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Voorwoord 

 

Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek naar de relatie tussen het sociale klimaat in 

de klas en democratische attituden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het 

bachelorproject van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) aan de 

Universiteit Utrecht. Het onderwerp is gekozen binnen het thema ‘rechten, vrijheden en 

democratische besluitvormingsprocessen’. Het bachelorproject vormt de afsluiting van de 

studie ASW en heeft als doel de eerder verworven theoretische en methodologische kennis en 

vaardigheden uit de opleiding toe te passen op een actueel sociaal vraagstuk. 

 Dit onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de medewerking van een 

groot aantal mensen, graag wil ik hen dan ook hiervoor bedanken. Ten eerste wil ik alle 

respondenten van de Katholieke scholengemeenschap de Breul in Zeist, het Christelijk 

Lyceum Zeist en Unic te Utrecht bedanken voor het invullen van de enquête en in het 

bijzonder mijn contactpersonen dhr. Goedmakers en dhr. Platenkamp voor het organiseren 

van de enquêteafname in de klassen. Tot slot wil ik mijn begeleider Maike Gieling heel 

hartelijk bedanken voor al haar steun, meedenken, kritische commentaar en het eeuwige 

vertrouwen dat het allemaal goed zou komen.  

 
Dit bachelorproject is voor mij een zeer leerzame en leuke ervaring geweest. Ook ben ik erg 

enthousiast geworden over het onderwerp. Hopelijk hebt u als lezer plezier in het lezen ervan.  

 

 

Hilde-Marije Dorresteijn, 

Utrecht, Juli 2009 
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1. Inleiding 

 

1.1 Globale aanduiding van inhoud 

 

‘It is wishful thinking to expect children to become responsible citizens if they are 

schooled in a non-democratic environment which stifles the skills and attitudes on which 

responsibility depends’ (Radz, 1983) in (Kubow, 2000, p. 265). 

 

Dit citaat illustreert het onderwerp van dit onderzoek; de gedachte dat democratische attituden 

slechts kunnen worden overgedragen in een democratische leeromgeving.  

In onze maatschappij is er steeds meer diversiteit, op zowel religieus, etnisch als 

cultureel gebied door toegenomen roulatie van mensen en ideeën. Dat leidt soms tot 

problemen als discriminatie en intolerantie tegenover minderheden. De overheid onderkent 

dat de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen de laatste jaren zijn toegenomen en 

meent dat democratische attituden essentieel zijn om conflicten te voorkomen binnen onze 

pluralistische samenleving. Het aannemen van democratische attituden, als tolerantie voor 

verschillende meningen en leefwijzen, worden voor het voortbestaan de democratie in 

Nederland essentieel geacht. Diverse maatschappelijke rapporten, onder andere van de 

commissie ‘Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat’ (2008) en de Wetenschappelijke Raad 

voor Regeringsbeleid (2004), wijzen op het belang van acceptatie en identificatie met het 

democratische systeem en daarom op de aandacht die eraan zou moeten worden besteed. De 

ontwikkeling van deze attituden gaat volgens de onderzoekers namelijk niet vanzelf. Als 

gevolg daarvan is er in onze huidige maatschappij vernieuwde aandacht voor democratische 

waarden als vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, respect, solidariteit en 

tolerantie, die vaak niet lijken te worden gerespecteerd. De overheid probeert onder andere 

een tolerante houding en actieve participatie van iedereen in de samenleving, te bevorderen 

door middel van het onderwijs.  

Scholen richten zich al lange tijd, naast de voorbereiding op vervolgonderwijs en 

beroep, op de maatschappelijke- en persoonsvorming van jonge mensen. Het huidige idee is 

dat onderwijs een essentiële rol speelt bij de ontwikkeling van democratische attituden onder 

jongadolescenten. ‘Zonder onderwijs geen democratie’ luidt een geloofsartikel van de 

Europese verlichting (NRC, maart 2008). Het begrip ‘burgerschap’ is sinds de jaren ’90 weer 

in opkomst en het kabinet stelt vanaf februari 2006 scholen verplicht om aandacht te besteden 

aan ‘actieve burgerschapsvorming’, waarmee de socialiserende taak van het onderwijs nog 
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eens nadrukkelijk wordt onderstreept (Inspectie van het onderwijs, 2006). Het is één van de 

manieren om leerlingen direct kennis en vaardigheden te leren, maar vooral om een 

democratische houding te laten ontwikkelen om te zorgen voor voldoende vertrouwen en 

draagvlak voor onze democratie. Scholen zijn vrij in de manier waarop zij aandacht willen 

besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Er moet hierover verantwoording 

worden afgelegd, maar een consequente werkwijze waarvan efficiëntie bewezen is, voor een 

juiste implementatie van de wet is vooralsnog niet aanwezig. Het blijkt dat het één op de vijf 

scholen ontbreekt aan een visie voor het bevorderen van burgerschapscompetenties en sociale 

cohesie (Inspectie van het onderwijs, 2006).  

Er is voldoende bewijs dat scholen wel degelijk een zinvolle invulling kunnen geven 

aan deze onderwijsopdracht. Internationale onderzoeken uit onder andere Amerika laten zien 

dat jongeren meer geneigd zijn de samenleving als rechtvaardig te omschrijven en 

democratische doeleinden te ondersteunen wanneer zij in de klas een door hun leraren 

uitgedragen democratische moraal ervaren; dit ongeacht hun leeftijd, sekse en etnische 

achtergrond. Daarnaast blijkt een gevoel van verbondenheid op school en in de klas belangrijk 

(Flanagan, Cumsille, Sukhdeep & Gallay, 2007, zie ook: Print, Ømstrøm & Skovgaard 

Nielsen, 2002; Taspinar, 2006; Vieno, Perkins, Smith & Santinello, 2005; Hello, Scheepers & 

Gijberts, 2002; Perliger, Canetti-Nisim & Pedahzur, 2006; Singh, 1995; Togeby & Gaasholt, 

1995; Gniewosz & Noack, 2008). Al deze onderzoeken tonen aan dat het onderwijs met haar 

socialiserende taak, zowel direct als indirect, een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling 

van democratische attituden. Hier wordt deels al invulling aan gegeven, gezien 

maatschappijleer, waarin kennis over onze parlementaire democratie, de rechtstaat, cultuur en 

ons sociaal-economische systeem, onderwezen wordt, al lange tijd onderdeel is van het 

lespakket. Echter voornamelijk de veronderstelde indirecte invloed van het onderwijs, in de 

vorm van de heersende sfeer op school en het sociale klimaat in de klas, verdiend binnen de 

huidige Nederlandse context extra aandacht. Er is vooralsnog weinig bekend over de manier 

waarop deze indirecte invloed werkt en vormt daarmee een mooi uitgangspunt voor dit 

onderzoek. 
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1.2 Maatschappelijke relevantie 

 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is zeer groot, gezien het aannemen van 

democratische attituden door jongvolwassenen essentieel is voor de toekomst van onze 

democratische samenleving. Een meerderheid moet de democratie aanvaarden en actief 

ondersteunen om het voortbestaan te garanderen. Er is een duidelijke consensus dat het 

onderwijs een belangrijke bijdrage kan leveren maar voldoende kennis over de precieze 

werking in de Nederlandse context ontbreekt vooralsnog. Het vergroten van kennis over wat 

effectieve manieren en middelen zijn om democratische attituden via educatie positief te 

beïnvloeden, is dus van groot belang. Vogt (2001) maakt onder andere aannemelijk dat hoe 

beter we weten op welke manier onderwijs democratische attituden als tolerantie ten opzichte 

van minderheden kan beïnvloeden, hoe kleiner de directe positieve invloed tussen aantal jaren 

onderwijs en tolerantie zou worden. Dit is een interessante bevinding gezien het niet mogelijk 

is om iedereen hetzelfde aantal jaren hoger onderwijs te laten genieten maar wel verandering 

kan optreden in de sfeer waarin het onderwijs gegeven wordt. Met andere woorden, kan het 

sociale klimaat, als afhankelijke factor beïnvloedt worden. Dit onderzoek kan meer inzicht 

verschaffen over wat de invloed is van diverse factoren in het onderwijs en wat de vereisten 

zijn voor een geschikt sociaal klassenklimaat voor het ontwikkelen van democratische 

attituden onder jongadolescenten. Uiteindelijk zouden daar toepassingen voor in de praktijk 

uit kunnen voortvloeien.  

 

1.2 Wetenschappelijke relevantie  

 

Ook op wetenschappelijk vlak valt er nog een grote slag te maken. De interesse op dit gebied 

ging voor alsnog vooral uit naar directe beïnvloeding van democratische waarden door middel 

van bijvoorbeeld burgerschapsvorming, en de invloed van het opleidingsniveau. Veel minder 

onderzoek is gedaan naar de manier waarop de perceptie van democratie in het onderwijs de 

democratische attituden beïnvloed. Bekend is dat een hoger opleidingsniveau van zowel de 

leerlingen als hun ouders een positieve invloed heeft op democratische attituden, net als een 

toename in leeftijd (e.g. Gniewosz & Noack, 2008; Coenders & Scheepers, 1998). Gezien de 

veronderstelling dat ook de sociale context op school en in de klas van grote invloed is op de 

ontwikkeling van democratische attituden, vormt dit vanwege de geringe kennis een 

interessant onderzoeksgebied. In onder andere Amerika en Scandinavische landen wordt hier 

al langer naar gekeken maar in Nederland staat dit wetenschappelijk onderzoek nog in de 
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kinderschoenen. Het is belangrijk te weten of de gevonden resultaten op dezelfde manier 

werken in de context van ons regulier voortgezet onderwijs. Met dit bachelorproject kan dus 

kennis aan het geheel van opvattingen over de ontwikkeling van democratische attituden 

worden toegevoegd.  

 

1.4 De ASW-benadering 

 

De studie Algemene Sociale Wetenschappen richt zich met een interdisciplinaire benadering 

op actuele sociale vraagstukken. In het bijzonder gaat het om de interactie van het individu 

met de samenleving. Twee kenmerken zijn de probleemgerichtheid en de theoretische 

benadering van een maatschappelijk probleem. In dit onderzoek wordt het probleem benaderd 

vanuit verschillende invalshoeken. Sociologisch, vanwege de invloed van de context; 

pedagogisch, gezien er wordt gekeken naar het leerproces van kinderen; filosofisch omdat 

morele kwesties aan bod komen; politicologisch wegens een sterk effect vanuit de politiek en 

psychologisch doordat aandacht wordt besteed aan het gevoel over de omgeving en de 

uitwerking daarvan. Door de resultaten van deze verschillende disciplines te combineren 

ontstaat een hoge mate van interdisciplinariteit. Er wordt gekeken naar hoe de ervaringen en 

opvattingen van het individu over de sociale omgeving hun uitwerking hebben op de 

ontwikkeling van persoonlijke attituden en wat vervolgens het effect is op het sociale leven in 

de maatschappij.  

 
1.5 Opbouw van het rapport 

 

Na de voorgaande inleiding volgen enkele theoretische hoofdstukken. Te beginnen in 

hoofdstuk 2 met de probleemstelling en bijbehorende doel- en vraagstelling en hypothesen. 

Tevens worden daar de belangrijke begrippen toegelicht. Het theoretische kader zal in 

hoofdstuk 3 aan bod komen. Deze uitgebreide literatuurstudie fungeert als uitgangspunt voor 

het onderzoek. Vervolgd wordt met de methodologische verantwoording. In dit vierde 

hoofdstuk wordt ingegaan op de keuze van het onderzoeksinstrument en de selectie van de 

onderzoekseenheden, de operationalisering van concepten en de manier van data-analyse. 

Hierna zullen in hoofdstuk 5 de empirische onderzoeksresultaten van de opgestelde 

hypothesen behandeld worden. De conclusies en de discussie volgen in hoofdstuk 6. Er zal 

allereerst een samenvatting van de resultaten gepresenteerd worden, gevolgd door een 

terugkoppeling naar de probleemstelling en de bestaande kennis en literatuur. Daarna komen 

de beperkingen van het onderzoek aan bod en afgesloten wordt met de aanbevelingen.  
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2. Probleemformulering 

 

Momenteel gaat de aandacht die binnen scholen wordt besteed aan het bevorderen van de 

ontwikkeling van democratische attituden vooral naar educatieve programma’s die moeten 

zorgen voor kennisontwikkeling over de democratie en haar werking. Naast de concentratie 

op kennisontwikkeling, wordt verondersteld dat de indirecte invloed van het klassenklimaat 

tevens een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van democratische attituden als tolerantie 

(e.g. Vogt, 2001; Haydon, 1993; Nucci, 2001; Perliger et al, 2006). Hoofdzakelijk de mate 

waarin een ‘democratische klassenklimaat’ ervaren wordt zou een positieve invloed hebben. 

Volgens Raywid (1987) (zoals weergegeven door Kesici 2008, p.192) is dit “een klas waar 

aan de behoefte van de leerlingen tegemoet gekomen wordt en hun rechten gegarandeerd 

worden in een veilige en actieve leeromgeving”. Het probleem is dat er in Nederland 

vooralsnog nauwelijks is gekeken naar dit indirecte effect in de vorm van de invloed van het 

sociale klimaat op school en in de klas op de ontwikkeling van democratische attituden.  

 

2.1 Doelstelling 

 

De ontwikkeling van democratische attituden onder jongadolescenten is belangrijk, maar een 

complex en veelomvattend proces. Gezien de geringe kennis over de veronderstelde positieve 

invloed van het sociale klimaat in de Nederlandse context, zal in dit bachelorproject getracht 

worden hierover, binnen het regulier voortgezet onderwijs, meer duidelijkheid te verschaffen. 

In het bijzonder zal worden gekeken naar wat de rol is van de sfeer in de klas en de mate van 

ruimte voor discussie. Bij de term ‘sfeer’ kan gedacht worden aan een gevoel van 

rechtvaardigheid, respect, waardering, gelijkwaardigheid en gemeenschap, en dus in hoeverre 

de leerling zich gerespecteerd en veilig voelt in de klas. Sprekende over het klassenklimaat 

worden aspecten meegenomen als de mate van participatie door de leerlingen, gedeelde 

besluitvorming en in hoeverre zij daartoe aangemoedigd worden, en hoe vaak en op welke 

manier er over controversiële onderwerpen gesproken wordt. Specifiek zal de rol van de 

leraar aan bod komen, gezien deze de manier van lesgeven bepaald en daarmee essentieel is 

voor het sociale klimaat in de klas. Met dit onderzoek kan een theoretische en empirische 

bijdrage worden geleverd bij richtlijnen voor het creëren van het gewenste sociale 

klassenklimaat voor het ontwikkelen van democratische attituden onder adolescenten in de 

praktijk. 
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2.2 Vraagstelling 

 

De veronderstelde invloed van het sociale klassenklimaat leidt tot de volgende hoofdvraag 

voor dit bachelorproject: 

 

Wat is de relatie tussen het sociale klimaat in de klas en de mate van democratische attituden 

onder adolescenten? 

 

De deelvragen die in de literatuurscriptie centraal staan en als middel dienen voor de 

voorlopige beantwoording van de hoofdvraag zien er als volgt uit: 

 

• Wat zijn democratische attituden en waarom zijn ze belangrijk? 

• Op welke manier kan de school bijdragen aan de ontwikkeling van democratische 

attituden? 

• Hoe kunnen democratische attituden op een directe manier onderwezen worden? 

• Wat is de indirecte invloed van het onderwijs en welke aspecten van het sociale 

klassenklimaat worden verondersteld een rol te spelen? 

• Wat is de rol van de leraar? 

 

In het empirische deel zullen, aan de hand van de opgedane kennis uit de literatuurscriptie, de 

volgende hypothesen getoetst worden:  

 

• Er is een relatie tussen het democratische klassenklimaat en democratische attituden 

(H1) 

• Er is een relatie tussen de ervaren sfeer en het gevoel van verbondenheid en 

democratische attituden (H2) 
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2.3 Definities van begrippen 

 

Democratische attituden 

Met democratische attituden wordt de houding en het denkbeeld die wordt aangenomen ten 

aanzien van bepaalde waarden als vrijheid van meningsuiting, godsdienst en samenkomst, 

gelijkheid en gerechtigheid bedoeld, en daarnaast de manier waarop een individu geneigd is 

zich te gedragen. Iemand kan een positieve of negatieve houding aannemen tegenover 

democratische waarden en dit heeft invloed op de gedachten, acties en het gedrag dat daarop 

volgt. Attituden, zowel impliciet als expliciet, worden verondersteld een belangrijke 

voorspeller te zijn voor sociaal gedrag (Gawronski, 2007). Er kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan in hoeverre een individu gelijke rechten als vrijheid van meningsuiting voor alle 

groepen in de samenleving ondersteund en de mate van tolerantie ten opzichte van 

minderheden en afwijkende meningen.  

 

Sociaal klimaat/ democratisch klassenklimaat 

Met het sociale klimaat wordt de heersende sfeer in de klas bedoeld, in hoeverre leerlingen 

zich prettig voelen en een gevoel van verbondenheid ervaren. Onder de enigszins abstracte 

term democratisch klassenklimaat wordt verstaan in hoeverre er een sfeer van 

rechtvaardigheid, respect, waardering, gelijkwaardigheid en gemeenschap aanwezig is. 

Verder zijn ruimte voor discussie, actieve participatie, eigen verantwoordelijkheid en 

gedeelde besluitvorming onmisbare elementen voor de definitie van een democratisch 

klassenklimaat. Deze wordt gecreëerd door de leraar. Het belangrijkste is dat leerlingen hun 

eigen mening kunnen geven, ook als deze afwijkend is, en dat deze gerespecteerd en serieus 

genomen wordt. 
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3. Theoretisch kader 

 

In de theoretische verdieping zullen de bestaande relevante theorieën, bevindingen en 

benaderingen met betrekking tot de ontwikkeling van democratische attituden besproken 

worden. Ten eerste een uitleg over wat onder democratische waarden en attituden verstaan 

wordt en het belang ervan. Ten tweede wordt gekeken naar de rol die de school kan spelen, 

wat achtereenvolgens verder wordt toegespitst op de directe en de indirecte invloed van het 

onderwijs. Vervolgens wordt de rol van de leraar uitgediept, gezien de veronderstelling dat 

deze de belangrijkste factor is in het creëren van het sociale klimaat. Daarna wordt aandacht 

besteed aan de invloed van de sfeer op school en wordt afgesloten met de specifieke 

eigenschappen van een democratisch klassenklimaat die tot nu toe bekend zijn. 

 
3.1 Democratische waarden en attituden 

 

Om te beginnen is het van belang duidelijk te krijgen wat democratische waarden en attituden 

precies zijn en waarom ze belangrijk zijn voor onze samenleving. Voor het voortbestaan en 

goed draaien van een democratische maatschappij als in Nederland, moeten er bepaalde 

gedeelde opvattingen bestaan. Deze vallen onder de zogenaamde ‘normen en waarden’, die 

gelden als belangrijke richtlijnen voor iemands leven. Er moet een bepaalde acceptatie en 

identificatie zijn met het democratische systeem, waardoor mede zorg gedragen wordt voor 

het algemene belang (WRR, 2004).  

Het bestaan van een democratie is volgens pedagoog de Winter niet vanzelfsprekend 

en er zijn voortdurende twee risico’s. Enerzijds het risico van implosie, wanneer het 

onvoldoende wordt gesteund door burgers doordat zij niet bijdragen, aan de democratie, 

omdat zij denken dat deze zichzelf wel in stand houdt of omdat zij menen dat het niet ‘hun’ 

democratie is. Participatie lijkt derhalve belangrijk. Anderzijds bestaat het risico van explosie 

door burgers of organisaties die het expliciet op de democratie als systeem hebben gemunt en 

deze met terroristische middelen proberen ‘op te blazen’. Hij noemt daarom het belang van 

‘the democratic way of life’. Waarmee wordt bedoeld de erkenning van wederzijdse belangen, 

het oplossen van conflicten via dialoog en onderhandeling, het respecteren van elkaars 

opvattingen (en vooral ook die van de minderheid) en het uiting geven aan de sociale 

verantwoordelijkheid voor de ander (WRR, 2004).  

 Deze ‘democratic way of life’ begint bij een drietal meest gehanteerde democratische 

basiswaarden, namelijk fundamentele vrijheid (onder andere van meningsuiting, godsdienst 
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en samenkomst), gelijkheid en gerechtigheid. (Zie ook: Winfield & Manning (1992) en 

Kincal & Işik (2003) in Kesici, 2008). Verschillende groepen en individuen binnen de 

samenleving interpreteren democratische waarden echter anders en oordelen wisselend over 

vragen als; in hoeverre vereist democratie de bescherming van individuele rechten tegen 

beslissingen van de meerderheid? Tot op welk punt is beperking van de vrijheid van 

meningsuiting vereist wanneer de boodschap antidemocratisch is, of omdat het beledigend is 

tegenover bepaalde minderheidsgroepen die ook hun eigen rechten binnen de democratie 

hebben? (Haydon, 1993). In concrete situaties kunnen verschillende waarden met elkaar 

conflicteren. Volgens Singh (2005) is het zaak om deze op een juiste, democratische manier, 

door middel van een eerlijk verlopende discussie, in overeenstemming met elkaar te laten 

komen en daar zijn democratische attituden als gelijke erkenning, respect en tolerantie voor 

alle verschillende groepen in het publieke debat, voor nodig.  

Binnen de wetenschap is overigens geen volledige overeenstemming over de vraag of 

deze democratische attituden te veranderen zijn. Aan de ene kant wordt gezegd dat het 

onveranderlijke persoonlijke eigenschappen zijn; iemands emotionele make-up, en aan de 

andere kant worden attituden gezien als veranderbare cognitieve processen (Vogt, 2001). De 

huidige meest gangbare opvatting is dat het aannemen, veranderen of ontwikkelen van 

democratische attituden niet altijd vanzelf gaat, maar dat onderwijs wel degelijk een essentiële 

rol kan spelen.  

 

3.2 De rol van de school 

 

De onderzoeken naar burgereducatie en democratische attituden begonnen in de jaren ’60, 

met een vernieuwde interesse in de jaren ’90, vanwege de ontstane problemen binnen de 

natiestaten plus de herstructurering ervan, en een vernieuwde toename in etnische conflicten, 

politiek geweld en extremisme (Perliger et al., 2006). Educatie zou door middel van 

socialisatie de ontwikkeling van democratische waarden en attituden kunnen aanleren, 

stimuleren en faciliteren. Socialisatie is het proces waarin kinderen de dominant geldende 

waarden, normen, kennis en meningen uit de maatschappij leren. De onderwijsperiode waarin 

de socialisatie plaatsvindt, en die uitermate belangrijk bevonden wordt voor de vorming van 

individuen, legt de basis voor een latere houding en gedrag als politiek volwassen burger in de 

maatschappij (Hess and Torney, 1968; Hello, et al., 2002). De school kan volgens diverse 

wetenschappers de voorwaarden creëren die de kans op een democratische levenswijze en 
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gezindheid vergroten (e.g. Dewey, 1916; Gutman, 1987; 1999; Hahn, 1998; Patrick, 1999; 

Apple & Beanne, 1995; Crick, 2000 in Print et al., 2002).  

Een democratisch perspectief en democratisch gedrag staat zoals gezegd niet als 

vanzelfsprekend vast en wordt ook niet noodzakelijkerwijs verkregen door het 

socialisatieproces van individuen in de samenleving. Het is daarom volgens Perliger et al. 

(2006) belangrijk dat democratische landen gebruik maken van onderwijsinstituties als 

methode om de internalisering van democratische attituden in individuen te garanderen. De 

centrale waarden waarop de staat en haar voornaamste instituten zijn gebaseerd zouden 

moeten worden aangeleerd. Er zijn verschillende verklarende mechanismen voor de relatie 

tussen onderwijs en democratische attituden die nu achtereenvolgens besproken zullen 

worden. 

Ten eerste is de school voor kinderen de eerste ervaring in de niet persoonlijke sfeer, 

met mensen waar ze geen familieband mee hebben. Scholen bieden een unieke context waarin 

leerlingen moeten ‘onderhandelen’ tussen hun persoonlijke vrijheden in relatie tot de regels 

van die organisatie. Families zijn naar resultaten van Nucci (2001) minder geschikt voor het 

helpen ontwikkelen van een democratische gezindheid. De eerste traditionele dan wel 

moderne waarden worden thuis geleerd, maar de familiesfeer mist de structurele 

karakteristieken van publieke instituties, zoals de interactie met een groot aantal ‘vreemden’. 

Er zijn volgens (Haydon, 1993) bepaalde condities voor een redelijke discussie die alleen 

formeel, publiek georganiseerd onderwijs kan verschaffen. Een redelijke discussie over 

waarden vereist bepaalde gedeelde bronnen van achtergrondinformatie en terminologie die 

duidelijk maken wat wel en niet geoorloofd is binnen de regels van het discours en die het 

mogelijk maken om verschillende posities te kunnen vergelijken en contrasteren.  

Ten tweede brengen kinderen het grootste deel van hun tijd door op school, wat zorgt 

voor een aanzienlijke invloed op hun ontwikkeling (Vogt, 2001).   

Daarnaast wordt aangenomen dat invloed uitoefenen in de persoonlijke ontwikkeling 

van individuen vooral kan als mensen nog jong zijn. Scholen worden verondersteld kinderen 

voor te bereiden op het publieke leven, door hen onder andere te leren omgaan met diversiteit. 

Ofwel zoals Durkheim mooi verwoorde: ‘scholen en klassen zijn kleine samenlevingen op 

zich’ (Nucci, 2001). De uitdaging voor het onderwijs in deze pluralistische samenleving is om 

op een juiste manier om te gaan met alle verschillende opvattingen.  

Verder concluderen Stouffer, 1955; Davis, 1975; Nunn et al.,1978 in Golebiowska 

(1995) dat een hoger onderwijsniveau positief correleert met grotere tolerantie doordat 

onderwijs iemands intellectuele horizon verbreed en individuen worden geconfronteerd met 
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een grotere heterogeniteit aan mensen en ideeën wat leidt tot meer openheid; ook wel het 

liberaliserende effect van onderwijs genoemd. Bovendien leidt een hogere opleiding tot een 

toename in zelfwaardering en daarmee tot grotere psychologische zekerheid, wat op haar 

beurt de tolerantie bevordert (zie ook: Nucci, 2001). Er moet overigens wel ruimte zijn voor 

deze sociale interactie en discussie over andere ideeën, en met andere woorden een open 

sociaal klimaat heersen. Evenzo blijkt uit Hello, et al. (2002) dat hoger opgeleide individuen 

minder bevooroordeeld zijn naar etnische minderheden dan lager opgeleiden. Dit educatie-

effect blijft sterk, ook na controle van verschillende individuele kenmerken zoals sociale 

klasse en leeftijd.  

Behalve effecten van opleidingsniveau, zijn er ook sekse en leeftijdsverschillen 

gevonden. Zo vond Svingby (1992) ( in Öhrn 2001) in Zweeds onderzoek resultaten dat 

jongens minder goed in staat waren dan meisjes om hun mening te geven en te redeneren over 

democratische waarden. Dit zou komen omdat zij dergelijke waarden in mindere maten 

zouden hebben geïnternaliseerd en de democratische competenties minder snel leren dan 

meisjes. Het onderwijs zou op hen minder effect hebben en verder gaven meer meisjes zelf 

aan dat de school behulpzaam was bij het ontwikkelen van positieve sociale en morele 

kwaliteiten. Daarnaast gaven in een studie van Torney-Purta, Lehmann, Oswald & Schulz 

(2001) oudere leerlingen aan zich vrijer te voelen hun mening te geven dan jongere leerlingen. 

Dit wordt verklaard door het grotere aantal jaren ervaring die zij hiermee hebben, wat er dus 

op zou kunnen wijzen dat het aantal jaren onderwijs in een klas met een open klimaat voor 

discussie een positieve invloed heeft op actieve participatie. Ook hier werden er 

sekseverschillen gevonden. Meisjes voelen zich over het algemeen meer betrokken en meer 

op hun gemak bij het voeren van discussies. Daarnaast hebben zij doornsnee genomen een 

positievere attitude met betrekking tot politieke rechten van vrouwen en immigranten 

(Torney-Purta, et al, 2001). 

In de volgende paragraven wordt besproken op welke manieren scholen de 

overbrenging en de ontwikkeling van democratische attituden onder adolescenten in de 

praktijk kunnen brengen. 

 

3.3 Directe invloed onderwijs 

 

Democratische educatie, tevens burger-, multiculturele of morele educatie of maatschappijleer 

genoemd, is al jaren een onderdeel van het lespakket op middelbare scholen. 
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Kennisontwikkeling is daarbij een belangrijk onderdeel, gezien verondersteld wordt dat 

kennis essentieel is voor het vergroten van begrip tussen verschillende groepen (Vogt, 2001).  

Uit studies blijkt dat meer kennis van groepen mensen die ‘anders’ zijn, leidt tot 

democratische attituden als grotere tolerantie, verdraagzaamheid en acceptatie tegenover 

groepen mensen die er andere opvattingen op na houden (e.g. Togeby & Gaasholt, 1995; 

Golebiowska, 1995). Ondemocratisch gedrag als discriminatie en gebrek aan tolerantie 

zouden het beste bestreden kunnen worden met kennis en argumenten en het steeds wijzen op 

de gevolgen van ondoordacht gedrag voor anderen (Nucci, 2001). 

Uit onderzoek van Levinson (1999, in Perliger et al., 2006) bleek dat de 

burgerschapslessen veel effectiever waren onder groepen die vooralsnog weinig kennis 

hadden over het politieke systeem en op waarden gebaseerde politieke debatten, wat wijst op 

de winst die er te behalen valt. Ook Nucci (2001) presenteert resultaten dat de school van 

grootst belang is voor individuen die buiten deze context weinig mogelijkheden hebben om 

democratische waarden en attituden te leren, bijvoorbeeld vrouwen van Islamitische afkomst. 

Daarnaast blijkt het positieve effect van onderwijs op het verminderen van etnische 

vooroordelen, die sterk samenhangen met tolerantie tegenover minderheden, groter te zijn in 

landen met een lange democratische traditie en religieuze heterogeniteit. In landen met een 

recente democratie en homogene religiositeit is het onderwijseffect vrij zwak. Dit wordt als 

bewijs gehouden dat in lang bestaande democratieën als in Nederland, meer democratische 

waarden al zijn doorgegeven via het onderwijs (Hello et al, 2002). Er zijn echter meer 

veronderstelde voorwaarden die nu aan bod zullen komen.  

 

3.4 Indirecte invloed onderwijs 

 

Onderwijsprogramma’s leiden volgens onder andere Perliger et al. (2006) op zich niet tot de 

internalisering van democratische attituden, maar zorgen er vooral voor dat de politieke 

kennis op pijl blijft. De waarden van een echt vrije democratische maatschappij en positieve 

attituden daartegenover moeten volgens hen worden omarmd, ze kunnen niet worden 

opgelegd. Aldus Haydon (1993) geven mensen alleen om de waarden, wanneer ze die 

belangrijk vinden en er op een of andere manier mee verbonden zijn, alleen dan heeft waarden 

educatie effect op de ontwikkeling van democratische attituden. Mensen zouden meer geneigd 

zijn zich verbonden te voelen met normen en waarden waarbij zij zelf betrokken waren bij de 

vorming ervan en bovendien wanneer zij zich bewust zijn van het feit dat ze de normen en 

waarden delen met anderen.  
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De veronderstelling is dat dit bereikt kan worden door het creëren van het juiste 

sociale klassenklimaat. Pedagogen vermoeden namelijk dat waarden het meest effectief 

geleerd worden op een indirecte en soms onintentionele manier. Onbewuste en soms zelfs 

non-verbale signalen lijken een sterk effect te hebben (Nucci, 2001; Carlton Parsons, 2002). 

Na diverse studies is er een brede consensus ontstaan dat burgereducatie, in combinatie met 

een democratisch klassenklimaat, een uitermate geschikt middel is voor het cultiveren en 

promoten van politieke democratische waarden (e.g. Print et al., 2002; Gniewosz & Noack, 

2008; Perliger et al, 2006). Bij ervaring van een meer open school- en klassenklimaat, meer 

kennis over mensenrechten en internationale topics, laten leerlingen positievere attituden ten 

opzichte van immigrantenrechten zien, wat duidt op een grotere tolerantie (Torney-Purta, 

Wikenfeld, & Barber, 2008). Perliger et al. (2006) concludeerden dat voor leerlingen die 

burgereducatie lessen hebben gehad, de ervaring van een democratisch klassenklimaat een 

cruciaal effect had op het in zich opnemen en internaliseren van democratische attituden. 

Overigens blijkt uit de Winter (2004) dat leerlingen van lagere schooltypen vooral geleerd 

wordt om zich aan te passen en te gehoorzamen om zich in de samenleving staande tot 

houden. Leerlingen in hogere onderwijsniveaus daartegenover worden meer gestimuleerd tot 

actieve participatie en kritische meningsvorming. Dit zou eventueel een deel van de eerder 

genoemde onderwijsniveauverschillen kunnen verklaren.  

De klas wordt gezien als een sociaal systeem met instituties, regels en gedragsnormen 

en dient als voorbeeldfunctie voor de leerlingen. De verwachting is dat attituden en gedrag die 

opgedaan zijn in de klas vervolgens als vanzelf ‘overstromen’ naar andere sociale arena’s 

(e.g. Perliger et al. 2006, Vogt, 2001; Nucci, 2001). Leerlingen zouden in een democratisch 

klassenklimaat de voordelen van democratische waarden ervaren, wanneer er op een 

verdraagzame, open en ongedetermineerde wijze over waarden gesproken wordt, met alle 

ruimte voor verschillende interpretaties en specificaties. Vervolgens zouden zij geneigd om 

ook in andere sociale situaties een positieve houding hiertegenover aan te nemen (e.g. 

Haydon, 1993; Audigier, 1993; Alexander, 1999; Singh, 1995; Kubow 2000; Kesici, 2008).  

 

3.5 De rol van leraren 

 

Onder het creëren van een democratisch klassenklimaat wordt verstaan dat leraren hun 

leerlingen respecteren, eerlijk behandelen, verantwoordelijkheid geven, hen vrijelijk hun 

mening laten tonen, hen een gevoel van eigenwaarde geven en hen aanmoedigen tot actieve 

participatie door hen onder andere te laten meebeslissen over regels in de klas. Van deze 



 18 

aspecten wordt verondersteld dat zij de ontwikkeling van democratische attituden positief 

beïnvloeden (e.g. Giroux, 1991; Torney-Purta (2001); (Oser, 1999; Purpel, 1999; Solomon et 

al., 2001) in Leender & Veugelers, 2004; Alexander, 1999; Terrén, 2002). Tevens wordt de 

gelijkheid van kansen zeer belangrijk geacht. De onderliggende veronderstelling is dat 

wanneer gelijke kansen in een samenleving aanwezig zijn, gerechtigheid en tolerantie daar 

parallel aan zullen volgen (Haydon, 1993). Gelijke kansen creëren betekent overigens niet per 

definitie gelijke behandeling, maar juist rekening houden met individuele verschillen en 

tegemoet komen aan de persoonlijke behoefte zodat iedereen dezelfde kansen krijgt 

(Gathercoal, 2001 in Kesici, 2008). Rechten van vrijheid en gelijke kansen kunnen het meest 

efficiënt worden geleerd in een rechtvaardige omgeving (Kesici, 2008).  

Een volgende veronderstelde component voor een effectieve en democratische 

leraar/leerling relatie zou bereikt worden door leerlingen te leren hoe zij de kennis over hun 

rechten kunnen gebruiken door dit zelf uit te dragen. De kennis zou volgens Nucci (2001) 

bovendien direct toegepast moeten worden op de belevingswereld van de leerlingen, 

bijvoorbeeld door het gezamenlijk regels maken, omdat abstracte kennisoverdracht veel 

minder effect heeft. Leerlingen moeten begrijpen waarom bepaalde uitingen en gedrag wel of 

niet zijn toegestaan. Een mogelijke lesmethode om een leerling zich te kunnen laten 

verplaatsen in de rol van andere groepsleden en daarmee begrip en tolerantie te ontwikkelen, 

is door middel van rollenspellen (D’Angelo & Dixey, 2001).   

Leraren spelen een essentiële rol bij het creëren van het sociale klimaat in de klas, zij 

kunnen de voorwaarden en omstandigheden voor een democratisch klassenklimaat scheppen 

en bovendien fungeren zij als voorbeeldfunctie voor hun leerlingen (e.g. Kubow, 2000; 

Meyer, 1990; Kesici, 2008). De verwachting is dat wanneer leraren een democratische sfeer 

creëren en deze actief uitdragen, de kans groter is dat leerlingen deze democratische waarden 

en attituden ook daadwerkelijk aannemen, en bovendien zelf gaan uitdragen. Uit onderzoek 

van onder andere Gniewosz & Noack (2008) kwam naar voren dat leerlingen die oordeelden 

dat hun leraar hen op een eerlijke manier behandelde, er een tolerantere houding naar 

buitenlanders op na hielden. (Zie ook: Vogt, 2001; Kesici, 2008).  

In de praktijk blijkt echter dat leraren vaak niet goed weten om te gaan met kwesties 

als etnische intolerantie en vooroordelen en multiculturalisme soms als een last zien (Terrén, 

2002). Torney-Purta (2001) meent dat het belangrijk is om leraren van de toekomst voor te 

bereiden op het goed kunnen begeleiden van zulke discussies en een sfeer van zekerheid en 

vertrouwen te creëren. Gezien de eeuwenoude traditie van autoritair onderwijs is de 

verandering naar een meer persoonlijke aanpak, waarin de leerlingen een grotere stem 
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hebben, geen gemakkelijke, maar wel een nastrevenswaardige taak (Print et al., 2002). Eigen 

verantwoordelijkheid en participatie van de leerlingen wordt essentieel geacht voor de 

ontwikkeling van democratische attituden onder jongadolescenten (e.g. Shapiro, 1993; 

Kubow, 2000; Kesici, 2008; Alexander, 1999, Veino et al., 2005).  

 

3.6 Eigenschappen van een democratisch school- en klassenklimaat 

 

In deze paragraaf zal een onderscheid gemaakt worden tussen een democratisch klimaat en 

een gevoel van verbondenheid en de sfeer die leerlingen ervaren. 

 Te beginnen met een democratisch klimaat. Hierin heersen volgens Haydon (1993) de 

omstandigheden voor leerlingen om zelf te kunnen nadenken over hun opvattingen. Zij 

zouden daar een eigen standpunt kunnen ontwikkelen, goede redenen daarvoor inzien en 

vervolgens dit standpunt op basis van argumenten kunnen verdedigen. Farnen & Meloen 

(2000: in Perliger et al., 2006) zien dit als de implementatie van democratische en liberale 

waarden in de dagelijkse gang van zaken in de klas. Aangenomen wordt dat de ruimte voor 

open discussies, het regelmatig voeren daarvan en waarin afwijkende meningen mogelijk zijn, 

belangrijk is.  

 

‘When students report that they frequently discuss controversial issues in their classes, 

perceive that several sides of issues are presented and discussed, and feel comfortable 

expressing their views, they are more likely to develop attitudes that have the potential to 

foster later civic participation than are students without such experiences’ (Hahn, 1998 in 

Print, et al. 2002, p. 204).  

 

Het vermogen om issues vanuit verschillende perspectieven te kunnen zien, wordt 

verondersteld te leiden tot attituden als sympathie, begrip en tolerantie van andersdenkenden 

(Damon, 1998) en kunnen zoals gezegd ontwikkeld worden op school en in de klas. Vogt 

(2001) voegt hier aan toe dat zelfstandigheid en eigen sturing in het onderwijs, net als op de 

werkvloer, leidt tot meer intellectuele flexibiliteit, initiatief, zelf nadenken en onafhankelijke 

beoordeling. Dit verkleint de kans op onderwerping aan autoriteit en stimuleert kritische 

meningsvorming. Complexe schoolopgaven die vragen om zelfsturing en actieve deelname 

moedigt persoonlijke ontwikkeling aan, wat op haar beurt weer bevorderlijk is voor onder 

andere tolerantie. (Zie ook: Gniewosz, 2008; Kubow, 2000; Terrén, 2002; Alexander 1999; 

Vieno et al., 2005). 
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Daarnaast wordt er bewijs gevonden voor het belang van samenwerking. Damon 

(1998) bespreekt in zijn artikel Piagets theorie, die het belang van samenwerking tussen 

leerlingen benadrukt. Daaruit zou een attitude van wederzijds respect, besef van 

gerechtigheid, het besef dat over regels met gelijken moet worden onderhandeld in plaats van 

passief geaccepteerd en blindelings gevolgd, uit voortkomen. Een interactieve methode 

versterkt het gevoel erbij te horen en bevorderd op haar beurt de vaardigheid om samen te 

werken. Gemeenschapsgevoel en samenwerking blijken beiden aspecten die de ontwikkeling 

van democratische attituden positief beïnvloeden (zie ook: Abrami, Poulsen, & Chambers, 

2004; Balfakih, 2003; Ghaith, 2003; Gibson & Campbell, 2000 in Taspinar, 2006).  

Verder zouden de regels in de klas moeten overeenstemmen met de opvattingen van de 

leerlingen. Dit impliceert dat gedeelde besluitvorming, met inbreng van de leerlingen 

essentieel is voor de werking van de regels en om effectief leren te laten plaatsvinden (Terrén, 

2002). Er zouden bepaalde grenzen en beperkingen door de leraar gesteld moeten worden 

zodat ook respect voor autoriteit ontwikkeld wordt, maar een leerling moet vooral begrijpen 

waarom deze regels gelden. Onderzoek van Nucci (2001) naar het morele en sociale begrip 

van kinderen heeft uitgewezen dat de interpretatie van aanwezige moraliteit en gerechtigheid 

een positief effect heeft op de beoordeling van legitimiteit van de regels en autoriteit.  

 Dan het gevoel van verbondenheid en de ervaren sfeer. Het belangrijkste element dat 

door Boyer (1995) in Alexander (1999) wordt genoemd voor een succesvolle, democratische 

school is ‘verbinding’. Er zou een klimaat van gemeenschap moeten heersen waarin leraren 

en leerlingen een gevoel van eenheid en verbondenheid (belonging) ervaren. Op haar beurt 

leidt dit gemeenschapsgevoel weer tot een toename in actieve participatie en een groter 

verantwoordelijkheidsgevoel (Chiari, 1997; Torney-Purta, 2002 in Vieno et al., 2005). Ook 

Perliger et al. (2006) betrekken onder andere de mate van coöperatief leren, binding met de 

klas en sociale steun in hun omschrijving. 

Bovendien blijkt het essentieel dat leerlingen zich gewaardeerd voelen. Taspinar 

(2006) vond in zijn studie dat daardoor het zelfvertrouwen toeneemt en dit blijkt een positieve 

uitwerking te hebben op de bekwaamheid om zich te uiten en daarmee op de ontwikkeling 

van democratische attituden. Op deze manier zullen zij vrijwillig aan de klassenactiviteiten 

deelnemen, gemotiveerder zijn actief te participeren en hun eigen mening durven geven.  

 Alle eerder genoemde aspecten, die zoals is gebleken nauw met elkaar samenhangen, 

kunnen gerekend worden onder de eigenschappen van ‘democratische scholen’, die op 

binnenlands en buitenlands initiatief worden opgericht. Ondanks dat er geen algemene 

definitie is en er ook geen speciale vereisten zijn, zijn er wel een zestal karakteristieken die 
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wereldwijd gelden: leerlingen en leraren zijn gelijkwaardig; gedeelde besluitvorming; bij het 

leren staat de student centraal; leerlingen helpen mee bij het bepalen van het programma; 

zelfstandigheid en competentie worden bevorderd; cognitieve, sociale, emotionele 

vaardigheden en morele waarden ontwikkelen zich in nauwe onderlinge samenhang; er is een 

sterk gemeenschapsgevoel (www.democratischescholen.nl).  

 

3.7 Conclusie 

 

Uit de bestaande literatuur blijkt dat het klassenklimaat van invloed is op democratische 

attituden onder adolescenten. De school kan de voorwaarden creëren die de democratische 

gezindheid vergroten. Verklaringen hiervoor zijn onder andere dat bepaalde condities alleen 

mogelijk zijn in het onderwijs, zoals het doorbrengen van veel tijd in een niet persoonlijke 

sfeer. Daarnaast is er de confrontatie met grote heterogeniteit aan ideeën en het feit dat 

cognitieve verandering vooral kan plaatsvinden op jonge leeftijd. Eerdere onderzoeken tonen 

aan dat leerlingen toleranter zijn bij de ervaring van een open klassenklimaat, met ruimte voor 

discussie. De ervaren sfeer bleek cruciaal voor het internaliseren van democratische attituden 

en bovendien vermoedt men dat opgedane ervaringen vanzelf overstromen naar andere sociale 

omgevingen. De rol van leraren is hierbij cruciaal, gezien zij verantwoordelijk zijn voor het 

creëren van de rechtvaardige leeromgeving. Aan de hand van de gevonden bestaande 

resultaten is een conceptueel model ontwikkeld met de verwachte relaties (zie tabel 1), dat in 

dit onderzoek getoetst zal worden.  

 

Tabel 1. Conceptueel model  _______________________________________ 

 

   Onafhankelijke variabelen     Afhankelijke variabele 
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4. Methodologische verantwoording 

 

4.1 Keuze onderzoeksinstrument en soort onderzoek 

 

Als strategie voor het verzamelen van de benodigde data voor dit onderzoek zijn 

gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt. Deze kwantitatieve methode was zeer geschikt 

voor het op grote schaal verkrijgen van informatie over de attituden, opinies en ervaringen die 

bij de probleemstelling van belang waren. De grote hoeveelheid aan gegevens, die via deze 

weg relatief eenvoudig te verkrijgen waren vergrootten de kans op betrouwbare resultaten. 

Wanneer een kwalitatieve methode gebruikt zou zijn, bijvoorbeeld diepte interviews, zou het 

beperkte aantal gegevens minder goed gegeneraliseerd kunnen worden. Een ander voordeel 

was de anonimiteit. Hierdoor nam de kans op eerlijke antwoorden door de respondenten, ook 

bij sensitieve of persoonlijke onderwerpen, aanzienlijk toe. Een enquête is uitermate geschikt 

voor vaststellen van samenhang tussen twee verschijnselen, in dit geval het veronderstelde 

verband tussen het sociale klassenklimaat en de mate van democratische attituden.  

Een nadeel van een gestandaardiseerde vragenlijst is dat er geen spontane reacties van 

de respondenten konden worden meegenomen en zij niet hun eigen nieuwe ideeën naar voren 

konden brengen. Het gevaar is dat daardoor belangrijke aspecten onbelicht zijn gebleven. 

Eigen inbreng van de respondenten zou zeker interessant zijn binnen dit onderwerp, maar daar 

was in dit project niet genoeg ruimte voor.  

 

4.2 Selectie onderzoekseenheden  

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen van 11 tot en met 18 jaar (M= 14.4, σ = 1.3) in 

verschillende klassen van drie middelbare scholen in de omgeving van Utrecht. Alle 

onderwijsniveaus; zowel Vmbo, Havo als Vwo zijn in het onderzoek betrokken zodat de 

onderzoekspopulatie (N= 284) een zo goed mogelijke afspiegeling vormde van de gehele 

populatie leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. (16.5% Vmbo, 7.7% Vmbo/Havo, 

8.4% Havo, 23.9% Havo/Vwo, 43,3% Vwo). Het Vwo was enigszins oververtegenwoordigd. 

De verdeling naar sekse was 50.5% meisje en 49.5% jongen. De selectie van de scholen en 

klassen is willekeurig geweest en ze zijn benaderd via de informele weg. Zes scholen gaven 

aan, via telefonisch contact en vaak na onderling overleg, niet te willen meewerken aan het 

onderzoek, omdat zij niet zaten te wachten op nog een onderzoek dat hun leerlingen en lestijd 

extra zou belasten. Zij kregen volgens eigen zeggen al vele verzoeken en gingen daar tegen 



 23 

het einde van het schooljaar liever niet meer op in. Vervolgens is gekozen voor een andere 

benaderingsstrategie, namelijk die van het brengen van een persoonlijk bezoek. Dit had effect 

en zo waren er een drietal scholen bereid om mee te werken. Deze scholen stelden een groot 

aantal klassen en daarmee respondenten beschikbaar. De papieren vragenlijsten zijn in de 

maanden maart, april en mei, tijdens de les, in zo gelijk mogelijke omstandigheden 

afgenomen. De onderzoeker was aanwezig zodat eventuele onduidelijkheden konden worden 

toegelicht. 

 

4.3 Operationalisering belangrijke concepten 

 

Het doel was om informatie te verzamelen over in hoeverre de leerlingen een democratisch 

klimaat ervoeren en wat vervolgens het effect daarvan was op hun democratische attituden. Er 

is aan de hand van stellingen gevraagd naar de ervaringen van de leerlingen in de klas en de 

school als geheel. De belangrijkste concepten: ‘democratische attituden’ en ‘het sociale 

klassenklimaat’ zijn door middel van meerdere enquêtevragen geoperationaliseerd. Omdat 

gevraagd werd naar attituden, opinies en ervaringen zijn meerdere vragen voor een concept 

gebruikt, daardoor werd de informatie vollediger en betrouwbaarder. Een groot deel van de 

vragen die gebruikt werden zijn verkregen en vrij vertaald uit de ‘IEA civic education 

instrument’ die is ontwikkeld in opdracht van ‘the International association for the Evaluation 

of educational Achievement’.  

De afhankelijke variabele ‘democratische attituden’ is gemeten door middel van 17 

verschillende stellingen, onderverdeelt in de vijf componenten; vrijheid van meningsuiting, 

tolerantie, participatie, gelijkheid en een kritische houding. Uiteindelijk zijn er 16 items 

meegenomen in de analyse (α = .67). Enkele voorbeelden zijn: ‘Mensen die kritisch zijn over 

de regering zouden niet mogen spreken in het openbaar’, ‘Regeringsleiders moeten 

blindelings worden vertrouwd’ en ‘Wanneer er weinig banen zijn, zouden mannen meer recht 

moeten hebben op een baan dan vrouwen’. Deze stellingen konden beantwoord worden door 

middel van een zogenaamde vijfpunts Likert-schaal met de categorieën lopend van ‘sterk mee 

oneens’ (1) tot ‘sterk mee eens’ (5).  

Vervolgens werden in drie opdrachten de onafhankelijke variabelen gemeten. De mate 

waarin er sprake was van een democratisch klimaat is gemeten aan de hand van twee 

variabelen: het klimaat in de klas en de manier van onderwijs geven op school, het 

zogenoemde schoolcurriculum. In het deel van het ‘schoolcurriculum’ (α = .71) werd er 

gevraagd naar de mening van de leerlingen over wat zij tot nu toe op school geleerd hebben. 
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Dit werd gedaan door middel van stellingen als: ‘Op school heb ik geleerd mensen te 

begrijpen die andere ideeën hebben’ en ‘Op school heb ik geleerd dat het belangrijk is om te 

stemmen bij nationale en lokale verkiezingen’. Daar konden zij wederom op antwoorden door 

het omcirkelen van categorieën variërend van ‘sterk mee oneens’ (1) tot ‘sterk mee eens’ (5). 

Naar het door de leraar uitgedragen ‘klassenklimaat’ (α = .70) werd gevraagd aan de hand van 

stellingen als: ‘Wij leerlingen mogen het openlijk oneens zijn met de mening van de leraar’ en 

‘De leraren behandelen ons eerlijk’. De antwoordcategorieën bestonden uit: (1) nooit, zelden, 

soms, vaak of altijd (5). Als laatste werd de ervaren sfeer en het gevoel van verbondenheid 

gemeten aan de hand van de schaal ‘ sfeer/verbondenheid’ (α = .80) door items als: ‘Ik voel 

mij verbonden met de school en de klas’ en ‘Ik durf mijn eigen mening te geven’. Met de 

antwoordcategorieën van ‘sterk mee oneens’ (1) tot ‘sterk mee eens’ (5). Daarnaast zijn 

geslacht, leeftijd en schoolniveau als controlevariabelen meegenomen.  

 

4.4 Data-analyse  

 
De verzamelde gegevens zijn met behulp van het statistische programma SPSS geanalyseerd.  

Begonnen is met het controleren van de betrouwbaarheid van de schalen, dit was nodig om op 

een verantwoorde manier indicatoren (items) te kunnen combineren en gebruiken. De 

homogeniteit of interne consistentie (in hoeverre vragen hetzelfde meten) is gecontroleerd met 

Cronbachs alfa. Deze bleken in orde te zijn, gezien alle schalen boven de minimale waarde .6 

zaten. Vervolgens is gekeken naar de overige betrouwbaarheidsanalyses, de normale 

verdeling, de spreiding en outliers, ook hier zijn geen problemen naar voren gekomen. De 

variabelen bleken alle bij benadering normaal verdeeld en voldoende spreiding van de scores 

te bevatten. Ook werden geen storende outliers aangetroffen. Verder is een multipele regressie 

analyse gedaan, gezien alle variabelen in het model konden worden opgevat als variabelen 

van interval meetniveau was dit mogelijk. Deze methode was geschikt voor het vinden van 

correlatie tussen verschillende aspecten. In dit geval in hoeverre de afhankelijke variabele 

democratische attituden correleerde met achtereenvolgens schoolcurriculum, ervaren sociale 

klassenklimaat en het gevoel van verbondenheid; gecontroleerd voor leeftijd, 

opleidingsniveau en sekse. Daarnaast is een T-test uitgevoerd om de verschillen tussen 

jongens en meisjes te toetsen en ook is een one-way Anova uitgevoerd zodat de 

groepsverschillen tussen de schoolniveaus zichtbaar gemaakt konden worden. 
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5. Resultaten en analyse 

 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de kwantitatieve analyse van het onderzoek worden 

besproken. In de probleemstelling is aangegeven dat er getracht werd inzicht te verkrijgen in 

de relatie tussen het sociale klimaat in de klas en democratische attituden. Naar aanleiding van 

het theoretische kader zijn er ideeën ontstaan over deze relatie die in het conceptueel model in 

de conclusie van het literatuurdeel (tabel 1) zichtbaar zijn gemaakt. In onderstaande tabel 2 

staan de beschrijvende statistieken voor de vier gebruikte schalen.  

 

 

Tabel 2. Beschrijvende statistieken_______________________________________________________ 

Democratische School-  Klassen-  Sfeer/ 

attituden  curriculum  klimaat  verbondenheid 

Gemiddelde (M)  3.61   3.54   3.10   3.76 

Standaardafwijking (σ) .47   .70   .42   .71____ 

Noot. Minimum = 1 en Maximum = 5.  

 

Er waren vooraf geen verwachtingen opgesteld over de hoogte van de scores, evenwel kan 

hier kort iets over gezegd worden. De gemiddelde scores van alle schalen lagen boven de drie, 

dit betekent dat de resultaten enigszins positief waren. Over het algemeen waren de 

respondenten het meer eens met de democratische stellingen, dan oneens. Gemiddeld 

ervoeren zij een prettige sfeer en een gevoel van verbondenheid, gezien de hoge score. Er was 

een verschil te zien tussen de twee variabelen schoolcurriculum en klassenklimaat die beiden 

de mate waarin sprake was van een democratisch klimaat maten. De respondenten scoorden 

hoger op de stellingen dat zij bepaalde democratische attituden op school geleerd hebben, zij 

waren het hier vaker mee eens, dan op de stellingen dat zij een door de leraar uitgedragen 

democratisch klimaat ervaren, dit werd slechts soms ervaren.             

 

5.1 Correlaties 

 

Om te zien hoe de concepten met elkaar samenhingen is gekeken naar de correlaties (zie tabel 

3), dit wordt uitgedrukt in de correlatiecoëfficiënt R. Ook leeftijd is hierin opgenomen zodat 

duidelijk werd wat de samenhang was tussen leeftijd en de score op de verschillende schalen. 
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Tabel 3. Correlaties_______________________________________________________ 

     1.  2.___________3.________ 4._____ 

1. Democratische attituden       

2. Schoolcurriculum   .34**    

3. Klassenklimaat   .38**  .45** 

4. Sfeer/verbondenheid  .20**   .48**  .47**  

5. Leeftijd_______________ ______.06_________ -.08_________-.11_________-.18**_ 

Noot. * p< .05, ** p <.01  

 

In de tabel is te zien dat de correlatiecoëfficiënten van achtereenvolgens schoolcurriculum, 

klassenklimaat, en sfeer/verbondenheid allemaal significant waren. Dit duidt op een correlatie 

van democratische attituden met deze drie variabelen. Een hogere score op deze 

onafhankelijke variabelen betekende ook een hogere score op democratische attituden. 

Daarnaast hingen ook schoolcurriculum, klassenklimaat en sfeer/verbondenheid onderling 

met elkaar samen, dus bijvoorbeeld een hogere score op schoolcurriculum bracht tevens een 

hogere score op klassenklimaat met zich mee. Voor leeftijd werd over het algemeen geen 

significante samenhang gevonden, alleen een negatieve correlatie met sfeer/verbondenheid. 

Dit zou betekenen dat hoe ouder de leerlingen zijn, hoe minder zij zich verbonden voelen met 

de klas en de school. Om te zien of er een verband was tussen de variabelen na controle op 

opleiding en sekse, is een regressieanalyse uitgevoerd die in de volgende paragraaf besproken 

zal worden.  

 

5.2 Regressie analyse 

 

Voor de interpretatie van de gevonden R-waarden is vervolgens gekeken naar de proportie 

verklaarde variatie R2. Multipele regressies beschrijven de mate van de verklaarde variantie 

van de afhankelijke variabele ‘democratische attituden’ door de onafhankelijke variabelen. 

Tevens geeft de multipele regressie een indicatie van de relatieve bijdrage van elke variabele. 

De analyse is uitgevoerd in twee stappen. Allereerst is er een multipele regressie gedaan met 

als afhankelijke variabele ‘democratische attituden’ en de onafhankelijke variabelen 

‘schoolcurriculum’, ‘klassenklimaat’ en ‘sfeer/verbondenheid’. Het gehele model had een 

verklaarde variantie (r2) van .174, waaruit geconcludeerd kan worden dat democratische 

attituden voor 17.4% verklaard worden door alle onafhankelijke variabelen. Aan de hand van 

een multipele regressie was het mogelijk om te kijken of de onafhankelijke variabelen een 
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unieke bijdrage leverden voor het verklaren van de afhankelijke variabele ‘democratische 

attituden’. Bij de multipele regressie met democratische attituden als afhankelijke variabele 

bleek dat te gelden voor twee van de drie onafhankelijke variabelen, namelijk 

schoolcurriculum en klassenklimaat (zie tabel 4), die samen het democratische klimaat maten. 

De andere onafhankelijke variabele sfeer/verbondenheid bleek niet significant te zijn en geen 

unieke bijdrage te leveren voor het verklaren van de afhankelijke variabele ‘democratische 

attituden’. 

Vervolgens de tweede multipele regressie waarin de controle variabelen geslacht, 

leeftijd en schooltype zijn toegevoegd. Dit model had een R2 van .257 en blijkt dus 25.7% van 

de variantie te verklaren. Duidelijk werd dat er een significante bijdrage was van geslacht en 

schoolniveau, maar dat leeftijd geen unieke bijdrage leverden. Voor schooltype is het Vmbo 

als referentie categorie gebruikt, de effecten van de overige variabelen zijn te interpreteren als 

het verschil in democratische attituden ten opzichte van deze categorie. Ook gecontroleerd 

voor leeftijd, geslacht en schooltype, bleek dat zowel het schoolcurriculum en het 

klassenklimaat, significant positief samenhingen met democratische attituden. Uit de 

toegenomen R2 is op te maken dat een groter percentage van de variantie verklaard wordt na 

toevoeging van de controlevariabelen.  

 

Tabel 4. Multipele regressieanalyse met als afhankelijke variabele ‘democratische attituden’__________ 

     Model 1     Model 2 

    B  Standaard fout   B  Standaard fout __ 

(Constant)   2.148      1.441     

Schoolcurriculum  .146**  (.216)    .137**  (.203)   

Klassenklimaat  .334**  (.295)    .300**  (.265)   

Sfeer_verbondenheid  -.022  (-.034)    -.044  (-.067)   

Leeftijd         .034  (.095)    

Geslacht         .133*  (.141)   

Vmbo_havo         .260*  (.146)   

Havo          .234*  (.140)   

Havo_Vwo         .219*  (.198)   

Vwo_______________________________________________________.315** ______(.331)_________ 

R2_______________________________.174_______________________________.257______________ 

Noot. * p< .05, ** p <.01  
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5.3 Groepsverschillen 

 

Er bleken aanzienlijke groepsverschillen te zijn in democratische attituden tussen de diverse 

schoolniveaus (zie tabel 5). Uit de one-way Anova kwam naar voren dat dit inderdaad 

significante verschillen waren (F(4,279) = 7,510, p<.01). Gezien de Anova op zichzelf nog niet 

zo informatief is omdat deze alleen laat zien of er groepsverschillen zijn, en niet welke groepen 

van elkaar verschillen en hoe ze van elkaar verschillen is vervolgens een Post Hoc (LSD) 

gedaan. Hieruit bleek dat het Vmbo significant verschilde van de Havo, van het Havo/Vwo en 

van het Vwo. Leerling van het Vwo en het Havo/Vwo hadden dus een significant hogere score 

op democratische attituden dan leerlingen van het Vmbo.  

 

Tabel 5. Beschrijvende statistieken voor de groepsverschillen in democratische attituden____ 

Vmbo  Vmbo/Havo      Havo Havo/Vwo Vwo 

N    47        22        24  68  123 

Gemiddelde (M)  3.32        3.51       3.59 3.63  3.73 

Standaardafwijking (σ) .45        .49         .39 .57  .37_ 

Noot. Minimum = 1 en Maximum = 5.  

 

Daarnaast zijn er verschillen gevonden tussen jongens en meisjes. De gemiddelde score voor 

jongens op de variabele democratische attituden was 3.50 (σ = .50), voor meisjes was dit 3.73 

(σ = .41). Een t-test liet zien dat dit een significant verschil was (t= -4.24; p <.05), wat er op 

duidt dat meisje een grotere mate van democratische attituden hadden dan jongens, ongeacht 

het schoolniveau. Wanneer gekeken werd naar de ervaren sfeer en het gevoel van 

verbondenheid zagen we tevens verschillen tussen de twee seksen: jongens (M= 3.67, σ = .78) 

en meisjes (M= 3.84, σ = .64). De t-test voor twee onafhankelijke groepen wees uit op een 

significant verschil (t= -1.96; p <.05). Dit wijst erop dat meisjes zich over het algemeen meer 

verbonden en prettiger voelden in de klas dan jongens. Hetzelfde gold voor het 

klassenklimaat: jongens (M= 3.00, σ = .47) en meisjes (M= 3.16, σ = .35). De t-test liet 

opnieuw een significant verschil zien (t= -2.67; p <.01). Dit betekent dat meisjes vaker 

aangaven een sfeer te ervaren waarin zij hun mening mogen geven en rechtvaardig en 

respectvol behandeld worden dan jongens.  

Om te zien of de gang van zaken in de klas afhing van het schooltype, is een Anova 

gedaan met achtereenvolgens schoolcurriculum en klassenklimaat als afhankelijke variabelen. 

Geconcludeerd kan worden dat er significante resultaten waren voor zowel schoolcurriculum 
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(F(4,278) = 3.683, p<.01) als klassenklimaat (F(4,278) = 9.205, p<.001). Bij beide variabelen 

verschilden Vmbo significant met Havo/Vwo en Vwo én Vmbo/Havo met Havo/Vwo en Vwo 

(p<.05). Bij klassenklimaat was bovendien ook nog een significant verschil tussen Havo met 

Havo/Vwo en Vwo. Dit houdt in dat leerlingen van de hogere schooltypes tevens hogere 

scores hadden op schoolcurriculum en klassenklimaat. Daarmee kan gesteld worden dat niet 

alleen de mate van democratische attituden lijkt te verschillen tussen leerlingen op de laagste 

en hoogste onderwijsniveaus, maar dat de laatste groep ook een democratischer 

klassenklimaat leek te ervaren. 
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6. Conclusie en discussie 

 

6.1 Samenvatting resultaten  

 

Zoals in de probleemformulering beschreven, was het doel van het onderzoek om te kijken of 

er een relatie bestaat tussen het sociale klimaat in de klas en de mate van democratische 

attituden onder adolescenten. Dit verband is getest aan de hand van drie verschillende 

schalen: het schoolcurriculum, het klassenklimaat en de ervaren sfeer en het gevoel van 

verbondenheid met de school en de klas. De verwachting was dat deze drie schalen invloed 

zouden hebben op de mate van democratische attituden onder adolescenten. Uit de resultaten 

bleek inderdaad dat het schoolcurriculum en het klassenklimaat, samen gebruikt voor het 

bepalen van het democratische klimaat, een verklarende bijdrage leverden; ook na controle op 

leeftijd, schoolniveau en geslacht. Voor de variabele sfeer en het gevoel van verbondenheid is 

echter geen effect gevonden. Dit betekent een bevestiging van hypothese één: ‘er is een relatie 

tussen het democratische klassenklimaat en democratische attituden’. Hypothese twee: ‘er is 

een relatie tussen de ervaren sfeer en het gevoel van verbondenheid en democratische 

attituden’ wordt echter niet bevestigd en moet daarom worden verworpen.  

Daarnaast bleek dat ook schoolniveau en geslacht een verklarende bijdrage leverden. 

Hoe hoger het schoolniveau, hoe hoger de mate van democratische attituden. Waarbij meisje 

gemiddeld democratischer waren ingesteld dan jongens. Meisjes voelden zich bovendien meer 

verbonden met de klas dan jongens. Voor leeftijd werd vrijwel geen effect gevonden; alleen 

een negatief verband met sfeer en gevoel van verbondenheid. Dit duidt er op dat oudere 

leerlingen zich minder verbonden voelden met de klas en/of zich er minder prettig voelden. 

Verder is een positieve invloed geconstateerd van het schooltype op schoolcurriculum en 

klassenklimaat. Een hoger schoolniveau betekende dat de leerlingen over het algemeen een 

meer democratisch klassenklimaat ervoeren en tevens vaker aangaven dat democratische 

attituden op school aan hen geleerd worden.  

 

6.2 Implicatie resultaten voor theorievorming 

 

Met de gevonden resultaten worden de bestaande theorieën grotendeels bevestigd. Dit 

onderzoek ondersteunt onder andere de theoretische argumenten dat de school de 

voorwaarden kan creëren die de kans op een democratische levenswijze en gezindheid 

vergroten (e.g. Gutman, 1987; 1999; Hahn, 1998; Patrick, 1999; Apple & Beanne, 1995; 
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Crick, 2000 in Print et al., 2002). Het blijkt inderdaad dat, zoals ook Perliger et al. (2006) 

concludeerden, de ervaring van een democratisch klassenklimaat een cruciaal effect heeft op 

de mate van democratische attituden onder adolescenten, ook wanneer gecontroleerd wordt op 

leeftijd, sekse en schooltype. Het verklarende effect van het klassenklimaat bleef sterk, 

ondanks de gevonden verschillen in sekse en schooltype. Leerlingen van het Vwo en de Havo 

lieten duidelijk een hogere mate van democratische attituden zien dan leerlingen op het 

Vmbo. Dit komt overeen met de verwachtingen gepresenteerd in de literatuurstudie (e.g. 

Hello, et al., 2002) dat hoger opgeleiden onder andere toleranter en minder bevooroordeeld 

zijn dan lageropgeleiden. 

Daarnaast zijn er sekseverschillen gevonden: meisjes zijn over het algemeen 

democratischer ingesteld dan jongens, wat strookt met de eerder gevonden bevindingen 

(Torney-Purta, et al, 2001). Volgens Svingby (1992) in (Öhrn, 2001) komt dit doordat het 

onderwijs in een democratische sfeer minder effect heeft op jongens en zij minder goed in 

staat zijn dan meisjes om hun mening te geven en te redeneren over democratische waarden. 

Dit zou tevens de resultaten kunnen verklaren die aangaven dat meisjes in hogere mate een 

democratisch klassenklimaat ervoeren en sterker het gevoel hadden dat zij democratische 

attituden op school geleerd hebben dan jongens.  

Een verschil in het ervaren klassenklimaat werd ook gevonden voor de verschillende 

schooltypen. De hogere schooltypen Havo en Vwo ervoeren een democratischer 

klassenklimaat dan het Vmbo. Dit is in lijn met de verwachting dat leerlingen uit hogere 

schoolniveaus meer worden gestimuleerd tot actieve participatie en kritische meningsvorming 

dan leerlingen op een lager schooltype (Winter, 2004). Dit zou eventueel een deel van de 

eerder genoemde onderwijsniveauverschillen kunnen verklaren. Om echter volledig 

gefundeerde uitspraken te kunnen doen over deze intermediaire factor en om effecten tussen 

de onderwijsniveaus te kunnen vergelijken, zou gebruik gemaakt moeten worden het van 

andere analytische technieken, zoals structural equation modelling. Daarmee kan het best 

passende verklaringsmodel voor het verklaren van de afhankelijke variabele ‘democratische 

attituden’ gevisualiseerd worden. De rol van onderwijsniveau en de manier van lesgeven op 

de verschillende niveaus is tevens maatschappelijk relevant, bij de aanbevelingen wordt hier 

verder op ingegaan. 

De bevindingen van dit onderzoek komen op het gebied van sfeer en gevoel van 

verbondenheid niet overeen met de literatuur en de hypothese: er is geen relatie gevonden met 

democratische attituden. ‘Verbinding’ zou een belangrijke factor zijn voor een toename van 

actieve participatie en een groter verantwoordelijkheidsgevoel (Chiari, 1997; Torney-Purta, 



 32 

2002 in Vieno et al., 2005; Perliger et al.,2006) en daarmee voor democratische attituden. De 

onderlinge relaties tussen de onafhankelijke schalen wijzen wel degelijk op het verband 

tussen gemeenschapsgevoel en participatie in de vorm van bijvoorbeeld het durven geven van 

een eigen mening, maar sfeer/verbondenheid heeft blijkbaar geen effect op de mate van 

democratische attituden. Dit kan eventueel worden verklaard doordat enkele vragen enigszins 

overlapten met vragen over het klassenklimaat. Bovendien kan het zijn dat de sfeer meer een 

voorwaarde is voor de ervaring van een democratisch klassenklimaat, gezien de hoge 

correlatie. Uit eerder onderzoek van Taspinar (2006) blijkt dat het zelfvertrouwen toeneemt 

waarneer leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Dit heeft vervolgens een 

positieve uitwerking op de bekwaamheid om zich te uiten en daarmee op de ontwikkeling van 

democratische attituden.  

Verder werd een leeftijdseffect niet gevonden, een toename in leeftijd zou tevens een 

toename van democratische attituden betekenen (e.g. Gniewosz & Noack, 2008; Coenders & 

Scheepers, 1998). Uit de resultaten blijkt niet dat oudere leerlingen aangaven meer 

democratische attituden te hebben dan jongere leerlingen. Een verklaring zou kunnen zijn dat 

de spreiding vrij onevenredig was, de meeste respondenten waren rond de 14 of 15 jaar. Voor 

een goede vergelijking en om eventuele verschillen te vinden zouden grotere groepen nodig 

zijn van bijvoorbeeld 12- en 17-jarigen. Voor de bevinding van Torney-Purta, et al.(2001) dat 

oudere leerlingen zich vrijer zouden voelen om hun mening te geven dan jongere leerlingen, 

door het grotere aantal jaren ervaring die zij hiermee hebben, wordt geen bewijs gevonden. 

Bovendien bleek een negatieve correlatie tussen sfeer/ verbondenheid en leeftijd, oudere 

leerlingen voelden zich juist minder verbonden en verantwoordelijk voor de klas. 

Mogelijkerwijs kan dit verklaard worden doordat oudere leerlingen meer afstand nemen van 

de school omdat zij aan het einde van hun schoolcarrière zijn en verder vooruit kijken en het 

gevoel van verbinding minder belangrijk vinden. Een eenvoudige, best passende verklaring 

hiervoor ontbreekt echter vooralsnog, hier is meer onderzoek voor nodig.  

 

6.3 Beperkingen van het onderzoek 

 

Buiten het feit dat dit onderzoek enige interessante inzichten heeft blootgelegd, kent dit 

relatief kleinschalige onderzoek uiteraard een aantal tekortkomingen. Deze zullen hier worden 

besproken.  

Ten eerste valt te betwisten of de gebruikte enquêtevragen een goede afspiegeling 

vormen van de werkelijkheid en of de vragen binnen dit onderzoek kunnen worden 
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gegeneraliseerd naar de ‘echte’ wereld  (de inhoudsvaliditeit) (’t Hart, et al.,2005). Een nadeel 

van de gebruikte enquêtevragen is het vrij hoge abstractieniveau, waardoor de geschetste 

vragen misschien niet gelden voor concrete situaties. In de enquête is gevraagd naar attituden 

door middel van algemene beschrijvingen en niet naar concrete gedragingen zoals: ‘ik vind 

het vervelend als iemand een hoofddoek draagt’. Inderdaad blijkt uit vele onderzoeken die in 

Helwig en Turiel (2002) worden gepresenteerd dat de mechanismen voor algemene ideeën en 

gedachten anders werken dan wanneer het over concrete, wezenlijke situaties gaat. 

Respondenten zijn eerder geneigd het eens te zijn met algemene waarden als vrijheid van 

meningsuiting dan wanneer dit op een voor hen relevante situatie wordt toegepast. Bovendien 

is er vaak sprake van conflicterende waarden die maken dat de democratische attituden die 

mensen in gedachte hebben regelmatig niet in de praktijk tot uiting komen. Wanneer 

bijvoorbeeld gevraagd wordt of beledigende uitspraken over een bepaalde religieuze groep 

moeten worden toegestaan, moet men een keuze maken tussen vrijheid van meningsuiting en 

vrijheid van religie. Verder is er bij dit soort vragen redelijk veel ruimte voor interpretatie 

waardoor de respondenten waarschijnlijk verschillende beelden voor zich hadden bij het 

beantwoorden van de vragen. Binnen dit onderzoek is echter voor deze vorm gekozen om de 

respondenten niet te veel te sturen in hun gedachten. Vervolgonderzoek is nodig om toetsen of 

de resultaten verschillen voor beide soorten vragen.  

Ten tweede de populatievaliditeit: de vraag of de steekproef een goede afspiegeling 

van de populatie is waarnaar men wil generaliseren (’t Hart, et al.,2005). In dit onderzoek zijn 

scholen uit Utrecht en Zeist betrokken en kunnen de resultaten van deze steekproef slechts 

naar adolescenten uit deze omgeving worden gegeneraliseerd. Bovendien zijn de 

respondenten niet enkelvoudig, aselect geselecteerd en zijn er slechts gegevens over een klein 

aantal scholen. Het gaat hier om een clustersteekproef naar klassen waardoor de observaties 

mogelijk niet compleet onafhankelijk zijn en daardoor iets minder nauwkeurig. Eigenlijk zou 

een multilevelanalyse moeten worden toegepast om te controleren op cluster effecten, maar 

dit lag buiten het bereik van dit bacheloronderzoek. Verder is de steekproef qua verdeling 

naar leeftijd en niveau niet geheel gelijk, er zijn relatief veel 14- en 15-jarigen en een 

oververtegenwoordiging van het Vwo. Hierdoor worden de leeftijdseffecten mogelijk 

onderschat en wordt het effect van schoolniveau eventueel overschat.  

Een voordeel bij dit onderzoek op betrouwbaarheidsgebied is het grote aantal items 

voor de schalen en de relatief grote hoeveelheid respondenten. Hierdoor hebben toevallige 

meetfouten een gering effect. Er zal waarschijnlijk weinig sprake zijn van sociaal wenselijke 

antwoorden vanwege de anonimiteit en abstractie van de vragen. De abstractie van de vragen 
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maakt het makkelijker om het ergens globaal mee eens, of oneens, te zijn. In de enquête zijn 

geen concrete situaties geschetst waarbij respondenten ideeën hebben over ‘wat hoort’ of ‘wat 

verwacht wordt’. Een combinatie van abstracte en concrete vragen echter zouden 

waarschijnlijk de beste resultaten opleveren.  

 

6.5 Aanbevelingen  

 

Deze studie naar de relatie tussen het sociale klimaat in de klas en democratische attituden 

heeft een aantal relevante resultaten opgeleverd. Er is bewijs gevonden dat de sfeer waarin 

onderwijs gegeven wordt, binnen de huidige Nederlandse context, belangrijk is voor de mate 

van democratische attituden onder adolescenten. De rol van de leraar daarin kwam duidelijk 

naar voren. Leerlingen de ruimte geven voor het vormen van hun eigen mening, hen 

respecteren en eerlijk behandelen blijken belangrijke aspecten. Echter, zoals bij ieder 

onderzoek, worden er nieuwe vragen opgeworpen en blijft er voldoende ruimte voor 

vervolgstudies. Hieronder worden een aantal suggesties voor vervolgonderzoek gegeven.  

Om te beginnen kan de steekproef verbeterd worden. Beter verdeeld qua leeftijd en 

schoolniveau, meer verspreid over het land en meer scholen en respondenten. In dit geval zijn 

slechts drie scholen betrokken in de stedelijke omgeving van Utrecht. In verder onderzoek 

zou er een betere spreiding gemaakt kunnen worden naar verschillende steden en gebieden in 

Nederland. Een grotere steekproef zorgt bovendien vaak voor meer betrouwbare resultaten. 

Daarnaast zou longitudinaal onderzoek zeer geschikt zijn om meer duidelijkheid te 

verkrijgen over de ontwikkeling van democratische attituden onder adolescenten. Een aantal 

scholen zouden bereid gevonden moeten worden om hieraan mee te werken om hun 

leerlingen ieder jaar, of eens per twee jaar, een enquête in te laten vullen gedurende hun 

schoolcarrière. Op deze manier ontstaat het inzicht in of er een verschil is in de ontwikkeling 

van democratische attituden onder leerlingen die wel of niet onderwezen worden in een 

democratische leeromgeving.  

  In het vervolg kan tevens uitgebreider worden gekeken naar bepaalde clusters binnen 

de stellingen over democratische attituden, die binnen dit onderzoek waren onderverdeeld in 

de onderwerpen: vrijheid van meningsuiting, tolerantie, participatie, gelijkheid en een 

kritische houding. Dit is mogelijk met behulp van een factoranalyse. Ook kan dit gedaan 

worden voor de items van het klassenklimaat. Op deze manier kan meer specifieke informatie 

worden verkregen over welke soort onderwerpen en aspecten het belangrijkste zijn bij het 

verklaren van de relatie tussen het klassenklimaat en democratische attituden.  
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Verder zou participerende observatie extra informatie kunnen verschaffen om te 

beoordelen hoe de gang van zaken is in de klas en wat hiervan de invloed is op de antwoorden 

van de respondenten. Eventueel kan dit nog aangevuld worden met kwalitatief onderzoek. 

Door persoonlijke interviews kan men dieper ingaan op de ervaring van leerlingen en wordt 

wellicht meer duidelijk over de achterliggende mechanismen die ervoor zorgen dat 

adolescenten in meer of mindere mate democratische attituden ontwikkelen.  

Wanneer uit dit uitgebreidere vervolgonderzoek soortgelijke resultaten komen, brengt 

dit tevens een grote maatschappelijke relevantie met zich mee, in het kader van 

burgerschapsvorming. Als ook hieruit blijkt dat de manier van lesgeven op de verschillende 

onderwijsniveaus een essentiële rol speelt, en niet zozeer het schoolniveau zelf, bij de mate 

van democratische attituden onder leerlingen, zou hierop geanticipeerd kunnen worden. In de 

praktijk kan er naar worden gestreefd dat op zowel het Vmbo, de Havo als het Vwo les 

gegeven wordt in een meer democratische omgeving. Door de belangrijkste aspecten in het 

onderwijs toe te passen kan eventueel een goede invulling gegeven worden aan de verplichte 

burgerschapsvorming en maatschappijleerlessen.  

Tot slot kan gezegd worden dat dit relatief nieuwe onderzoeksgebied vraagt om veel 

extra aandacht. Het aannemen van democratische attituden lijkt in de huidige maatschappelijk 

pluralistische context een zeer belangrijke aangelegenheid.  
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8. Bijlagen 

 

8.1 Onderzoeksinstrument 

 

 

 

Beste leerling, 

 

Dit is een vragenlijst met vragen over de democratie in Nederland en over de situatie bij jou op 

school en in de klas. Met deze vragenlijst willen we te weten komen hoe jongeren hierover denken. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een afstudeeronderzoek aan de Universiteit 

Utrecht. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.  

 

Wij zijn benieuwd naar jouw eigen mening. Het is daarom belangrijk dat je de vragen zelf en 

alleen invult en dat je niet overlegt met klasgenoten.  

 

Voor een goed onderzoek is het natuurlijk erg belangrijk dat je de vragen serieus en eerlijk invult.  

 

Je antwoorden op de vragen zijn anoniem: je hoeft je naam niet te vermelden. Achteraf kan dus 

niemand zien wat je hebt geantwoord. 

 

 

Bedankt en veel succes! 

 

 

Hilde-Marije Dorresteijn 

 

Universiteit Utrecht 
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1.  Ben je een jongen of een meisje? 

 

  Jongen 

  Meisje 

 

2.  Wat is je leeftijd? 

  

 …………….. Jaar 

 

3.  Op welk schooltype zit je? 

 

  VMBO 

  VMBO/Havo 

  HAVO 

  HAVO/VWO 

  VWO 
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Opdracht 1 

 

De volgende stellingen zijn mogelijk van toepassing op een land met een democratie, zoals 

Nederland. Geef bij elke stelling aan of je het met de stelling eens of oneens bent. Kruis het vakje 

aan dat het beste past bij jouw mening. Als je nog wilt veranderen van antwoord, omcirkel dan het 

vakje met het juiste antwoord.  

 

Minderheidsgroep = Een kleine groep in de samenleving, die andere gewoontes en een andere 

cultuur of religie hebben 

 

Sterk mee   Niet mee   Sterk mee 

oneens   oneens/ niet  eens 

   mee eens 

   

1         2                  3              4         5 

1.    In Nederland moet iedereen                                 

openlijk zijn mening kunnen 

geven, ook als bepaalde groepen  

zich daardoor beledigd voelen 

 

2. Mensen die kritisch zijn over                                 

de regering zouden niet mogen 

spreken in het openbaar 

 

3. Gedrag dat in strijd is met de                                  

Westerse normen en waarden  

moet verboden worden  

 

4. Het moet kranten verboden worden                                 

te schrijven over onderwerpen die  

sommige minderheidsgroepen als  

beledigend opvatten 
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Sterk mee   Niet mee   Sterk mee 

oneens   oneens/ niet  eens 

    mee eens 

 

1         2                  3              4         5 

5. Regeringsleiders moeten blindelings                                 

worden vertrouwd 

 

 

6. Iedere burger en organisatie heeft het                                  

recht om de activiteiten van de regering 

tegen te spreken 

 

7. Jonge mensen moeten verplicht meedoen                                   

aan activiteiten die de samenleving  

helpen, bijvoorbeeld met een  

maatschappelijke stage 

 

8. Mensen in Nederland moeten kunnen                                  

protesteren tegen een wet die zij  

oneerlijk vinden  

 

9. Er moeten veel verschillende organisaties                                 

en verenigingen zijn waar iedereen  

zich makkelijk bij kan aansluiten 

 

10. Mensen zouden moeten deelnemen                                   

aan politieke partijen om de regering  

te kunnen beïnvloeden  

 

11. Actieve deelname in de politiek door                                 

burgers is niet nodig zolang de  

beslissingen in handen zijn van een  

betrouwbare regering 
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Sterk mee   Niet mee   Sterk mee 

oneens   oneens/ niet  eens 

   mee eens 

   

1         2                  3              4         5 

12. Mensen die naar Nederland komen                                 

moeten de cultuur van het land waar ze  

vandaan komen opgeven en zich volledig  

aanpassen aan de Nederlandse cultuur 

 

13. Hoe meer verschillende culturen er zijn in                                  

Nederland, hoe moeilijker het wordt om  

goed met elkaar om te gaan  

 

14. Je moet mensen die een ander geloof                                

hebben dan jij, altijd respecteren 

 

15. Immigranten* hebben net zoveel recht                                 

op goed onderwijs en goede banen als  

Nederlanders die hier geboren zijn  

 

16. Wanneer er weinig banen zijn, zouden                               

mannen meer recht moeten hebben 

op een baan dan vrouwen 

 

17. De regering moet er voor zorgen dat                                 

minderheidsgroepen in Nederland  

dezelfde rechten hebben als iedereen  

 

* Immigranten = mensen die niet in Nederland geboren zijn, maar hier op latere leeftijd zijn 

gaan wonen 
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Opdracht 2 

 

In dit deel zijn we benieuwd naar wat jij tot nu toe hebt geleerd op school. Bij elke stelling kun je 

invullen in welke mate je het met de uitspraak eens bent.  

 

Sterk mee   Niet mee   Sterk mee 

oneens   oneens/ niet  eens 

   mee eens 

 

1         2                  3              4         5 

1.   Op school heb ik geleerd mensen                                 

te begrijpen die andere ideeën  

hebben 

 

2. Op school heb ik geleerd om in                                 

een groep samen te werken met  

andere leerlingen 

 

3. Op school heb ik geleerd om bij te                                 

dragen bij het oplossen van  

problemen in de klas en daarbuiten 

 

4. Door samenwerking met mede-                                 

leerlingen kan ik meer bereiken  

dan alleen 

 

5. Op school heb ik geleerd om                                  

belangstelling te hebben voor  

Nederland en een actief deelnemende  

burger te zijn voor mijn land 

 

6. Op school heb ik geleerd dat het                                 

belangrijk is om te stemmen  

bij nationale en lokale verkiezingen 
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Opdracht 3 

 

In de volgende vragen zijn we benieuwd naar jouw mening over hoe het er in de klas aan toe gaat. 

Bij het beantwoorden van de vragen moet je vooral denken aan de lessen geschiedenis, 

maatschappijleer, burgerschapsvorming, Nederlands en godsdienst. Lees iedere stelling en kruis het 

antwoord aan dat het beste past bij jouw mening over deze stelling. Dus geef aan hoe vaak volgens 

jou dit in de lessen voorkomt.  

 

        Nooit     Zelden Soms          Vaak     Altijd 

  

1         2                  3              4         5 

1.     Wij leerlingen mogen het openlijk                                

        oneens zijn met de mening van  

        de leraar  

 

 

2.    Wij worden aangemoedigd                                  

       om onze eigen mening te vormen  

 over bepaalde kwesties 

 

 

3. Leraren respecteren onze mening                                 

 

 

4. Leraren leggen sterk de nadruk op                                 

het leren van feiten en jaartallen  

wanneer zij praten over historische  

of politieke gebeurtenissen 

 

 

5. Als leerling voel ik mij vrij om                                 

mijn mening te uiten in de klas,  

zelfs wanneer mijn mening anders  

is dan die van de andere leerlingen 
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Nooit     Zelden Soms          Vaak     Altijd 

  

1         2                  3              4         5  

6.   Leraren eisen van ons dat wij                                 

data en feiten onthouden 

 

       

7. Leraren moedigen ons aan om te                                 

discussiëren over onderwerpen  

waar mensen verschillende  

meningen over hebben 

 

 

8. Leraren geven altijd verschillende                                

standpunten wanneer zij iets uitleggen  

over een bepaald onderwerp 

 

 

9. Wij leerlingen komen zelf met                                  

actuele politieke gebeurtenissen  

om over te discussiëren in de klas 

 

 

10. Leraren spreken en wij                                  

maken aantekeningen 

 

 

11. Onderwerpen waar mensen                                  

verschillende meningen over hebben 

worden besproken in de lessen 

 

 

12. De leraar staat duidelijk boven ons                                 

en straalt gezag uit 
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Nooit     Zelden Soms          Vaak     Altijd 

  

1         2                  3              4         5    

13. De cijfers die we krijgen zijn                                  

eerlijk beoordeeld 

 

 

14. De leraar geeft uitleg waarom bepaald                                

gedrag wel of niet is toegestaan  

 

 

15. Er worden rollenspellen gedaan om                                 

ons in te laten leven in andere mensen 

 

 

16. De leraren behandelen ons eerlijk                                

 

 

17. Wij maken alleen                                    

opdrachten uit de tekstboeken 
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Opdracht 4 

 

In dit deel willen we graag jouw mening over de sfeer op school en in de klas. Bij het beantwoorden 

van de vragen moet je weer vooral denken aan de lessen geschiedenis, maatschappijleer, 

burgerschapsvorming, Nederlands en godsdienst. Lees de stellingen en kruis het antwoord aan dat 

het beste past bij jouw mening. Als je nog wilt veranderen van antwoord, omcirkel dan het vakje 

met het juiste antwoord. 

 

Sterk mee   Niet mee   Sterk mee 

oneens   oneens/ niet  eens 

   mee eens 

 

1         2                  3              4         5 

1.  Ik voel mij verbonden met                                 

 de school en de klas 

 

2. Ik voel me mede verantwoordelijk                                

voor de sfeer op school en in de klas 

 

3. Ik durf mijn eigen mening te geven                                

 

4. Ik voel me veilig op school en in de                                 

 klas  

 

5.  Ik vind het prettig om met andere                                

leerlingen samen te werken 

 

6. Ik voel mij in de klas gerespecteerd                                

en gewaardeerd  

 

7. Ik voel me thuis op school                                  

 

 

Je bent nu aan het einde van de vragen. Heel erg bedankt voor het invullen! 


