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Geachte ouders/verzorgers,  

De klas van uw kind doet mee aan een onderzoek naar burgerschapsvorming in het 

voortgezet onderwijs. Het onderzoek vindt plaats op 100 middelbare scholen in Nederland 

en heeft de titel ESC (Understanding the Effects of Schools on students’ Citizenship). Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. In deze brief geven wij uitleg over het onderzoek.   

Het doel van dit onderzoek 

Het onderzoek gaat over hoe scholen leerlingen voorbereiden op deelname aan de 

maatschappij en over het beeld dat leerlingen bijvoorbeeld hebben van de politiek en de 

toekomst van Nederland. Ook de burgerschapskennis van leerlingen komt uitgebreid aan de 

orde. U kunt hierbij denken aan kennis over de werking van de democratie, het hanteren van 

rechtvaardige regels en het maken van milieubewuste keuzes. Om hier een goed beeld van te 

krijgen worden vragenlijsten afgenomen bij leerlingen, docenten, teamleiders en 

schoolleiders.  

Dit onderzoek is belangrijk omdat het informatie geeft over de staat van het Nederlandse 

onderwijs op het gebied van burgerschap. Het onderzoek is ook belangrijk voor de school. 

Onze school verkrijgt met dit onderzoek een goed inzicht in de burgerschapskennis en -

vaardigheden van de leerlingen. Dit geeft ons mogelijkheden om het burgerschapsonderwijs 

eventueel te verbeteren.  

Wat gebeurt er in het onderzoek?  

Leerlingen die aan het onderzoek meedoen vullen twee digitale vragenlijsten in. Deze 

vragenlijsten worden klassikaal in twee lesuren afgenomen. Ook de docenten, teamleider en 

schoolleider vullen een vragenlijst in. De gegevens van uw kind worden anoniem verwerkt. 

Individuele antwoorden worden niet bekend gemaakt, ook niet binnen de school. Hierin 

worden de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek gevolgd. Rapportages over het 

onderzoek zullen alleen gaan over de school als geheel en niet over individuele leerlingen.  



Voor de kwaliteit van het onderzoek is het belangrijk dat alle leerlingen in de klas van uw kind 

aan het onderzoek meedoen. Echter, deelname van uw kind aan het onderzoek is vrijwillig. 

Indien u bezwaar heeft tegen de deelname van uw kind aan dit onderzoek kunt u dit te kennen 

geven door mail te sturen naar e.eggermond@schoter.nl. 

Meer informatie? 

Als u vragen over het onderzoek heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via 

info@schoter.nl. 

 

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking,  
mede namens het onderzoeksteam, 
                                                        
 
Marike Kruize 
Coördinator 345H  
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