
303
PEDAGOGISCHE 

STUDIËN

2021 (98) 303-319

Samenvatting 

In dit artikel staan de burgerschapscompeten-

ties van studenten in het middelbaar beroeps-

onderwijs (mbo) centraal. Onder burgerschap 

worden de competenties verstaan die nodig 

zijn om, ondanks verschil, vreedzaam en con-

structief met anderen te kunnen samenleven. 

We beschrijven de constructie van een instru-

ment voor meting van burgerschapscompe-

tenties in het mbo en de resultaten daarvan. 

Het theoretisch raamwerk is ontleend aan een 

bestaand meetinstrument voor het funderend 

onderwijs. Het conceptuele kader beschrijft 

drie taken die representatief zijn voor burger-

schap in het mbo: ‘democratisch handelen’, 

‘maatschappelijk verantwoord handelen’ en 

‘omgaan met maatschappelijke vraagstukken’. 

Het ontwikkelde instrument is afgenomen 

onder 2500 studenten op een brede doorsne-

de van mbo-instellingen. De psychometrische 

eigenschappen zijn goed. De verschillende 

componenten hangen samen, waarbij kennis 

een meer autonome plaats inneemt naast bur-

gerschapsattituden en vaardigheid. Vrouwelij-

ke studenten scoren grosso modo hoger dan 

mannen. De burgerschapscompetenties van 

studenten in uiteenlopende opleidingen lijken 

veel op elkaar. Het onderzoek laat zien dat 

meting van de burgerschapscompetenties van 

mbo-studenten mogelijk is, en stelt in staat de 

burgerschapscompetenties van groepen stu-

denten met uiteenlopende achtergrondken-

merken en uit uiteenlopende opleidingen in 

kaart te brengen. Daarmee wordt het mogelijk 

groepen en instellingen te vergelijken en on-

derzoek te doen naar kenmerken van effectief 

burgerschapsonderwijs in het mbo. 

Kernwoorden: burgerschap, burgerschaps-

competenties, meetinstrument, middelbaar 

beroepsonderwijs

1 Inleiding

De aandacht voor bevordering van burger-
schap door onderwijs is in de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Bij burgerschap 
gaat het kort gezegd om houdingen en 
gedrag die het ondanks diversiteit en ver-
schil mogelijk maken dat mensen construc-
tief en vreedzaam samenleven, waarbij ver-
schillen in opvatting en belang worden 
overbrugd op een manier die realisering van 
individuele vrijheid en gemeenschappelijke 
belangen mogelijk maakt (cf. De Winter, 
2006; Dijkstra, 2012). Burgerschap heeft 
betrekking op zowel de omgang tussen bur-
gers onderling, als de relatie tussen individu 
en collectief, zoals in de verhouding tussen 
burgers en overheid. Burgerschap omvat in 
beginsel alle domeinen van menselijk 
samenleven, waarbij de maatschappelijke en 
politieke sfeer – als de primaire speelvelden 
waarop burgers dan wel burgers en overheid 
elkaar ontmoeten – een belangrijke rol spe-
len (cf. Leenders & Veugelers, 2004; Ten 
Dam et al., 2003). Hoewel van een directe 
relatie tussen burgerschap en school slechts 
tot op zekere hoogte sprake is, wordt onder-
wijs een groot belang toegedicht bij de ont-
wikkeling van burgerschapscompetenties. 
Dat is enerzijds omdat onderwijs een belang-
rijke plaats is waar het leven van jonge men-
sen zich afspeelt, en waar ze boodschappen 
meekrijgen over hoe mensen samenleven en 
de samenleving in elkaar zit. En anderzijds 
omdat scholen jonge mensen toerusten met 
de sociale en maatschappelijke competenties 
die nodig zijn om een plek in de samenle-
ving te verwerven (cf. Nieuwelink et al., 
2016).

Burgerschapscompetenties worden wel 
omschreven als de kennis, attitudes en vaar-
digheden die bijdragen aan adequaat hande-
len in sociale situaties in uiteenlopende sfe-
ren van het leven, met inachtneming van de 
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centrale waarden die een open democrati-
sche samenleving ordenen (Dijkstra, 2012; 
Ten Dam et al., 2010). Maatschappelijke 
vorming is sinds lang een taak van de school, 
die in het funderend onderwijs in 2006 wet-
telijk is vastgelegd in de opdracht tot bevor-
dering van burgerschap. Een vergelijkbare 
opdracht voor het middelbaar beroepsonder-
wijs (mbo) is geformuleerd in de zgn. drie-
voudige kwalificatie in de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs uit 1996, gericht op voor-
bereiding op uitoefening van een beroep, 
doorstroom naar vervolgonderwijs en deel-
name aan de maatschappij.2 De kern van de 
legitimatie voor zo’n wettelijke opdracht tot 
bevordering van burgerschap ligt, naast het 
grote intrinsieke belang van succesvolle 
socialisering voor individu en samenleving, 
in de verantwoordelijkheid van de overheid 
voor bestendiging van de democratische 
rechtsstaat en burgers die de uitgangspunten 
daarvan zijn toegedaan (Dijkstra, 2012; 
OECD, 2007; WRR, 2003). 

Over de realisatie van de burgerschapsop-
dracht door scholen klinken al geruime tijd 
kritische geluiden (Dijkstra, Ten Dam, & 
Waslander, 2019; Peschar et al., 2010). Zo 
constateert de Inspectie van het Onderwijs 
(2016) dat scholen moeite hebben burger-
schapsvorming effectief in te richten en 
spreekt van stagnatie. Ook de Onderwijsraad 
(2012) wijst op het belang van verbetering. 
Internationaal vergelijkend onderzoek in het 
voortgezet onderwijs laat zien dat zowel de 
inspanningen als resultaten in Nederland ach-
terblijven (Maslowski et al., 2012; Munniks-
ma et al., 2017). Over de situatie in het mbo 
is weinig informatie beschikbaar, maar het 
beeld wijst ook voor deze sector niet in een 
andere richting (Elfering, Den Boer, & Tho-
len, 2016; Inspectie van het Onderwijs, 2016). 

Van een goed inzicht in wat mbo-studen-
ten leren is geen sprake. Dat betekent onder 
meer dat scholen de informatie missen om 
het leerproces te kunnen afstemmen op de 
leerbehoefte van studenten en de resultaten 
van het voorafgaande leerproces. Meetinstru-
menten waarmee de competenties van leer-
lingen in kaart gebracht kunnen worden, kun-
nen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. 
Gestandaardiseerde instrumenten zijn echter 

niet beschikbaar. Hoewel daarvan aanvanke-
lijk ook in het funderend onderwijs weinig 
sprake was, komen daar langzamerhand meer 
instrumenten voor gebruik door scholen 
beschikbaar (Daas, Dijkstra, & De Kort, 
2019; Ledoux et al., 2013). Dat geldt niet 
voor het mbo. Niet alleen ontbreken instru-
menten, maar ook lijkt weinig behoefte te 
bestaan aan meting van burgerschapscompe-
tenties. Zo liet een aantal jaren geleden uitge-
voerde verkenning onder mbo-instellingen 
zien dat scholen ontwikkeling van instrumen-
ten voor meting van burgerschapscompeten-
ties onwenselijk vinden (Van de Venne & 
Snethlage, 2011). In die situatie lijkt nog wei-
nig verandering te zijn gekomen. Zo is aan-
dacht voor het vaststellen van leerresultaten 
en het belang van opbrengsten bij bevorde-
ring van onderwijskwaliteit afwezig in het 
sector-brede burgerschapsontwikkelingspro-
gramma waaraan de mbo-sector tussen 2017-
2021 met financiële steun van het ministerie 
van OCW werkt (Ministerie van OCW & 
MBO Raad, 2017, 2019). Het gebrek aan 
inzicht in de ontwikkeling van burgerschaps-
competenties van mbo-studenten verbaast 
dan niet, en is een obstakel voor verdere ont-
wikkeling van burgerschapsonderwijs in het 
mbo. Immers, kennis van de resultaten van 
burgerschapsonderwijs, op basis waarvan 
duidelijk wordt in hoeverre de beoogde 
opbrengsten worden gerealiseerd, is niet 
alleen nodig voor adequate sturing en ont-
wikkeling op het niveau van scholen en sec-
tor, maar tevens onmisbaar voor facilitering 
van het leerproces door inzicht in de beheer-
sing van leerstof en bepaling van de volgende 
stap in dat proces. De beschikbaarheid van 
gestandaardiseerde meetinstrumenten kan 
daarbij een belangrijke rol spelen.

In het onderzoek waarvan dit paper de 
resultaten rapporteert, is een poging gedaan 
zo’n instrument voor meting van burger-
schapscompetenties in het mbo te ontwikke-
len. Met het voorafgaande zijn al de vragen 
genoemd waarop dit paper zich richt: In hoe-
verre is het mogelijk de burgerschapscompe-
tenties van mbo-studenten betrouwbaar en 
valide te meten, en wat is het beeld van de 
burgerschapscompetenties van mbo-studen-
ten dat die meting laat zien?
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2  Burgerschap in het middelbaar 
beroepsonderwijs

2.1 Burgerschap voor mbo-studenten

Burgerschap is een van de generieke examen-
onderdelen voor alle beroepsopleidingen in 
het mbo. Het wettelijke kader gaat uit van 
vier dimensies, die de leerdoelen voor studen-
ten beschrijven: de politiek-juridische, de 
economische, de maatschappelijk-sociale en 
vitaal burgerschap. Deze dimensies zijn voor 
alle sectoren, leerwegen en niveaus dezelfde, 
en de wettelijke regeling geeft een opsom-
ming van de onderwerpen waaraan aandacht 
gegeven moet worden. Voorbeelden zijn het 
herkennen van basiswaarden zoals mensen-
rechten, en het accepteren en respecteren van 
verschillen en culturele verscheidenheid. Er 
is geen prioritering aangegeven waardoor 
scholen, ook vanwege het uiteenlopende 
karakter van de leerdoelen, moeite ervaren 
om de dimensies te vertalen in een passend 
onderwijsaanbod (Elfering et al., 2016). 

Als vertrekpunt voor ontwikkeling van 
een meetinstrument voor het mbo is uitwer-
king nodig van het begrip burgerschap, of 
meer precies: van competenties die in dat 
verband van belang zijn. Omdat we streven 
naar een breed inzetbaar meetinstrument dat 
correspondeert met algemeen gedeelde 
opvattingen over de kern van burgerschap, is 
gekozen voor een brede conceptualisering 
van burgerschap, die zich richt op de alge-
meen gedeelde kern, die over de breedte van 
het mbo toepasbaar is. Hoewel discussies 
over de invulling van burgerschap zich vaak 
richten op punten waar verschillende accen-
ten mogelijk zijn, is er tevens een brede kern 
waarover veel overeenstemming bestaat. 
Dergelijke ‘consensusdoelen’ zijn een bruik-
baar vertrekpunt voor ontwikkeling van een 
meetinstrument, vanwege de te verwachten 
herkenning van de uitwerking van het begrip 
burgerschap, en omdat verwacht kan worden 
dat zo’n benadering leidt tot school- en 
methode-onafhankelijke operationaliserin-
gen die in de breedte van het mbo relevant en 
valide zijn (cf. Eidhof et al., 2016). Dat die 
verwachting plausibel is, vloeit voort uit de 
brede steun voor de regula aurea of golden 
rule – de ethiek van reciprociteit (‘behandel 

anderen zoals uzelf behandeld wilt worden’) 
– die niet alleen veel mens- en wereldbe-
schouwingen delen, maar ook door het indi-
viduele belang bij waarden als zelfbeschik-
king en individuele vrijheid leidt tot steun 
voor consensusdoelen waarin die uitgangs-
punten tot uiting komen (Dijkstra, 2012) en 
wordt bevestigd in onderzoek onder maat-
schappelijke geledingen naar wat als belang-
rijke doelen van burgerschapsonderwijs 
wordt gezien (Van Goethem, Ten Dam, & 
Dijkstra, 2020). 

Bij de theoretische uitwerking van het 
begrip burgerschap is het primaire uitgangs-
punt daarom deze focus op gedeelde waar-
den. Op de achtergrond speelt ook genoemd 
wettelijk kader, dat opgevat kan worden als 
(democratisch gelegitimeerde) uitdrukking 
van de breder gedeelde opvatting van wat 
onder burgerschap in het mbo moet worden 
verstaan. Het conceptuele kader dat hierna 
wordt uitgewerkt staat tegen deze achter-
grond en is gebaseerd op inhoudelijk-theore-
tische overwegingen omtrent de dimensies 
van burgerschap en de functies van burger-
schap in het leven van jonge mensen, en 
bouwt voort op eerdere aanzetten in de theo-
retische en empirische wetenschappelijke 
literatuur.

Bij de uitwerking zijn drie uitgangspunten 
gehanteerd. Voortbouwend op de eerdere aan-
duiding van het begrip burgerschap in de 
omgang tussen burgers respectievelijk bur-
gers en overheid op het maatschappelijke en 
politieke domein, gaan we uit van de compe-
tenties die nodig zijn voor intermenselijk 
samenleven op individueel en collectief 
niveau in een open, democratische rechts-
staat. Die competenties zijn van belang voor 
de uiteenlopende situaties en rollen waarin 
mensen functioneren. Dat betekent dat con-
crete sociale situaties ertoe doen en de bepa-
ling van relevante burgerschapscompetenties 
mede wordt bepaald door de contexten waar-
in mensen verkeren. Het gaat daarbij zowel 
om voorbereiding op toekomstig burgerschap 
als om het leven nu, en de competenties die 
jongeren nodig hebben om nu en later onder-
deel te kunnen zijn van de samenleving 
(Lawy & Biesta, 2006; Ten Dam & Volman, 
2007). Daarbij wordt tevens aangesloten bij 
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de focus van het mbo, waar de voorbereiding 
op deelname aan de arbeidsmarkt een belang-
rijk element is.

Een democratische rechtsstaat veronder-
stelt burgers die democratische waarden zijn 
toegedaan. Dat uitgangspunt is zoals gezegd 
een van de primaire legitimaties voor de 
overheid het onderwijs te vragen bij te dragen 
aan burgerschap (WRR, 2003). Zoals uitge-
werkt door onder meer Kohnstamm (1981) 
gaat het in een democratische, pluriforme 
samenleving niet alleen over cohesie en kun-
nen samenleven, maar ook over persoonlijke 
ontwikkeling en waarden van burgers. Het 
individuele en collectieve kunnen niet zonder 
elkaar: een democratie kan niet zonder bur-
gers die zelfstandig kunnen en willen naden-
ken (De Winter, 2006). Deze relatie tussen 
individu en samenleving vraagt dat burgers 
kunnen omgaan met individuele én collec-
tieve belangen, kunnen meepraten over maat-
schappelijke en politieke kwesties en over de 
competenties beschikken die daarvoor nodig 
zijn. Dit uitgangspunt brengt zowel het indi-
viduele leven als het maatschappelijke en 
politieke domein in het vizier, met aandacht 
voor bijvoorbeeld autonomie en kritische 
meningsvorming, omgaan met diversiteit, 
sociale binding en maatschappelijk vertrou-
wen, en de waarden en normen waarin de col-
lectieve ‘spelregels’ die daaraan richting 
geven zijn uitgekristalliseerd (cf. Leenders & 
Veugelers, 2004; Nieuwelink et al., 2016; Ten 
Dam et al., 2010). 

Zoals al even ter sprake kwam, speelt bur-
gerschap een rol in de uiteenlopende situaties 
en rollen waarin mensen functioneren, in het 
brede spectrum van menselijk samenleven in 
de publieke sfeer. Bevordering van burger-
schap beperkt zich dan ook niet tot één 
domein, maar is onderdeel van brede sociale 
en maatschappelijke vorming. Benaderingen 
waarin burgerschap in een specifiek vak 
wordt opgesloten liggen om deze redenen 
minder voor de hand – veeleer gaat het om 
een brede vormende insteek. Dat betekent 
ook dat het accent niet op specifieke, vakge-
bonden inhouden ligt, maar een brede en vak-
overstijgende benadering uitgangspunt is. 
Om die reden is niet gekozen voor het onder-
scheiden van beroepshoudingen (dat wil zeg-

gen, attitudes die passen bij het uitoefenen 
van een specifiek beroep), maar voor een 
generieke benadering die, behalve als rele-
vant voor andere rollen die mensen in hun 
leven vervullen, ook gezien kan worden als 
algemene pro-sociale houding ten aanzien 
van arbeidssituaties, zoals in de relatie tussen 
werknemer-werkgever of die tussen aanbie-
der-afnemer van producten en diensten, en 
van toepassing is op alle opleidingen in het 
mbo (cf. Leeman & Volman, 2015).

2.2 Ontwikkeling conceptueel kader 

Meer specifiek sluiten we aan bij de concep-
tuele uitwerking van Ten Dam en Volman 
(2007) waarin (met uitzondering van de 
beroepsgerelateerde toespitsing) genoemde 
uitgangspunten eveneens leidend waren. 
Voortbouwend op Leenders en Veugelers 
(2004) onderscheiden Ten Dam en Volman 
vier exemplarische opgaven of ‘taken’ die te 
herkennen zijn in sociale situaties waarin 
mensen verkeren, te weten: handelen volgens 
democratische beginselen, handelen op een 
manier die maatschappelijk verantwoord is, 
het omgaan met verschillen en het omgaan 
met conflicten. Deze ‘sociale taken’ zijn uit-
gewerkt in een samenhangend kader van con-
ceptuele definities, dat uitgangspunt was 
voor ontwikkeling van een meetinstrument 
voor de bovenbouw basisonderwijs en de eer-
ste leerjaren voorgezet onderwijs (Ledoux et 
al., 2010; Ten Dam et al., 2010; voor toepas-
singen zie bijvoorbeeld Coopmans et al., 
2020; Peschar et al., 2010). 

Op basis van een analyse van de wettelijk 
vastgelegde leerdoelen voor mbo bleken deze 
dimensies eveneens een goede dekking te 
geven aan de relevante domeinen van burger-
schap in het mbo. Deze bevinding sluit aan 
bij het gegeven dat het bij burgerschap gaat 
om zowel interpersoonlijke competenties 
(zoals perspectief kunnen nemen, sociaal-
communicatieve vaardigheden, of verant-
woordelijkheid willen nemen voor relaties 
met anderen) als maatschappelijke compe-
tenties (zoals kunnen omgaan met culturele 
verschillen, inzicht in maatschappelijke 
structuren, het onderschrijven van democrati-
sche waarden en moreel verantwoord hande-
len) (cf. Ten Dam & Volman, 2007). Het kun-
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Tabel 1
Conceptuele uitwerking burgerschapscompetenties MBO

COMPONENTEN                                   

 
 
SOCIALE TAKEN 

KENNIS

Weten, begrijpen, 
inzicht hebben

ATTITUDE

Vinden, willen, bereid 
zijn

VAARDIGHEID

Inschatting maken van 
eigen kunnen

Een student met deze 
kennis...

Een student met deze 
houding…

Een student met deze vaar
digheid…

Democratisch 
handelen

Aanvaarden van 
en bijdragen aan 
de democratische 
samenleving en 
deelnemen aan 
politieke besluit
vorming

 
Democratische principes 
…weet wat democra
tische principes zijn: 
begrijpt wat handelen 
volgens die principes 
inhoudt; kent de basis
waarden van de demo
cratische rechtstaat.

Informatiewijsheid
…kent het onderscheid 
tussen feiten en menin
gen; heeft inzicht in de 
rol van de media; kan 
informatie beoordelen; 
heeft kennis over maat
schappelijke en politieke 
vraagstukken.

Democratische principes
…wil handelen volgens 
democratische principes: 
wil ieders stem horen, 
dialoog aangaan en een 
bijdrage leveren door 
deelname aan politieke 
besluitvorming; heeft res
pect voor de basiswaar
den van de democra
tische rechtstaat.

Informatiewijsheid
…is bereid verschil
lende informatiebronnen 
naast elkaar te leggen 
en informatie kritisch te 
onderzoeken; is bereid 
actief deel te nemen aan 
het actuele maatschappe
lijke en politieke debat.

Democratische principes
…kan handelen volgens 
democratische principes: kan 
eigen standpunt naar voren 
brengen en toelichten; kan 
luisteren en zich verplaatsen 
in standpunten van anderen; 
hanteert de basiswaarden 
van de democratische 
rechtstaat als uitgangspunt 
bij handelen.

Informatiewijsheid 
…kan op systematische 
wijze informatie verzamelen 
en beoordelen; kan actuele 
maatschappelijke en politieke 
vraagstukken kritisch door
denken en beargumenteerd 
stelling nemen.

Maatschappelijk 
verantwoord  
handelen

Medeverant
woordelijkheid 
nemen voor de 
sociale  
verbanden waartoe 
men behoort 

Intermenselijk verkeer 
…kent sociale regels 
(wettelijke en onge
schreven regels voor het 
sociale verkeer). 

Werkethos
…heeft kennis van alge
meen geldende rechten/
plichten van werknemers 
en gevers.

Intermenselijk verkeer 
…wil zich sociaalrecht
vaardig opstellen en is 
bereid tot zorg en hulp. 

Werkethos
…is bereid te voldoen 
aan plichten als werkne
mer of gever en ontwik
keling van de professio
nele identiteit.

Intermenselijk verkeer 
…kan zich sociaalrecht
vaardig opstellen en neemt 
verantwoordelijkheid voor 
relaties met anderen. 

Werkethos
…is in staat te voldoen aan 
plichten als werknemer of 
gever en ontwikkeling van 
de professionele identiteit.

Omgaan met 
maatschappelijke 
vraagstukken 

Omgaan met 
maatschappelijke 
verschillen en  
conflicten 

 

Diversiteit 
…heeft inzicht in en ken
nis over diversiteit in de 
samenleving.  
 
Duurzaamheid
…heeft inzicht in en ken
nis over de impact van 
mens op milieu.

 
Moreel handelen 
…weet wat kenmerken 
van ethisch en integer 
handelen zijn en kent 
belang van voorbeeld
gedrag.

Diversiteit 
…heeft respect voor 
anderen en respecteert 
diversiteit. 
 
Duurzaamheid
…wil de ander en het 
milieu niet schaden door 
eigen gedrag.

Moreel handelen 
…is bereid handelen 
te baseren op ethische 
gronden; ziet belang van 
ethische aanvaardbaar
heid van handelen en 
wil een voorbeeldrol 
vervullen.

Diversiteit 
…kan zich verplaatsen in 
anderen. 

Duurzaamheid
…kan adequaat functioneren 
in woon, leef en werkomge
ving waarbij hij het milieu niet 
schaadt. 
 
Moreel handelen
…kan handelen baseren 
op ethische gronden; kan 
inschatting maken van 
consequenties van eigen 
handelen en een voorbeeld
rol vervullen.
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nen uitvoeren van deze sociale taken vraagt 
om kennis, attitudes en vaardigheden, en het 
vermogen om deze passend bij de situatie in 
te zetten. De interpersoonlijke en maatschap-
pelijke competenties (hierna: burgerschaps-
competenties) verwijzen naar het vermogen 
om op succesvolle wijze in sociale situaties te 
functioneren, zodanig dat individuele doelen 
worden gerealiseerd, collectieve belangen 
niet onnodig worden geschaad en wordt bij-
gedragen aan realisering van collectieve goe-
deren. 

De toespitsing van het conceptuele kader 
op het mbo vraagt vervolgens nadere operati-
onalisering van de conceptuele definities 
gericht op valide meting in deze context. Na 
selectie van de relevante definities uit het 
kader van Ten Dam en collega’s (2010) en 
uitbreiding met ontbrekende, specifiek op het 
mbo gerichte elementen afgeleid uit het exa-
menbesluit, ontstond een eerste serie operati-
onaliseringen, die in interviews en panelge-
sprekken is voorgelegd aan groepen 
studenten, docenten, beleids- en kwaliteits-
zorgmedewerkers binnen mbo-scholen en 
wetenschappelijke experts. Op basis daarvan 
zijn de definities aangevuld met verdere toe-
spitsingen op voor het mbo relevante domei-
nen, zoals de relatie tussen aanbieder- afnemer 
en werknemer-werkgever. De zo geconstru-
eerde conceptuele definities zijn nogmaals 
voorgelegd aan genoemde informanten, op 
onderdelen geherformuleerd, en door de 
groepen respondenten tenslotte beoordeeld 
als betekenisvol en dekkend voor het domein 
burgerschap voor het mbo. De interviews en 
panelgesprekken (totaal 61 respondenten) 
omvatten een toelichting van doelen en de 
concept-conceptualisering, beoordeling (in 
tweetallen) van de concept-uitwerkingen en 
op consensus gebaseerde eindoordelen. 

Tabel 1 geeft het zo verkregen conceptu-
ele kader weer dat uitgangspunt was voor 
empirische beproeving. Centraal daarin staan 
de sociale taken democratisch handelen, 
maatschappelijk verantwoord handelen en 
omgaan met maatschappelijke vraagstukken, 
die voor zowel kennis, attitude en vaardig-
heid in componenten zijn uitgewerkt.

3  Methode: ontwikkeling  
meetinstrument 

3.1 Instrumentontwikkeling

De ontwikkeling van het meetinstrument 
omvat een analyse van de betrouwbaarheid 
en validiteit. Voor beoordeling van de 
betrouwbaarheid is gelet op de homogeniteit 
van de items die beogen de gemeenschappe-
lijke constructen te meten. Het onderzoek 
naar de validiteit spitst zich toe op de con-
struct- en inhoudsvaliditeit (cf. Evers et al., 
2010; Messick, 1989). 

Bij de constructvaliditeit richten we ons 
op de vraag in welke mate de vragen die zijn 
opgenomen in het instrument het bedoelde 
begrip dekken, en in hoeverre sprake is van 
onderlinge samenhang tussen taken en com-
ponenten. Daarmee kunnen we nagaan in 
hoeverre de schalen het beoogde construct 
weergeven (cf. Dooley, 2001) en onderzoe-
ken in hoeverre de op theoretische gronden 
onderscheiden structuur overeenkomt met de 
op de verzamelde data gebaseerde factor-
structuur. Bij het onderzoeken van de con-
structvaliditeit richten we ons dan ook op de 
psychometrische gegevens van het meet-
instrument.

Het onderzoek naar de inhoudsvaliditeit 
betreft de vraag in hoeverre het uiteindelijke 
instrument dekkend is voor de conceptuele 
uitwerking van burgerschap en de op theore-
tische gronden veronderstelde aspecten alle 
in de verkregen schalen herkenbaar zijn. Bij 
het onderzoeken van de inhoudsvaliditeit 
richten we ons op de validiteit van de concep-
tuele uitwerking. Hiervoor zijn (opnieuw) 
panelgesprekken gevoerd met experts en stu-
denten en docenten uit het mbo. Hierbij wer-
den ook samen met de deelnemers items ont-
worpen vanuit het conceptueel kader (zie 
Tabel 1). De panelgesprekken (met in totaal 
19 deelnemers) leidden tot beoordeling en/of 
constructie van 35 tot 40 ontwerp-items per 
onderdeel. Daarbij is expliciet aandacht 
besteed aan helder en begrijpelijk taalge-
bruik, waarbij taalniveau 2F uitgangspunt 
was (Expertgroep doorlopende leerlijnen taal 
en rekenen, 2008). In een afsluitende ronde 
werden met een nieuwe groep van vijftien 
studenten taalgebruik en moeilijkheidsgraad 
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in het instrument nogmaals besproken en ver-
beteringen aangebracht. 

Op deze wijze kwamen uiteindelijk negen 
concept-schalen tot stand voor meting van 
kennis, attitude en vaardigheid, elk variërend 
van 35 tot 40 items. De schalen voor meting 
van burgerschapskennis richten zich op 
weten, begrijpen en inzicht hebben in de soci-
ale taken. De schalen zijn opgebouwd uit 
driekeuze-items (dichotoom gecodeerd: goed 
of fout) en gebaseerd op de gemiddelde som-
score (alle items correct: score 1). De attitu-
deschalen gaan over de bereidheid (‘willen’) 
en waardering (‘vinden’) met betrekking tot 
de sociale taken. Vaardigheid, tenslotte, 
betreft de inschatting van het eigen vermogen 
de taken adequaat uit te voeren. De items 
hebben de vorm van een zelfbeoordeling 
(self-efficacy) waarbij een student aangeeft in 
hoeverre hij/zij de taak verwacht te kunnen 
uitvoeren. De attitude- en vaardigheidsscha-
len zijn opgebouwd uit stellingen (“hoe goed 
past … bij jou?”) met vier antwoordmoge-
lijkheden (helemaal eens tot helemaal 
oneens).

De concept-schalen zijn in drie pilots op 
over het land verspreide mbo-scholen getest. 
De pilots werden in 2018 en 2019 uitgevoerd 
onder respectievelijk 117, 444 en 453 mbo-
studenten. Na elke pilot werden problemati-
sche items uit het instrument verwijderd. Met 
behulp van confirmatieve factoranalyse zijn 
onderliggende patronen, correlaties tussen 
items en het onderscheidende vermogen van 
de schalen in kaart gebracht (zie paragraaf 
4.1). Voor de kennisitems is gelet op de fac-
torlading (verwijdering items met factorla-
ding <.30) en op de afleiders (a-waarden; het 
(vrijwel) ontbreken van foutief gegeven ant-
woorden kan duiden op weinig onderschei-
dende items). Bij beoordeling van de items 
voor vaardigheid en attitude fungeerde de 
variantie als uitgangspunt (uitgaande van 0 
als indicatie van afwezigheid van spreiding, 
is gekozen voor >.40 als grenswaarde, schaal 
1 tot 4). Van de aanvankelijke set 320 items 
voldeden 59 items verdeeld over negen scha-
len aan de criteria. Het instrument bestaat uit 
16 kennisitems, 24 attitude-items en 19 vaar-
digheidsitems. Elke schaal omvat vier tot tien 
items. Na toevoeging van zeven items voor 

meting van antwoordtendenties omvat het 
meetinstrument 66 items. De psychometri-
sche eigenschappen van het instrument wor-
den in de Resultatensectie besproken.

3.2 Doelgroep

Het mbo kent een grote diversiteit. Er worden 
vier niveaus onderscheiden en twee leerrou-
tes. De beroepsopleidende leerweg (BOL) 
kent de grootste omvang (72.8% in 2019; 
CBS, 2021) en biedt onderwijs in combinatie 
met stages in de beroepspraktijk, en de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL; 25.4%) 
is geënt op de combinatie van werken en 
leren. Vanwege het beroepsopleidende karak-
ter varieert de inhoud van mbo-opleidingen 
per sector. Ingegeven door een gefaseerde 
aanpak richt het onderzoek zich in dit stadium 
op de beroepsopleidende leerweg, waar de 
meeste studenten naar school gaan.

De opleidingen voor mbo zijn onder te 
verdelen in de sectoren zorg, welzijn, cultuur 
en sport (waar in 2019 30.6% van alle mbo-
studenten onderwijs volgt), techniek en bouw 
(14.1%), voedsel, groen en gastvrijheid 
(13.3%), zakelijke dienstverlening (11.0%), 
ICT en creatieve opleidingen (10.3%), econo-
mie en handel (8.9%), mobiliteit, transport, 
logistiek en maritiem (7.3%) en overige 
(4.5%) (MBO Raad, 2020). In de analyses is 
uitgegaan van een meer specifieke indeling 
waarin de opleidingen ondergebracht zijn in 
de categorieën: administratief, creatief, groen 
en voeding, horeca, toerisme en facilitair, 
ICT, media, techniek, transport, luchtvaart en 
maritiem, uiterlijke verzorging, welzijn, zake-
lijke dienstverlening en zorg (zie Tabel 2).

Opleidingen op niveau drie en vier, waar 
studenten leren zelfstandig in de beroepsprak-
tijk te werken, duren drie tot vier jaar. Van-
wege de gefaseerde aanpak richt de ontwikke-
ling van het meetinstrument zich ook hier op 
de situatie die voor de grootste groep studen-
ten van toepassing is, te weten niveau drie en 
vier, die samen zo’n 70% van de studenten in 
het mbo omvatten. In schooljaar 2019/20 ging 
het om 20.4% respectievelijk 49.6% van de 
studenten (CBS, 2021).

De studenten in deze opleidingen zijn over 
het algemeen jonger dan 18 jaar (te weten 
80%; CBS, 2021) en doorgaans afkomstig uit 
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de gemengde, theoretische en kadergerichte 
leerwegen in het vmbo, uit het havo of een 
andere mbo-opleiding. Uit onderzoek naar de 
samenstelling van de studentenpopulatie in 
het mbo komt naar voren dat de variëteit in 
aspecten als leerhouding, werk- en beroeps-
beeld, maatschappelijke betrokkenheid en 
sociaal gedrag tussen deelnemers op niveau 
drie en vier klein is, en zich vooral voordoet 
tussen niveau een en twee enerzijds en drie 
en vier anderzijds (Hofland et al., 2016).

3.3 Steekproef

De gegevensverzameling is uitgevoerd onder 
studenten in het eerste en tweede leerjaar, 
binnen niveau drie en vier van de beroepsop-
leidende leerweg. De instellingen waar de 
studenten naar school gaan omvatten alle 
opleidingstypen die in het mbo worden aan-
geboden. De afname van het meetinstrument 
duurde 50 minuten en vond digitaal, ano-
niem, klassikaal en onder leiding van een 
docent plaats. De gegevensverzameling werd 
uitgevoerd tussen september 2019 en juli 
2020. Gedurende de uitvoering van het veld-
werk leidde de Covid19-pandemie ook tot 
sluiting van deelnemende scholen. DIF-ana-
lyses over de twee subgroepen (de groep 
voorafgaand aan de sluiting van scholen en 
respondenten in de periode van afstandson-
derwijs (N=1918 respectievelijk 582)) lieten 
geen systematische verschillen tussen beide 
groepen zien wat betreft de psychometrische 
eigenschappen van het instrument.

De gegevens hebben betrekking op 2500 
studenten die de complete vragenlijst hebben 
ingevuld. Vragenlijsten waarvan de beant-
woording problematisch leek (bijvoorbeeld 
doordat studenten overal hetzelfde antwoord 
aankruisten) zijn niet meegenomen. Naast 
meting van burgerschapscompetenties zijn 
gegevens verzameld over achtergrondken-
merken van studenten (sekse en leeftijd) en 
leerjaar, sector en urbanisatiegraad (Tabel 2). 
Vergelijking van de kenmerken van instellin-
gen en studenten naar achtergrondkenmer-
ken, opleidingscategorieën, urbanisatiegraad 
en spreiding over Nederland (niet weergege-
ven) laat zien dat de groep kan worden opge-
vat als een brede, dekkende doorsnede van 
het mbo in Nederland. 

4 Resultaten

4.1 Psychometrische kenmerken van het 

meetinstrument

Op basis van de hiervoor beschreven ontwik-
kelstappen (met panelgesprekken en pilotstu-
dies voor constructie en beproeving van de 
schalen) ontstond het instrument waarmee de 
burgerschapscompetenties in de hoofdstudie 
gemeten zijn. Tabel 3 laat de resultaten zien 
en geeft voor de onderzochte schalen een 
overzicht van de betrouwbaarheidscoëffi-
ciënten, gemiddelde schaalscores en stan-
daarddeviaties. 

Tabel 2
Kenmerken studenten (N=2500)

 N studenten %
Geslacht
Man 1121 45%
Vrouw 1311 52%
Anders 68 3%
Leeftijd
<16 jaar 496 20%
17 jaar 725 29%
18 jaar 518 21%
19 jaar 275 11%
>20 jaar 486 19%
Leerjaar
Leerjaar 1 1486 59%
Leerjaar 2 1014 41%
Sector
Administratief 94 4%
Creatief 157 6%
Groen of Voeding 147 6%
Horeca, Toerisme of 
Facilitair 363 15%

ICT 180 7%
Media 36 1%
Techniek 439 18%
Transport, Luchtvaart 
of Maritiem 44 2%

Uiterlijke verzorging 80 3%
Welzijn 404 16%
Zakelijke dienst
verlening 154 6%

Zorg 402 16%
Urbanisatiegraad
Zeer sterk stedelijk 877 35%
Sterk stedelijk 729 29%
Matig stedelijk 857 34%
Weinig/niet stedelijk 37 2%
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De resultaten laten zien dat de gevonden fac-
torstructuur overeenkomt met de conceptuele 
uitwerking (RMSEA<.05; CFI>.95). De 
betrouwbaarheid van de schalen is ruim-
schoots voldoende, met uitzondering van de 
schaal kennis ‘democratisch handelen’, waar-
voor het resultaat acceptabel is (α .65). Daar-
mee wordt aan de eis van interne consistentie 
voldaan. De gemiddelde schaalscores liggen 
over het algemeen iets boven het midden van 
de schaal.

De onderscheiden burgerschapscompeten-
tieschalen hangen significant samen, waarbij 
met name voor de onderdelen binnen de ken-
nis- en vaardigheidscomponenten van relatief 
sterke verbanden (r>.50) sprake is.3 Tussen 
de sociale taken lopen de samenhangen meer 
uiteen; zo is de samenhang tussen kennis en 
vaardigheid ‘democratisch handelen’ naar 
verhouding laag, evenals voor kennis en atti-
tude (r=.26 respectievelijk .24). Op de sociale 
taken ‘omgaan met maatschappelijke vraag-
stukken’ en ‘maatschappelijk verantwoord 
handelen’ is de samenhang vooral hoog tus-
sen attitude en vaardigheid (r>.60). 

In Tabel 4 kan de samenhang tussen de ver-
schillende componenten worden afgelezen. 
Daarvan blijkt voor alle onderdelen sprake, 
en komt voor attitude en vaardigheid (r=.72) 
de sterkste relatie naar voren. Die bevinding 
sluit aan bij het meer algemene beeld dat ken-
nis over burgerschap (‘weten’) weliswaar 
samenhangt met attitudes en vaardigheden 
(‘vinden’ respectievelijk ‘kunnen’), maar dat 
dit slechts tot op zekere hoogte het geval is, 
zoals dat ook in andere onderwijssectoren 
naar voren komt (Ten Dam et al., 2010). De 
sociale taken ‘democratisch handelen’, ‘maat-
schappelijk verantwoord handelen’ en 
‘omgaan met maatschappelijke vraagstukken’ 
vertonen relatief sterke samenhangen (varië-
rend van r=.62 tot r=.72; niet afgebeeld), wat 
erop wijst dat studenten die hoog scoren op 
één taak, vaak ook voor de andere sociale 
taken hogere scores laten zien. 

4.2 Burgerschapscompetenties van mbo-stu-

denten

De meting van burgerschapskennis laat zien 
dat mbo-studenten gemiddeld circa 80 % van 

Tabel 3
Eigenschappen schalen democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen en om-
gaan met maatschappelijke vraagstukken

 Cronbach’s α N m* Sd
Kennis totaal 0.86 16 0.84 0.21
Democratisch handelen 0.65 6 0.85 0.22
Maatschappelijk verantwoord handelen 0.70 4 0.83 0.27
Omgaan met maatschappelijke vraagstukken 0.73 6 0.83 0.25
Attitude totaal 0.85 24 2.86 0.40
Democratisch handelen 0.70 10 2.62 0.44
Maatschappelijk verantwoord handelen 0.73 6 3.12 0.53
Omgaan met maatschappelijke vraagstukken 0.72 8 2.97 0.49
Vaardigheid totaal 0.87 19 3.05 0.40
Democratisch handelen 0.71 6 2.98 0.46
Maatschappelijk verantwoord handelen 0.71 6 3.14 0.46
Omgaan met maatschappelijke vraagstukken 0.76 7 3.03 0.48

Noot.  *Minimale en maximale scores voor schalen kennis 0 tot 1, attitude en vaardigheid 1 tot 4.

Tabel 4
Samenhang (Pearsons correlatiecoëfficiënt) tussen kennis, attitude en vaardigheid (N=2500)

 Kennis Attitude

Attitude 0.42*

Vaardigheid 0.40* 0.72*

Noot.  *Alle waarden zijn significant met p <.001. 
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de items correct beantwoorden (Tabel 3). De 
meting van kennis over democratische prin-
cipes laat bijvoorbeeld zien, dat de meeste 
studenten de vraag hoe je iets op een demo-
cratische manier kunt bereiken correct beant-
woorden, terwijl de vraag welke politieke 
stromingen het meest voor verkleining van 
inkomensverschillen zijn door relatief weinig 
studenten correct beantwoord wordt. Voor 
burgerschapsattitudes komt naar voren dat 
mbo-studenten gemiddeld boven het midden 
van de schaal scoren, wat duidt op positieve 
reacties op uitspraken over de verschillende 
elementen van burgerschap. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de stelling in hoeverre stu-
denten vinden dat het bij hen past om reke-
ning te houden met iemands seksuele 
geaardheid. De relatief lagere standaarddevi-
aties wijzen erop dat de verschillen tussen 
mbo-studenten hier over het algemeen 
beperkt zijn. Ook bij de eigen inschatting van 
burgerschapsvaardigheden is dat het geval. 
Een voorbeeld daarvan is in hoeverre de stu-
dent denkt zijn of haar mening met goede 
argumenten onder woorden te kunnen bren-
gen.  

Door middel van regressieanalyses is 
bepaald in hoeverre burgerschapscompeten-
ties van studenten variëren met de achter-
grondkenmerken van studenten. De analyses 
zijn uitgevoerd op de drie onderscheiden 
componenten: kennis, attitude en vaardigheid 
(Tabel 5). De effecten van de onderzochte 
studentkenmerken worden uitgedrukt in 
Cohen’s coëfficiënten, waarbij effectgroottes 
van d≤.20, .20>d≤.50 en .50>d≤.80 als klein, 
respectievelijk middelgroot en groot effect 
worden opgevat (Cohen, 1988). Vrouwelijke 
studenten beschikken grosso modo over sig-
nificant meer kennis (d=.31; p<0.01). Zo 
hebben vrouwelijke studenten bijvoorbeeld 
meer kennis over de geschreven en onge-
schreven regels voor de omgang tussen men-
sen. Ook voor attitude en vaardigheid blijken 
significant hogere scores voor vrouwen 
(d=.38; p<0.01 respectievelijk d=.22; 
p<0.01). Zo geven vrouwelijke vaker dan 
mannelijke studenten aan dat ze hun mening 
kunnen beargumenteren, dat ze bereid zijn 
rekening te houden met andermans gevoe-
lens, en tonen ze meer pro-maatschappelijke 

houdingen. Een kleine groep studenten die op 
de vraag naar sekse ‘anders’ aangeeft, scoort 
beduidend lager. Omdat dit een kleine groep 
studenten betreft verbinden we hier geen con-
clusies aan.

De verschillen naar leeftijd zijn beperkt. 
Voor burgerschapskennis blijkt geen beteke-
nisvol significant verschil. Bij burgerschaps-
attitude en vaardigheid scoren oudere studen-
ten iets hoger dan jongere (Cohen’s d tussen 
.09 en .33). Het verschil naar leeftijd is voor 
attitude wat geprononceerder dan voor vaar-
digheid. Ook voor leerjaar zijn de verschillen 
klein. De kennisscores voor studenten in het 
tweede leerjaar zijn lager dan voor eerste-
jaars, maar het betreft een klein verschil (d=-
.12; p=0.02). Voor attitude en vaardigheid 
vinden we geen verschil tussen eerstejaars en 
tweedejaars studenten. 

Ook de verschillen naar urbanisatiegraad 
blijken overwegend klein. Studenten uit zeer 
sterk stedelijke gebieden scoren gelijk aan 
studenten uit sterk stedelijke gebieden, iets 
hoger dan studenten uit matig stedelijk gebie-
den (Cohen’s d tussen -.07 en -.15), en lager 
dan studenten uit weinig/niet stedelijke 
gebieden (Cohen’s d tussen .11 en .47).

Deze resultaten liggen deels in het ver-
lengde van de bevindingen die voor het fun-
derend onderwijs worden gerapporteerd, 
zoals de hogere resultaten voor meisjes en 
kleine verschillen voor leeftijd (Ledoux et al., 
2010; Geijsel et al., 2012). Een op het eerste 
gezicht onverwachte bevinding zijn de ken-
nisscores van studenten in het tweede leer-
jaar, die iets lager scoren dan eerstejaars stu-
denten. 

Dat de verschillen in burgerschapsuitkom-
sten van studenten in het mbo beperkt lijken, 
komt ook naar voren als we de resultaten uit 
verschillende opleidingen vergelijken. Van-
wege het aantal sectoren zijn deze niet mee-
genomen in integrale regressieanalyses, maar 
afzonderlijk vergeleken. Hierbij zijn de tech-
niekopleidingen (met de meeste studenten) 
als referentiecategorie gekozen. Voor burger-
schapskennis vinden we dat studenten aan 
opleidingen voor administratie en groen of 
voeding hoger scoren dan studenten aan tech-
niekopleidingen. Studenten zorg behalen 
lagere uitkomsten voor burgerschapskennis. 
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Voor burgerschapsattitudes vinden we dat 
studenten groen of voeding en zorg hoger 
scoren op burgerschapsattitudes, en studenten 
horeca, toerisme of facilitair en uiterlijke ver-
zorging lager scoren. Studenten welzijn sco-
ren hoger op burgerschapsvaardigheden. Het 
overkoepelende is beeld echter dat de ver-
schillen beperkt zijn: uit de vergelijking komt 
naar voren dat, voor zover verschillen blij-
ken, deze klein zijn. In enkele gevallen zijn 
de effecten van opleiding significant, bijvoor-

beeld voor burgerschapskennis bij admini-
stratieve opleidingen (d=.27; p=0.05) en voor 
burgerschapsvaardigheid bij welzijnsoplei-
dingen (d=.24; p=0.01). Het voornaamste 
beeld is echter dat de burgerschapsuitkomsten 
van studenten in het mbo die verschillende 
opleidingen volgen, geen grote of systema-
tische verschillen vertonen.

Tabel 5
Gemiddelden (standaarddeviaties, effectgroottes (d) en significantie van de componentschalen 
per achtergrondkenmerk (N=2500)

Kennis Attitude Vaardig
heid N

Gem.
(Sd.)

Cohen’s 
d Sign. Gem.

(Sd.)
Cohen’s 

d Sign. Gem.
(Sd.) Cohen’s d Sign.

Totale 
groep

0.84 
(0.21)

2.86 
(0.40)

3.05 
(0.40)

Geslacht

Man* 0.81 
(0.23)

2.80 
(0.41)

3.01 
(0.42) 1121

Vrouw 0.87 
(0.17) 0.31 <0.01 2.94 

(0.35) 0.38 <0.01 3.09 
(0.35) 0.22 <0.01 1311

Anders 0.62 
(0.29) 0.81 <0.01 2.59 

(0.59) 0.51 <0.01 2.75 
(0.60) 0.60 <0.01 68

Leeftijd 

16 jaar of 
jonger*

0.84 
(0.20)

2.80 
(0.40)

3.01 
(0.42) 496

17 jaar 0.84 
(0.20) 0.02 0.40 2.87 

(0.37) 0.18 <0.01 3.04 
(0.37) 0.09 0.01 725

18 jaar 0.82 
(0.21) 0.10 0.95 2.86 

(0.40) 0.15 <0.01 3.04 
(0.39) 0.09 <0.01 518

19 jaar 0.82 
(0.22) 0.10 0.90 2.88 

(0.41) 0.19 <0.01 3.06 
(0.43) 0.12 <0.01 275

20 jaar of 
ouder

0.84 
(0.21) 0 0.14 2.94 

(0.41) 0.33 <0.01 3.1 
(0.40) 0.22 <0.01 486

Leerjaar

Leerjaar 1* 0.85 
(0.20)

2.86 
(0.38)

3.06 
(0.39) 1486

Leerjaar 2 0.82 
(0.22) 0.12 0.02 2.88 

(0.41) 0.04 0.99 3.04 
(0.41) 0.05 0.07 1014

Urbanisatiegraad

Zeer sterk 
stedelijk*

0.84 
(0.20)

2.89 
(0.39)

3.07 
(0.39) 877

Sterk 
stedelijk

0.84 
(0.21) 0.03 0.37 2.88 

(0.39) 0.03 0.58 3.07 
(0.40) 0.01 0.74 729

Matig 
stedelijk

0.83 
(0.21) 0.07 0.01 2.84 

(0.40) 0.14 <0.01 3.01 
(0.40) 0.15 <0.01 857

Weinig/niet 
stedelijk

0.94 
(0.08) 0.47 0.19 2.94 

(0.26) 0.13 0.62 3.11 
(0.28) 0.11 0.75 37

Noot.  De met * aangeduide categorie fungeert als de vergelijkingsgroep.
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5 Conclusie en discussie

5.1 Resultaten en conclusie

Inzicht in uitkomsten van burgerschapsonder-
wijs, in de vorm van de burgerschapskennis, 
attitudes en vaardigheden waarover studenten 
beschikken, kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan realisering van goed burger-
schapsonderwijs en de verdere ontwikkeling 
daarvan. Adequate, dat wil zeggen betrouw-
bare, valide en gestandaardiseerde instrumen-
ten geschikt voor gebruik in de dagelijkse 
schoolpraktijk zijn daarvoor nodig, maar 
vooralsnog niet beschikbaar (Daas et al., 
2019). Het beschikbare instrumentarium richt 
zich vooral op sociale competenties en bur-
gerschap in het primair en voortgezet onder-
wijs (Ledoux et al., 2013). Het ontbreken van 
instrumenten betekent ook dat geen goed 
inzicht bestaat in de burgerschapscompeten-
ties van studenten op mbo-scholen en in de 
opbrengsten van de sector. De gepresenteerde 
resultaten zijn een aanzet om daarin verande-
ring te brengen en geven een beeld van een 
verkennende beschrijving van de burger-
schapscompetenties van studenten op een 
brede doorsnede van mbo-scholen, en de stu-
die rapporteert de ontwikkeling van een 
instrument waarmee deze in kaart gebracht 
kunnen worden. 

5.2  Ontwikkeling van een meetinstrument 

burgerschap in het mbo

De eerste onderzoeksvraag richtte zich op uit-
werking van het concept burgerschap en de 
operationalisering daarvan voor gestandaar-
diseerde meting van burgerschapscompeten-
ties in het mbo. Uitgaande van het conceptu-
ele model voor meting van burgerschap in het 
funderend onderwijs van Ten Dam e.a. (2010) 
is in twee stappen een instrument ontwikkeld. 
De eerste stap betrof de conceptuele uitwer-
king van het begrip burgerschap toegespitst 
op het mbo in enkele algemene, onderliggen-
de ‘opgaven’ (sociale taken) waarvoor men-
sen zich in uiteenlopende sociale settingen 
gesteld zien. Deze kunnen als de kern van 
burgerschap worden gezien en hebben betrek-
king op de competenties om vreedzaam en 
constructief met anderen samen te leven, 
zowel op basis van democratische waarden in 

de omgang tussen burgers onderling, als in de 
relatie tussen burgers en overheid. Bij succes-
volle realisering van die ‘opgaven’ is zowel 
kennis, attitude als vaardigheid van belang. 
Op basis van theoretische overwegingen, 
wettelijke voorschriften en de resultaten van 
twee series panelgesprekken met docenten, 
studenten en beleids- en kwaliteitszorgmede-
werkers uit het mbo, en met experts op het 
domein burgerschapsonderwijs, zijn de aan 
het conceptuele kader van Ten Dam e.a. ont-
leende sociale taken toegespitst op het mbo. 
Dat leidde tot het onderscheiden van drie fun-
damentele sociale taken, waarin de vier taken 
uit het conceptuele kader voor het funderend 
onderwijs zijn samengebracht en uitgebreid 
met toespitsingen op de context en doelen van 
het mbo. Het gaat om de taken ‘democratisch 
handelen’, ‘maatschappelijk verantwoord 
handelen’ en ‘omgaan met maatschappelijke 
vraagstukken’. Onderverdeeld naar de com-
ponenten kennis, attitude en vaardigheid leid-
de dit tot een uit negen schalen opgebouwd 
instrument. 

Voor de verdere operationalisering van 
items en schalen vonden eveneens panelge-
sprekken plaats. Deze gesprekken richtten 
zich op de inhoudsvaliditeit van het instru-
ment. Deze stap leidde op basis van enkele 
rondes gesprekken met studenten over items 
en schalen, en na herhaalde aanpassing en ver-
fijning, tot bevredigende resultaten. Met 
behulp van confirmatieve factoranalyse en 
betrouwbaarheidsanalyse zijn vervolgens de 
psychometrische eigenschappen van het 
instrument onderzocht. Voor de constructvali-
diteit werden bevredigende resultaten gevon-
den en blijkt de conceptuele indeling goed bij 
de empirische resultaten te passen. Voor zowel 
de inhouds- als constructvaliditeit vinden we 
bevredigende resultaten, zoals onder meer 
blijkt uit de samenhangen tussen de taken en 
componenten, die een bevestiging bieden van 
het conceptuele ontwerp. Voor de veronder-
stelde factoren wordt voldoende interne consi-
stentie gevonden, en de te verwachten samen-
hangen tussen componenten en taken worden 
door de data bevestigd. 

De resultaten die voor zowel de theore-
tische als psychometrische uitwerkingen 
gevonden zijn, maken dat de vraag naar de 
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mogelijkheid tot betrouwbare en valide 
meting van burgerschapscompetenties van 
studenten in het mbo al met al positief beant-
woord kan worden. 

5.3  Beschrijving van burgerschaps-

competenties in het mbo

Dit betekent dat ook beantwoording van de 
tweede onderzoeksvraag – wat is het beeld 
dat uit meting van de burgerschapscompeten-
ties van mbo-studenten naar voren komt? – 
mogelijk is. Samenvatting van de voornaam-
ste elementen uit de bevindingen laat in de 
eerste plaats zien dat het gemiddelde kennis-
niveau, afgemeten aan het ontwikkelde 
instrument, relatief gunstig is en circa 80 pro-
cent van de opgaven goed gemaakt wordt. Dit 
resultaat betekent bijvoorbeeld dat kennis 
over de rol en invloed van de media bij veel 
studenten aanwezig blijkt, en een vraag zoals 
“Waarom is het belangrijk dat in Nederland 
verschillende kranten en televisiezenders 
(omroepen) bestaan?” door veel studenten 
correct beantwoord wordt. Daarbij blijkt ove-
rigens sprake van relatief grote verschillen 
tussen studenten. Met betrekking tot burger-
schapskennis moet overigens vermeld wor-
den dat vooralsnog geen maatstaven bestaan 
voor de mate van kennis die gewenst of ver-
wacht mag worden van mbo-studenten of van 
burgers in het algemeen (cf. van Goethem et 
al., 2020). De vraag in hoeverre zowel het 
gemiddelde kennisniveau als de resultaten 
van laag scorende studenten bevredigend zijn 
en aan maatschappelijke verwachtingen vol-
doen, is dan ook niet eenduidig te beantwoor-
den. 

Voor de componenten attitude en vaardig-
heid komt over het algemeen een licht posi-
tief beeld naar voren. Dat wil zeggen dat stu-
denten, afgaande op de antwoordverdeling, 
bescheiden positief scoren op elementen 
zoals de bereidheid en het (zelf ingeschatte) 
vermogen zich sociaal-rechtvaardig op te 
stellen. Een illustratie daarvan is de stelling 
“Ik vind het belangrijk rekening te houden 
met mensen met een andere seksuele geaard-
heid”, waarop door het merendeel van de stu-
denten ruim boven het midden van de schaal 
wordt gescoord. Ook hier kan worden opge-
merkt dat een maatstaf voor wat het gewenste 

niveau is, niet beschikbaar is. De spreiding 
voor zowel attitudes als vaardigheden is 
beperkt. 

Waar het om verschillen tussen groepen 
studenten gaat, kan in de eerste plaats worden 
opgemerkt dat deze bescheiden zijn. Van 
grote verschillen tussen studenten naar ach-
tergrondkenmerken of uit verschillende 
opleidingen is in het algemeen gesproken 
geen sprake. Vervolgens vallen met name de 
wat betere resultaten van vrouwelijke studen-
ten op. Deze bevinding weerspiegelt verge-
lijkbaar onderzoek in het basis- en voortgezet 
onderwijs (Geijsel et al., 2012; Ledoux et al., 
2010), waaruit naar voren komt dat meisjes 
van 11-16 jaar significant hoger scoren dan 
jongens op kennis, attitude en vaardigheid. 
Oudere studenten scoren gelijk aan jongere 
studenten voor wat betreft burgerschapsken-
nis, en (iets) hoger dan jongere studenten wat 
betreft attitude en vaardigheid. Studenten in 
het eerste en tweede jaar scoren vergelijkbaar 
op attitude en vaardigheid, en – enigszins 
onverwacht – studenten in het eerste jaar sco-
ren iets hoger op burgerschapskennis dan stu-
denten in het tweede jaar. Ook hier betreft het 
echter een klein verschil. 

Het onderzoek laat zien dat de burger-
schapcompetenties van studenten uit uiteen-
lopende mbo-opleidingen weinig verschillen. 
Hoewel enkele verschillen naar voren komen, 
blijkt van stelselmatige of substantiële ver-
schillen geen sprake. Die bevinding lijkt aan 
te sluiten bij het eerdergenoemde vertrekpunt 
dat een generieke benadering van burger-
schap in het mbo zinvol is, omdat de compe-
tenties gericht op voorbereiding op het 
samenleven met anderen in een door diversi-
teit gekenmerkte democratische samenleving 
zoals die in uiteenlopende opleidingen van 
belang zijn, naast beroepsspecifieke toespit-
singen, in grote mate dezelfde zijn.

Met betrekking tot de samenhang tussen 
de componenten kennis, attitude en vaardig-
heid is de samenhang tussen attitude en vaar-
digheid relatief hoog, met name voor de taak 
‘maatschappelijk verantwoord handelen’. De 
samenhang van zowel attitude als vaardig-
heid met kennis is aanzienlijk lager, hoewel 
niet verwaarloosbaar. Eén en ander wijst erop 
dat studenten met een hoger kennisniveau de 
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eigen vaardigheid niet noodzakelijk ook 
hoog schatten, en de attitude ten aanzien van 
aspecten van burgerschap niet noodzakelijk 
gunstiger is. Met een voorbeeld: een student 
die weet wat mensenrechten zijn, heeft niet 
noodzakelijk meer begrip voor anderen of 
kan niet zondermeer ook handelen in over-
eenstemming met democratische uitgangs-
punten. Ook het omgekeerde is het geval: 
ook zonder kennis over mensenrechten kun-
nen studenten bereid zijn verdraagzaam te 
handelen. De conclusie dat kennis een tame-
lijk autonome component is, en meer kennis 
niet vanzelf samengaat met attitude en vaar-
digheid, komt ook in onderzoek naar burger-
schapscompetenties onder 11-16-jarigen naar 
voren (Ledoux et al., 2010; Ten Dam et al., 
2010). 

 De relatief hoge correlaties tussen de drie 
sociale taken lijken de veronderstelde 
gemeenschappelijke basis te bevestigen, en 
reflecteren het onderliggende construct zoals 
in het raamwerk geschetst. Het positieve ver-
band tussen de scores op de sociale taken 
betekent bijvoorbeeld dat studenten die hoger 
scoren op ‘democratisch handelen’, dat ook 
doen op ‘maatschappelijk verantwoord han-
delen’ en ‘omgaan met maatschappelijke 
vraagstukken’.

 
5.4 Discussie

Kanttekeningen
In het voorafgaande werden al enkele kant-
tekeningen bij de bevindingen geplaatst. De 
belangrijkste betreft het verkennende karak-
ter van de hier gepresenteerde beschrijving, 
met name tegen de achtergrond van het gege-
ven dat nog nauwelijks gegevens over bur-
gerschapscompetenties van mbo-studenten 
beschikbaar zijn. Dat betekent dat referentie-
punten voor duiding van de resultaten ontbre-
ken en, meer dan anders, rekening gehouden 
moet worden met het waarschijnlijkheidska-
rakter van uitspraken gebaseerd op steek-
proefonderzoek. Daarbij zijn voor de ontwik-
keling van het instrument de mbo-niveaus 
drie en vier als uitgangspunten gekozen, en 
richtte de empirische toetsing zich op het eer-
ste en tweede leerjaar. Beproeving in het 
derde leerjaar en de niveaus een en twee vra-

gen verdere aandacht. Bovendien neemt ook 
de zekerheid omtrent uitkomsten en (het ont-
breken van) patronen toe als meer beschrij-
vingen beschikbaar komen. Dat betekent 
overigens niet dat de verkregen bevindingen 
niet bruikbaar zijn. De brede doorsnede van 
studenten en instellingen waarop de gege-
vensverzameling betrekking heeft, en de 
weerspiegeling van bevindingen zoals die op 
grond van inzichten in het funderend onder-
wijs bekend zijn, maakt dat vertrouwen kan 
worden gesteld in de gepresenteerde gege-
vens.

In het kader van het ontwikkelingsgerich-
te karakter van de studie is het van belang het 
aspect criteriumvaliditeit (cf. Evers et al., 
2010; Messick, 1989) aandacht te geven in 
verder onderzoek waarin robuuste meetresul-
taten gekoppeld kunnen worden aan relevan-
te predictoren, waarin actueel en/of later bur-
gerschapsgedrag zichtbaar wordt. Vanwege 
de complexiteit van de relatie tussen burger-
schapscompetenties en (gewenst) gedrag, 
waarbij geldt dat het laatste eveneens van 
andere factoren afhankelijk is, en de beperkte 
gegevens die daarover beschikbaar zijn, geldt 
ook meer algemeen dat de criteriumvaliditeit 
van meting van burgerschapsuitkomsten nog 
veel aandacht vraagt (Dijkstra, 2012).

Een relevante kanttekening betreft ook de 
interpretatie van het (gemiddelde) niveau van 
kennis, vaardigheden en attitudes zoals uit de 
metingen naar voren komt. Met name voor 
kennis is, hoewel in beginsel niet anders dan 
voor de andere componenten, de vraag wat 
het gewenste beheersingsniveau is. Voor bur-
gerschapskennis vonden we dat studenten 
gemiddeld ongeveer 80% van de kennisvra-
gen juist beantwoorden. Als de schalen uit 
naar verhouding ‘te gemakkelijke’ items zijn 
opgebouwd, is sprake van een beeld dat ten 
onrechte gunstig lijkt. Vooralsnog ontbreekt 
het echter aan normeringscriteria. Dat vraagt 
een nadere, op inhoudelijke gronden geba-
seerde duiding van het gewenste kennisni-
veau. Een route die daartoe gevolgd kan wor-
den omvat expertoordelen over het wenselijke 
kennisniveau met betrekking tot de wettelijke 
kwalificatie-eisen burgerschap zoals die gel-
den voor het mbo. Een dergelijke exercitie is 
tot dusver alleen voor het primair onderwijs 
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al eens ondernomen (Wagenaar, Van der 
Schoot, & Hemker, 2011).

Meten van burgerschapscompetenties
Het in kaart brengen van burgerschapscompe-
tenties van mbo-studenten is om meerdere 
redenen van belang. Zo kwam al naar voren 
dat voor adequate inrichting van het leerpro-
ces inzicht nodig is in de mate waarin vooraf-
gaande leerdoelen zijn bereikt, zodat in de 
volgende stap bij het actuele beheersingsni-
veau kan worden aangesloten. Inzicht in leer-
resultaten is eveneens nodig voor gerichte 
bepaling en zo nodig aanpassing van aanbod 
en aanpak, en de verdere ontwikkeling daar-
van. Ook voor evaluatie en sturing van kwa-
liteit is inzicht in opbrengsten onmisbaar, 
zowel op het niveau van instellingen als sec-
tor. Hoewel bevordering van burgerschaps-
competenties voor zowel student als samenle-
ving van groot belang is, is daarvan nu geen 
sprake. Dat binnen sector en beleid tot nu 
weinig aandacht lijkt te bestaan voor een 
goed inzicht in de daadwerkelijke opbrengs-
ten van het burgerschapsonderwijs, mag dan 
ook verbazing wekken.

Het ontwikkelde instrument richt zich in 
de eerste plaats op het geven van inzicht in 
opbrengsten op het mesoniveau van klas, 
leerjaar en opleiding, voor facilitering van de 
inrichting van het burgerschapsonderwijs en 
leerproces. Ook bij het afleggen van verant-
woording en transparantie nemen opbrengs-
ten een belangrijke – zo niet: de belangrijkste 
– plaats in. Inzicht in leerresultaten is tevens 
onmisbaar om uitspraken te kunnen doen 
over effectieve aanpakken voor bevordering 
van burgerschapsonderwijs, waarbij een evi-
dence informed benadering als algemene eis 
van kwaliteit mag gelden (cf. Dijkstra, 2012; 
Onderwijsraad, 2012; Peschar et al., 2010). 
We concluderen dat het ontwikkelde instru-
ment aan de verwachtingen voldoet en bruik-
baar is voor mbo-instellingen om de burger-
schapscompetenties van studenten in kaart te 
brengen.  

Er zijn dus goede redenen om het in kaart 
brengen van burgerschapscompetenties te 
bepleiten. Zo brengt de Inspectie van het 
Onderwijs (2016) het gebrek aan inzicht in 
resultaten in verband met de stagnerende ont-

wikkeling van het burgerschapsonderwijs. 
Voor een meer planmatige of systematische 
aanpak voor burgerschapsonderwijs is inzicht 
in resultaten nodig (cf. Dijkstra, Ten Dam, & 
Waslander, 2019). Ook in de toelichting bij de 
recente aanscherping van de wettelijke 
opdracht tot bevordering van burgerschap 
voor het funderend onderwijs wordt naar 
deze overweging verwezen. Zo bezien mag 
dan ook worden verwacht dat de resultaten 
van verdere opbrengstmetingen zullen bijdra-
gen aan de evaluatie en vormgeving van 
onderwijsbeleid gericht op versterking van 
het burgerschapsonderwijs in het mbo. 

Conclusie

De bevindingen maken al met al duidelijk dat 
het goed mogelijk is ook in het mbo, zoals 
eerder duidelijk werd voor het basis- en 
voortgezet onderwijs, burgerschapscompe-
tenties van studenten in kaart te brengen. 
Daaruit ontstaat een beeld van de kennis, atti-
tudes en vaardigheden waarover mbo-studen-
ten beschikken, en kunnen uitspraken worden 
gedaan over het niveau en de spreiding van 
die competenties. Hoewel we daaraan van-
wege het verkennende karakter van de gepre-
senteerde beschrijving geen vergaande con-
clusies willen verbinden, kan niettemin 
worden geconstateerd dat het gemiddelde 
niveau van de attitudes en vaardigheden 
boven het midden van de schaal ligt en de 
spreiding relatief beperkt is. Dit sluit aan bij 
bevindingen zoals die ook uit recent onder-
zoek in het voortgezet onderwijs naar voren 
zijn gekomen (cf. Coopmans et al., 2020; 
Munniksma et al., 2017). De bevindingen 
wijzen er tevens op dat geen sprake is van 
grote, stelselmatige verschillen tussen groe-
pen studenten of tussen studenten in verschil-
lende opleidingen binnen het mbo.

Noten

1  Met dank aan Maarten Balvers voor de onder-

steuning van de uitvoering van de analyses.
2  Meer specifiek gaat het om de Kwalificatie-

eisen voor Loopbaan en Burgerschap zoals 
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herzien in 2011, met een aanvulling in 2016 

(Staatscourant 224, 17 juni).
3 Tabel niet afgebeeld, opvraagbaar bij auteurs.
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Abstract 

Measurement of citizenship competences of 

students in secondary vocational education 

This article focuses on the citizenship 

competences of students in secondary vocational 

education (MBO). Citizenship refers to the social 

and civic competences required to live peacefully 

with others. The article describes the development 

of an assessment instrument for citizenship 

competences in secondary vocational education, 

and its results. The conceptual framework 

describes three social tasks that are exemplary of 

citizenship applications of students: ‘acting 

democratically’, ‘acting socially responsible’ and 

‘dealing with civic issues. The instrument 

assesses students’ knowledge, attitude and skills 

pertaining to each social task. The article 

describes the results of assessment of 2500 

students in Dutch secondary vocational 

education. The results show girls score higher 

than boys on most scales. Students from different 

vocations score comparably. The instrument 

provides a reliable and valid measuring instrument 

that can measure the defined citizenship 

competences, which further adds to existing 

instruments thus far not suitable for application in 

secondary vocational education.

Keywords: citizenship, secondary vocational 

education, measuring instrument, evaluative 

function, The Netherlands


