenen. De intraklassencorrelatie van de-
mocratisch handelen is 14,8%, van maatschappelijk verantwoord hande-
len 15,2%, van omgaan met conflicten 13,1%, van omgaan met verschil-
len 8,9% en van kennis 22%. Met andere woorden, de spreiding van de 
resultaten wordt voor 8,9 tot 22% verklaard door de klas waarin leerlin-
gen zitten. 
In stap 2 (model 1) wordt gecontroleerd voor de voormeting en is de 

variabele onderzoeksgroep toegevoegd, in dit model wordt de invloed 
van het programma op de uitkomstvariabelen getoetst. De predictor 
‘onderzoeksgroep’ laat op geen van deze variabelen een significante in-
vloed zien. De hoofdvraag van deze studie is hiermee beantwoord: het 
programma lijkt geen invloed te hebben op burgerschapscompetenties 
van leerlingen in groep 7 en 8.  
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Tabel 8.5 Multilevelanalyse. De invloed van het programma, klasken-
    merken, leerlingkenmerken op maatschappelijk verantwoord 
    handelen  
 
Maatschappelijk verant-
woordelijk handelen (MV) 

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 

Fixed part Coeff.(SE) Coeff.(SE) Coeff.(SE) Coeff.(SE) 
   Intercept 2.94 (.04)*** 1.29 (.10)*** .90 (.21)*** .93 (.21)*** 
Experimentele predictoren:     
   Voormeting  .55 (.03)*** .54 (.03)*** .52 (.03)*** 
   Onderzoeksgroep  -.01 (.05) -.02 (.04) -.03 (.04) 
Predictoren op klasniveau:     
   Soc-emo klimaat   -.02 (.04) -.02 (.04) 
   Inspraak klimaat   .10 (.04) .10 (.06) 
   Geboorteland leerling 
(aggr) 

  .28 (.35) .24 (.36) 

   Geboorteland moeder 
(aggr) 

  .30 (.15) .29 (.16) 

   Taalthuis (aggr)   -.04 (.17) -.07 (.18) 
   Leerkrachtervaring   .00 (02) .00 (.02) 
Predictoren op leerlingniveau:     
   Leeftijdsgroep    -.03 (.03) 
   Sekse    .10 (.03)** 
   Geboorteland leerling    .01 (.06) 
   Geboorteland moeder    .02 (.05) 
   Taalthuis    .02 (.05) 
Random Part     
   σ e ² (leerlingniveau) .28 (.01) .16 (.01) .16 (.01) .15 (.01) 
   σ u ² (klasniveau) .04 (.01) .01 (.00) .00 (.00) .00 (.00) 
Deviantie (LogL) 1020.03 756.51 729.31 716.48 
Intraclass-correlatie (%) 15.2    
**p< .01 *** p<.001 

 
 
Ondanks dat de predictor onderzoeksgroep geen invloed lijkt te hebben 
op de uitkomstvariabelen, zijn stap 3 en 4 toch uitgevoerd om de invloed 
van de overige predictoren op de uitkomstvariabelen te toetsen. In stap 3 
zijn predictoren op klasniveau toegevoegd: sociaal-emotioneel klaskli-
maat, inspraakklasklimaat, geboorteland leerling (aggr), geboorteland 
moeder (aggr), taalthuis (aggr) en leerkrachtervaring (model 2). De geag-
gregeerde predictor ‘taalthuis’ heeft een negatieve invloed op kennis van 
burgerschap. Dit wijst op een contextueel verband tussen de taal die 
thuis gesproken wordt en kennis van burgerschap: in klassen waar een 
hoog percentage leerlingen zit die thuis geen Nederlands spreekt, de leer-



De invloed van het programma op de burgerschapscompetenties in groep 7 en 8 

 159

lingen minder kennisitems juist beantwoord hebben. De overige predic-
toren op klasniveau zijn niet van invloed op de uitkomstvariabelen.  
In stap 4 zijn predictoren op leerlingniveau toegevoegd: leeftijds-

groep, sekse, geboorteland leerling, geboorteland moeder en taalthuis 
(model 3). Alleen de predictor ‘sekse’ heeft significante invloed, en wel 
op alle uitkomstvariabelen, met uitzondering van democratisch handelen. 
Meisjes rapporteren hogere scores dan jongens op maatschappelijk ver-
antwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. 
Tevens beantwoorden meisjes een hoger aantal kennisitems juist dan 
jongens. De overige predictoren hebben geen invloed op de uitkomstva-
riabelen. 

 
Interactie-effecten. Om te achterhalen of de invloed van het program-
ma verschilt voor verschillende groepen in de steekproef zijn interacties 
tussen de predictor ‘onderzoeksgroep’ en de overige predictoren toege-
voegd in stap 5 (model 4). Bijvoorbeeld: ‘onderzoeksgroep x sociaal-
emotioneel klasklimaat (Z-score)’, ‘onderzoeksgroep x inspraakklimaat 
(Z-score)’, ‘onderzoeksgroep x leeftijdsgroep’ etc.. Deze interacties lieten 
geen invloed zien op de uitkomstmaten (resultaten niet gerapporteerd). 
 
Multilevelanalyses: verschillen tussen scholenparen 
Zoals hierboven beschreven is, zijn er geen significante verschillen tus-
sen experimentele en controlegroep. In deze paragraaf wordt daarom 
niet ingegaan op de invloed van het programma op de verschillende 
scholen, maar enkel op verschillen tussen scholenparen.  
Om scholenparen te vergelijken zijn eerst per uitkomstvariabele mul-

tilevelanalyses uitgevoerd met scholenpaar E5/C5 als referentiegroep. 
Op basis van de hieruit verkregen intercepts en coëfficiënten zijn verge-
lijkingsintervallen (VI) berekend per uitkomstvariabele. Wanneer het 
interval van één scholenpaar niet overlapt met het interval van een ander 
scholenpaar, zijn die scholenparen significant verschillend van elkaar.  
 



Hoofdstuk 8 

 160

Vergelijkingsintervallen DH

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

E1/C1 E2/C2 E3/C3 E4/C4 E5/C5 E6/C6 E7/C7 E8/C8

 

Vergelijkingsintervallen KE

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

E1/C1 E2/C2 E3/C3 E4/C4 E5/C5 E6/C6 E7/C7 E8/C8

 

Figuur 8.1 Verschillen tussen scholenpa-
ren op de uitkomstvariabele democratisch 
handelen. 

Figuur 8.2 Verschillen tussen scholenpa-
ren op de uitkomstvariabele kennis. 

 
In figuur 8.1 zijn de vergelijkingsintervallen voor de uitkomstvariabele 
democratisch handelen weergegeven. Hierin is te zien dat scholenparen 
E1/C1 en E8/C8 significant afwijken van de overige scholenparen 
(m.u.v. E5/C5). Leerlingen op deze scholenparen scoren hoger op de-
mocratisch handelen dan leerlingen op andere scholen. De resultaten 
voor de uitkomstvariabelen maatschappelijk verantwoord handelen, om-
gaan met conflicten en omgaan met verschillen laten een soortgelijk 
beeld zien. De vergelijkingsintervallen van uitkomstvariabele kennis laten 
een ander beeld zien (figuur 8.2). Scholenpaar E4/C4 verschilt signifi-
cant van de andere scholenparen (m.u.v. E1/C1 en E8/C8). Ook scho-
lenparen E1/C1 en E8/C8 worden gekenmerkt door een lage kennis-
score, maar wijken niet significant af van de andere scholenparen. 
 
De invloed van het programma nader geëxploreerd 
In bovenstaande analyses is de invloed van het programma geanalyseerd 
op de vier sociale taken (democratisch handelen, maatschappelijk ver-
antwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen) 
en op de component kennis. Uit deze resultaten bleek geen invloed van 
het programma op burgerschapscompetenties van leerlingen. Om deze 
conclusie te valideren zijn twee additionele analyses gedaan: een herha-
ling van de analyses per component en analyses om een mogelijk pla-
fondeffect bloot te leggen (de resultaten zijn niet gerapporteerd). 
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1. Invloed van het programma per component: attitude, vaardig-
heid en reflectie. 

Om na te gaan of het programma invloed laat zien op de afzonderlijke 
componenten, zijn bovenstaande analyses herhaald, maar dan met de 
componenten attitude, vaardigheid en reflectie als uitkomstvariabelen in 
plaats van de sociale taken.  
De resultaten van deze analyses laten geen invloed van het program-

ma zien op deze componenten: het programma lijkt geen invloed te 
hebben op de attitude, vaardigheid en reflectie van leerlingen in groep 7 
en 8. 
 

2. Plafondeffect. 
Gezien de hoge scores op de vier sociale taken is een mogelijk plafondef-
fect aan de orde. Hiertoe zijn leerlingen verwijderd uit de dataset indien 
zij een gemiddelde score hebben bóven de mediaan. Hierdoor worden 
alleen de 50% laagste scores opgenomen in de analyse (mediaan DH = 
3.06; MV = 3.00; CO = 2.95; VE = 2.72; KE = .67). Deze leerlingen, de 
zogenaamde ‘laag-scoorders’, hebben meer mogelijkheid tot groei dan de 
‘hoog-scoorders’ en bij hen zou een plafondeffect niet aanwezig moeten 
zijn. Indien analyses laten zien dat het programma een invloed heeft op 
deze groep ‘laag-scoorders’, is er sprake van een plafondeffect.  
De uitgevoerde analyses laten echter geen invloed zien en op basis 

hiervan kan daarom geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een 
plafondeffect dat de resultaten beïnvloedt. 
 
 

Conclusie en discussie 
 
In deze studie is onderzocht of het programma invloed heeft op de bur-
gerschapscompetenties van leerlingen in groep 7 en 8 op verschillende 
basisscholen. In één schooljaar (2007-2008) zijn burgerschapscompeten-
ties van 873 leerlingen op 16 basisscholen gemeten, middels een quasi-
experimenteel design, met voor- en nameting en controlegroep. Burger-
schapscompetenties zijn geoperationaliseerd als vaardigheid, attitude, 
reflectie en kennis op vier sociale taken: democratisch handelen, maat-
schappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan 
met verschillen (Ten Dam et al., 2010). Ten behoeve van de analyses zijn 
de vaardigheid, attitude en reflectie-items per sociale taak samengevoegd. 
De kenniscomponent is afzonderlijk geanalyseerd. Multilevelanalyses 
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hebben de mogelijke invloed van het programma DBB op deze burger-
schapscompetenties inzichtelijk gemaakt, evenals de invloed van leerling- 
en klaskenmerken, en de schoolcontext.  
Uit de analyses kan geconcludeerd worden dat het programma DBB 

na één schooljaar geen invloed laat zien op de burgerschapscompetenties 
van leerlingen. Waarom er geen invloed gemeten is kan op verschillende 
manieren verklaard worden. Bijvoorbeeld zou een zogenaamd plafondef-
fect de oorzaak kunnen zijn – waarbij leerlingen op de voormeting al zo 
hoog scoren dat er geen groei meer mogelijk is. Deze mogelijkheid is 
nader onderzocht in deze studie, maar resultaten bevestigen een plafond-
effect niet.  
Daarnaast zou de inhoud en uitvoering van het programma zelf een 

oorzaak kunnen zijn voor het uitblijven van invloed op leerlingniveau. 
Ten eerste – zoals bleek in de programmatheorie – is het programma 
niet ontwikkeld als vaststaand ‘recept’ met vaststaande ‘ingrediënten’ en 
uitkomsten, maar is het ontwikkeld als handvat voor de ontwikkeling van 
een proeftuin zodat leerlingen in alledaagse situaties kunnen oefenen met 
democratisch burgerschap. Deze opzet biedt ruimte voor eigen invulling 
en aanpassing van het programma. Leerkrachten hebben deze ruimte 
ook genomen en hebben lessen en activiteiten aangepast, maar hoe zij dit 
precies hebben gedaan is niet duidelijk (zie hoofdstuk 4). In hoeverre 
leerlingen dus ook daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gekregen om 
burgerschapscompetenties te oefenen blijft dus onbekend. Door het 
uitblijven van invloed van het programma kan gesuggereerd worden dat 
dit te weinig is gebeurd. Wellicht is er veel nadruk gelegd op het ontwik-
kelen van de voorwaarden voor het ontwikkelen van competenties – 
bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een democratisch en sociaal-
emotioneel klimaat (zoals uit hoofdstuk 6 blijkt) – en minder op het 
ontwikkelen van competenties.  
De vraag blijft echter of in een relatief korte periode van één school-

jaar ook invloed zichtbaar gemaakt had kunnen worden op leerlingcom-
petenties. Het programma is namelijk opgezet op een ‘ontwikkellijn’, die 
loopt van groep 1 tot groep 8. In deze beginfase van het programma is 
het wellicht te vroeg om invloed op leerlingen in groep 7 en 8 te kunnen 
aantonen. Op langere termijn, wanneer leerlingen het hele ontwikkeltra-
ject hebben gevolgd en leerkrachten meer ervaring hebben opgedaan met 
het programma, worden effecten van het programma op leerlingcompe-
tenties wellicht wel zichtbaar. 
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Naast het programma zelf, kan ook het onderzoeksinstrument een 
verklaring bieden voor het uitblijven van invloed op leerlingniveau. Wel-
licht zijn de leerlingen in groep 7 en 8 te jong geweest om hun burger-
schapscompetenties accuraat in te schatten. Hoewel de vragenlijst be-
trouwbaar is bevonden voor leerlingen vanaf 11 jaar (Ten Dam et al, 
2010), kan getwijfeld worden aan de validiteit van het instrument voor 
leerlingen van 11 en 12 jaar. Borgers, De Leeuw en Hox (2002) stellen in 
een onderzoek naar kinderen als respondent in vragenlijstonderzoek dat 
het invullen van vragenlijsten door kinderen tussen 8 en 12 jaar om 
meerdere redenen problematisch kan zijn. Zij zijn bijvoorbeeld nog on-
voldoende in staat om hun gedrag te beoordelen op abstracte begrippen 
en kunnen zich tevens niet lang concentreren, waardoor ‘satisficing’ – het 
geven van een ‘goed genoeg’ antwoord zonder daar voldoende over na te 
denken – op de loer ligt. Wellicht is een vragenlijst over het concept bur-
gerschap te abstract voor leerlingen om een reële inschatting te kunnen 
maken van hun eigen competenties. De hoge mate van sociaalwenselijk-
heid zou hier een aanwijzing van kunnen zijn. De hoge correlatie tussen 
sociaalwenselijkheid en de uitkomstvariabelen zou echter ook verklaard 
kunnen worden door het concept burgerschap zelf. Om adequaat te 
kunnen handelen in een maatschappij is per definitie ook een zekere 
mate van sociaalwenselijk gedrag vereist. Achter een hoge score op bur-
gerschapscompetenties gaat dus wellicht altijd ook een hoge score op 
sociaalwenselijkheid schuil. 
 
Ondanks het uitblijven van aantoonbare invloed van het programma zijn 
toch verdere analyses gedaan naar de invloed van leerling-, klas- en 
schoolkenmerken op deze competenties. Zodoende kan een bijdrage 
geleverd worden aan de empirische kennisbasis op het gebied van ont-
wikkeling van burgerschapscompetenties van leerlingen.  
Wat betreft leerlingkenmerken heeft sekse een significante invloed op de 

ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met 
conflicten, omgaan met verschillen en de kenniscomponent. Meisjes 
scoren hoger op deze sociale taken dan jongens. Deze resultaten komen 
overeen met de representatieve steekproef van Geijsel et al., (2012). De 
overige leerlingkenmerken (leeftijdsgroep, geboorteland leerling, geboor-
teland moeder en taal die thuis gesproken wordt) hebben geen invloed 
op de ontwikkeling van burgerschapscompetenties. 
Op klasniveau heeft de taal die thuis gesproken wordt invloed op de 

kennis van burgerschap: in klassen waar een hoog percentage leerlingen 
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zit die thuis geen Nederlands spreekt, wordt een lagere score behaald op 
de kennisitems dan in klassen waar leerlingen voornamelijk Nederlands 
spreken. Dit is een contextueel verband – een verband op klasniveau – 
en geen individueel verband – op leerlingniveau. Een verklaring zou 
kunnen zijn dat het gemiddelde niveau van het Nederlands in de klas het 
onderwijsproces beïnvloedt – en daarmee de mate van kennis. De taal 
die thuis gesproken wordt door een individuele leerling heeft geen in-
vloed op de kennis van burgerschap. De overige klaskenmerken (sociaal-
emotioneel klasklimaat, inspraakklimaat, geboorteland moeder/leerling 
en onderwijservaring van de leerkracht) laten geen invloed zien op bur-
gerschapscompetenties. 
Ten slotte zijn er enkele verschillen tussen scholen gevonden, die een 

mogelijke invloed van schoolkenmerken blootlegt. Twee scholenparen 
scoorden hoger op democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord 
handelen en omgaan met conflicten dan de andere scholenparen. Van-
wege de kleine steekproef kunnen hieruit geen definitieve conclusies 
getrokken worden, maar resultaten wijzen in de richting dat scholen in 
stedelijke gebieden met een leerlingpopulatie met overwegend allochtone 
laagopgeleide ouders hoger scoren op burgerschapscompetenties dan 
andere scholen. Dit sluit aan bij eerdere bevindingen van Gordon (2003) 
en Ledoux et al. (geaccepteerd). Uit deze studies blijkt dat leerlingen in 
stedelijke gebieden hoger scoren op burgerschapscompetenties dan leer-
lingen in niet-stedelijke gebieden, wellicht omdat zij meer gelegenheid 
zouden hebben om te leren omgaan met diversiteit. Echter, op de sociale 
taak omgaan met verschillen (waarin diversiteit centraal staat) zijn in deze 
studie vrijwel geen verschillen tussen scholen gevonden. Nader (correla-
tioneel) onderzoek zou meer duidelijkheid kunnen scheppen over de 
invloed van populatie en stedelijkheid op burgerschapscompetenties.  
 
Beperkingen en aanbevelingen 
De opzet en resultaten van deze studie bieden aanknopingspunten voor 
toekomstig onderzoek. Er kunnen enkele aanbevelingen gedaan worden. 
Ten eerste is meer inzicht in implementatieprocessen noodzakelijk om 
de invloed van programma’s te begrijpen. Dit geldt voor de invloed van 
burgerschapsvorming, maar ook voor andere programma’s. Hoe wordt 
een programma uitgevoerd in de klas? Waarom voert een leerkracht een 
programma op deze manier uit? En wat is hiervan de invloed op leerlin-
gen? In hoofdstuk 4 is hier al dieper op ingegaan. 
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Ten tweede zou in toekomstig onderzoek naar dit programma meer 
rekening gehouden kunnen worden met de ontwikkellijn waarop het 
ontwikkeld is. Een herhaling van deze studie over een aantal jaar op de-
zelfde scholen is een mogelijkheid, zodat leerlingen op de betreffende 
scholen het volledige programma doorlopen hebben. Maar er kan ook 
gedacht worden aan het onderzoeken van de invloed van het programma 
op andere wijze dan met leerlingvragenlijsten. Bijvoorbeeld door leer-
krachtobservatie of open interviews met leerlingen.  
Ten slotte verdient de (beperkte) invloed van leerling-, klas- en 

schoolkenmerken meer aandacht in toekomstig onderzoek om inzicht te 
krijgen in mogelijke verklaringen voor de verschillen in sekse, het con-
textuele verband van taal die thuis gesproken wordt en de populatie en 
stedelijkheid van de school. 
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Vraagstelling 
 
In dit hoofdstuk wordt op een andere wijze gekeken naar de invloed van 
het programma DBB dan in de voorgaande drie hoofdstukken. In de 
vorige hoofdstukken werd de invloed bestudeerd op vooraf vastgestelde 
concepten, zoals het klasklimaat en competenties van leerlingen. Dit 
hoofdstuk kenmerkt zich door een meer open en kwalitatieve benade-
ring. Dit levert een eerste inventarisatie op van de ervaren invloed van 
het programma volgens leerkrachten. Deze gegevens kunnen de resulta-
ten van de voorgaande hoofdstukken verrijken en meer inzicht geven in 
de invloed die het programma kan hebben. Tevens biedt dit hoofdstuk 
een overzicht van verbeterpunten die leerkrachten zien na één schooljaar 
en hun intentie om het programma voort te zetten in hun klas. 
 
De volgende vraagstellingen staan centraal: 
1. Welke veranderingen zien leerkrachten naar aanleiding van het programma in 
 hun klas en in de school? 
2. Wat heeft het programma leerkrachten opgeleverd? 
3. Willen leerkrachten het programma voortzetten na één schooljaar? 
4. Zijn er verschillen in de veranderingen die leerkrachten zien per leeftijds groep? 
5. Zijn er verschillen in de veranderingen die leerkrachten zien per school? 
6. In hoeverre komen de antwoorden van leerkrachten overeen met de kwantitatieve 
 resultaten uit hoofdstuk 6, 7 en 8? 
 
 

Methodologie 
 
Instrument 
Er zijn vier schriftelijke open vragen gesteld in een evaluatievragenlijst 
aan alle leerkrachten van de experimentele basisscholen (bijlage 9).  
1) Heeft u de indruk dat er door het programma Democratisch Burger-
schap iets veranderd is in uw klas? Indien ja, wat dan? 

2) Heeft u de indruk dat er door het programma Democratisch Burger-
schap iets veranderd is in uw school? Indien ja, wat dan? 

3) Heeft het programma u als leerkracht iets opgeleverd? Indien ja, wat 
dan? 

4) Zou u het programma willen voortzetten? Ja / Nee / Onder voor-
waarden (+ toelichting) 
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Steekproef 
Alle leerkrachten van de experimentele basisscholen (n = 124) hebben de 
evaluatievragen ontvangen aan het einde van het schooljaar. 98 leer-
krachten hebben de vragenlijst per individuele antwoordenveloppe te-
ruggestuurd (respons = 79 %). 
 
Analyse 
De antwoorden zijn geïnventariseerd en gecategoriseerd in het kwalita-
tieve analyseprogramma Maxqda2007 en vervolgens in Excel gekwantifi-
ceerd. 
 
 

Resultaten 
 
Algemeen 
Leerkrachten gaven over het algemeen korte antwoorden op elke vraag, 
bijvoorbeeld op de vraag of er verandering te zien is in de klas werd ge-
antwoord ‘leerlingen gaan beter met elkaar om’ of ‘leerlingen kunnen beter overleg-
gen’.  
In de meeste gevallen werd meer dan één antwoord gegeven, wat erop 

wijst dat leerkrachten meerdere veranderingen zien.  
 
Veranderingen op klasniveau 
De antwoorden op vraag 1 – ‘heeft u de indruk dat er door het programma De-
mocratisch Burgerschap iets veranderd is in uw klas? Indien ja, wat dan?’ – kunnen 
samengevat worden in acht antwoordcategorieën (figuur 9.1).  
Van de leerkrachten zag 79% verandering in zijn/haar klas na één 

schooljaar, de overige 21% niet. De meestgenoemde verandering die 
leerkrachten zagen in hun klas is dat leerlingen een stem hebben gekre-
gen en competenties hebben ontwikkeld om te kunnen overleggen en 
besluiten te nemen (31%; zoals luisteren naar elkaar, een mening geven 
of argumenteren). Een andere veelvuldig genoemd antwoord was het 
grotere verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen en de grotere betrok-
kenheid bij de klassengemeenschap (16%). Nog eens 16% van de ant-
woorden beschreef een verandering in de intra- of interpersoonlijke 
competenties van leerlingen, zoals meer samenwerken, elkaar troosten, 
beter omgaan met elkaar of het geven van positieve feedback op elkaar 
(opstekers). 
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Veranderingen op schoolniveau 
Figuur 9.2 laat zien dat 25% van de leerkrachten geen veranderingen zag 
op schoolniveau. 10% van de leerkrachten kon (nog) niet zeggen of zij 
veranderingen zagen.  
Leerkrachten die wel verandering zagen op schoolniveau noemden, 

evenals op klasniveau, het geven van inspraak aan leerlingen (15%) en 
het grotere gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid van leer-
lingen (9%). Daarnaast noemden leerkrachten ook als verandering dat 
het programma heeft gezorgd voor een eenduidige aanpak binnen de 
school (11%). Hiermee bedoelden leerkrachten een doorgaande lijn in 
aanpak, onder andere op het gebied van conflicthantering, participatie 
van leerlingen en het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen. 
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Figuur 9.1 Veranderingen die leerkrachten zien in hun klas na éénjarige uitvoering van het programma DBB. 
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Figuur 9.2 Veranderingen die leerkrachten zien in de school na éénjarige uitvoering van het programma DBB 
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Opbrengsten voor leerkrachten 
Op de vraag of het programma iets heeft opgeleverd voor henzelf ant-
woordde 15% van de leerkrachten negatief (figuur 9.3). Zij geven hier – 
op een enkele leerkracht na – geen toelichting bij. 
De overige leerkrachten gaven aan dat het programma hen wel iets 

heeft opgeleverd. Zij antwoordden dat het programma hen handvatten 
heeft gegeven om leerlingen meer inspraak te geven in de gang van zaken 
in de klas en de school (22%; zoals leerlingen mee laten beslissen over 
afspraken en regels, leerlingen meer betrekken bij het leerproces of meer 
met leerlingen communiceren). Daarnaast richtte 17% van de antwoor-
den zich op de eenduidige aanpak die het programma leerkrachten ge-
bracht heeft in het omgaan met leerlingen. Nog eens 17% van de ant-
woorden richtte zich op het geven van meer verantwoordelijkheid aan 
leerlingen (leerkrachten durven leerlingen meer zelfstandig te laten wer-
ken of hen meer los te laten).  
 
Verschillen tussen leeftijdsgroepen 
De verschillen tussen leerkrachten van verschillende leeftijdsgroepen 
worden in figuur 9.4 geïllustreerd. (De overige figuren die verschillen in 
leeftijdsgroepen laten zien zijn opgenomen in het technisch rapport, op 
te vragen bij de auteur).  
In deze figuur is te zien dat de verschillen tussen leeftijdsgroepen met 

name te zien zijn in ‘meer intra- en interpersoonlijke competenties’ (een groter 
percentage antwoorden werd gegeven door onderbouwleerkrachten), 
‘betere conflicthantering’ (een groter percentage antwoorden werd gegeven 
door middenbouwleerkrachten) en ‘duidelijkheid over regels en afspraken’ (een 
groter percentrage antwoorden werd gegeven door middenbouwleer-
krachten). Het hoogste percentage antwoorden op ‘beter omgaan met ver-
schillen’ en ‘positiever klimaat’ werd gegeven door bovenbouwleerkrachten. 
 
Verschillen tussen scholen 
De verschillen tussen scholen wordt in figuur 9.5 geïllustreerd. Verschil-
len tussen scholen op de andere vragen zijn opgenomen in het technisch 
rapport (op te vragen bij de auteur). 
Uit deze figuur blijkt dat de waargenomen veranderingen verschillen 

per school. De veranderingen in school E3 lagen in hoge mate in het 
geven van een stem aan leerlingen, terwijl leerkrachten in school E6 met 
name verandering zagen in een eenduidige aanpak. In school E4 werd 
een aantal keer een positiever klimaat genoemd. Leerkrachten in school 
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E5 zagen over het algemeen geen veranderingen op schoolniveau of 
vonden dit moeilijk te beoordelen.  
 
Willen leerkrachten het programma continueren? 
Op de vraag of leerkrachten het programma zouden willen voortzetten 
antwoordde 39% ‘ja’ en 6% ‘nee’ (figuur 9.6). De overige leerkrachten 
(55%) wilden het programma voortzetten, maar wel onder een aantal 
voorwaarden.  
De meestgenoemde voorwaarde was dat het programma aangepast 

dient te worden aan de leeftijdsgroep (16%). Hier werd veelvuldig ge-
noemd dat het programma te moeilijk was voor de kleutergroepen, maar 
ook voor groep 3.  
Een andere voorwaarde is het verminderen van het aantal lessen 

(11%). Leerkrachten gaven aan dat het aantal lessen te hoog was voor de 
tijd die zij hadden. Het verminderen van het aantal groepsvergaderingen 
werd hier vaak genoemd.  
Van de antwoorden van leerkrachten richtte zich 8% op inhoudelijke 

aanpassingen van het programma, zoals het verplaatsen van blok 3 naar 
het begin van het jaar.  
Eveneens 8% van de antwoorden ging over het creëren van mogelijk-

heden om het programma aan te passen aan de behoefte van de school 
zodat prioriteiten gesteld kunnen worden en het programma niet in zijn 
geheel uitgevoerd hoeft te worden. 
Een klein aantal antwoorden richtte zich op het meer verweven van 

het programma in het curriculum – zodat het bijvoorbeeld meer aansluit 
bij de thema’s in de school – en het meer begeleiden van leerkrachten in 
implementatie van het programma. 
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Figuur 9.3 Opbrengsten voor leerkrachten na éénjarige uitvoering van het programma DBB 
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Figuur 9.4 Verschillen in leeftijdsgroep: veranderingen die leerkrachten zien in hun klas  
na éénjarige uitvoering van het programma DBB. 
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Figuur 9.5 Verschillen tussen scholen: veranderingen die leerkrachten zien in de school na éénja-
rige uitvoering van het programma DBB. 
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Figuur 9.6 Voortzetting van het programma volgens leerkrachten en eventuele voorwaarden 
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Conclusie en discussie 
 
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de invloed die leerkrachten toe-
kennen aan het programma DBB na één schooljaar. Leerkrachten (n=98) 
van de acht experimentele basisscholen hebben open vragen beantwoord 
over de veranderingen die zij hebben waargenomen in hun klas en de 
school. Daarnaast hebben zij twee vragen beantwoord over de opbreng-
sten voor henzelf en de voortzetting van het programma in de toekomst. 
Deze resultaten geven een indicatie van de invloed die het programma 
heeft gehad na één schooljaar.  
Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de leerkrachten veran-

deringen ziet in de klas en de school. Leerkrachten geven met name aan 
dat leerlingen door het programma een stem hebben gekregen en meer 
competenties hebben om samen te overleggen. Daarnaast merken leer-
krachten een grotere betrokkenheid bij de gemeenschap en verantwoor-
delijkheid bij leerlingen en zien zij een ontwikkeling van intra- en inter-
persoonlijke leerlingcompetenties. 
Op schoolniveau vinden leerkrachten het vaak moeilijk om al veran-

deringen te zien na één schooljaar, maar indien zij wel veranderingen 
waarnemen komen deze in grote lijnen overeen met de veranderingen op 
klasniveau. Ook zien leerkrachten dat het programma gezorgd heeft voor 
eenduidigheid binnen de school: duidelijkheid over regels en afspraken 
en een doorgaande lijn op het gebied van omgaan met elkaar. 
De opbrengsten voor leerkrachten liggen in dezelfde lijn als de veran-

deringen die zij zien in de klas en in de school. Leerkrachten durven leer-
lingen meer inspraak te geven, hen meer los te laten en verantwoorde-
lijkheid te laten dragen. Daarnaast benaderen leerkrachten hun leerlingen 
op een eenduidige manier en hebben zij ideeën opgedaan voor lessen 
over burgerschap. 
Grote verschillen tussen de onder-, midden- en bovenbouwklassen 

laat deze studie niet zien. Er zijn wel accentverschillen gevonden. In on-
derbouwgroepen lijkt het programma vooral te zorgen voor de ontwik-
keling van intra- en interpersoonlijke competenties als samenwerken, 
troosten en elkaar positief benaderen. In middenbouwgroepen lijkt het 
programma vaker invloed te hebben op het scheppen van duidelijkheid 
over regels en het beter oplossen van conflicten dan in onder- en boven-
bouw. 
Ook lijken er accentverschillen te zijn per school in de veranderingen 

die het programma teweeg brengt: in sommige scholen zorgt het pro-
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gramma voornamelijk voor meer inspraak en verantwoordelijkheid van 
leerlingen, in andere scholen voor een eenduidige aanpak of meer intra- 
en interpersoonlijke leerlingcompetenties. In een enkele school is veran-
dering op schoolniveau uitgebleven, aldus de leerkrachten. 
Ten slotte kan geconcludeerd worden dat veruit de meeste leerkrach-

ten (94%) het programma wil continueren, maar een meerderheid stelt 
dan wel voorwaarden. Aanpassing van het programma aan de verschil-
lende leeftijdsgroepen is veelgenoemd, evenals vermindering van het 
aantal lessen of Groepsvergaderingen en aanpassing van het programma 
aan behoeften en prioriteiten van een school.  
 
Deze resultaten komen in sterke mate overeen met de (kwantitatieve) 
resultaten in voorgaande hoofdstukken. De invloed van het programma 
op het geven van een stem aan leerlingen en competenties om te over-
leggen komt ook naar voren in hoofdstuk 6 (invloed op inspraakklimaat) 
en hoofdstuk 7 (democratisch handelen). De invloed op verantwoorde-
lijkheidsgevoel en betrokkenheid van leerlingen is ook te zien in hoofd-
stuk 6 (invloed op sociaal-emotioneel klimaat) en hoofdstuk 7 (omgaan 
met conflicten).  
Daarnaast leggen resultaten uit dit hoofdstuk ook andere invloed van 

het programma bloot die niet naar voren is gekomen in voorgaande 
hoofdstukken: het ontwikkelen van een eenduidige aanpak voor het om-
gaan met leerlingen in de school. Ook dit wordt beoogd door het pro-
gramma DBB – in de fase van implementatie – maar was geen onderdeel 
van het onderzoek.  
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Sinds 2006 zijn alle scholen in Nederland verplicht om aandacht te be-
steden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Hoe scholen dit 
doen staat hen grotendeels vrij.  
Er is echter nog weinig bekend over hoe scholen burgerschapsvor-

ming kunnen vormgeven en wat hiervan de invloed kan zijn op leerlin-
gen (Schuitema et al., 2008; Solomon et al., 2001).  
Daarom bestaat in de onderwijspraktijk een behoefte aan systematisch 

geëvalueerde voorbeelden van burgerschapsvorming. Dit is aanleiding 
geweest voor Eduniek en de Universiteit Utrecht om in de periode 2006-
2009 een schoolbreed programma te ontwikkelen voor democratische 
burgerschapsvorming en dit gelijktijdig te evalueren. 
Dit nieuw ontwikkelde programma, genaamd Democratisch Burger-

schap in de Basisschool (DBB), is niet ontwikkeld als een kookboek met 
vaststaande recepten maar is bedoeld om scholen handvatten te bieden 
om aandacht te besteden aan democratische burgerschapsvorming. Dit 
betekent dat scholen hun eigen accenten kunnen leggen op basis van hun 
eigen behoeften in hun specifieke context. 
 
In een relatief korte onderzoeksperiode van één schooljaar is op explora-
tieve wijze een breed en realistisch beeld verkregen van de eerste erva-
ringen met dit nieuw ontwikkelde programma. In dit proefschrift is ver-
slag gedaan van dit evaluatieonderzoek. Het heeft inzicht gegeven in 
theoretische en empirische achtergronden van het programma, de wijze 
waarop scholen in verschillende contexten het programma implemente-
ren en wat de invloed is in klassen en op leerlingen. De bevindingen zijn 
met name bedoeld om een bijdrage te leveren aan verdere ontwikkeling 
van het programma, maar leveren ook een bijdrage aan de geringe empi-
rische kennisbasis over burgerschapsvorming in het onderwijs.  
Gezien de beperkte steekproef van scholen, de korte onderzoeksperi-

ode en de vroege fase van ontwikkeling van het programma is het niet 
verantwoord om op basis van dit onderzoek definitieve uitspraken te 
doen over de invloed van het programma. De resultaten bieden echter 
verschillende aanwijzingen over de werkzaamheid en aanknopingspunten 
voor verdere ontwikkeling.  
In dit hoofdstuk wordt het programma DBB eerst kort getypeerd op 

basis van de programmatheorie uit hoofdstuk 1 en 2. Daarna worden de 
onderzoeksvragen beantwoord, op basis van resultaten uit hoofdstukken 
4 tot en met 9, en worden de antwoorden bediscussieerd. 
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Typering van het programma DBB 
 
Een eerste stap in dit evaluatieonderzoek was de ontwikkeling van een 
programmatheorie, met daarin een beschrijving en onderbouwing van de 
doelen en activiteiten van een programma. Uit deze theoretische onder-
bouwing komt allereerst naar voren dat het programma een tweeledig 
karakter heeft. Het bevat elementen met een democratiserend karakter, 
zoals het geven van inspraak aan leerlingen, maar daarnaast ook elemen-
ten met een meer socialiserend karakter, zoals het scheppen van duidelij-
ke kaders en het benoemen van positief gedrag. Daarnaast blijkt dat het 
programma niet zozeer gericht is op het overdragen van kennis, maar 
meer op de ontwikkeling van de school tot een gemeenschap waarbinnen 
leerlingen kunnen oefenen met competenties die nodig zijn in een demo-
cratische samenleving. De activiteiten in het programma bieden moge-
lijkheden om alledaagse situaties in de school aan te grijpen om met deze 
competenties te oefenen, bijvoorbeeld door het oplossen van conflicten 
met behulp van mediatie. Burgerschapsvorming wordt op deze manier 
ingevuld als een dagelijkse praktijk, zoals ook Lawy en Biesta (2006) be-
schrijven, en beoogt een brede invulling van democratische burger-
schapsvorming waarin niet zozeer kennisoverdracht centraal staat, maar 
waar ook aandacht is voor de ontwikkeling van vaardigheden en attitu-
den (Kerr, 2002; McLaughlin, 1992). Op basis van de typering van West-
heimer en Kahne (2004) blijkt dat het programma elementen bevat die 
zich richten op de ontwikkeling van zowel persoonlijk verantwoordelijk 
burgerschap, zoals het geven van verantwoordelijkheid voor gemeen-
schaptaken, als participatief burgerschap, zoals de uitvoering van de 
Groepsvergadering waarin leerlingen mee mogen praten over onderwer-
pen in de schoolgemeenschap. Aandacht voor rechtvaardigheidsgeoriën-
teerd burgerschap, door leerlingen kritisch te leren denken over sociale 
structuren en deze te veranderen, is niet duidelijk terug te vinden in het 
programma. 
 
In de programmatheorie is geconcludeerd dat het programma DBB vier 
belangrijke uitgangspunten heeft, te weten:  
1) het ontwikkelen van de school tot oefenplaats voor democratie;  
2) het ontwikkelen van een positief pedagogisch klimaat;  
3) het ontwikkelen van competenties van leerlingen;  
4) schoolbrede implementatie. 
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Om de beoogde causale verbanden tussen deze uitgangspunten en ac-
tiviteiten inzichtelijk te maken is een logic model ontwikkeld (zie het bo-
venste deel van figuur 10.1). Dit model is leidraad geweest voor het ver-
dere evaluatieonderzoek.  
In de programmatheorie zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd:  
1. Hoe wordt het programma DBB geïmplementeerd in de onderwijsprak tijk? 
2. Draagt de uitvoering van het programma DBB bij aan de ontwikkeling van de 

school tot democratische gemeenschap? 
3. Draagt de uitvoering van het programma bij aan de ontwikkeling van een positief 

sociaal-emotioneel klimaat?  
4. Draagt de uitvoering van het programma bij aan de ontwikkeling van burger-

schapscompetenties van leerlingen?  
 
Deze onderzoeksvragen worden hieronder, voor de leesbaarheid in een 
enigszins andere volgorde, beantwoord. De belangrijkste resultaten uit 
dit proefschrift zijn weergegeven in figuur 10.1, waar zij gekoppeld zijn 
aan het de uitgangspunten van het programma DBB in het logic model. 
 
 
Onderzoeksvraag 1: draagt het programma DBB bij aan de ont-
wikkeling van de school tot democratische gemeenschap? 
 
Uit de studies naar de invloed van het programma op het klasklimaat en 
de observaties tijdens de Groepsvergadering, blijkt dat deze eerste on-
derzoeksvraag positief beantwoord kan worden. Daarbij moet echter de 
kanttekening worden geplaatst dat dit alleen geldt in bepaalde contexten 
onder een aantal voorwaarden. Welke dat zijn wordt hieronder toege-
licht. 
Uit hoofdstuk 6 blijkt, in een quasi-experimenteel onderzoek met 

voor- en nameting en controlegroep, dat in experimentele klassen het 
inspraakklimaat hoger wordt beoordeeld door leerkrachten dan in verge-
lijkbare controleklassen. Dit is geldt echter niet in alle klassen, maar al-
leen in bovenbouwklassen, klassen met een leerlingpopulatie met over-
wegend autochtone niet-laagopgeleide ouders, klassen in niet-stedelijke 
gebieden en klassen met een rooms-katholieke grondslag. Tevens is deze 
invloed enkel zichtbaar in klassen waar het aanverwante programma De 
Vreedzame School niet eerder geïmplementeerd is. 
De invloed op de mate van inspraak die leerlingen krijgen is dus niet 

eenduidig vast te stellen. Het lijkt aannemelijk dat het programma op een 
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aantal punten verschillend is geïnterpreteerd door leerkrachten, met ver-
schillende invloed van het programma als gevolg. Dit wordt ondersteund 
door resultaten uit hoofdstuk 4, waarin blijkt dat leerkrachten soms aan-
passingen hebben gedaan aan de lessen en activiteiten in de handleiding. 
Het zou dus kunnen dat leerkrachten in bovengenoemde contexten meer 
aandacht hebben besteed aan het geven van inspraak aan hun leerlingen, 
terwijl in andere contexten wellicht meer aandacht wordt besteed aan de 
socialiserende elementen in het programma.  
 
Een belangrijke activiteit om leerlingen democratie te laten ervaren en 
een democratisch klimaat te ontwikkelen is de Groepsvergadering, zo 
blijkt uit de observatiestudie van hoofdstuk 5. Op basis van de pro-
grammatheorie was al geconcludeerd dat deze activiteit een positieve 
bijdrage zou kunnen leveren aan de ontwikkeling van een democratische 
gemeenschap. In hoofdstuk 5 wordt dit bevestigd. De Groepsvergade-
ring beantwoordt aan zijn hoofddoel: het bieden van een platform voor 
meningsuiting en het geven van een stem en inspraak aan leerlingen. Het 
structureel uitvoeren van de Groepsvergadering biedt leerlingen de mo-
gelijkheid om mee te praten – en in de meeste gevallen ook mee te be-
slissen – over onderwerpen in hun directe omgeving. Alledaagse onder-
werpen, zoals het omgaan met conflicten of het organiseren van een 
schooluitje, worden hierbij aangegrepen om aandacht te besteden aan 
democratische besluitvorming en inspraak van leerlingen. 
Echter, een echte dialoog zoals Parker & Hess (2001) het omschrij-

ven, waarin leerlingen reageren op elkaar en van perspectief wisselen is in 
de meeste klassen niet geobserveerd. Leerlingen uiten over het algemeen 
wel hun mening, maar oefening van andere democratische vaardigheden 
(argumenteren en reageren op elkaar) is bij de meeste leerlingen niet 
waargenomen. Een mogelijke oorzaak hiervan is de gebruikte werkvorm. 
Vergaderingen die plaatsvinden in een grote kring blijken minder gele-
genheid te geven om te oefenen met deze vaardigheden dan vergaderin-
gen in kleine groepjes (waarin leerlingen met behulp van meerdere korte 
opdrachten met elkaar in gesprek gaan). Coöperatieve werkvormen bie-
den dus meer gelegenheid om te reageren op elkaar, argumenten te geven 
en in te gaan op elkaars perspectief.  
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Figuur 10.1  Logic model en resultaten uit onderzoek.  
leerlingen met * overwegend allochtone laagopgeleide ouders /** overwegend autochtone niet-laagopgeleide ouder 



 

 

 
HOOFDSTUK 4 
(interviews onderwijsad-
viseurs en evaluatievra-
gen schoolleider): 
Succesfactoren: 
- Democratische 
besluitvorming door 
schoolteam over 
deelname 
- Ruimte voor uit-
wisseling van erva-
ringen in teamtrai-
ning 
Risicofactor: 
- Onduidelijkheid 
over verwachte 
tijdsinvestering voor 
leerkrachten kan 
leiden tot afnemende 
motivatie 
Succes- of risicofac-
tor: 
- Aanpassing van 
teamtrainingen in 
duur en inhoud 

 HOOFDSTUK 9 
(open vragen, leerkracht-
oordeel): 
Implementatie van 
het programma zorgt 
voor een eenduidige 
aanpak en visie in de 
school 

HOOFDSTUK 4 (checklists leerkrach-
ten): 
- Leerkrachten doen veelal aanpassin-
gen aan lessen en activiteiten 
- In bovenbouwgroepen zijn de lessen 
en activiteiten in hogere mate uitge-
voerd dan in middenbouwgroepen 
- Blok 1 en 2 is in hogere mate uitge-
voerd dan blok 3 en 4 
 
HOOFDSTUK 5 (observaties Groepsver-
gadering): 
- Groepsvergadering geeft leerlingen 
een platform voor meningsvorming en 
inspraak in alledaagse situaties 
- Inhoud van vergadering kan afleiden 
van het democratisch proces 
- Coöperatieve methoden stimuleert 
oefening van democratische vaardig-
heden 
- Rol van leerkracht is belangrijk voor 
bewaken van het democratisch proces 
en het stimuleren  van oefenen met 
vaardigheden. 
- Drie leerkrachtrollen: voorzitter, 
coach en toeschouwer 
- Rol van coach biedt beste balans 
tussen geven verantwoordelijkheid en 
houden van controle 
- Voorzittersrol is complexe rol voor 
leerlingen 

HOOFDSTUK 6 (quasi-
exp, leerkrachtoordeel): 
Programma heeft enkel 
in bovenbouwgroepen 
invloed op: 
- sociaal-emotioneel 
klimaat enkel in school-
groep 6-7*) 
- inspraakklimaat (enkel 
in schoolgroep 1-2**, 
matig/weinig/niet stede-
lijke omgeving, rooms-
katholiek, niet-De 
Vreedzame School)  
 
HOOFDSTUK 9 (open 
vragen, leerkrachtoordeel) 
- Leerkrachten geven aan 
dat leerlingen een stem 
krijgen in de school en 
de klas 

HOOFDSTUK 7 (quasi-exp, 
leerkrachtoordeel) 
Programma heeft enkel in 
bovenbouwgroepen invloed 
op burgerschapsgedrag, te 
weten:  
- democratisch handelen 
(enkel in schoolgroep 6-7*) 
- omgaan met conflicten 
(enkel in schoolgroep 6-7* 
en Vreedzame scholen) 
 
HOOFDSTUK 8 (quasi-exp, 
leerlingoordeel) 
Programma heeft geen 
invloed op burgerschaps-
competenties  
 
HOOFDSTUK 9 (open 
vragen, leerkrachtoordeel) 
- Leerlingen gaan beter met 
elkaar om 
- Leerlingen kunnen beter 
overleggen 
- Leerlingen nemen meer 
verantwoordelijkheid  
 

Figuur 10.1  (vervolg)  
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Naast de gebruikte werkvorm is ook de rol van de leerkracht van 
groot belang voor het proces van de Groepsvergaderingen. Leerkrachten 
die zichzelf een minimale rol geven en de gehele verantwoordelijkheid 
voor het verloop bij leerlingen leggen, grijpen weinig in waardoor het 
democratisch proces zich onvoldoende ontwikkelt of in gevaar kan ko-
men. Bij onervaren leerkrachten en leerlingen blijkt dit te kunnen resulte-
ren in een bepalende stem van enkele leerlingen en gebrek aan dialoog. 
Leerkrachten die een voorzittersrol aannemen of een coachende rol heb-
ben voor de leerlingvoorzitter, bewerkstelligen een betere balans tussen 
het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen en het bewaken van 
een veilig en democratisch klimaat. Hoe leerkrachten deze balans bepa-
len is afhankelijk van de mate van ervaring van leerkrachten en leerlingen 
met de Groepsvergadering, maar ook met het verantwoordelijkheidsge-
voel van leerlingen, het klimaat in de groep en leeftijd van leerlingen.  
In teamtrainingen zou meer aandacht mogen zijn voor uitwisseling 

over of oefening met verschillende leerkrachtrollen en werkvormen zo-
dat leerkrachten gemakkelijker een keuze kunnen maken op basis van de 
situatie in hun eigen groep.  

 

 
Conclusie: Het programma DBB zorgt na één schooljaar voor meer inspraak van 
leerlingen in de klas, maar vooral in bepaalde contexten (bovenbouwgroepen, groepen 
met een leerlingpopulatie met overwegend autochtone niet-laagopgeleide ouders, klassen 
in niet-stedelijke gebieden en klassen met een rooms-katholieke grondslag). De 
Groepsvergadering is een belangrijke activiteit om een democratische gemeenschap te 
ontwikkelen, door leerlingen een stem te geven en inspraak in alledaagse onderwerpen. 
De werkvorm en de rol van de leerkracht zijn bepalend voor het democratische verloop 
van de Groepsvergadering.  
 

 
 
Onderzoeksvraag 2: draagt het programma DBB bij aan de ont-
wikkeling van een positief sociaal-emotioneel klimaat in de 
school? 
 
Een tweede uitgangspunt van het programma DBB is de ontwikkeling 

van een positief sociaal-emotioneel klimaat. Uit meerdere empirische 
onderzoeken blijkt dat verschillende activiteiten die ook in het program-
ma DBB aanwezig zijn een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
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ontwikkeling van een positief klimaat (Durlak et al., 2007; Greenberg et 
al., 2003; Jennings & Greenberg, 2009; Lickona,1997; Osher, Bear, Spra-
gue & Doyle, 2010; Vieno et al., 2005). Succesvolle activiteiten zijn het 
gezamenlijk maken van afspraken over gedragsregels, een positieve be-
nadering van leerlingen en het geven van verantwoordelijkheid aan leer-
lingen door het uitvoeren van gemeenschapstaken. De verwachting was 
dan ook dat het programma het sociaal-emotionele klimaat in de klas zou 
kunnen beïnvloeden. 
In hoofdstuk 6 is onderzocht of na één schooljaar een positieve in-

vloed zichtbaar is op het sociaal-emotionele klimaat in de klas. In dit 
quasi-experimentele onderzoek, met voor- en nameting en controle-
groep, blijkt dat het programma DBB een kleine, maar positieve invloed 
heeft op het sociaal-emotionele klimaat in de klas. Evenals bij onder-
zoeksvraag 1 al bleek, geldt ook deze invloed alleen in bepaalde contex-
ten. Waar het programma in klassen met een leerlingpopulatie met voor-
namelijk autochtone niet-laagopgeleide ouders een positieve invloed laat 
zien op het inspraakklimaat, heeft het in klassen met een leerlingpopula-
tie met voornamelijk allochtone laagopgeleide ouders invloed op het 
sociaal-emotionele klimaat. Dit is wederom een aanwijzing dat leerkrach-
ten het programma anders uitvoeren in verschillende contexten. En, 
evenals bij de invloed op inspraakklimaat, blijkt ook hier enkel invloed in 
bovenbouwgroepen. Dit kan erop wijzen dat het programma meer ge-
schikt is voor bovenbouwgroepen dan onder- en middenbouwgroepen. 
Echter, het gebrek aan invloed in lagere groepen kan ook veroorzaakt 
worden door de gebruikte bewoordingen in de vragenlijst. Deze sluiten 
wellicht beter aan bij situaties in de hogere groepen.  
 

 
Conclusie: Het programma DBB draagt na één schooljaar bij aan de ontwikkeling 
van een sociaal-emotioneel klimaat in de klas, maar deze invloed beperkt zich tot 
bovenbouwgroepen en groepen met een leerlingpopulatie met overwegend allochtone 
laagopgeleide ouders. 
Op basis van empirische studies die beschreven zijn in de programmatheorie is het 
aannemelijk dat activiteiten zoals het gezamenlijk maken van afspraken over gedrags-
regels, een positieve benadering van leerlingen en het geven van verantwoordelijkheid 
aan leerlingen door gemeenschapstaken, de ontwikkeling van een positief klimaat 
stimuleren. 
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Onderzoeksvraag 3: draagt het programma DBB bij aan de ont-
wikkeling van burgerschapscompetenties van leerlingen? 
 
Het programma beoogt, naast de ontwikkeling van een democratisch en 
positief klimaat, ook de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van 
leerlingen. Op basis van de resultaten van het onderzoek zoals in dit 
proefschrift beschreven kan de invloed van het programma op individue-
le burgerschapscompetenties niet eenduidig worden vastgesteld.  
Uit de quasi-experimentele studie in hoofdstuk 8, gebaseerd op zelf-

rapportage van 873 leerlingen in groep 7 en 8 en geanalyseerd met multi-
levelanalyses, komt naar voren dat leerlingen geen veranderingen opmer-
ken in hun eigen burgerschapscompetenties.  
Dit kan erop wijzen dat het programma in de relatief korte periode 

van één schooljaar nog geen invloed heeft op de individuele competen-
ties van leerlingen. Een andere oorzaak voor het uitblijven van invloed 
kan de beperkte mogelijkheid zijn van leerlingen op deze leeftijd om hun 
eigen competenties in te kunnen schatten. Hoewel de gebruikte vragen-
lijst Burgerschapscompetenties betrouwbaar is bevonden voor leerlingen 
vanaf 11 jaar, stellen Borgers, De Leeuw en Hox (2002) in hun onder-
zoek dat zelfrapportage van kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 proble-
matisch kan zijn. Zij zijn bijvoorbeeld nog onvoldoende in staat om hun 
gedrag te beoordelen op abstracte begrippen en kunnen zich tevens niet 
lang concentreren, waardoor ‘satisficing’ – het geven van een ‘goed ge-
noeg’ antwoord zonder daar voldoende over na te denken – op de loer 
ligt.  
Hoofdstukken 7 en 9, gebruikmakend van leerkrachtrapportages, la-

ten wel invloed zien op leerlingniveau. In hoofdstuk 7 blijkt dat het pro-
gramma een significante maar zeer kleine, positieve invloed heeft op de 
sociale taken ‘omgaan met conflicten’ en ‘democratisch handelen’ vol-
gens leerkrachten. Deze invloed blijkt wederom alleen in bepaalde con-
texten. In klassen met een leerlingpopulatie met overwegend allochtone 
laagopgeleide ouders is een positieve invloed op het democratisch hande-
len en omgaan met conflicten gemeten en in klassen waar het program-
ma De Vreedzame School al geïmplementeerd was, is een positieve in-
vloed op het omgaan met conflicten gevonden. Opnieuw zien we dat dit 
enkel geldt in bovenbouwgroepen. 
In hoofdstuk 9 is op een andere wijze aan leerkrachten gevraagd of 

het programma invloed heeft. De antwoorden die leerkrachten geven op 
open vragen over de invloed van het programma na afloop van het 
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schooljaar brengen een positiever beeld naar voren dan de resultaten in 
hoofdstukken 7 en 8. Leerkrachten geven aan leerlingen competenter te 
vinden in het overleggen met elkaar, en zien dat het programma leerlin-
gen een stem heeft gegeven in de school. Daarnaast merken leerkrachten 
een grotere betrokkenheid van leerlingen bij de schoolgemeenschap en 
meer verantwoordelijkheidsgevoel. Tevens zien zij een positieve ontwik-
keling van intra- en interpersoonlijke leerlingcompetenties. Op basis van 
de quasi-experimentele studies zou verwacht worden dat dit alleen ge-
rapporteerd zou worden door bovenbouwleerkrachten. Echter, ook de 
leerkrachten in onder- en middenbouw rapporteren veranderingen.  
Aangezien er nog weinig onderzoeksinstrumenten ontwikkeld zijn om 

burgerschapscompetenties van basisschoolleerlingen in beeld te brengen, 
zou toekomstig onderzoek zich kunnen richten op de ontwikkeling van 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve instrumenten voor verschillende 
leeftijdsgroepen.  
 

 
Conclusie: Het is niet eenduidig vast te stellen of het programma DBB na één school-
jaar invloed heeft op gedrag en competenties van leerlingen. De gevonden invloed is 
verschillend, afhankelijk van schoolcontext, onderzoeksmethode en rapportage door 
leerlingen of leerkrachten. 
 

 
 
Onderzoeksvraag 4: hoe wordt het programma uitgevoerd in ver-
schillende scholen? 
 
In de programmatheorie zijn vijf – in theorie – effectieve factoren van 
schoolbrede implementatie benoemd die in het programma aanwezig 
zijn: 1) democratische besluitvorming door het schoolteam over deelna-
me aan het programma; 2) tijd voor uitwisseling van ervaringen en trai-
ning van het schoolteam; 3) aandacht voor uitvoeringsintegriteit van het 
programma, maar ook aandacht voor de specifieke context van de school 
en de mogelijkheid om het programma aan te passen aan behoeften van 
de school; 4) aandacht voor onderwijsprocessen tijdens de teamtrainin-
gen, door verdieping in de inhoud van het programma; 5) externe onder-
steuning door een onderwijsadviseur. 
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Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop het programma in de 
praktijk is geïmplementeerd, is in hoofdstuk 4 in kaart gebracht hoe de 
implementatieprocessen op de acht deelnemende scholen zijn verlopen. 
Hieruit is gebleken dat het programma in grote lijnen geïmplemen-

teerd is zoals bedoeld door de programmaontwikkelaars. In hoofdstuk 9 
hebben leerkrachten aangegeven dat implementatie van het programma 
heeft gezorgd voor een eenduidige visie van het schoolteam. 
Opvallend is dat de teamtrainingen en lessen en activiteiten op alle 

scholen in meer of mindere mate zijn aangepast om te voldoen aan de 
behoeften van het team en de leerlingen. Tevens zijn de lessen geduren-
de het schooljaar in steeds mindere mate uitgevoerd. Dit betekent dat 
schoolteams en leerkrachten keuzes maken in de wijze waarop ze het 
programma implementeren. Dit is niet onverwacht, aangezien de ont-
wikkelaars het programma bedoeld hebben als handvat en niet als vast-
staand ‘kookboek’, om recht te doen aan de specifieke behoeften van de 
scholen en het normatieve begrip burgerschap.  
In het kader van dit proefschrift kon helaas niet diepgaand onder-

zocht worden hoe deze keuzes gemaakt zijn en wat de kwaliteit ervan is. 
Inzicht in de argumenten voor bepaalde keuzes en wijze waarop aanpas-
singen gedaan worden verklaren mogelijk ook de verschillen in invloed 
die gevonden zijn in dit proefschrift.  
De teamtrainingen zouden zich meer kunnen richten op het voeren 

van gesprekken over de behoeften van de specifieke leerlingpopulatie in 
relatie tot de visie van de school. Deze reflectie zou moeten leiden tot 
expliciete keuzes in de uitvoering van het programma DBB en een een-
duidige visie op burgerschapsvorming.  
Naast de visie van het team, zijn ook de individuele competenties en 

houding van leerkrachten van belang. In de teamtrainingen zou daarom 
meer aandacht mogen zijn voor het ontwikkelen van competenties van 
leerkrachten om bijvoorbeeld dialoog te voeren of conflicten op te los-
sen. Daarnaast zou coaching-on-the-job door een externe adviseur of een 
collega kunnen helpen om leerkrachten meer bewust te maken van hun 
eigen competenties en houding. 
Toekomstig onderzoek zou zich expliciet kunnen richten op de wijze 

waarop deze keuzes tot stand komen, gecombineerd met onderzoek naar 
de werkzaamheid. Het in kaart brengen van de complexe interactie tus-
sen context, gemaakte keuzes, mechanismen en uitkomsten kan met be-
hulp van de benadering van Pawson en Tilley (1997, realistische evaluatie) 
of Van Aken & Andriessen (2011, design research).  
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Conclusie: Schoolbrede implementatie van het programma DBB zorgt voor eenduidige 
visie in het schoolteam. Aangezien de activiteiten in het programma aangepast worden 
en niet altijd in zijn geheel worden geïmplementeerd, is het maken van beargumenteer-
de keuzes als schoolteam belangrijk. Het maken van deze keuzes zorgt ervoor dat het 
programma aansluit bij de specifieke behoeften van leerlingen in een bepaalde context. 
 

 
 

Discussie 
 
De verschillende studies die in dit proefschrift aan de orde zijn geweest 
laten zien dat het programma DBB na één schooljaar een aantal doelen 
realiseert. De invloed van het programma blijkt echter beperkt tot be-
paalde schoolcontexten en leeftijdsgroepen. Hieronder wordt hierop 
gereflecteerd en worden mogelijke verklaringen verkend. 
 
De invloed van het programma in verschillende leeftijdsgroepen 
De resultaten in dit proefschrift wijzen erop dat het programma vooral 
invloed heeft op het klasklimaat en het gedrag van leerlingen in boven-
bouwgroepen. Dit was ook de verwachting in hoofdstuk 4, waaruit bleek 
dat het programma in bovenbouwgroepen in hogere mate is uitgevoerd 
dan in de middenbouwgroepen. Dit zou erop kunnen wijzen dat bepaal-
de principes in het programma, zoals voeren van dialoog en bepalen van 
gezamenlijke kaders, nog te moeilijk zijn voor kinderen in onder- en 
middenbouw, in mindere mate zijn uitgevoerd en minder veranderingen 
teweeg te brengen.  
Echter, uit meer kwalitatieve data in hoofdstuk 9 blijkt dat het pro-

gramma wel degelijk ook veranderingen teweegbrengt in onder- en mid-
denbouwgroepen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het pro-
gramma in lagere groepen invloed heeft die niet zichtbaar is geworden in 
het kwantitatieve vragenlijstonderzoek in dit proefschrift. Het is niet 
uitgesloten dat leerlingen in onder- en middenbouwgroepen competen-
ties verwerven waarop voortgeborduurd kan worden in hogere groepen, 
maar die niet zichtbaar zijn geworden in de vraagstellingen van de vra-
genlijsten. Competenties die gericht zijn op de intra- en interpersoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen, zoals zelfregulatie, empathie en zelfvertrou-
wen. Longitudinaal onderzoek naar de invloed van het programma zou 
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een dergelijk ontwikkeltraject zichtbaar kunnen maken. Instrumenten die 
de sociale competenties van leerlingen meten, aangepast op het pro-
gramma DBB en de verschillende leeftijdsgroepen, zouden hiervoor 
ontwikkeld kunnen worden. 
 
De invloed van het programma in verschillende schoolcontexten 
In dit onderzoek is met opzet een steekproef van scholen met veel varia-
tie samengesteld. Dit heeft een beeld gegeven van de invloed van het 
programma, maar ook van de verschillen tussen scholen. Uit de resulta-
ten blijkt dat het programma na één schooljaar invloed heeft op het klas-
klimaat en burgerschapsgedrag van leerlingen, maar dat er ook verschil-
len zijn tussen scholen in invloed en uitvoering. 
Deze verschillen zijn in andere studies ook al bestudeerd (zie bijv. 

Leeman & Pels, 2006; Dijkstra & Veenstra, 2001), maar hebben nog 
geen eenduidige verklaringen opgeleverd. De resultaten uit dit proef-
schrift dragen bij aan deze kennisbasis, maar meer onderzoek is nodig. 
Onderzoek onder een grote steekproef van scholen, waarin een gedetail-
leerd beeld gegeven wordt van de schoolcontext en de wijze waarop bur-
gerschapsvorming vormgegeven wordt zouden meer definitieve verkla-
ringen kunnen geven voor de verschillen in invloed.  
 
Reikwijdte van dit onderzoek 
In dit proefschrift zijn specifieke keuzes gemaakt ten aanzien van de 
onderzoeksmethodologie. Zo is het evaluatieonderzoek gelijktijdig uitge-
voerd met programmaontwikkeling, om zo snel mogelijk aanbevelingen 
voor verdere ontwikkeling van het programma te kunnen doen. Verder is 
gekozen voor een praktijkgericht karakter om een zo realistisch mogelijk 
beeld te krijgen van de bruikbaarheid van het programma in de school-
praktijk. De kracht hiervan is dat mechanismen, processen en uitkomsten 
in een realistische context zijn onderzocht. Echter deze benadering levert 
ook een aantal beperkingen op en voorzichtigheid is geboden bij de in-
terpretatie van resultaten.  
De relatief korte onderzoeksperiode van één schooljaar en het onder-

zoeken van een programma dat nog in ontwikkeling is, maakt het moei-
lijk om definitieve uitspraken te doen over de werkzaamheid. Doordat 
het programma gelijktijdig is geïmplementeerd en geëvalueerd, hebben 
scholen weinig tijd gehad om de principes te incorporeren en te verwe-
ven in hun dagelijkse praktijk.  
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Verder was in dit onderzoek slechts ruimte voor een beperkt aantal 
scholen en is maar een beperkt aantal contextfactoren bestudeerd. Re-
presentativiteit kon dus niet worden gerealiseerd. Dit betekent dat de 
kwantitatieve uitkomsten wel indicaties geven voor de invloed van het 
programma, maar dat zij moeilijk gegeneraliseerd kunnen worden. Ook is 
enige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de resultaten door 
overrepresentatie in het onderzoeksdesign: de helft van de steekproef 
had het aanverwante programma De Vreedzame School reeds geïmple-
menteerd en een relatief groot aantal scholen had een overwegend leer-
lingpopulatie met overwegend allochtone laagopgeleide ouders.  
Al met al draagt dit onderzoek bij aan de uitbouw van de nog kleine 

kennisbasis over de wijze waarop burgerschapsvorming in het basison-
derwijs vorm kan krijgen en de invloed ervan op leerlingen en scholen. 
De resultaten dragen daarnaast bij aan de verdere ontwikkeling van het 
programma DBB. Hierbij moet opgemerkt worden dat ten tijde van het 
verschijnen van dit proefschrift, het programma DBB niet meer als zo-
danig bestaat maar dat de elementen zijn opgenomen in het programma 
De Vreedzame School.  
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BIJLAGE 1 Checklist uitgevoerde activiteiten 
 
Naam: Groep:  School:                           Datum: 

 Activiteiten 
gedaan 
volgens 
handleiding 

ongeveer  
volgens 
handleiding 
gedaan 

niet 
gedaan 

Extra activiteiten 
gedaan 
volgens 
handleiding 

ongeveer  
volgens 
handleiding 
gedaan 

niet 
gedaan 

Opmerkingen  
(waarom niet 
gedaan vlg. 
handleiding) 

1 
De Gemeenschap – 
les 1 

   coöperatief leren in klas     

2 
De Gemeenschap – 
les 2 

   
Vreedzame School-
prikbord in de klas  

    

3 
De Gemeenschap – 
les 3 

   taken in klas     

4 
De Gemeenschap – 
les 4 

   commissies in klas     

5 
De Gemeenschap – 
les 5 

   taken in school     

6 
De Gemeenschap – 
les 6 

        

7 
Democratie in de 
school – les 1 

   agenda-ideeënbus in klas     

8 
Democratie in de 
school – les 2 

   
instellen agendacommis-
sie in klas 

    

9 
Democratie in de 
school – les 3 

   
informatiebijeenkomst 
voor ouders 

    

10 
Democratie in de 
school – les 4 

        

11 
Eerste proefvergade-
ring 

        

12 
Tweede proefverga-
dering 

        

13 
Derde proefvergade-
ring 

        

14 
Eerste echte groeps-
vergadering 
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15 
Conflict oplossen – 
les 1 

        

16 Groepsvergadering 2         

17 
Conflict oplossen – 
les 2 

        

18 Groepsvergadering 3    
afname Veiligheidsther-
mometer 

    

19 
Conflict oplossen – 
les 3 

        

20 Groepsvergadering 4    
in elke groep bijwonen 
van vergadering door 
enkele ouders 

    

21 
Conflict oplossen – 
les 4 

        

22 Groepsvergadering 5         

23 
Conflict oplossen – 
les 5 

        

24 Groepsvergadering 6    verkiezingsproject     

25 
Conflict oplossen – 
les 6 

   
instellen Veiligheids-
commissie 

    

26 
Gewoon Anders – 
introductie 

   Opsteker van de week     

27 Groepsvergadering 7         

28 
Gewoon Anders 
vervolg 

        

29 Groepsvergadering 8         

30 
Gewoon Anders 
vervolg 

   
Opstekers van elke 
groep centraal zichtbaar  

    

31 Groepsvergadering 9    
Ritueel Opsteker van de 
groep 

    

32 
Gewoon Anders 
vervolg 

   
ouders aanwezig bij 
ritueel rond  Opsteker 
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van de groep? 

33 
Groepsvergadering 
10 

        

34 
Gewoon Anders 
vervolg 

        

35 
Groepsvergadering 
11 

        

36 
Gewoon Anders 
afsluiting 

   
ouders aanwezig bij 
presentaties blok 4 

    

37 
Groepsvergadering 
12 
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BIJLAGE 2 
 
Plenaire evaluatie schooltrainers 
04-06-08; Giralis te Den Bosch 
 
Gespreksleider: Leo Pauw 
Onderzoeker:  Sophie Verhoeven 
 
Topics voor pleniar gesprek: 

- Het programma bestaat uit een aantal elementen: De Gemeenschap (blok1), 
Democratie in de school (blok2), Conflicten oplossen (blok3), Groepsverga-
dering, Anders en toch samen (blok4), Opsteker van de week. 
Welk element is het best ontvangen in de scholen? 
Wordt er nadruk gelegd op het geheel, of vooral op de onderdelen afzonder-
lijk? 
 

- Zijn er voorwaarden waar een school aan moet voldoen om het programma 
goed te implementeren? Welke? 

- Zijn er voorwaarden waaraan een leerkracht moet voldoen? Welke? 
 

- Wat zijn de sterke punten van het programma? 

- Wat zijn de zwakke punten van het programma? 

- Wat zijn verbeterpunten? 
 
 
Topics voor individuele interviews met schooltrainers 
Verschil: 

- Wat zijn de opvallendste verschillen tussen de experimentele en contro-
leschool? 

‘Feitelijke’ vragen: 

- Hoeveel trainingen heb je gegeven op de school? 

- Zijn deze trainingen volgens het draaiboek voor teamtrainingen verlopen? 

- Hoe verliepen die? 

- Hoe schat je de motivatie en vaardigheid in van het team? 
 

- Kun je in 1 minuut uitleggen wat er op de school gedaan is? 

- Hebben ze alles gedaan doorlopen, of hebben ze dingen overgeslagen? Wat 
dan? 

 

- Wat zijn de sterke en zwakke punten op deze school geweest? 
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BIJLAGE 3 
 
Evaluatievragen aan schoolleider 
 
- Op welke manier is besloten om deel te nemen aan het project Burgerschap in 

schooljaar 07-08? 
- Waarom heeft uw school besloten deel te nemen aan het programma in schooljaar 

07-08? 
- Heeft het project Burgerschap veel prioriteit gekregen afgelopen jaar, of zijn er 

omstandigheden geweest waardoor het project op de achtergrond kwam? Zo ja: aub 
toelichting  

- Wat is volgens u het doel van het programma? 
 
Taken 
- Wat was de rol van de schoolleider binnen het project Burgerschap het afgelopen 

jaar? 
- Waren er nog anderen betrokken bij de organisatie van het project? Zo ja, hoeveel 

mensen en wat waren hun taken? 
 
Leerkrachtteam 
- Hoe was de houding van het leerkrachtenteam ten opzichte van het project bij 

aanvang? 
- Is deze houding veranderd gedurende het jaar? Zo ja, hoe? 
 
Het programma als geheel 
- Wat is uw mening over de teamtrainingen? Denk aan de duur van de trainingen, 

niveau, de inhoud of andere opvallende zaken. 
- Op welke elementen/activiteiten/onderwerpen uit het programma heeft de 

nadruk gelegen bij u op school? 
- Welke elementen/activiteiten/onderwerpen zijn niet of minder aan bod geko-

men? Wat is hiervan de reden? 
 
Opbrengsten van het project 
- Heeft het programma iets veranderd bij de leerlingen, volgens u? Zo ja, wat dan en 

waar blijkt dat uit? 
- Heeft het programma iets veranderd in het schoolklimaat, volgens u? Zo ja, wat 

dan en waar blijkt dat uit? 
- Heeft het programma iets veranderd in het leerkrachtenteam, volgens u? Zo ja, 

wat dan en waar blijkt dat uit? 
- Heeft het programma u als schoolleider veranderd? Zo ja, wat dan en waar blijkt 

dat uit? 
 
Ervaringen 
-  Wat zijn positieve ervaringen met het project Burgerschap het afgelopen jaar? 
-  Wat zijn ‘tegenvallende’ ervaringen met het project Burgerschap het afgelopen 

jaar? 
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- Wat is uw mening over het project Burgerschap, na afloop van het experimentele 
jaar? 

 
Toekomst  
- Hoe ziet u de toekomst van Burgerschap bij u op school? 
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BIJLAGE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatieschema (Wave 3) 
 
Groepsvergadering 
 
 
 
 
 
 

 
Naam Observator………………………………………….. 
Naam School  ………………………………………….. 
Locatie    ………………………………………….. 
Groep    ………………………………………….. 
 
Datum    ………………………………………….. 
Tijdstip start en einde   van ……uur tot ……….uur 
1e 2e  3e  observatie (wegstrepen) 
 
Aantal leerlingen   …………………… 
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ALGEMEEN 
Onderwerp van de vergadering.......……………………………………………………… 
Onderwerp aangedragen door 
O Leerkracht 
O Vergadercommissie 
O Individuele leerling 
O Anders…………………………………… 

Onderwerp bepaald door 
O Leerkracht 
O Vergadercommissie 
O Voorzitter 
O Anders…………………… 

Agenda aanwezig   ja / nee 
O Visueel aanwezig (op bord/flap-over) 
O Leerkracht heeft agenda 
O Voorzitter/Notulist heeft agenda 

Agenda bepaald door 
O Leerkracht 
O Vergadercommissie 
O Voorzitter 
O Anders 

Bespreking agenda   ja / nee 
O door leerkracht 
O door voorzitter 
O samen 

 

Soort vergadering 
O Meningsvormend 
O Besluitvormend 
O Debat 

Gebruikte werkvorm 
O Kring 
O In groepjes (aantal llnn per 
 groepje:……) 
O Anders……………………. 

Het doel van de vergadering wordt besproken 
Door wie? 
O Leerkracht 
O Voorzitter 
O Anders 

ja / nee 
Wat is het doel? 
……………………………….……
………………………………………
………… 

Koppeling naar           Toelichting 
O vorige groepsvergadering        ………………………… 
O andere interventie DemoB.        ………………………… 
O curriculum            ………………………… 
O geen 
Er wordt gesproken over consequenties van 
het besluit in vorige vergadering 
Consequenties besluit op: 
O Individueel niveau 
O Klasniveau 
O Schoolniveau 
 

Ja / Nee 
 
Betrokkenen bij besluit: 
O Leerlingen 
O Leerkrachten 
O Directie 
O anders, …………………….. 

Er wordt gesproken over consequenties van 
het huidige besluit 
Consequenties besluit op: 
O Individueel niveau 
O Klasniveau 
O Schoolniveau 
 

Ja / Nee 
 
Betrokkenen bij besluit: 
O Leerlingen 
O Leerkrachten 
O Directie 
O Ouders 
O anders, …………………….. 

 



Bijlagen 

 206

ONTWIKKELING LEERLINGEN 
 

N =  
 

N ~ 
 

Niemand 
Minder 
dan ½ 

Meer 
dan ½ 

 
Allemaal 

Mening geven   O O O O 
Argumenteren  O O O O 
Reageren op mening 
vd ander 

 O O O O 

 
 

Betrokkenheid van leerlingen 
  

Niemand 
 

Minder 
dan ½ 

 
Meer dan 

½ 

 
Allemaal 

Leerlingen proberen elkaar te 
overtuigen 

O O O O 

Leerlingen kijken naar degene die 
aan het woord is 

O O O O 

Leerlingen praten door elkaar 
heen 

O O O O 

Leerlingen lijken geïnteresseerd 
in meningen van anderen 

O O O O 

Leerlingen lijken tevreden met 
besluit 

O O O O 

 
 
Soort besluitvorming 
O Geen besluitvorming 
O Eenmansbesluit 
O Meerderheidsbesluit: ½ + 1 
O Meerderheidsbesluit: 2/3 
O Unaniem 
O Consensus 

Is dit vooraf afgesproken?  Ja / Nee 
Toelichting: 
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ROL VAN DE LEERKRACHT 
 
Rol tijdens vergadering 
O Toeschouwer 
O Voorzitter 
O Deelnemer 
O Coach van voorzitter 
O Niet duidelijk 

Benoemt zijn/haar rol 
O ja 
O nee 

Hoe vaak is de leerkracht aan het 
woord? 
O (bijna) niet 
O 1-5 keer 
O 5-10 keer 
O meer dan 10 keer 

Fysieke positie tijdens vergadering 
O In de kring 
O Buiten de kring 
O Aan bureau 
O Anders,…………………………………….. 

 
 
 
 

 
Heel 
vaak 

 
Vrij vaak 

 
Soms 

 
Niet 

Corrigeren/Orde houden O O O O 
Stimuleren om deel te nemen aan 
vergadering 

O O O O 

Structureren O O O O 
Inhoudelijke sturing  O O O O 
Eigen deelname aan vergadering 
(indien leerkracht deelnemer aan 
vergadering is) 

O O O O 

Reflectie O O O O 
Verdieping O O O O 
 

Algemene indruk van rol van de leerkracht 
Sterk teruggetrokken        Sterk regulerend 
O O O O O O O O O O 
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ROL VAN VOORZITTER / NOTULIST / TIJDBEWAKER 
 
Rol voor leerlingen 
O Voorzitter 
O Notulist 
O Tijdbewaker 

Welke leerling welke rol krijgt, is bepaald 
door 
O Leerkacht 
O Vergadercommissie 
O Voorzitter 
O Anders………………………………….. 

 
Voorzitter 

 
Notulist 

 
Neemt het woord tijdens vergadering 
O Geen enkele keer 
O 1-2 keer 
O 3-5 keer 
O meer dan 5 keer 

 
Neemt het woord tijdens vergadering 
O Geen enkele keer 
O 1-2 keer 
O 3-5 keer 
O meer dan 5 keer 

 
Taken 
O Voorbereiden 
O Orde houden 
O Structureren van meningsvorming 
O Structureren van besluitvorming 
O Beurten geven 
O Samenvatten/parafraseren 
O Reageren op leerlingen 
O Bepalen van besluitvormingsmethode 
O Anders 
 ………………………………………. 
 ………………………………………. 

 
Taken 
O Voorbereiden 
O Orde houden 
O Meningen/Ideeën opschrijven op bord 
O Meningen/Ideeën opschrijven op papier 
O Argumenten opschrijven op bord 
O Argumenten opschrijven op papier 
O Samenvatten/parafraseren 
O Anders 
 …………………………………… 
 …………………………………… 

 
Tijdbewaker 

 

 
Taken uitgelegd tijdens vergadering? Ja / Nee 

 

 
Neemt het woord tijdens vergadering 
O Geen enkele keer 
O 1-2 keer 
O 3-5 keer 
O meer dan 5 keer 

 
Taken 
O Voorbereiden 
O Tijd bewaken 
O Anders, 
 ……………………………………….. 
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Hulpmiddel bij turven van Mening / Argument / Interactie 

 
Teken op dit blad de opstelling van de leerlingen en de leerkracht, op die ma-
nier kan per leerling geturfd worden. 
 

M = Mening geven    A = Argument   I lln = Interactie met leer-
ling 
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PROCESBESCHRIJVING 
 
1. Indruk en verloop 

- Structuur van de vergadering (bv. meningsvorming � besluitvorming � dis-
cussie � reflectie) 

- 1e indruk van de sfeer/klas bij binnenkomst 
- chronologisch verloop van de vergadering (introductie en/of inleiding; me-

ningsvorming; besluitvorming; reflectie. Inclusief voorbeelden van uitspraken 
van leerlingen, voorzitter en leerkracht) 

 
2. Betrokkenheid bij onderwerp  

- Hoe was het non-verbale gedrag van de groep (houding, vrijwillige deelname 
dmv vinger opsteken)? Leken zij betrokken bij de vergadering? 

 
3. Besluitvorming 

- Wat is het besluit? 

- Hoe komt de klas tot het besluit? 

- Indruk van de participatiegraad: hoeveel leerlingen hebben meegedaan aan be-
sluitvorming? 

- Lijken leerlingen tevreden met besluit? 
 
4. Consequenties van besluit 

- Op welk niveau zijn besluiten mogelijk: individueel-, klas-, schoolniveau? 

- Op welk niveau zijn er daadwerkelijk besluiten genomen: individueel-, klas-, 
schoolniveau? 

- Wie zijn betrokken bij uitvoering van het besluit: leerlingen uit de klas, leerlin-
gen uit andere klas, leerkracht, schoolleider? 

- Hebben de besluiten betrekking op de leerlingen zelf, of zijn er ook conse-
quenties voor anderen? 

 
5. Participatieladder (NB: deze categorie is beschrijvend, dus geef een algemene indruk 
van de mate van participatie, dit kunnen dus ook meerdere ‘treden’ zijn, het zijn geen 
vaststaande begrippen. Geef voorbeelden. Maar geen interpretatie, niet normatief.) 

- Welke trede van participatieladder? 
1. Geïnformeerd: leerkracht bepaalt zelf wat er gebeurt, en stelt de leerlingen 
daarvan op de hoogte. Leerkracht maakt geen gebruik van de mogelijkheid om 
leerlingen een inbreng te geven. 
2. Geraadpleegd: Leerkracht bepaalt in hoge mate zelf wat er gebeurt, maar ziet 
leerlingen als gesprekspartners. Leerkracht verbindt zich echter niet aan de 
uitkomst van die gesprekken. 
3. Meedenken: Leerkracht maakt in principe samen met leerlingen plannen, 
maar geeft hen de gelegenheid om zelf problemen aan te dragen en oplossin-
gen te formuleren, waarbij hun ideeën een volwaardige rol spelen. Leerkracht 
verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke be-
sluitvorming hiervan (beargumenteerd) afwijken. 
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4. Meebeslissen: leerkracht maakt samen met leerlingen plannen en zoekt samen 
naar oplossingen. Leerkracht verbindt zich (in principe) aan deze oplossingen 
als het gaat om de uiteindelijke besluitvorming. 
5. Eigenaarschap: Leerkracht laat het bedenken en maken van plannen over aan 
de leerlingen. Leerkracht neemt de resultaten over, na toetsing aan vooraf ge-
stelde randvoorwaarden. (Let ook op mate van betrokkenheid van leerlingen 
bij bepalen van onderwerp, agenda, voorbereiding en vervullen van rollen) 

 
6. Interactie 
Beschrijving van interactie en voorbeelden 

- Leerkracht – Leerling 

- Voorzitter – Leerling 
- Voorzitter – Leerkracht 

- Leerling – Leerling  
 
7. Reflectie 

- Wie leidt reflectie?  

- Is er reflectie naar aanleiding van een voorafgesteld doel? 

- Welke vragen worden gesteld? Welke antwoorden?  

- Op welk niveau vindt reflectie plaats:  
1. Individueel functioneren (vb. Hoe deed de voorzitter het? Wat zijn tips voor de 
volgende keer voor de voorzitter of ander individu?);  
2. Deze vergadering (vb. Zijn we tevreden met het besluit? Hebben we goed ge-
luisterd naar elkaar? Hoe kunnen we de volgende keer nog beter vergaderen? 
Zie handleiding voor meer voorbeelden);  
3. Burgerschap (vb. Waarom is het belangrijk dat we vergaderen?) 

 
8. Leerkrachtrol 

- Dieper ingaan op rol van de leerkracht zoals aangegeven in het schema (regu-
lerend � teruggetrokken). Onderbouwing van schema. 

- In hoeverre paste de leerkracht zijn rol/interventie/ingrepen aan aan het ver-
loop van de vergadering? 

 
9. Leerlingrollen 

Beschrijving van de rollen van de leerlingen 
1. Wat deed de voorzitter? 
2. Wat deed de notulist? 
3. Wat deed de tijdbewaker? 

 
10. Opvallende dingen / Ideeën tav project etc 
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Evaluatie van de drie observaties (door observatoren): 

 
1. Indruk van invloed van aanwezigheid van observatoren: 
- Op leerlingen 
- Op leerkracht 
 
2. Indruk van motivatie van leerlingen: 
 
3. Indruk van motivatie van leerkracht: 
 
4. Indruk van mate van overeenstemming observatoren in deze klas (3x) 
 
Vragen aan leerlingen na afloop van 3 observaties 

 
- Wat vonden jullie van onze aanwezigheid? 
 
- Wat vinden jullie van vergaderen? Waarom? 
 
- Waarom denk je dat vergaderen belangrijk kan zijn? 
 
- Hebben jullie wat geleerd van vergaderen? 
 
- Wat is moeilijk aan vergaderen? 
 
- Wat gebeurt er met de notulen? 
 
- Wie zit er in de vergadercommissie? Wie bepaalt wat? Hoe gaat dat? 
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BIJLAGE 5 

 
‘Leerkrachtvragenlijst over de Klas’ 

Naam: ……………………………………………….Datum:…………………..  
Naam school…………………Evt. loctie…………Plaatsnaam:…………….  
Ik ben……….jaar werkzaam in het onderwijs 
Ik vul deze lijst in over groep ……….. (Specificeer: bijvoorbeeld groep 7a, 
groep 3/4) 

 
Alle gegevens zullen alleen ingezien worden door de Universiteit Utrecht,  

en VERTROUWELIJK behandeld worden 

 
 
 
 
 
In deze klas… H
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…behandelen leerlingen hun klasgenoten met res-
pect 

O O O O O 

…sluiten leerlingen andere leerlingen die anders zijn 
buiten 

O O O O O 

…proberen leerlingen, wanneer zij iets doen wat 
kwetsend is, het goed te maken 

O O O O O 

…hebben leerlingen invloed op beslissingen in de 
klas 

O O O O O 

…respecteren leerlingen elkaars eigendommen O O O O O 
…troosten leerlingen elkaar als ze verdriet hebben O O O O O 
…wijzen leerlingen elkaar op de regels in de klas O O O O O 
…respecteren leerlingen eigendommen van de 
school 

O O O O O 

…helpen leerlingen elkaar, ook al zijn zij geen 
vrienden 

O O O O O 

…helpen leerlingen de school te verbeteren O O O O O 
…plannen leerlingen samen met mij wat we gaan 
doen 

O O O O O 

…gedragen leerlingen zich respectvol naar mede-
werkers op school 

O O O O O 

…werken leerlingen goed samen O O O O O 
…proberen leerlingen een positieve invloed te heb-
ben op gedrag van anderen 

O O O O O 
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In deze klas … H
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…beslis ik zelf over de regels in de klas O O O O O 
…gedragen leerlingen zich met respect naar mi O O O O O 
…helpen leerlingen nieuwe kinderen zich geaccep-
teerd te voelen 

O O O O O 

…lossen leerlingen conflicten op zonder te vechten, 
te beledigen of elkaar te bedreigen 

O O O O O 

…pesten leerlingen elkaar O O O O O 
…kunnen leerlingen elkaar vergeven O O O O O 
…proberen leerlingen, als zij zien dat een kind ge-
pest wordt, het pesten te stoppen 

O O O O O 

…kunnen leerlingen ervoor zorgen dat een klassen-
regel verandert als ze deze oneerlijk vinden 

O O O O O 

…kunnen leerlingen niet goed tegen hun verlies O O O O O 
…hebben leerlingen geduld met elkaar O O O O O 
…zijn leerlingen betrokken bij het oplossen van 
problemen op school 

O O O O O 

…helpen leerlingen met een planning maken van 
wat zij gaan doen 

O O O O O 

…gedragen leerlingen zich met respect naar hun 
medeleerlingen 

O O O O O 

…luisteren leerlingen naar elkaar in groepsdiscussies O O O O O 
…maken leerlingen beledigende opmerkingen naar 
elkaar 

O O O O O 

…delen leerlingen hun spullen met elkaar O O O O O 
 
 

Hartelijk bedankt voor het invullen! 
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BIJLAGE 6 
 

 Voormeting   Nameting    
  Totaal Soc.Emo Inspraak  Totaal SocEmo Inspraak 
 N 

(klas) 
M 
(SD) 

M (SD) M (SD) N (klas) M 
(SD) 

M (SD) M (SD) 

Totale 
steekproef 

175 3.61 
(.35) 

3.68 (.39) 3.27 (.54) 171 3.64 
(.45) 

3.68 
(.51) 

3.44 (.48) 

         
School         
E1 16 3.36 

(.40) 
3.40 (.43) 3.17 (.53) 16 3.51 

(.37) 
3.53 
(.37) 

3.42 (.53) 

C1 13 3.50 
(.33) 

3.53 (.36) 3.37 (.31) 14 3.49 
(.45) 

3.52 
(.52) 

3.37 (.39) 

E2 17 3.71 
(.26) 

3.78 (.31) 3.34 (.54) 16 3.72 
(.57) 

3.79 
(.63) 

3.33 (.45) 

C2 10 3.76 
(.28) 

3.80 (.28) 3.58 (.53) 10 3.58 
(.44) 

3.63 
(.50) 

3.32 (.28) 

E3 8 3.31 
(.37) 

3.41 (.42) 2.84 (.39) 7 3.43 
(.44) 

3.44 
(.50) 

3.40 (.44) 

C3 8 3.86 
(.19) 

3.98 (.22)  3.23 (.59) 8 3.97 
(.28) 

4.08 
(.25) 

3.41 (.62) 

E4 11 3.59 
(.35) 

3.67 (.37) 3.22 (.47) 10 3.51 
(.42) 

3.56 
(.49) 

3.28 (.35) 

C4 9 3.45 
(.29) 

3.45 (.34) 3.44 (.32) 10 3.36 
(.33) 

3.34 
(.40) 

3.46 (.43) 

E5 10 3.78 
(.31) 

3.93 (.28) 3.03 (.60) 9 4.01 
(.32) 

4.11 
(.36) 

3.50 (.54) 

C5 10 3.56 
(.38) 

3.60 (.46) 3.34 (.22) 10 3.57 
(.50) 

3.63 
(.59) 

3.24 (.34) 

E6 5 3.99 
(.28) 

4.08 (.25) 3.52 (.54) 5 3.90 
(.32) 

3.94 
(.37) 

3.71 (.10) 

C6 5 3.65 
(.16) 

3.74 (.17) 3.18 (.81) 4 3.55 
(.36) 

3.55 
(.38) 

3.58 (.26) 

E7 8 3.41 
(.38) 

3.50 (.43) 2.99 (.44) 8 3.66 
(.44) 

3.69 
(.47) 

3.54 (.49) 

C7 9 3.83 
(.24) 

3.96 (.26) 3.21 (.48) 8 3.83 
(.19) 

3.96 
(.23) 

3.15 (.49) 

E8 18 3.54 
(.34) 

3.61 (.34) 3.17 (.72) 20 3.71 
(.46) 

3.73 
(.50) 

3.63 (.58) 

C8 18 3.71 
(.34) 

3.76 (.37) 3.47 (.65) 16 3.59 
(.59) 

3.58 
(.64) 

3.63 (.65) 

 
Bijlagetabel 6.1  Klasklimaat: gemiddelden en standaarddeviaties per 
      school 
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 Voormeting   Name

ting 
   

  To-
taal 

Soc.Em
o 

Inspraak  To-
taal 

SocE-
mo 

In-
spraak 

 N 
(klas) 

M (SD) M  
(SD) 

M  
(SD) 

N  
(klas) 

M (SD) M  
(SD) 

M  
(SD) 

Onder-
bouw 

        

Exp. 27 3.55 
(.32) 

3.66  
(.32) 

2.98  
(.66) 

25 3.58 
(.37) 

3.66 
(.42) 

3.13 
(.51) 

Con. 25 3.68 
(.23) 

3.80  
(.27) 

3.08  
(.50) 

23 3.72 
(.27) 

3.82 
(.32) 

3.22 
(.41) 

Mid-
denbou
w 

        

Exp. 35 3.56 
(.37) 

3.64  
(.42) 

3.15  
(.49) 

37 3.61 
(.51) 

3.64 
(.57) 

3.51 
(.39) 

Con. 31 3.69 
(.32) 

3.75  
(.37) 

3.39  
(.47) 

29 3.69 
(.46) 

3.74 
(.51) 

3.46 
(.60) 

Boven-
bouw 

        

Exp. 31 3.59 
(.43) 

3.64  
(.45) 

3.35  
(.50) 

30 3.80 
(.44) 

3.82 
(.47) 

3.71 
(.43) 

Con. 26 3.60 
(.39) 

3.59  
(.41) 

3.65  
(.38) 

27 3.41 
(.52) 

3.39 
(.59) 

3.49 
(.34) 

 
Bijlagetabel 6.2  Klasklimaat: gemiddelden en standaarddeviaties per 
      leeftijdsgroep 
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BIJLAGE 7 
 
 Voormeting     
  Totaal DH MV CO VE 
 N (klas) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Totale 
steekproef 

171 3.01 (.31) 2.93 (.34) 3.31 (.35) 2.55 (.54) 3.30 (.34) 

E1 15 2.87 (.23) 2.80 (.21) 3.24 (.30) 2.39 (.54) 3.10 (.26) 
C1 13 2.92 (.30) 2.86 (.34) 3.16 (.26) 2.55 (.52) 3.14 (.32) 
E2 16 3.14 (.30) 3.02 (.31) 3.35 (.32) 2.67 (.59) 3.52 (.27) 
C2 10 2.95 (.33) 2.78 (.30) 3.29 (.42) 2.56 (.45) 3.25 (.35) 
E3 8 3.01 (.25) 3.02 (.28) 3.39 (.31) 2.53 (.25) 3.16 (.33) 
C3 8 3.18 (.32) 3.11 (.33) 3.43 (.40) 2.85 (.50) 3.38 (.30) 
E4 11 3.00 (.30) 2.89 (.29) 3.31 (.39) 2.73 (.43) 3.13 (.35) 
C4 9 2.93 (.23) 2.75 (.16) 3.19 (.41) 2.56 (.38) 3.29 (.39) 
E5 9 3.32 (.38) 3.26 (.43) 3.56 (.43) 2.93 (.63) 3.56 (.28) 
C5 9 3.07 (.31) 3.02 (.46) 3.28 (29) 2.61 (.28) 3.37 (.36) 
E6 5 3.19 (.19) 3.07 (.12) 3.60 (.18) 2.85 (.13) 3.34 (.38) 
C6 5 2.98 (.18) 3.00 (.13) 3.06 (.36) 2.72 (.22) 3.12 (.29) 
E7 8 2.90 (.29) 2.81 (.45) 3.22 (.34) 2.30 (.62) 3.27 (.30) 
C7 9 3.09 (.25) 3.07 (.23) 3.33 (.25) 2.66 (.41) 3.29 (.24) 
E8 18 2.89 (.32) 2.81 (.37) 3.27 (.44) 2.12 (.68) 3.36 (.34) 
C8 18 3.03 (.32) 2.96 (.36) 3.35 (.29) 2.44 (.63) 3.39 (.36) 

 
Bijlagetabel 7.1 Burgerschapsgedrag: gemiddelden en standaarddeviaties 
per school (voormeting) (DH = democratisch handelen, MV = maat-
schappelijk verantwoord handelen, CO = omgaan met conflicten, VE = 
omgaan met verschillen) 
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 Nameting     
  Totaal DH MV CO VE 
 N (klas) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Totale 
steekproef 

168 3.03 (.32) 2.96 (.34) 3.30 (.38) 2.62 (.50) 3.29 (.36) 

E1 16 2.96 (.32) 2.91 (.37) 3.18 (.32) 2.66 (.52) 3.12 (.27) 
C1 14 2.81 (.40) 2.80 (.37) 3.08 (.50) 2.38 (.53) 3.00 (.45) 
E2 15 3.11 (.33) 3.08 (.44) 3.32 (.36) 2.62 (.60) 3.45 (.34) 
C2 10 3.07 (.35) 2.95 (.41) 3.31 (.45) 2.65 (.51) 3.40 (.22) 
E3 8 3.03 (.27) 2.94 (.30) 3.39 (.40) 2.54 (.26) 3.30 (.35) 
C3 8 3.26 (.21) 3.25 (.15) 3.54 (.30) 2.91 (.29) 3.38 (.28) 
E4 10 3.05 (.30) 2.91 (.35) 3.34 (.38) 2.75 (.44) 3.29 (.30) 
C4 9 2.91 (.20) 2.75 (.20) 3.23 (.40) 2.46 (.41) 3.25 (.32) 
E5 9 3.30 (.21) 3.26 (.26) 3.61 (.29) 2.92 (.38) 3.47 (.17) 
C5 10 3.07 (.28) 2.97 (.26) 3.27 ( 33) 2.72 (.32) 3.33 (.34) 
E6 5 3.09 (.10) 2.97 (.20) 3.39 (.27) 2.79 (.16) 3.29 (.22) 
C6 3 2.96 (.16) 2.96 (.18) 3.15 (.10) 2.76 (.24) 2.99 (.12) 
E7 8 3.06 (.32) 2.99 (.30) 3.40 (.34) 2.57 (.59) 3.33 (.41) 
C7 8 3.00 (.22) 2.92 (.17) 3.24 (.35) 2.56 (.28) 3.30 (.33) 
E8 20 3.00 (.37) 2.94 (.36) 3.25 (.38) 2.53 (.38) 3.34 (.41) 
C8 15 2.98 (.42) 2.90 (.37) 3.30 (.38) 2.43 (.62) 3.30 (.48) 

 
Bijlagetabel 7.2 Burgerschapsgedrag: gemiddelden en standaarddevia-
ties per school (nameting) (DH = democratisch handelen, MV = maat-
schappelijk verantwoord handelen, CO = omgaan met conflicten, VE = 
omgaan met verschillen) 
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 Voormeting     
  Totaal DH MV CO VE 
 N (klas) M (SD) M (SD) M (SD) N (klas) M (SD) 
Onderbouw       
Exp. 26 2.91 (.31) 2.80 (.39) 3.26 (.35) 2.23 (.71) 3.36 (.30) 
Con. 24 3.01 (.31) 2.90 (.39) 3.32 (.41) 2.39 (.54) 3.45 (.31) 
Middenbouw       
Exp. 34 3.01 (.30) 2.91 (.30) 3.36 (.36) 2.57 (.51) 3.26 (.33) 
Con. 31 3.01 (.29) 2.92 (.33) 3.26 (.28) 2.60 (.42) 3.27 (.33) 
Bovenbouw       
Exp. 30 3.11 (.33) 3.07 (.32) 3.38 (.38) 2.67 (.51) 3.31 (.39) 
Con. 26 3.03 (.29) 2.99 (.28) 3.25 (.31) 2.75 (.41) 3.15 (.30) 

 
Bijlagetabel 7.3 Burgerschapsgedrag: gemiddelden en standaarddevia-
ties per leeftijdsgroep (DH = democratisch handelen, MV = maatschap-
pelijk verantwoord handelen, CO = omgaan met conflicten, VE = om-
gaan met verschillen) 
 
 
 Name-

ting 
     

  Totaal DH MV CO VE 
 N (klas) M (SD) M (SD) M (SD) N (klas) M (SD) 
Onder-
bouw 

      

Exp. 25 2.94 (.27) 2.84 (.39) 3.25 (.34) 2.29 (.57) 3.39 (.30) 
Con. 24 2.95 (.39) 2.85 (.36) 3.19 (.51) 2.36 (.56) 3.37 (.38) 
Midden-
bouw 

      

Exp. 37 3.07 (.31) 2.97 (.32) 3.36 (.38) 2.76 (.40) 3.28 (.32) 
Con. 28 3.04 (.34) 2.97 (.31) 3.35 (.38) 2.65 (.47) 3.25 (.40) 
Boven-
bouw 

      

Exp. 29 3.15 (.32) 3.15 (.32) 3.35 (.34) 2.81 (.47) 3.31 (.38) 
Con. 26 2.98 (.29) 2.92 (.31) 3.22 (.29) 2.66 (.34) 3.16 (.35) 

 
Bijlagetabel 7.4 Burgerschapsgedrag: gemiddelden en standaarddevia-
ties per leeftijdsgroep  (DH = democratisch handelen, MV = maat-
schappelijk verantwoord handelen, CO = omgaan met conflicten, VE = 
omgaan met verschillen) 
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BIJLAGE 8 
 
Voormeting       
  DH MV CO VE KE 
 N (lln) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
E1 63 3.25 (.37) 3.19 (.45) 3.10 (.48) 2.90 (.48) .60 (.15) 
C1 51 3.02 (.46) 2.98 (.47) 2.90 (.50) 2.70 (.51) .57 (.14) 
E2 91 3.04 (.45) 3.03 (.50) 2.88 (.58) 2.78 (.55) .73 (.14) 
C2 51 2.90 (.42) 2.91 (.51) 2.77 (.49) 2.74 (.53) .66 (.20) 
E3 33 2.73 (.44) 2.60 (.50) 2.52 (.45) 2.36 (.60) .63 (.16) 
C3 33 2.88 (.48) 2.90 (.48) 2.79 (.54) 2.62 (.52) .70 (.20) 
E4 55 2.96 (.49) 2.96 (.48) 2.81 (.52) 2.64 (.56) .65 (.16) 
C4 38 2.94 (.44) 2.86 (.47) 2.74 (.51) 2.63 (.51) .56 (.18) 
E5 87 3.15 (.35) 3.08 (.45) 3.02 (.48) 2.78 (.51) .75 (.17) 
C5 59 2.87 (.42) 2.75 (.51) 2.65 (.47) 2.53 (.54) .70 (.17) 
E6 15 3.13 (.33) 3.00 (.59) 2.97 (.60) 2.82 (.49) .73 (.17) 
C6 30 2.79 (.48) 2.81 (.56) 2.71 (.62) 2.56 (.51) .64 (.14) 
E7 39 2.88 (.36) 2.90 (.47) 2.76 (.54) 2.64 (.52) .72 (.14) 
C7 56 2.95 (.34) 2.88 (.43) 2.87 (.52) 2.59 (.42) .75 (.13) 
E8 84 3.23 (.42) 3.23 (.45) 3.14 (.50) 3.01 (.49) .61 (.16) 
C8 56 3.15 (.42) 3.22 (.45) 3.17 (.50) 2.93 (.52) .54 (.17) 

 
Bijlagetabel 8.1 Burgerschapscompetenties: gemiddelden en standaard-
deviaties per school (voormeting) (DH = democratisch handelen, MV = 
maatschappelijk verantwoord handelen, CO = omgaan met conflicten, 
VE = omgaan met verschillen) 
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Nameting       
  DH MV CO VE KE 
 N (lln) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
E1 64 3.21 (.45) 3.17 (.42) 3.10 (.56) 2.91 (.51) .67 (.18) 
C1 50 3.12 (.42) 3.10 (.43) 3.05 (.53) 2.73 (.48) .70 (.14) 
E2 92 2.97 (.48) 2.91 (.53) 2.78 (.61) 2.66 (.53) .77 (.15) 
C2 55 2.81 (.46) 2.84 (.50) 2.69 (.51) 2.69 (.47) .76 (.16) 
E3 33 2.64 (.55) 2.44 (.52) 2.40 (.51) 2.31 (.60) .71 (.17) 
C3 34 2.81 (.41) 2.84 (.43) 2.67 (.52) 2.62 (.48) .78 (.19) 
E4 52 2.93 (.48) 2.86 (.51) 2.73 (.62) 2.62 (.62) .70 (.19) 
C4 35 2.80 (.28) 2.82 (.41) 2.65 (.50) 2.65 (.39) .60 (.17) 
E5 85 3.05 (.45) 2.95 (.48) 2.95 (.52) 2.76 (.55) .84 (.16) 
C5 56 2.86 (.38) 2.78 (.42) 2.67 (.53) 2.59 (.48) .78 (.16) 
E6 16 3.08 (.49) 3.10 (.56) 2.99 (.69) 2.82 (.53) .78 (.13) 
C6 32 2.73 (.39) 2.58 (.49) 2.40 (.56) 2.50 (.56) .74 (.17) 
E7 38 2.87 (.40) 2.82 (.51) 2.73 (.58) 2.65 (.46) .78 (.16) 
C7 57 2.85 (.41) 2.79 (.42) 2.77 (.48) 2.51 (.43) .83 (.13) 
E8 81 3.15 (.41) 3.12 (.46) 2.99 (.43) 2.85 (.48) .69 (.18) 
C8 54 3.21 (.44) 3.25 (.44) 3.10 (.56) 2.89 (.47) .60 (.18) 

 
Bijlagetabel 8.2 Burgerschapscompetenties: gemiddelden en standaard-
deviaties per school (nameting) (DH = democratisch handelen, MV = 
maatschappelijk verantwoord handelen, CO = omgaan met conflicten, 
VE = omgaan met verschillen) 
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 BIJLAGE 9 

 
 
EVALUATIE PROGRAMMA ‘DEMOCRATISCH 
BURGERSCHAP’ 
Wat is volgens u het DOEL van Democratisch Burgerschap? 
 
 
 
 

 

Heeft u de indruk dat er door het programma Democratisch Burgerschap iets 
veranderd is… 
- in uw klas?         Ja / Nee 
Indien ja, wat dan? 
 
 
 
- in de school?         Ja / Nee 
Indien ja, wat dan? 
 
 
 

 

Heeft het programma u als leerkracht iets opgeleverd?   Ja / Nee 
Toelichting: 
 
 
 
 

 

Zou u het programma willen voortzetten?  Ja / Nee / Onder voorwaarden 
Toelichting: 
 
 

 
 

HARTELIJK DANK! 



Literatuur 

 223

Literatuur 
 
Aber, J.L., Brown, J. L. & Jones, S. M. (2003). Developmental trajecto-
 ries towards violence in middle childhood: course, demographic dif-
 ferences, and response to school-based intervention, Developmental 
 Psychology, 39(2), 324-348. 
Aken, J. van & Andriessen, D. (red) (2011). Handboek ontwerpgericht weten
 schappelijk onderzoek: wetenschap met effect. Den Haag: Boom Lemma Uit-
 gevers.  
Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Addison-
 Wesley. 
Baarda, D. B., Goede, M. P. M. de & J. Teunissen (2005). Basisboek kwali-
 tatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onder-
 zoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 
Banks, J. A. (ed) (2004). Diversity and Citizenship Education: global perspectives. 
 San Fransisco: Jossey-Bass. 
Berkowitz, M. W. & Bier, M. (2005). What works in character education: a re-
 search-driven guide for educators. Washington: Character education part-
 nership / te downloaden via www.character.org 
Berwick, D. M. (2008). The science of improvement. Journal of American 
 Medical Association, 299 (10), 1182-1184. 
Bickmore, K. (2001). Student conflict resolution, power ‘sharing’ in 
 schools and citizenship education. Curriculum Inquiry, 32(2), 137-162. 
Biesta, G. J. J. (2007). Why what works won’t work: evidence-based prac-
 tice and the democratic deficit in  educational research. Educational 
 Theory, 57(1), 1-22. 
Biesta, G. J. J. (2006). Beyond Learning: democratic education for a human future. 
 Boulder, Colorado: Paradigm Publishers. 
Biesta, G. J. J. (2011). Learning in public places: civic learning for the 21st cen-
 tury. Inaugural lecture on the occasion of the award of the interna-
 tional Francqui Professorship.  
Blakely, C. H., Mayer, J. P., Gottschalk, R. G., Schmitt, N., Davidson, W. 
 S.,  Roitman, D. B. & Emshoff, J. G. (1987). The fidelity-adaptation 
 debate: implications for the implementation of public sector social 
 programs. American Journal of Community Psychology, 15(3), 253-268. 
Boeije, H. (2008). Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. Den 
 Haag: Boom Lemma uitgevers. 



Literatuur 

 224

Borgers, N., Leeuw, E. de & Hox, J. (2002). Children as Respondents in 
 Survey Research: Cognitive Development and Response Quality. 
 Bulletin de Méthodologie Sociologique, 66, 60-75. 
Brewer, M. B. (1999). The psychology of prejudice: ingroup love or out
 group hate? Journal of Social Issues,  55(3), 429-444. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. http://www.cbs.nl/nl-
 NL/menu/_unique/_concept/default.htm?postingguid=%7BA5A55
 DA5-2223-48F7-838E-
 AB9F4BF1CD09%7D&concept=Stedelijkheid+ (opgehaald op 17 
 november 2008) 
Cito (2008). Toelichting op de Schoolrapporten A en B van de Eindtoets 
 Basisonderwijs. https://portal- secu
 re.citogroep.nl/ebentree/toelichtingenREB/toelichting_1.htm  
 (opgehaald op 15 oktober 2008) 
Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting  Mixed 
 Methods Research. London: Sage. 
Desimone, L. (2002). How can comprehensive school reform models be 
 successfully implemented? Review of  Educational Research, 72(3), 433-
 479. 
Developmental Studies Center (1988-2005). Student Autonomy and Influence 
 in the Classroom. Gedownload van  
 http://devstu.org/pdfs/cdp/DSC_ElemSch_scales.pdf  
 (opgehaald op 15 augustus 2007). 
Dewey, J. (1916). Democracy and education. An introduction to the philosophy of 
 education. New York: Macmillan.  
Dijkstra, A. B. & Miedema, S. (2003). Bijzonder gemotiveerd. Een onderzoek 
 naar de ideale school volgens dragers en vragers van confessioneel basisonderwijs. 
 Assen: Van Gorcum. 
Dijkstra, A. B. & Veenstra, R. (2001). Do religious schools matter? Be-
 liefs and life-styles of studens in faith-based secondary schools. Inter-
 national Journal of Education and Religion, 11(2), 182-206. 
Durlak, J. A, Taylor, R. D., Kawashima, K., Pachan, M. K., DuPre, E. P., 
 Celio, C. I., Berger, S. R., Dymnicki, A. B. & Weissberg, R. P. (2007). 
 Effects of positive youth development programs on school, family 
 and community systems. American Journal of Community Psychology, 39, 
 269-286. 



Literatuur 

 225

Durlak, J. A. & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: a review of 
 research on the influence of implementation on program outcomes 
 and the factors affecting implementation. American Journal of Commu-
 nity Psychology, 41, 327-350. 
Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change (3th ed.). New York: 
 Teachers College Press. 
Georgi, V. B. (2008). Citizenship in the making: youth and citizenship 
 educa tion in Europe. Child Development Perspectives, 2(2), 107-113. 
Geijsel, F., Ledoux, G., Reumerman, R., & Dam, G. ten (2012). Citizen-
 ship in young people’s daily lives. Differences in citizenship compe-
 tences of adolescents in the Netherlands. Journal of Youth Studies, 
 DOI:10.1080/13676261.2012.671932 
Giroux, H. A. & Schmidt, M. (2004). Closing the achievement gap: a 
 metaphor for children left behind. Journal of Educational Change, 5, 213-
 228. 
Gniewosz, B. & Noack, P. (2008). Classroom climate indicators and atti-
 tudes against foreigners. Journal of Adolescence, 31, 609-624. 
Goldstein, H. & Healy, M.J.R. (1995). The graphical presentation of a 
 collec tion of means. Journal of the Royal Statistical Society, 158(1), 175-
 177. 
Gordon, E. W. (2003). Urban Education. Teachers College Record, 105(2), 
 189-207. 
Greenberg, L. S. & Watson, J. C. (2005). Change process research. In: 
 Norcross, J. C., Beutler, L. E. & Levant, R. F. (eds.), Evidence-based 
 practices in mental health: debates and dialogue on the fundamental questions. 
 (pp. 81-88). Washington D.C.: American Psychological Association. 
Greenberg, M., Weissberg, R., O’Brien, M., Zins, J., Fredericks, L., Re-
 snik, H. & Elias, M. (2003). Enhancing school-based prevention and 
 youth development through coordinated social, emotional and aca-
 demic learning. American Psychologist, 58(6), 466-474. 
Gutmann, A. (2004). Unity and diversity in democratic multicultural 
 educa tion: creative and destructive tensions. In: J. A. Banks (ed). Di-
 versity and Citizenship Education: global perspectives. San Fransisco: Jossey-
 Bass. 
Hahn, R., Fugua-Whitley, D., Wethington, H. Lowy, J., Crosby, A., Ful-
 lilove, M., et al. (2007). Effectiveness of universal school-based pro-
 grams to prevent violent and aggressive behavior. American Journal of 
 Preventive Medicine, 33, 114-129. 



Literatuur 

 226

Hall, J. K. & M. Walsh (2002). Teacher-Student Interaction and  
 Language Learning. Annual Review of Applied Linguistics, 22, 186-203. 
Heater, D. (1999). What is citizenship? Cambridge: Blackwell Publishers. 
Homana, G. & Barber, C. (2006). School climate for citizenship education: a 
 comparison of England and the  United States. Paper presented at the  
 second IEA International Research Conference in Washington, DC. 
Hox, J. (2010). Multilevel analysis: Techniques and Applications. New York: 
 Routledge 
Jennings, P. A. & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: 
 teacher social and emotional competence in relation to student and 
 classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491-525. 
Kagan, S. (1994). Cooperative Learning. San Juan Capistrano: Kagan.  
Kahne, J. & Westheimer, J. (2004). The Limits of Efficacy: Educating 
 Citizens for a Democratic Society. In Giarelli, J. & Rubin, B. Social 
 Studies for a New Millennium: Re-Envisioning Civic Education for a Changing 
 World. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
Kerr, D. (2002). An international review of citizenship in the curriculum: 
 the IEA national case studies and the INCA archive. In: Steiner-
 Khamsi, G., Torney-Purta, J. & J. Schwille (eds). New Paradigms and 
 Recurring Paradoxes in Education for Citizenship: an international comparison. 
 Amsterdam: JAI. 
Kline, S. L. (1998). Influence Opportunities and the Development of 
 Argumentation Competencies in Childhood. Argumentation, 12, 367-
 385. 
Kymlicka, W. (1994). Return of the citizen: a survey of recent work on 
 citi zenship theory. Ethics, 104(1), 352-381. 
Lawy, R. & Biesta, G. (2006). Citizenship-as-practice: the educational 
 implications of an inclusive and relational understanding of citizen-
 ship. British Journal of Educational Studies, 54(1), 34-50. 
Leeman, Y. & Pels, T. (2006). Citizenship education in the Dutch multi-
 ethnic context. European Education, 38(2), 64-75. 
Leenders, H. & Veugelers, W. (2004). Waardevormend onderwijs en 
 burgerschap: een pleidooi voor een kritisch-democratisch burger-
 schap. Pedagogiek, 24(4), 361-375 
Levinson, M. (1997). Liberalism versus democracy? Schooling private ci-
 tizens in the public square. British Journal of Political Science, 27, 333-360.  
Levinson, M. (1999). Liberalism, plurism, and political education: para-
 dox or paradigm? Oxford Review of Education, 25(1), 39-59. 



Literatuur 

 227

Lickona, D. & Davidson, M. (2003). School as a Caring Community Profile-II. 
 Cortland, NY: Center for the 4th and 5th Rs. 
 http://www.cortland.edu/character/instruments.asp (opgehaald op 
 15 augustus 2007) 
Lickona, T. (1993). The return of character education. Educational Leader
 ship, 51(3), 6-11.  
Lickona, T. (1997). The Teacher’s Role in Character Education. Journal of 
 Education, 179(2), 63-81. 
Little, R. J. A. & Rubin, D. B. (1987). Statistical Analysis with Missing Data. 
 New York: Wiley. 
McLaughlin, T. (1992). Citizenship, diversity and education: a philoso-
 phical perspective. Journal of Moral Education, 21(3), 235-251. 
McMillan, D. W. & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: a defini-
 tion and theory. Journal of Community  Psychology, 14, 6-23. 
Mijs, D. (2007). Effectieve schoolverbetering: een studie naar de empirische eviden-
 tie voor uitgangspunten van  effectieve schoolverbetering. Enschede: Printpart
 ners Ipskamp. 
O’Donnell, C. (2008). Defining, conceptualizing, and measuring fidelity 
 of implementation and its relationship to outcomes in K-12 curricu-
 lum intervention research. Review of educational research, 78(1), 33-84.  
Onderwijsraad (2003). Onderwijs en burgerschap. Den Haag: Onderwijsraad. 
Onderwijsraad (2006). Naar meer evidence-based onderwijs. Advies aan de mini- 
 ster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. ’s-Gravenhage: Onderwijs
 raad. 
Onderwijsraad (2007). Onderwijs en sociale samenhang: de stand van zaken. 
 Den Haag: Onderwijsraad. 
Onderwijsraad (2011). Maatschappelijke achterstanden van de toekomst. Den 
 Haag: Onderwijsraad.  
Osborne, K. (2000). Public schooling and citizenship education in Ca- 
 nada. Canadian Ethnic Studies, 32(1), 8-38. 
Oser, F. K., Althof, W. & Higgins-D’Allesandro, A. (2008). The Just 
 Community approach to moral education: system change or indivi- 
 dual change? Journal of Moral Education, 37(3), 395-415. 
Osher, D., Bear, G., Sprague, J. & Doyle, W. (2010). How can we im-
 prove school discipline? Educational Researcher, 39, 48-58. 
Osler, A. & Starkey, H. (2006). Education for democratic citizenship: a 
 review of research, policy and practice 1995-2005. Research Papers in 
 Education, 21(4), 433-466. 



Literatuur 

 228

Overholser, J. C. (1992). Socrates in the Classroom. College Teaching, 
 40(1), 14-21. 
Overveld, K. van & Louwe, J. (2005). Effecten van programma’s ter 
 bevordering van de sociale competentie in het Nederlands primair 
 onderwijs. Pedagogische Studien, 82(2), 137-159. 
Parker, W. C. & Hess, D. (2001). Teaching with and for Discussion. 
 Teaching and Teacher Education,17, 273-289.  
Parker, W.C. (2005). Teaching against idiocy. Phi Delta Kappan, 86(5), 
 344-352. 
Parker, W.C. (ed) (1996). Educating the democratic mind. Albany: State Uni-
 versity of New York Press. 
Pauw, L. & Sonderen, J. van (2007a). Handleiding experimenteel programma 
 ‘Democratisch burgerschap in de basisschool’ (schooljaar 2007-2008). Utrecht: 
 Eduniek. 
Pauw, L. & Sonderen, J. van (2007b). Draaiboek Teamtraining ‘Democratisch 
 burgerschap in de basisschool’. Utrecht: Eduniek. 
Pauw, L. M. J. & Van Sonderen, J. (2006). De Vreedzame School. Utrecht: 
 Eduniek 
Pawson, R. & Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. London: Sage Publica-
 tions. 
Pawson, R., Greenhalgh, T., Harvey, G. & Walshe, K. (2005). Realist 
 review: a new method of systematic review designed for complex 
 policy interventions. Journal of health services research and policy, 10 (1), 21-
 34. 
Payne, A.A. (2009). Do predictors of the implementation quality of 
 school-based prevention programs differ by program type? Prevention 
 Science, 10, 151-167. 
Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. Annual Review of Psy-
 chology, 49(1), 65-86. 
Pettigrew, T. F. & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup 
 contact theory. Journal of personality and social psychology, 90(5), 751-783. 
 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2007). Vormen van democra-
 tie: een advies over democratische gezindheid. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 
Robson, C. (2002). Real World Research: a resource for social scientists and prac-
 titioner-researchers. United Kingdom: Blackwell Publishing.  
Rodgers, C. (2002). Defining reflection: another look at John Dewey and 
 reflective thinking. Teachers College Record, 104(4), 842-866. 
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (4th ed.). New York: The Free 
 Press. 



Literatuur 

 229

Rogers, P. J. (2000). Causal models in program theory evaluation. New 
 Directions in Evaluation, 87, 47-55. 
Rogers, P. J., Petrosino, A., Huebner, T. A., Hacsi, T. A. (2000). Program 
 theory evaluation: practice promise, and problems. New Directions in 
 Evaluation, 87, 5-13. 
Rossi, P. H., Lipsey, M. W. & Freeman, H. E. (2004). Evaluation (7th ed). 
 London: Sage Publications. 
Schaffer, H. R. (1996). Social Development. Oxford: Blackwell Publishers. 
Schuitema, J., Ten Dam, G., & Veugelers, W. (2008). Teaching strategies 
 for moral education: a review. Journal of Curriculum Studies, 40(1), 69-
 89. 
Schulz, W. (2002). Explaining differences in civic knowledge: multilevel regression 
 analysis of student data from 27 countries. Paper presented at annual meet-
 ings of the American Educational Research Association in New Or-
 leans. 
Selfridge, J. (2004). The Resolving Conflicts Creatively Program: how we 
 know it works. Theory into Practice, 43(1), 59-67. 
Short, G. (2002). Faith-based schools: a threat to social cohesion? Journal 
 of Philosophy of Education, 36(4), 559-572. 
Solomon, D., Battistich, V., Kim, D. & Watson, M. (1997) Teacher Prac-
 tices Associated with Students’ Sense of the Classroom as a Commu-
 nity. Social Psychology of Education, 1, 235-267. 
Solomon, D., Watson, M. S. & Battistich, V. A. (2001). Teaching and 
 Schooling Effects on Moral/Prosocial Development. In: V. Richard
 son, Handbook of Research on Teaching (4th ed.) (p. 566-603). Washington: 
 American Educational Research Association.  
Stiles, W. B. (2005). Case studies. In: Norcross, J. C., Beutler, L. E. & 

 R.  F. Levant (eds.), Evidence-based practices in mental health: 

 debates and dialogue on the fundamental questions. (pp. 57-63). 

 Washington D.C.: American Psychological Association. 

Tashakkori, A. & Teddlie, C. (eds.) (2003). Handbook of Mixed 

 Methods in  Social & Behavioral Research. London: Sage. 

Ten Dam, G. & Volman, M. (2003). A life jacket or an art of living: 

 inequality in social competence education. Curriculum Inquiry, 

 33(2), 117- 137. 

Ten Dam, G. & Volman, M. (2004). Critical thinking as a citizenship 
 competence: teaching strategies. Learning and Interaction, 14, 359-379. 



Literatuur 

 230

Ten Dam, G. & Volman, M. (2007). Educating for adulthood or for citi-
 zenship: social competence as an educational goal. European Journal of 
 Education, 42(2), 281-298. 

Ten Dam, G., Geijsel, F., Ledoux, G., & Reumerman, R. (2008a). Meetin-
 strument Burgerschap. Vragenlijst  Burgerschapscompetenties. Amster dam: 
 UvA/Instituut voor de Lerarenopleiding, SCO Kohnstamm Instituut. 

Ten Dam, G., Geijsel, F., Ledoux, G., & Reumerman, R. (2008b). Meetin-
 strument Burgerschap. Vragenlijst Burgerschapsgedrag. Amsterdam: 
 UvA/Instituut voor de Lerarenopleiding, SCO Kohnstamm Instituut. 
Ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2010). Burger-
 schapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument. Pedago-
 gische Studien, 87, 313-333. 
Thijs, A. (2008). Burgerschapsvorming in leermiddelen primair onderwijs. En-
 schede: Stichting Leerplan Ontwikkeling. 
Torney-Purta, J. (2002). The school’s role  in developing civic engage-
 ment: a study of adolescents in twenty-eight countries. Applied Deve- 
 lopmental Science, 6(4), 203-212. 
Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). Citizen
 ship and Education in Twenty-eight Countries: Civic Knowledge and Engagement 
 at Age Fourteen. Delft: IEA. 
Torney-Purta, J., Schwille, J. & J. A. Amadeo (eds.) (1999). Civic education 
 across countries: twenty-four national case studies from the IEA civic education 
 project. Amsterdam: International Association for the Evaluation of 
 Educational Achievement (IEA). 
Veugelers, W. & Vedder, P. (2003). Values in Teaching. Teachers and 
 Teaching: theory and practice, 9(4), 377-389. 
Veugelers, W. (2007). Creating critical-democratic citizenship education: 
 empowering humanity and democracy in Dutch education. Compare, 
 37(1), 105-119. 
Vieno, A., Perkins, D. D., Smith, T. M. & Santinello, M. (2005). Demo- 
 cratic School Climate and Sense of Community in School: A Multi
 level Analysis. American Journal of Community Psychology, 36(3), 327-341.  
Vreeman, R. C. & Carrol, A. E. (2007). A systematic review of school-
 based interventions to prevent bullying. Archives of Pediatrics and Adoles-
 cent Medicine, 161, 78-88. 
Westheimer, J. & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of 
 educating for democracy. American Educational Research Journal, 41(2), 
 237-269. 



Literatuur 

 231

White, P. (1999). Political education in the early years: the place of civic 
 virtues. Oxford Review of Education, 25(1), 59-70. 
Wilson, S. J. & Lipsey, M. W. (2007). School-based interventions for 
 aggressive and disruptive behaviour: update of a meta-analysis. Ameri-
 can Journal of Preventive Medicine, 33(2), 130-143. 
Winter, M. de (2004). Opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid in het algemeen  belang: 
 de noodzaak van een democratisch-pedagogisch offensief. Den Haag: Weten
 schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).  
Yperen, T. van & Veerman, J. W. (2008). Zicht op effectiviteit. Delft: Ebu- 
 ron. 





Samenvatting 

 233

Samenvatting 
 
In dit proefschrift is verslag gedaan van het evaluatieonderzoek naar het 
programma Democratisch Burgerschap in de Basisschool. De ontwikke-
ling van het programma was een antwoord op de maatschappelijke be-
hoefte aan en wettelijke verplichting om aandacht te besteden aan ‘actief 
burgerschap en sociale integratie’ in het onderwijs. Vanuit de onderwijs-
praktijk en de wetenschap bestaat een behoefte aan systematisch geëva-
lueerde voorbeelden van burgerschapsvorming, omdat er nog weinig 
bekend is over de wijze waarop burgerschapsvorming aandacht kan krij-
gen en wat de invloed ervan kan zijn op leerlingen (Schuitema et al., 
2008; Solomon et al., 2001).  
In de periode 2006-2009 is daarom het schoolbrede programma 

DBB, in een samenwerking tussen Eduniek en de Universiteit Utrecht, 
ontwikkeld en gelijktijdig geëvalueerd. In een relatief korte onderzoeks-
periode van één schooljaar is met zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
onderzoeksmethoden onderzocht hoe het programma in de praktijk uit-
gevoerd wordt en wat de invloed ervan is op het klasklimaat en het ge-
drag en competenties van leerlingen. 
 
Deel I: programmatheorie en methodologisch kader 
In de programmatheorie (hoofdstuk 1 en 2) zijn de doelen en activitei-
ten van het programma beschreven en is gezocht naar empirische en 
theoretische onderbouwing voor de belangrijkste uitgangspunten. Het 
programma DBB is een schoolbreed programma, dat gericht is op alle 
klassen en leerlingen van groep 1 tot en met 8. Het wordt geïmplemen-
teerd door vier teamtrainingen voor het hele schoolteam, verspreid over 
een schooljaar. Het begrip democratisch burgerschap wordt door de 
programmaontwikkelaars geoperationaliseerd in vijf domeinen: ‘Overleg, 
menings- en besluitvorming’, ‘Omgaan met conflicten’, ‘Verantwoorde-
lijkheid voor de gemeenschap’, ‘Uitgaan van diversiteit’ en ‘Democrati-
sche geletterdheid’. In het programma worden per domein vaardigheden, 
attituden en kenniselementen benoemd waaraan in vier thematische 
blokken met wekelijkse lessen en activiteiten aandacht wordt besteed. 
Voorbeelden van activiteiten zijn De Groepsvergadering (een tweeweke-
lijkse vergadering waarin leerlingen gezamenlijk praten over alledaagse 
situaties het gezamenlijk maken van regels en afspraken), leren omgaan 
met conflicten en projecten rondom diversiteit in de school en de maat-
schappij.  
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Uit hoofdstuk 2 blijkt dat het programma een tweeledig karakter 
heeft. Het bevat elementen met een democratiserend karakter, zoals het 
geven van inspraak aan leerlingen, maar daarnaast ook elementen met 
een meer socialiserend karakter, zoals het scheppen van duidelijke kaders 
en het benoemen van positief gedrag. In dit hoofdstuk is ook gezocht 
naar theoretische en empirische onderbouwing voor de vier belangrijkste 
uitgangspunten van het programma, te weten: 1) het ontwikkelen van de 
school tot oefenplaats voor democratie; 2) het ontwikkelen van een posi-
tief pedagogisch klimaat; 3) het ontwikkelen van burgerschapscompeten-
ties van leerlingen en 4) schoolbrede implementatie. Per uitgangspunt is 
in meer of mindere mate onderbouwing gevonden, en is geconcludeerd 
dat het programma een positieve invloed zou kunnen hebben op de be-
oogde doelen en de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van 
leerlingen.  
Aan het einde van de programmatheorie zijn de volgende vraagstel-

lingen geformuleerd, die leidend zijn geweest voor het verdere evaluatie-
onderzoek: 
1. Hoe wordt het programma DBB geïmplementeerd in de onderwijspraktijk? 
2. Draagt de uitvoering van het programma DBB bij aan de ontwikkeling van de 
 school tot democratische gemeenschap? 
3. Draagt de uitvoering van het programma bij aan de ontwikkeling van een positief 
 sociaal-emotioneel klimaat?  
4. Draagt de uitvoering van het programma bij aan de ontwikkeling van burger-
 schapscompetenties van leerlingen?  
 
In hoofdstuk 3 staat de methodologie van het evaluatieonderzoek cen-
traal. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is het programma ge-
durende één schooljaar geïmplementeerd in acht basisscholen verspreid 
over Nederland. Er is gestreefd naar optimale variatie in de deelnemende 
scholen: zij zijn verschillend in denominatie, leerlingpopulatie en stede-
lijkheid. Zij worden begeleidt bij implementatie door onderwijsadviseurs 
uit hun eigen regio. Acht controlescholen zijn betrokken bij het onder-
zoek en zijn zoveel mogelijk vergelijkbaar op deze contextvariabelen.  
Voor het evaluatieonderzoek is gebruik gemaakt van een ‘mixed me-

thods embedded experimental design’ (Creswell & Plano Clark, 2007). In dit 
design zijn kwalitatieve studies naar de wijze waarop het programma is 
geïmplementeerd en uitgevoerd, gecombineerd met kwantitatieve, quasi-
experimentele studies naar de invloed van het programma.  
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Deel II: implementatie 
Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop het programma in de prak-
tijk is geimplementeerd, is in hoofdstuk 4 in kaart gebracht hoe de team-
trainingen op de acht deelnemende scholen zijn verlopen en in welke 
mate de lessen en activiteiten in de klas zijn uitgevoerd. Het verloop van 
de teamtrainingen is in kaart gebracht door onderwijsadviseurs en 
schoolleiders te bevragen over hun ervaringen in interviews en in schrif-
telijke open vragen. De mate van implementatie in de klas is gemeten 
met een checklist voor midden- en bovenbouwleerkrachten waarin zij 
per les hebben aangegeven in hoeverre zij deze hebben uitgevoerd (n=70 
leerkrachten). Geconcludeerd kan worden dat de implementatie van het 
programma in grote lijnen verlopen is zoals bedoeld door de program-
maontwikkelaars en dat de factoren die in theorie een bijdrage leveren 
aan succesvolle implementatie ook in de praktijk zichtbaar zijn gewor-
den. Tevens blijkt dat op vrijwel alle scholen aanpassingen zijn gedaan 
aan teamtrainingen als lessen en activiteiten. Dit kan enerzijds leiden tot 
een meer positieve invloed, wanneer de aanpassingen ervoor zorgen dat 
het programma beter aansluit bij het niveau en behoeften van leerlingen, 
maar kan anderzijds ook leiden tot minder invloed, wanneer de aanpas-
singen geleid hebben tot een versimpelde versie van de lessen en activi-
teiten waardoor de doelen niet behaald zijn. Gedurende het schooljaar 
blijkt verder een afnemende mate van uitvoering, dat kan duiden op af-
nemende motivatie op scholen voor het programma. Op basis van deze 
resultaten is de geconcludeerd dat het programma waarschijnlijk meer 
invloed heeft op het democratische en positieve klimaat in de klas en 
competenties rondom verantwoordelijkheid van leerlingen en democra-
tisch overleggen, dan op competenties op het gebied van conflictoplos-
sing en omgaan met diversiteit. 
Ten slotte blijkt ook dat de lessen en activiteiten in de bovenbouw-

groepen meestal in hogere mate zijn uitgevoerd dan in middenbouw-
groepen. Er wordt dan ook in bovenbouwgroepen meer invloed ver-
wacht dan in middenbouwgroepen. 
 
Eén van de belangrijkste activiteiten in het programma is de Groepsver-
gadering. Een activiteit die tweewekelijks wordt uitgevoerd in alle groe-
pen en in theorie een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling 
van de school tot democratische gemeenschap. In hoofdstuk 5 is daar-
om dieper ingegaan op de wijze waarop de Groepsvergadering uitge-
voerd wordt.  
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In acht klassen, verdeeld over de deelnemende scholen en verschil-
lende leeftijdsgroepen, zijn in een periode van een half jaar drie Groeps-
vergaderingen geobserveerd. Uit de observaties blijkt dat de Groepsver-
gadering aan zijn hoofddoel beantwoordt: het bieden van een platform 
voor meningsuiting en het geven van een stem aan leerlingen. De 
Groepsvergadering biedt leerlingen de mogelijkheid om mee te praten – 
en in de meeste gevallen ook mee te beslissen – over onderwerpen in 
hun directe omgeving. Alledaagse onderwerpen, zoals het omgaan met 
conflicten of het organiseren van een schooluitje, worden hierbij aange-
grepen om aandacht te besteden aan het ontwikkelen van dialoog en 
democratische besluitvorming.  
Echter, een echte dialoog zoals Parker & Hess (2001) het omschrij-

ven, waarin leerlingen reageren op elkaar en van perspectief wisselen is in 
de meeste klassen niet geobserveerd. Leerlingen uiten over het algemeen 
wel hun mening, maar oefening van andere democratische vaardigheden 
(argumenteren en reageren op elkaar) is bij de meeste leerlingen niet 
waargenomen. Een mogelijke oorzaak hiervan is de gebruikte werkvorm. 
Vergaderingen die plaatsvinden in een grote kring blijken minder gele-
genheid te geven om te oefenen met deze vaardigheden dan vergaderin-
gen in kleine groepjes (waarin leerlingen met behulp van meerdere korte 
opdrachten met elkaar in gesprek gaan). Coöperatieve werkvormen bie-
den dus meer gelegenheid om te reageren op elkaar, argumenten te geven 
en in te gaan op elkaars perspectief.  
Naast de gebruikte werkvorm is ook de rol van de leerkracht van 

groot belang voor het proces van de Groepsvergaderingen. Leerkrachten 
die zichzelf een minimale rol geven en de gehele verantwoordelijkheid 
voor het verloop bij leerlingen leggen, grijpen weinig in waardoor het 
democratisch proces zich onvoldoende ontwikkelt of in gevaar kan ko-
men. Bij onervaren leerkrachten en leerlingen blijkt dit te kunnen resulte-
ren in een bepalende stem van enkele leerlingen en gebrek aan dialoog. 
Leerkrachten die een voorzittersrol aannemen of een coachende rol heb-
ben voor de leerlingvoorzitter, bewerkstelligen een betere balans tussen 
het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen en het bewaken van 
een veilig en democratisch klimaat. Hoe leerkrachten deze balans bepalen 
is afhankelijk van de mate van ervaring van leerkrachten en leerlingen 
met de Groepsvergadering, maar ook met het verantwoordelijkheidsge-
voel van leerlingen, het klimaat in de groep en leeftijd van leerlingen.  
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Deel III: invloed 
In hoofdstuk 6 is onderzocht of het programma DBB invloed heeft op 
het klasklimaat in groep 1 tot en met 8. Met een quasi-experimenteel 
design, met voor- en nameting en controlegroep zijn data verzameld in 
168 klassen. Hiërarchische regressieanalyses laten zien dat het program-
ma invloed heeft op het inspraakklimaat en sociaal-emotionele klimaat in 
de klas, maar dat dit enkel geldt in bepaalde contexten. Invloed op het 
inspraakklimaat is gemeten in bovenbouwklassen, klassen met een leer-
lingpopulatie met overwegend autochtone niet-laagopgeleide ouders, 
klassen in niet-stedelijke gebieden en klassen met een rooms-katholieke 
grondslag. Tevens is deze invloed enkel zichtbaar in klassen waar het 
programma De Vreedzame School niet eerder geïmplementeerd was. In-
vloed op het sociaal-emotionele klimaat is gemeten in bovenbouwklassen 
en klassen met een leerlingpopulatie met overwegend allochtone laagop-
geleide ouders. 
In hoofdstuk 7 is de invloed van het programma DBB op het bur-

gerschapsgedrag van leerlingen in groep 1 tot en met 8 onderzocht. Met 
een voor- en nameting en controlegroep is door leerkrachten het gedrag 
van vijf willekeurige leerlingen uit de klas in kaart gebracht met behulp 
van de leerkrachtvragenlijst Burgerschapsgedrag (Ten Dam et al., 2008b). 
De resultaten zijn geaggregeerd naar klasniveau. Hiërarchische regressie-
analyses laten zien dat het programma een significante maar zeer kleine, 
positieve invloed heeft op de sociale taken ‘omgaan met conflicten’ en 
‘democratisch handelen’. Evenals in de andere quasi-experimentele on-
derzoeken blijkt deze invloed enkel in bepaalde contexten. In klassen 
met een leerlingpopulatie met overwegend allochtone laagopgeleide ou-
ders is een positieve invloed op het democratisch handelen en omgaan 
met conflicten gemeten en in klassen waar het programma De Vreedza-
me School al geïmplementeerd was is een positieve invloed op het om-
gaan met conflicten gevonden. Tevens is de invloed alleen in boven-
bouwklassen waargenomen. 
In hoofdstuk 8 is de invloed van het programma DBB op de burger-

schapscompetenties van leerlingen in groep 7 en 8 onderzocht. Hiervoor 
is de leerlingvragenlijst Burgerschapscompetenties (Ten Dam et al., 
2008a) ingevuld door 873 leerlingen in een voor- en nameting en zijn de 
resultaten met multilevelanalyses geanalyseerd. Uit deze zelfrapportage-
studie is geconcludeerd dat het programma na één schooljaar geen in-
vloed heeft op de burgerschapscompetenties van leerlingen in groep 7 en 
8. 
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In hoofdstuk 9 is de invloed van het programma op een andere ma-
nier onderzocht. In dit hoofdstuk is de leerkrachten van de experimente-
le scholen gevraagd welke veranderingen zij zien na één schooljaar door 
een aantal open vragen te stellen. Hieruit blijkt dat zij van oordeel zijn 
dat leerlingen door de uitvoering van het programma een stem hebben 
gekregen en competenter zijn geworden in het samen overleggen. Daar-
naast merken leerkrachten een grotere betrokkenheid van leerlingen bij 
de schoolgemeenschap en meer verantwoordelijkheidsgevoel. Tevens 
zien zij een positieve ontwikkeling van intra- en interpersoonlijke leer-
lingcompetenties. Deze invloed is niet alleen opgemerkt door leerkrach-
ten in bovenbouwgroepen, zoals in de quasi-experimentele studies, maar 
ook in onder- en middenbouwgroepen.door leerkrachten  
 
Conclusies 
Uit bovenstaande resultaten kunnen een aantal conclusies getrokken 
worden. Ten eerste kan geconcludeerd worden dat het programma DBB 
na één schooljaar zorgt voor meer inspraak van leerlingen in de klas, 
maar vooral in bepaalde contexten (bovenbouwgroepen, groepen met 
een leerlingpopulatie met voornamelijk autochtone niet-laagopgeleide 
ouders, klassen in niet-stedelijke gebieden en klassen met een rooms-
katholieke grondslag). De Groepsvergadering is een belangrijke activiteit 
om een democratische gemeenschap te ontwikkelen, door leerlingen een 
stem te geven en inspraak in alledaagse onderwerpen. De werkvorm en 
de rol van de leerkracht zijn bepalend voor het democratische verloop 
van de Groepsvergadering.  
Daarnaast blijkt dat het programma na één schooljaar bijdraagt aan de 
ontwikkeling van een sociaal-emotioneel klimaat in de klas. Deze invloed 
blijkt vooral in bovenbouwgroepen en groepen met een leerlingpopulatie 
met voornamelijk allochtone laagopgeleide ouders. Hoewel niet onder-
zocht in dit proefschrift, is het aannemelijk dat activiteiten zoals het ge-
zamenlijk maken van afspraken over gedragsregels, een positieve benade-
ring van leerlingen en het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen 
door gemeenschapstaken, de ontwikkeling van een positief klimaat sti-
muleren. 
De invloed van het programma op het gedrag en de competenties van 

leerlingen is niet eenduidig vast te stellen. Uit de verschillende studies 
naar de invloed blijkt andere invloed, afhankelijk van de schoolcontext, 
de onderzoeksmethode en het perspectief van de respondent. 
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Samengevat geven de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten uit dit 
proefschrift een realistisch beeld van het programma DBB: de achterlig-
gende principes en onderbouwing, de wijze waarop het in de praktijk 
wordt geïmplementeerd en de invloed die dat kan hebben op klassen en 
leerlingen. De resultaten kunnen een bijdrage leveren aan de verdere 
ontwikkeling van het programma DBB, dat ten tijde van het verschijnen 
van dit proefschrift is opgegaan in het programma De Vreedzame 
School. Daarnaast dragen de resultaten bij aan de nog kleine empirische 
kennisbasis op het gebied van burgerschapsvorming in het basisonder-
wijs. 
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Summary in English 
 
This thesis reports on the evaluation study on the program Democratisch 
Burgerschap in de Basisschool (Democratic Citizenship in the Primary School 
[DBB]). The development of the program was an answer to the societal 
need and legal obligation to pay attention to ‘active citizenship and social 
integration’. From educational and scientific perspective there is a need 
for systematically evaluated examples of citizenship education, since little 
is known about how schools can give shape to citizenship education and 
what the influence could be on pupils (Schuitema et al., 2008; Solomon 
et al., 2001).  
This was the motivation for Eduniek and the Utrecht University, dur-

ing the period 2006-2009; to develop a school-wide program for democ-
ratic citizenship education and to simultaneously evaluate it. In the rela-
tively short study period of one school year - with both qualitative and 
quantitative research methods - research has taken place on how pro-
gram is implemented in practice and what the influence can be on the 
climate of a class and the behaviour and competences of pupils. 
 
Part I: program theory and methodology 
The program theory (chapter 1 and 2) describes the objectives and ac-
tivities of the program and the search for an empirical and theoretical 
foundation for the most important starting points. The DBB program is 
a school-wide program, aimed at all year groups - pupils from group 1 up 
to and including 8. It is implemented with four team-training sessions for 
the entire school team, spread over a period of one school year. The 
concept of democratic citizenship is described by the developers of the 
program in five domains: ‘Discussion,  opinion and decision-making’, 
‘Dealing with conflicts’, ‘Responsibility for the community’, ‘Dealing 
with diversity’ and ‘Democratic literacy’. The program covers (in each 
domain) the skills, attitudes and knowledge elements, which are further 
explored in four thematic blocks through weekly lessons and activities. 
An example of such activity is ‘De Groepsvergadering’ (the Classroom Meet-
ing) - a  two-weekly meeting in which pupils discuss everyday situations 
and practice decision making. Other activities are joint decision making 
on rules and agreements, conflict mediation and projects with regard to 
diversity in the school and society.  
In chapter 2, it transpires that the program has a twofold character. It 

contains elements with a democratic character, such as allowing pupils to 
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have an equal say; but, in addition to that, there are elements with a more 
social character, such as setting clear boundaries and pointing out posi-
tive behaviour. In this chapter we also searched for theoretical and em-
pirical foundation regarding the four most important starting points of 
the program, namely: 1) the development of the school into a place for 
practising democracy; 2) the development of a positive pedagogic cli-
mate; 3) the development of citizenship competences of pupils; and 4) 
school-wide implementation. For each starting point, to a greater or 
lesser extent, a foundation was found and the conclusion was made that 
the program could have a positive influence on the intended objectives 
and development of citizenship competences of pupils.  
At the end of the program theory, the following questions were for-

mulated, which have since inspired further evaluative research: 
1. How is the DBB program implemented in the education practice? 
2. Does the implementation of the DBB program contribute to the development of the 
 school as a democratic community? 
3. Does the implementation of the program contribute to the development of a positive 
 social-emotional climate?  
4. Does the implementation of the program contribute to the development of citizen
 ship competences of pupils?  
 
In chapter 3, the focus lies on the methodological framework of the 
evaluation study. In order to answer the research questions, the program 
was implemented during one school year in eight primary schools across 
the Netherlands. The research strived for optimum variation in partici-
pating schools: they vary in denomination, pupil population and level of 
urbanisation. Guidance was provided from education advisers from each 
region regarding implementation. Eight control schools were involved in 
the research and all are, as much as possible, comparable in these context 
variables.  
For the evaluation research, a ‘mixed-method embedded experimental design’ 

(Creswell & Plano Clark, 2007) was used. In this design, the qualitative 
studies - that focused on the method in which the program was imple-
mented and carried out - were combined with quantitative, quasi-
experimental studies into the influence of the program.  
 
Part II: implementation 
In order to gain better insight into the way in which the program was 
implemented in practice, chapter 4 maps out how the team-training 
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sessions were conducted at the eight participating schools and to what 
extent the lessons and activities were carried out in the classroom. The 
course of the team-training was mapped through questioning the educa-
tion advisers and school supervisors about their experiences, both via 
interviews and open questionnaires. The implementation integrity in the 
classroom was measured by a check list prepared for middle- and upper-
grade level teachers, in which they indicated as to what extent they man-
aged to implement the practice per lesson (n=70 teachers). From this, it 
can be concluded that the implementation of the program, on the whole, 
has gone as intended by the developers of the program; and the factors 
as described in the program theory - that, in theory, contribute to suc-
cessful implementation - have also become visible in practice. It turns 
out that, in almost all the schools, adjustments were made to the team-
training sessions, lessons and activities. On the one hand, these adjust-
ments can have a more positive influence, when they ensure the program 
was geared towards the level and needs of pupils. However, on the other 
hand, they can have less influence, when the adjustments result in sim-
pler versions of existing lessons and activities. Furthermore, during the 
school year, there seemed to be a diminishing degree of implementation, 
which could indicate a diminishing motivation in schools regarding the 
program. On the basis of these results, it is possible to conclude that the 
program probably has more influence on the democratic and positive 
climate in the classroom and competences around the responsibility of 
pupils and democratic consultation, than on competences in the field of 
conflict resolution or dealing with diversity. 
Finally, it turns out that the lessons and activities in the upper-grade 

groups are usually carried out to a larger extent than in the middle-grade 
groups. Therefore, according to expectations, there will be more influ-
ence in the upper-grade groups than in the middle-grade groups. 
 
One of the most important activities in the program is the Classroom 
Meeting. This is an activity that takes place on a two-weekly basis in all 
groups and, in theory, it can make a positive contribution to the devel-
opment of a school into a democratic community. In chapter 5, there is 
a more in-depth study on the way in which the Classroom Meeting is 
implemented.  
In eight classrooms - divided over participating schools and different 

age groups, during a period of half a year - three Classroom Meetings 
were observed. From the observations made, it became clear the Class-
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room Meeting does fulfil its main objective: offering a platform for ex-
pression of opinion and giving a voice to pupils. The Classroom Meeting 
offers pupils the option to join in the discussion – and, in most cases, to 
also co-decide – about subjects in their direct environment. Everyday 
topics, such as dealing with conflicts or the organisation of a school trip, 
are used here to facilitate the development of dialogue and democratic 
decision-making.  
However, a real dialogue such as Parker & Hess (2001) describe, in 

which pupils react to each other and exchange perspectives, was not 
observed in most classrooms. In general, pupils expressed their opinion, 
but the putting into practice of other democratic skills (argumentation 
and reacting to each other) was not observed in most pupils. A possible 
cause of this is the used work method. Meetings that take place in a large 
group offer less opportunity to practice these skills than meetings in 
small groups (in which people start discussions with each other by means 
of several short assignments). Cooperative learning methods, therefore, 
offer more opportunity to react to each other, to give argumentations 
and to discuss each other’s perspectives.  
In addition to the used work method, the role of the teacher is also of 

great importance to the process of Classroom Meetings. Teachers who 
give themselves a minimal role - and place the entire responsibility of the 
process with the pupils - do not intervene much, and this can mean that 
the democratic process develops insufficiently or becomes endangered. 
With inexperienced teachers and pupils, this appears to result in a deter-
minative voice of some pupils and a lack of dialogue. Teachers who take 
on a chairman’s role, or have a coaching role for the pupil-chairman, 
realise a better balance between giving responsibility to pupils and moni-
toring a safe and democratic climate. How teachers determine this bal-
ance depends on the degree of experience of the teachers and pupils 
within the Classroom meeting, but the sense of responsibility of pupils, 
the climate in the group and the age of the pupils seems also important.  
 
Part III: influence 
In chapter 6, it is explored as to whether the DBB program has influ-
ence on the classroom climate in group 1 up to and including 8. With a 
quasi-experimental, pre- and posttest design with control group, data was 
collected in 168 classrooms. Hierarchic regression analyses show that the 
program has an influence on the 'pupil’s voice' climate and social-
emotional climate in the classroom, but this only applies in certain con-
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texts. Influence on the ‘pupil’s voice' climate was measured in the upper-
grade classrooms, classrooms with a pupil population with mainly 
autochthonal parents with average or high educational level, classrooms 
in non-urban areas, and classrooms with a Roman Catholic principle. 
This influence was also only visible in classrooms where the program De 
Vreedzame School (The Peaceful School) had not been implemented be-
fore. Influence on the social-emotional climate was measured in the up-
per-grade classrooms and classrooms with a pupil population with 
mainly allochthonous and low educated parents. 
In chapter 7, the influence of the DBB program on the citizen be-

haviour of pupils in group 1 up to and including 8 was researched. With 
a pre- and post-measurement and a control group, teachers mapped the 
behaviour of five random pupils from the class by means of the teacher’s 
questionnaire Burgerschapsgedrag (Ten Dam et al., 2008b). The results 
have been aggregated to classroom level. Hierarchic regression analyses 
show that the program has a significant, but very small, positive influ-
ence on the social tasks of ‘dealing with conflicts’ and ‘acting democrati-
cally’. As well as in the other quasi-experimental studies, this influence 
only becomes transparent in certain contexts. In classrooms with a pupil 
population of mainly allochthonous and low educated parents, a positive 
influence on the 'acting democratically' and 'dealing with conflicts' was 
measured, and in classrooms where the De Vreedzame School program had 
already been implemented, a positive influence was found on 'dealing 
with conflicts'. Also, the influence was only observed in the upper-grade 
classrooms. 
In chapter 8, the influence of the DBB program on the citizenship 

competences of pupils in group 7 and 8 was researched. To this end, the 
pupil’s questionnaire Burgerschapscompetenties (Ten Dam et al., 2008a) 
was completed by 873 pupils in a pre- and post-measurement with con-
trol group and the results have been analysed with multi-level analyses. 
From this self-reportage study, the conclusion was drawn that the pro-
gram has no influence on the citizenship competences of pupils in group 
7 and 8 after one school year. 
In chapter 9, the influence of the program was researched in a differ-

ent way. In this chapter, the teachers of the experimental schools were 
asked which changes they saw after one school year, by asking a number 
of open questions. From this, it transpired that they feel pupils have 
been given a voice through the implementation of the program and have 
become more competent in collaborative consultation. In addition to 
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that, teachers noticed a larger involvement of pupils within the school 
community and a greater sense of responsibility. They also saw a positive 
development of intra- and inter-personal pupil competences. This influ-
ence was not just noticed by teachers in the upper-grade groups, like in 
the quasi-experimental studies, but also by teachers in the lower- and 
middle-grade groups.  
 
Conclusions 
From the results, a number of conclusions can be drawn. Firstly, it can 
be concluded that the DBB program - after one school year - ensures 
more pupil voice in the classroom, but especially in certain contexts (up-
per-grade groups, groups with a pupil population with mainly autoch-
thonal parents with average or high educational level, classrooms in non-
urban areas, and classes with a Roman Catholic principle). The Class-
room Meeting turns out to be an important activity for developing a 
democratic community, by giving pupils a voice and a say regarding eve-
ryday topics. The work method and the role of the teacher are determi-
native for the democratic course of the Classroom Meeting. 
In addition to this, after one school year, it turns out that the program 
contributes to the development of a social-emotional climate in the class-
room. This influence especially becomes clear in the upper-grade groups 
and groups with a pupil population with mainly allochthonous and low 
educated parents. Although not investigated in this thesis, it is likely that 
activities such as jointly making agreements regarding rules of conduct, a 
positive approach to pupils and giving responsibility to pupils through 
community tasks, stimulates the development of a positive climate. 
The influence of the program on the behaviour and competences of 

pupils cannot be determined unambiguously. The identified influences in 
the various studies are different, depending on the school context, the 
research method and the perspective of the respondent. 
 
Summarising, the qualitative and quantitative results from the thesis give 
a realistic picture of the DBB program: the principles behind it and its 
foundation, the way in which it is implemented in practice and the influ-
ence it can have on classrooms and students.  
The results can contribute to the further development of the DBB 

program, which - at the time of this thesis - will have been incorporated 
into the De Vreedzame School program. Moreover, the results contribute to 
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the (still small) empiric knowledge base in the field of citizenship educa-
tion in primary schools. 
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 ‘Education is a process’ (John Dewey) 
 

Dankwoord 
 
Het zit erop… het boek ligt er. Ik kijk terug op een onvergetelijke en 
intense tijd waarin ik mijn visie op opvoeding, onderwijs en onderzoek 
heb kunnen vormen. Een afwisselende tijd, met periodes van program-
maontwikkeling, dataverzameling, reflectie, projectcoördinatie en ten 
slotte een lange periode van schrijven. Alleen was dit me nooit gelukt en 
ik wil daarom iedereen bedanken die, op zeer verschillende manieren, 
een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift.  
Vanzelfsprekend was dit boek er nooit geweest zonder de hulp van 

mijn promotoren Micha de Winter en Joop Hox. Micha, bedankt dat je 
me de kans hebt gegeven dit proces samen met jou te doorlopen. Ik heb 
ontzettend veel van je kunnen leren. Je hebt me op vele momenten geïn-
spireerd, gestimuleerd om kritisch te blijven naar mijn eigen onderzoek, 
maar ook geleerd hoe belangrijk het is je eigen koers te varen. Dank je 
wel voor het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid, waardoor 
ik me heb kunnen ontwikkelen als pedagoog en onderzoeker en waar-
door ik het gevoel heb dat dit proefschrift echt van mij is. Joop, ook jou 
wil ik ontzettend bedanken voor je methodologische en statistische bege-
leiding. Je feedback was altijd helder en constructief en na onze gesprek-
ken was ik altijd weer een stap verder en kon ik weer met goede moed 
door. Je kundige en pragmatische blik op dit praktijkgerichte onderzoek 
heeft veel bijgedragen aan de kwaliteit.  
Ook de programmaontwikkelaars Leo Pauw en Jakob van Sonderen 

van Eduniek zijn onmisbaar geweest in dit onderzoek. Onze samenwer-
king was in de eerste jaren intensief. En hoewel de praktijk de weten-
schap altijd inhaalt, vind ik ons project een schoolvoorbeeld van hoe 
onderzoek en ontwikkeling elkaar kunnen aanvullen en versterken. Ik 
zou de afronding van mijn proefschrift graag nog eens gevierd hebben 
met ons vieren, maar door het plotselinge overlijden van Jakob zal dat 
helaas niet meer gebeuren. 
Veel dank ben ik verschuldigd aan de onderwijsadviseurs, schoollei-

ders, leerkrachten en leerlingen die met enthousiasme hebben bijgedra-
gen aan dit project. De onderwijsadviseurs wil ik bedanken voor het 
meedenken over de ontwikkeling van het programma, het begeleiden van 
scholen en de bereidheid tot deelname aan interviews. Ik wil alle school-
leiders en leerkrachten prijzen voor hun moed om dit veelomvattende en 
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complexe programma een jaar uit te proberen en intussen ook nog hun 
klassen open te stellen voor observaties, interviews en vragenlijstonder-
zoek. Ontzettend bedankt voor jullie actieve bijdragen! 
Een speciale plek hebben de promovendi van het Werkverband Bur-

gerschap gehad de afgelopen jaren. Het Werkverband is voor mij vanaf 
het begin een uniek platform geweest voor inhoudelijke uitwisseling en 
meningsvorming. Onze bijeenkomsten hebben mij meer dan eens gehol-
pen om mijn – soms premature – gedachten te verwoorden en verder te 
ontwikkelen. Dank je wel voor jullie inspiratie, kritische vragen, feedback 
op hoofdstukken en gezelligheid, Kitty, Carolien, Heleen, Marit, Marije, 
Bob, Elga, Jitske en Micha. Ik hoop dat we nog vaak bij elkaar mogen 
komen en dat ons boek niet te lang op zich laat wachten! 
Een aantal lieve collega’s van de Universiteit Utrecht hebben de eerste 

jaren van mijn promotietraject zeer aangenaam gemaakt. In het bijzonder 
mijn lieve roomies Theo en Karlijn. Ik heb veel gehad aan onze enerve-
rende discussies over de kloof tussen wetenschap en praktijk, maar ook 
de lol in ons stoffige archief zal ik niet snel vergeten! En Theo, bijzonder 
veel dank dat ik altijd bij je terecht kon met domme of mindere domme 
vragen over statistiek. Sabine en Loes, bedankt voor de gezelligheid tij-
dens de koffiepauzes en andere momenten! Monique, bedankt voor de 
goede samenwerking bij de master Maatschappelijke Opvoedingsvraag-
stukken en onze fijne gesprekken onder het genot van een kopje thee.  
In mijn werk bij KPC Groep krijg ik nu de kans om mijn ideeën over 

praktijkgericht onderzoek en pedagogische en maatschappelijke vraag-
stukken in het onderwijs verder te ontwikkelen. Bij KPC Groep heb ik 
veel lieve en warme collega’s ontmoet die me door hun hulp en steun 
door de laatste fase van mijn promotietraject hebben gesleept. In het 
bijzonder wil ik Marjan Vermeulen, Ine Spee, Anne-Marieke van Loon, 
Martine Amsing, Maartje Reitsma, Anje Ros, Cees de Wit, Lieke Eijsac-
kers, Ineke Naber, Jos Castelijns en Iwan Basoski bedanken. 
Mijn promotietraject heeft naast wetenschappelijke inzichten ook 

voor nieuwe vriendschappen gezorgd. Lieve Marieke, ik vind het echt 
heel bijzonder dat we – sinds Micha ons zes jaar geleden aan elkaar voor-
stelde – meteen dikke vriendinnetjes zijn geworden. We begrijpen elkaar 
altijd meteen (omdat we eigenlijk hetzelfde zijn) en daardoor heb je me 
ontelbare keren geholpen met wijze raad. Dank je wel! En super dat je 
mijn paranimf wil zijn.   
En ook wil ik mijn lieve promotievriendinnetjes Jitske, Dana en Danielle 
bedanken. Wat was het fijn om mensen om je heen te hebben die in het-
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zelfde schuitje zitten en precies begrijpen hoe moeilijk maar ook leuk 
promoveren soms kan zijn. Op de lijn Amsterdam – Brussel hebben we 
de afgelopen jaren al veel (promotie)lief-en-leed gedeeld. Dank jullie wel 
voor de gezellige borrels, lekkere hapjes, goede gesprekken, steun en lol. 
En lieve Jits, ik vind het heel bijzonder dat je mijn paranimf wil zijn.   
Maar zo fijn als het is dat er mensen om je heen zijn die ook promo-

veren, zo fijn is het ook dat er mensen om je heen zijn die met hele an-
dere dingen bezig zijn. Mijn lieve vrienden wil ik hier bedanken voor hun 
interesse, begrip, steun, broodnodige afleiding in de vorm van feestjes, 
etentjes en andere gezelligheid. Na een avondje met jullie kon ik er altijd 
weer tegenaan! In het bijzonder bedank ik Kristel (vol begrip, lieve 
woorden en altijd tijd voor wijntjes en kaasjes), Ingeborg (voor de super-
fijne lange telefoongesprekken), Linda (voor de Bourgondische kroeg-
avondjes), Inge en Chantal (voor de gezellige meidenmiddagjes) en de 
lieve mensen in Limburg (Annemarie, Judith, Vera, Jolanda, Loes en de 
rest) voor de heerlijke afleiding in het zonnige zuiden. 
Heel graag wil ik ook mijn familie bedanken. Lieve papa en mama, 

door jullie opvoeding heb ik geleerd om af te maken waar ik aan begin en 
om me te ontwikkelen. Twee onmisbare ingrediënten om te promoveren. 
Jullie onvoorwaardelijke vertrouwen en steun in woord en daad hebben 
ervoor gezorgd dat dit boek nu af is. En papa, bijzonder bedankt voor 
het vele redactiewerk! En tegen mijn lieve broer Dirk: ja, het is inderdaad 
maar een ‘papieren prestatie’, maar ik hoop dat je toch trots op me bent. 

And last but not least, mijn lieve Jeroen. Dank je wel voor je onbegrens-
de vertrouwen, je geduld, je begrip, je betrokkenheid en je onvoorwaar-
delijke liefde. Zonder jou had dit proefschrift er nu niet gelegen, echt 
niet. Lief, ik kan niet wachten op ons leven-na-de-promotie. Ik weet ze-
ker dat het geweldig wordt! 
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Sophie Verhoeven is geboren op 8 januari 1981 te Boxtel. Zij behaalde in 
1999 haar VWO-diploma aan het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel en 
startte daarna haar studie Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht. 
Na een jaar is zij overgegaan op de studie Pedagogische Wetenschappen 
aan diezelfde universiteit en behaalde in 2005 haar diploma. In 2003-
2004 studeerde zij aan de universiteit van Bergen (Noorwegen), waar zij 
onder andere haar doctoraalscriptie schreef over het syndroom van As-
perger.  
In 2006 startte zij bij het departement Pedagogische Wetenschappen 

in Utrecht als onderzoeker in het project Democratisch Burgerschap in 
de Basisschool. Uit dit project komt haar proefschrift voort, dat zij in  
2012 afrondde.  
In de periode 2006-2010 werkte Sophie Verhoeven bij de masterop-

leiding Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken te Utrecht. Zij was 
hier docent, begeleidde studenten bij het schrijven van hun masterthesis 
en was stagecoördinator.  
Sinds 2010 werkt Sophie Verhoeven bij KPC Groep in ’s-
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