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Appendix
Table A: Frequencies of continuous variables (chapter 2)
Variable

Mean

SD

Min

Max

0

1

-3.071

2.642

Student-student relationships

0

1

-5.220

1.853

Teacher-student relationships

0

1

-4.144

3.494

Self-efficacy

0

1

-4.353

2.580

School student-student
relationships

0

1

-.545

1.028

School teacher-student
relationships

0

1

-.793

1.257

Dependent
Societal involvement
Level 1 variables

Level 2 variables

A
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Table B: Frequencies of categorical variables per student (chapter 2)
Variable

N

%

Male

2,099

50.2%

Female

2,084

49.8%

Native

3,673

87.8%

Non-native

510

12.2%

Neither parent works

127

3%

One parent works

272

6.5%

Both parents work

3784

90.5%

Low

1,309

31.3%

Middle

1,703

40.7%

High

1,171

28%

Low

1,814

43.3%

Medium

1,162

27.8%

High

1,207

28.9%

Authoritarian

263

6.2%

Permissive

7

0.01%

Authoritative

3,913

93.4%

Authoritarian

131

3.1%

Permissive

1,351

32.3%

Authoritative

2,701

64.6%

Authoritarian

104

2.5%

Permissive

2,202

53.6%

Authoritative

1,877

44.9%

Authoritarian

172

4.1%

Permissive

1,109

26.5%

Authoritative

2,902

69.4%

Low

1,595

38.1%

Average

2,099

50.2%

High

489

11.7%

Non-denomination

1,637

39.1%

Denomination

2,546

60.9%

Gender

Generational background

Occupation

Income

Parents education

Parenting: time at home

Parenting: television program

Parenting: homework

Parenting: Internet/video games

Urbanization

Denomination

Appendix | 135

Table C: Correlations (chapter 2)
Variable
1: societal involvement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

.18

.09

.21

.06

.05

-.04

.04

.01

2: teacher-student relationships

.18

1

.24

.21

-.03

.03

-.02

.06

.01

3: student-student relationships

.09

.24

1

.10

.01

-.01

-.03

.04

-.03

4: efficacy

.21

.21

.10

1

.03

.03

-.03

.01

-.04

5: income

.06

-.03

.01

.03

1

-.03

.07

.08

.06

6: parenting: time at home

.05

.03

-.01

.03

-.03

1

.09

.08

.17

7: parenting: television program

-04

-.02

-.03

-.03

.07

.09

1

.40

.42

8: parenting: homework

.04

.06

.04

.01

.08

.08

.40

1

.47

9: parenting: Internet/video games

.01

.01

-.03

-.04

.06

.17

.42

.47

1

A
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Nederlandstalige samenvatting
Het doel van dit proefschrift was te onderzoeken in welke mate scholen bijdragen aan
maatschappelijke participatie. Om burgerschap te bevorderen wordt van scholen verwacht
leerlingen te motiveren om mee te doen in de samenleving, om zelfstandig te kunnen
leven en verantwoordelijkheid te nemen, om bij te dragen aan de gemeenschappen waarin
ze leven, met anderen samen te werken en het eigen en andermans welzijn te verbeteren
(Barrett & Brunton-Smith, 2014; Eurydice, 2017; Zukin et al., 2006). Er zijn weinig empirische
gegevens over de mate waarin scholen bijdragen aan maatschappelijke participatie. In
dit proefschrift stond daarom de bijdrage van scholen aan maatschappelijke participatie
van jongvolwassenen centraal.
Om vast te stellen in welke mate scholen kunnen bijdragen aan maatschappelijke
participatie werden drie voorwaarden voor een open klimaat onderzocht: de leraar-leerling
relaties, de leerling-leerling relaties en het bewustmaken van maatschappelijke onderwerpen
door leraren. We stelden dat deze voorwaarden de basis vormen voor een klimaat dat
een veilige omgeving biedt en leerlingen de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan
discussies over maatschappelijke onderwerpen. Hierdoor zou een open klimaat bijdragen
aan de bereidheid van leerlingen om deel te nemen aan deze discussies. Dit zou dan de
maatschappelijke interesse en maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen stimuleren,
en een belangrijke rol spelen in de motivatie van leerlingen om te participeren in de
samenleving.
Maatschappelijke interesse werd opgevat als nieuwsgierig zijn naar en aandacht hebben
voor de maatschappij en de kwesties die er spelen. De verwachting was daarbij dat
toename van maatschappelijke interesse leidt tot meer maatschappelijke betrokkenheid.
Maatschappelijke betrokkenheid werd opgevat als het belang dat leerlingen hechten aan
maatschappelijke onderwerpen, de relatie tot deze onderwerpen en het persoonlijke
belang dat ze voelen bij deze onderwerpen. De toename van maatschappelijke interesse
en maatschappelijke betrokkenheid tijdens de adolescentie leidt vervolgens, zo was de
veronderstelling, tot meer maatschappelijke participatie in de jongvolwassenheid.
We verwachtten dat de school een belangrijke rol speelt in het stimuleren van
maatschappelijke interesse en betrokkenheid. Om daar een goed beeld van te krijgen,
was het van belang ook rekening te houden met de rol die ouders en vrienden spelen.
Door de invloed van ouders, vrienden en leraren gelijktijdig te onderzoeken, kregen
we een beter beeld van de specifieke bijdrage van de school aan maatschappelijke
participatie.
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Eerder onderzoek liet zien dat de rol van een open klimaat kan verschillen voor leerlingen
met verschillende sociaaleconomische achtergronden (Campbell, 2008; Hooghe &
Dassonneville, 2011; Langton & Jennings, 1968; Neundorf et al., 2016; Niemi et al., 2013).
In dit proefschrift werd daarom onderzocht of de voorwaarden voor een open klimaat
hetzelfde effect hebben op maatschappelijke interesse en maatschappelijke betrokkenheid
voor leerlingen uit hoge en lage sociaaleconomische milieus. Daarbij zijn verschillende
uitkomsten denkbaar. Zo zou een open klimaat vooral van invloed kunnen zijn op leerlingen
die van huis uit over minder hulpbronnen beschikken. Als dat het geval is, zou de invloed
van het klasklimaat de verschillen tussen leerlingen met verschillende achtergronden
kleiner maken en de achterstand van leerlingen uit lagere milieus compenseren. Dit werd
door Campbell (2008) het compensatie effect genoemd. Er zou echter ook verondersteld
kunnen worden dat een open klimaat gunstiger is voor leerlingen die opgroeien in een
omgeving waarin veel hulpbronnen beschikbaar zijn. Een dergelijk ‘acceleratie effect’
komt erop neer dat leerlingen uit hogere sociaaleconomische milieus vanwege de bagage
waarover ze al beschikken, meer profiteren van gunstige omstandigheden en meer leren
in een klas waar de condities optimaal zijn dan leerlingen uit lagere milieus (Campbell,
2008). Om het optreden van deze effecten na te gaan, hebben we ook onderzocht of de
invloed van de voorwaarden voor een open klimaat gelijk waren voor leerlingen met hoger
en lager opgeleide ouders.
In deze studie naar de mate waarin scholen bijdragen aan maatschappelijke participatie
van leerlingen stonden drie doelen centraal. Het eerste doel was om vast te stellen in
welke mate de voorwaarden voor een open klimaat maatschappelijke interesse en betrokkenheid van
leerlingen stimuleren. Het tweede doel was om te vast te stellen in welke mate maatschappelijke
interesse en maatschappelijke betrokkenheid de maatschappelijke participatie in jongvolwassenheid
stimuleren. Het derde doel was om te onderzoeken of het effect van de voorwaarden voor een
open klimaat op de maatschappelijke interesse, betrokkenheid en participatie voor leerlingen uit
verschillende sociaaleconomische milieus verschillend is.
Figuur 1 geeft een overzicht van de variabelen en de relaties tussen die variabelen die in dit
proefschrift centraal staan. Onderzoek naar de veronderstelde relaties vraagt om gegevens
uit verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Omdat dergelijke
longitudinale datasets maar beperkt beschikbaar zijn, gebruikten we de gegevens uit twee
verschillende longitudinale studies — waarvan één uit Nederland en één uit Zweden —
die samen de schoolloopbaan van leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en de periode van jongvolwassenheid bestrijken.
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Figuur 1: Schematische weergave van centrale variabelen en verwachte relaties.
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Samenvatting per hoofdstuk
In dit proefschrift werden vier onderzoeksvragen met vijf deelvragen onderzocht. Hiermee
werden de relaties tussen de variabelen in figuur 1 bestudeerd. De verschillende delen van
het model worden in vier deelstudies onderzocht, die in evenzoveel hoofdstukken werden
gerapporteerd. In het volgende gedeelte wordt een samenvatting van de resultaten per
hoofdstuk kort weergegeven.
Hoofdstuk 2 onderzocht de eerste onderzoeksvraag. In dit hoofdstuk ging het erom in welke
mate positieve leraar-leerling relaties en leerling-leerling relaties de maatschappelijke betrokkenheid
van leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland stimuleren? Een deelvraag was
in welke mate dit effect verschilt voor leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders?
We gebruikten de COOL5-18 data, die gegevens bevatten over 15-jarige leerlingen in de
derde klas van het voortgezet onderwijs in Nederland in 2010/2011. De onderzoeksvragen
werden beantwoord met multilevel analyses op twee niveaus (school, leerling). De
resultaten lieten zien dat leerlingen die aangaven een goede relatie met de leraar en
met medeleerlingen te hebben, meer maatschappelijk betrokken waren. Bij de analyse
van de effecten op schoolniveau vonden we dat op scholen waar de relaties tussen
leerlingen onderling beter waren, leerlingen aangaven meer maatschappelijk betrokken
te zijn. Hoewel leerlingen van zowel lager als hoger opgeleide ouders profijt hadden van
een positieve relatie met hun leraar, is dit effect voor leerlingen met hoger opgeleiden
ouders sterker dan leerlingen met lager opgeleide ouders. Campbell (2008) noemt dit
het acceleratie effect. We vonden ook verschil in de maatschappelijke betrokkenheid
tussen leerlingen van verschillende sociaaleconomische achtergronden. Leerlingen uit
lager opgeleide gezinnen zijn minder maatschappelijk betrokken. Daarbij, gecontroleerd
voor het effect van inkomen en opleidingsniveau van ouders, waren leerlingen met ouders
die werkloos zijn meer maatschappelijk betrokken dan leerlingen van werkende ouders.
Hoofdstuk 3 bouwde voort op het tweede hoofdstuk. Onze intentie was om de tweede
onderzoeksvraag te bestuderen en te onderzoeken in welke mate het effect van leraar-leerling
en leerling-leerling relaties al bestaat op de basisschool? Twee deelvragen werden opgesteld in
dit hoofdstuk. Eerst onderzochten we, als er een relatie tussen leraar-leerling en leerlingleerling is op de basisschool is, in welke mate dit de relaties op de basisschool maatschappelijke
betrokkenheid op de middelbare school beïnvloedt? Ten tweede onderzochten we in welke mate
dit verschilt tussen leerlingen van lager en hoger opgeleide ouders?
We gebruikten twee cohorten met gegevens van leerlingen tussen 12 en 15 jaar oud op
Nederlandse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, uit respectievelijk de
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COOL5-18 studies in 2008/2011 en 2011/2014. De onderzoeksvragen zijn beantwoord met
longitudinale multilevel analyses op twee niveaus (klas, leerling). De resultaten lieten zien
dat leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs meer maatschappelijk
betrokken waren als ze het gevoel hadden een goede relatie met de leraar te hebben.
Als leerlingen op de basisschool aangaven dat ze een positieve relatie met de leraar
hadden, waren ze ook in het voortgezet onderwijs nog steeds meer maatschappelijk
betrokken. Op de basisschool profiteerden leerlingen van lager opgeleide ouders meer
van een goede relatie met de leraar dan leerlingen van hoger opgeleide ouders. Campbell
(2008) definieerde dit als het compensatie effect. De analyses gaven geen steun voor een
effect van goede relaties met medeleerlingen op maatschappelijke betrokkenheid op de
basisschool of in het voortgezet onderwijs.
Hoofdstuk 4 richtte zich op de derde onderzoeksvraag. Hierin werd onderzocht in welke mate
het bewustmaken van maatschappelijke onderwerpen door leraren, ouders en vrienden bijdraagt
aan de ontwikkeling van maatschappelijke interesse tijdens adolescentie? We onderzochten ook
de mate waarin dit verschilt voor leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders?
Omdat voor de beantwoording van deze vragen geen toereikende longitudinale gegevens
van leerlingen op Nederlandse scholen beschikbaar waren, zijn de analyses gebaseerd
op in Zweden verzamelde gegevens uit de YeS panelstudie, waarin leerlingen jaarlijks
werden ondervraagd tussen 2010 (13 jaar) tot 2015 (18 jaar). Latente groeicurvemodellen
maakten het mogelijk om de ontwikkeling van maatschappelijke interesse te meten, om
de ontwikkeling van het bewustmaken van maatschappelijke onderwerpen door leraren,
ouders en vrienden te onderzoeken, en deze aan elkaar te relateren.
De analyses in dit hoofdstuk lieten zien dat leraren maatschappelijke interesse konden
stimuleren door leerlingen bewust te maken van maatschappelijke onderwerpen, zelfs in
aanvulling op de positieve invloed van ouders en vrienden. Het effect van de leraar was
in dit opzicht ook sterker dan dat van ouders en vrienden. Leerlingen van lager opgeleide
ouders profiteerden meer van het bewustmaken van maatschappelijke onderwerpen door
leraren dan leerlingen van hoger opgeleide ouders. Dit relateert aan het compensatie
effect van Campbell (2008). Bovendien onderzochten we de ontwikkeling waarmee
leraren, ouders en vrienden adolescenten bewust proberen te maken van maatschappelijke
onderwerpen, om hiermee de veranderingen tijdens de adolescentie te identificeren. Hier
vonden we dat het de mate waarin leraren leerlingen bewustmaken van maatschappelijke
onderwerpen consistent is tijdens de adolescentie, vrienden over het algemeen vanaf
ongeveer 16 jaar beginnen met het bewustmaken van maatschappelijke onderwerpen en
dat ouders in de loop van de adolescentie minder vaak hun kinderen bewustmaken van
maatschappelijke onderwerpen.
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Hoofdstuk 5 gaf antwoord op de vierde onderzoeksvraag. Hier werd bestudeerd in welke mate
maatschappelijke interesse en maatschappelijke betrokkenheid leiden tot meer maatschappelijke
participatie in jongvolwassenheid? Verder werd onderzocht in welke mate het bewustmaken
van maatschappelijke onderwerpen door leraren, ouders en vrienden, maatschappelijke interesse,
maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke participatie stimuleerden in late adolescentie
en jongvolwassenheid?
De onderzoeksvragen zijn beantwoord op basis van twee cohorten uit de YeS panelstudie.
Eén cohort bestond uit leerlingen op scholen in Zweden die jaarlijks werden ondervraagd
vanaf 2010 (op 13-jarige leeftijd) tot 2015 (op 18-jarige leeftijd). Een tweede cohort bestond
uit leerlingen van 18 jaar in 2012 en 20 jaar in 2014. De relaties tussen maatschappelijke
interesse, maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke participatie tijdens
de adolescentie werden geschat met latente groeicurvemodellen. Ook zijn padmodellen gebruikt om te bestuderen in welke mate maatschappelijke interesse en
maatschappelijke betrokkenheid leiden tot grotere maatschappelijke participatie in
de vroege volwassenheid, en in welke mate het bewustmaken door leraren, naast
ouders en vrienden, maatschappelijke interesse, maatschappelijke betrokkenheid en
maatschappelijke participatie stimuleert in late adolescentie en vroege volwassenheid.
Leerlingen die op 13-jarige leeftijd, in de vroege adolescentie, meer geïnteresseerd en
betrokken waren bij de maatschappij, nemen daar op latere leeftijd vaker aan deel. Deze
bevinding wijst erop dat de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen op jonge
leeftijd de relatie medieert tussen maatschappelijke interesse en maatschappelijke
participatie. Het bestuderen van veranderingen in maatschappelijke interesse,
maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke participatie tijdens de adolescentie
liet zien dat de groei van maatschappelijke interesse was gerelateerd aan de groei
van maatschappelijke betrokkenheid. Dit toont bijvoorbeeld aan dat studenten die
geleidelijk meer geïnteresseerd raakten in de maatschappij, meer kans hebben om in
toenemende te participeren in de maatschappij. Daarentegen, als studenten meer of
minder maatschappelijk betrokken waren, vertaalde dit zich niet naar meer of minder
maatschappelijke participatie.
Verder lieten de resultaten zien dat leerlingen die in de late adolescentie op 18-jarige leeftijd
meer maatschappelijk betrokken waren, als jongvolwassenen, op 20-jarige leeftijd, meer
maatschappelijk participeerden. Maatschappelijke interesse stimuleerde maatschappelijke
betrokkenheid, maar maatschappelijke interesse leidde niet tot meer maatschappelijke
participatie. Daarnaast lijkt het niveau van maatschappelijke participatie op 20-jarige
leeftijd samen te hangen met de maatschappelijke betrokkenheid op 13-jarige leeftijd.
Veranderingen in betrokkenheid tijdens de adolescentie hebben echter geen invloed op
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participatie in de periode van 13 tot 18 jaar. Dit wijst erop dat vroege maatschappelijke
betrokkenheid van belang is voor latere maatschappelijke participatie.
De analyse van de invloed van de school liet zien dat leraren die leerlingen bewustmaken
van maatschappelijke onderwerpen, belangrijk waren voor de latere maatschappelijke
interesse en betrokkenheid van leerlingen (op 18-jarige leeftijd), maar dat deze geen effect
hadden op de latere maatschappelijke participatie (op 20-jarige leeftijd). De invloed van
ouders werd zichtbaar in grotere maatschappelijke interesse op 18-jarige leeftijd, maar niet
in grotere maatschappelijke betrokkenheid of participatie op 18-jarige en 20-jarige leeftijd.
Vrienden bleken vooral van belang via het effect van bewustmaken van maatschappelijke
onderwerpen op maatschappelijke participatie op 20-jarige leeftijd. Er was hier geen
sprake van een relatie met maatschappelijke interesse en betrokkenheid op 18-jarige
leeftijd.
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Overzicht en discussie
Door twee longitudinale studies te gebruiken die samen een relatief lange periode van de
socialisatie van jonge mensen bestrijken (van vroege adolescentie tot jongvolwassenheid)
konden we het effect bestuderen van onderwijs op de maatschappelijke participatie
van leerlingen. We lieten zien dat voorwaarden die bijdragen aan een open klimaat,
maatschappelijke interesse en maatschappelijke betrokkenheid kunnen vergroten, wat
de leerlingen motiveert om als jongvolwassenen te participeren in de maatschappij.
Daarmee wordt onderstreept dat scholen een bijdrage kunnen leveren aan de latere
maatschappelijke participatie van leerlingen. Deze hoofdbevindingen kunnen verder
worden begrepen door te reflecteren op de drie doelstellingen van dit proefschrift, wat
we in de volgende paragraaf zullen doen.
Vaststellen in welke mate de voorwaarden voor een open klimaat maatschappelijke interesse en
maatschappelijke betrokkenheid stimuleren.
Het eerste doel van dit proefschrift was inzicht te geven in het effect van de voorwaarden
die bijdragen aan een open klasklimaat op maatschappelijke interesse en betrokkenheid
van leerlingen. Door positieve relaties met leerlingen en door hen bewust te maken
van maatschappelijke onderwerpen, kunnen leraren leerlingen aanmoedigen om meer
geïnteresseerd en betrokken te zijn in de maatschappij. Naast ouders en vrienden, als
belangrijke socialisatie-actoren, konden ook leraren bijdragen aan maatschappelijke
interesse en betrokkenheid. Dat ouders en vrienden een rol spelen was niet per definitie
verrassend, omdat beide worden beschouwd als de belangrijkste actoren voor socialisatie
van jongeren (Dostie-Goulet, 2009; Koskimaa & Rapeli, 2015; Shani, 2009). De positieve
bijdrage van leraren benadrukt dat scholen gedurende de schoolloopbaan van leerlingen
substantieel kunnen bijdragen aan zowel maatschappelijke interesse als maatschappelijke
betrokkenheid van leerlingen.
Voorgaand onderzoek leidde soms tot de vraag in hoeverre sprake is van een substantiële
bijdrage van leraren (Dostie-Goulet, 2009; Koskimaa & Rapeli, 2015; Neundorf et al.,
2016). Deze studies vonden dat leraren, in vergelijking met ouders of vrienden, slechts
een ondergeschikte rol spelen en richtten zich met name op politieke interesse en
betrokkenheid. In dit proefschrift stonden echter maatschappelijke interesse en
betrokkenheid centraal. Dat, zoals gebleken is, leraren een positieve bijdrage leveren aan
maatschappelijke interesse en maatschappelijke betrokkenheid, hoeft niet te betekenen
dat dit samengaat met een bijdrage aan politieke interesse en betrokkenheid. De rol van
leraren op het maatschappelijke domein is vermoedelijk anders dan voor het politieke
domein. Daarbij wordt wel gewezen op de negatieve connotatie van leerlingen als het
gaat om politiek; ze vinden het irrelevant, complex en saai (Hay, 2007; White et al., 2000).
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Leerlingen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken
en minder geïnteresseerd in politiek (Abdelzadeh, 2016; Lauglo & Øia, 2007; Munniksma
et al., 2017; Schulz et al., 2018).
Toekomstige studies zouden daarom kunnen onderzoeken of maatschappelijke interesse en
maatschappelijke betrokkenheid mogelijk politieke participatie kunnen stimuleren. Vanwege
de geringe invloed van leraren bij het stimuleren van politieke interesse en betrokkenheid
– twee belangrijke voorspellers van politieke participatie (zie Brady et al., 1995; Van Deth
et al., 2007; Verba et al., 1995) –zou een positief effect van maatschappelijke interesse en
betrokkenheid op politieke participatie suggereren dat het aanspreken vanuit politieke
thema’s mogelijk geen effectieve route is om leerlingen te stimuleren om actief in de politiek te
worden. Het stimuleren van politieke participatie is echter wel belangrijk voor democratische
samenlevingen, en levert een belangrijke bijdrage aan de legitimatie en leidende kracht
van de democratie (Dalton, 2008; Verba & Nie, 1972). Daarom zou het interessant zijn om
te onderzoeken of leraren die voorwaarden scheppen voor een open klimaat, discussie over
maatschappelijke onderwerpen aanmoedigen en daarmee maatschappelijke interesse en
maatschappelijke betrokkenheid vergroten, studenten ook motiveren om te stemmen, te
demonstreren tegen politieke ideeën, of in de politiek te werken.
Positieve relaties met medeleerlingen waren ook bevorderlijk voor maatschappelijke
betrokkenheid in het voortgezet onderwijs. Deze positieve relaties met leeftijdsgenoten
hadden echter geen effect op maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen in de
hoogste klas van de basisschool. Hoewel deze bevindingen op het eerste gezicht
enigszins tegengesteld lijken, zoeken we de verklaring in het effect van leeftijd, waarbij
(zoals in hoofdstuk 4 en 5 naar voren kwam) medeleerlingen tijdens de adolescentie in
toenemende mate belangrijk worden (Buhrmester, 1990; Claes & Poirier, 1993; Hojjat &
Moyer, 2017; Larson & Richards, 1991; Steinberg & Monahan, 2007). Omdat de invloed van
leeftijdgenoten en de relaties met medeleerlingen steeds belangrijker worden tijdens
de adolescentie (Buhrmester, 1990; Dostie-Goulet, 2009; Steinberg & Monahan, 2007), is
het goed denkbaar dat de invloed van medeleerlingen en leeftijdgenoten in de vroege
adolescentie minder groot is dan later in de adolescentie. In hoofdstuk 4 lieten we
bijvoorbeeld zien dat vrienden rond de 16-jarige leeftijd beginnen met het bewustmaken
van maatschappelijke onderwerpen. Dat zou erop kunnen wijzen dat leeftijdsgenoten
later in de adolescentie een belangrijkere rol gaan spelen. Dat we op de basisschool geen
effect hebben gevonden, weerspiegelt dan de veranderende, groter wordende rol van
leeftijdgenoten in de adolescentie. Deze verschillende bevindingen voor leerlingen in de
bovenbouw van de basisschool en halverwege het voortgezet onderwijs onderstrepen nog
eens de kracht van ons longitudinale design en laten zien dat het bestuderen van de rol
van scholen op verschillende momenten tijdens de adolescentie nodig is.
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Samengevat concluderen we dan ook dat leraren, door het scheppen van voorwaarden
voor een open klimaat, bijdragen aan de ontwikkeling van maatschappelijke interesse en
betrokkenheid van leerlingen. Zoals hierna aan de orde komt, profiteren echter niet alle
leerlingen daar in gelijke mate van.
Onderzoeken of het effect van de voorwaarden voor een open klimaat voor leerlingen uit verschillende
sociaaleconomische milieus verschillend is.
De tweede doelstelling richtte zich op het geven van inzicht in de rol van
sociaaleconomische achtergrond. Dit proefschrift liet zien dat leerlingen die opgroeien
in situaties waarin veel hulpbronnen beschikbaar zijn, meer geïnteresseerd en betrokken
zijn bij de maatschappij dan leerlingen van minder bevoorrechte komaf. Leerlingen met
hoger opgeleide ouders toonden hogere maatschappelijke interesse en betrokkenheid, ook
in de vroege adolescentie. De invloed van verschillen in sociaaleconomische achtergrond
houdt verband met de vraag naar de wenselijkheid van ongelijkheid op het domein van
burgerschap en maatschappelijke en politieke participatie. Het leidt ook tot de vraag in
hoeverre scholen in staat zijn om die ongelijkheid te verminderen.
In drie van de vier hoofdstukken vonden we dat leerlingen met lager opgeleide ouders meer
baat hadden bij voorwaarden voor een open klimaat dan leerlingen met hoger opgeleide
ouders. Dit bleek uit een sterker effect op maatschappelijke interesse en betrokkenheid.
In lijn met andere studies (bijv. Campbell, 2008; Langton & Jennings, 1968; Neundorf et
al., 2015), bevestigt dit dat de school een compenserend effect kan hebben: leerlingen
van lager opgeleiden ouders profiteren sterker van een open klimaat. Dit wijst erop dat
scholen door een open klimaat te creëren de ongelijkheid in maatschappelijke interesse
en betrokkenheid op basis van de sociaaleconomische achtergrond van leerlingen kunnen
verminderen.
In het tweede hoofdstuk vonden we dat leerlingen van 15 jaar met hoger opgeleide ouders
meer profijt hadden van positieve relaties met leraren dan leerlingen met lager opgeleide
ouders. Deze bevinding wijst op een acceleratie effect (Campbell, 2008), dat ernaar
verwijst dat leerlingen van hogere sociaaleconomische komaf over meer competenties
beschikken om mee te doen en te discussiëren in de klas, en daarom meer profiteren van
de leermogelijkheden die een dergelijk klimaat biedt. Hoewel leerlingen uit beide groepen
profiteren van de voorwaarden voor een open klimaat in de klas, wijst deze bevinding
erop dat scholen bestaande ongelijkheden in maatschappelijke betrokkenheid tussen
studenten met verschillende sociaaleconomische achtergronden kunnen vergroten.
Hoewel enigszins speculatief, zouden de uiteenlopende bevindingen in hoofdstuk 2 en de
andere hoofdstukken kunnen worden verklaard uit de groepering van leerlingen in het
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voortgezet onderwijs door de vroege selectie in het Nederlandse onderwijssysteem. Het
acceleratie effect werd gevonden voor leerlingen op scholen in het voortgezet onderwijs
in Nederland. Leerlingen zijn hier gegroepeerd op basis van academische prestaties. Een
indicatie voor een compenserend effect daarentegen werd gevonden op basisscholen in
Nederland, voordat deze selectie plaatsvindt, en op Zweedse scholen waar selectie pas laat
in de adolescentie plaatsvindt. In Nederland worden leerlingen dus al vroeg gegroepeerd
naar verschillende niveaus op 12-jarige leeftijd, op het moment dat ze overstappen van
de basisschool naar het voortgezet onderwijs (Tikkanen, Bledowski, & Felczak, 2015). Na
de basisschool stromen leerlingen door naar het vmbo (dat uit vier verschillende niveaus
bestaat) of een naar havo of vwo, die leiden naar hoger en wetenschappelijk onderwijs.
Het Nederlandse onderwijssysteem staat dan ook bekend om zijn vroege selectie. In
Zweden begint deze selectie pas later vanaf 16 jaar. In de periode van 7 tot 15 jaar gaan
leerlingen naar de basisschool (grundskola), en stromen dan door naar de middelbare
school.
Eerdere studies lieten de invloed zien van vroegtijdige selectie op onderwijsongelijkheid
voor cognitieve uitkomsten (bijv. Bol, Witschge, Van de Werfhorst, & Dronkers, 2014;
Dronkers, 2015; Hanushek & Wößmann, 2016; Korthals, 2016; Witschge & Van de Werfhorst,
2016). De gepresenteerde resultaten zijn hier mogelijk een weerspiegeling van, omdat in
meer heterogeen (op basis van de leercapaciteiten) samengestelde groepen lager opgeleide
leerlingen meer baat lijken te hebben van een open klimaat en scholen daarmee in staat
zijn om verschillen tussen leerlingen te compenseren. Leerlingen uit gezinnen met hoger
opgeleide ouders kunnen daarentegen meer profiteren van homogeen samengestelde
groepen, na de vroegtijdige selectie in Nederland. Zoals verwacht volgens het acceleratie
effect (Campbell, 2008) leidt een open klimaat er dan toe dat verschillen tussen leerlingen
worden vergroot.
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 kwam naar voren dat scholen verschillen in maatschappelijke
interesse en betrokkenheid tussen leerlingen van verschillende sociaaleconomische
achtergronden verminderen via positieve relaties tussen docenten en leerlingen en
leraren die leerlingen bewustmaken van maatschappelijke onderwerpen. Deze bevinding
is belangrijk omdat het leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus een meer gelijke
positie biedt voor deelname aan de maatschappij.
Onderzoeken in welke mate maatschappelijke interesse en maatschappelijke betrokkenheid leiden
tot grotere maatschappelijke participatie.
Met het derde doel wilde het onderzoek inzicht geven in de manier waarop onderwijs
kan bijdragen aan bevordering van maatschappelijke participatie. De resultaten lieten
zien dat, conform de verwachting, zowel maatschappelijke interesse als maatschappelijke
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betrokkenheid leiden tot grotere maatschappelijke participatie. Daarbij doen zich
verschillen voor tussen de vroege en latere adolescentie. In de vroege adolescentie vonden
we dat leerlingen die meer maatschappelijk betrokken waren ook meer participeerden.
Leerlingen die meer geïnteresseerd waren, waren ook meer betrokken. De relatie tussen
maatschappelijk belang en maatschappelijke participatie loopt dus via de invloed van
maatschappelijke betrokkenheid. Bij leerlingen die tussen 13-jarige en 18-jarige leeftijd
meer geïnteresseerd werden, werd ook de participatie vergroot. De eveneens toenemende
maatschappelijke betrokkenheid speelde daarbij geen rol. Ook vonden we dat leerlingen die
meer maatschappelijk betrokken waren in late adolescentie, daarna als jonge volwassenen
vaker maatschappelijk participeerden. Maatschappelijke interesse op 18-jarige leeftijd
bevorderde wel maatschappelijke betrokkenheid in de late adolescentie, maar had geen
effect op maatschappelijke participatie als jongvolwassene. Hoewel dat wijst op een
mediatie effect, werd er geen effect van maatschappelijke interesse via maatschappelijke
betrokkenheid op maatschappelijke participatie gevonden.
Verder lieten de bevindingen zien dat maatschappelijke betrokkenheid in de vroege
adolescentie indicatief was voor participatie in de jongvolwassen periode. Deze
bevinding is om twee redenen van belang. Ten eerste wijst dat erop dat het van belang
is om al vroeg maatschappelijke interesse en betrokkenheid te stimuleren. In de vroege
adolescentie kan het creëren van een omgeving waarin leerlingen zich veilig voelen en
over maatschappelijke onderwerpen willen spreken, hun interesse en betrokkenheid
in de maatschappij vergroten. Dat draagt bij aan grotere participatie in de vroege
volwassenheid. Ten tweede kunnen scholen de ongelijkheid in maatschappelijke
betrokkenheid in de vroege adolescentie verminderen, en daarmee gelijkere kansen
creëren voor leerlingen die in die fase minder betrokken zijn. De bevinding dat scholen
ongelijkheid in maatschappelijke interesse en betrokkenheid al in de fase van vroege
adolescentie kunnen compenseren, geeft een indicatie dat scholen vanaf deze leeftijd
kunnen inzetten op vermindering van ongelijkheid.
Door het gebruik van longitudinale studies waarmee een belangrijk deel van de
schoolloopbaan in het funderend onderwijs bestreken wordt, konden we de rol van
scholen bij de bevordering van maatschappelijk te participatie van leerlingen en hun
participatie als jongvolwassenen inzichtelijk maken.
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Toekomstig onderzoek
Eerdere studies hebben al het belang van een levensloopperspectief benadrukt om
inzicht te geven in de invloed van de patronen en processen tijdens de adolescentie op
toekomstig gedrag (bijv. Amnå et al., 2009; Dijkstra, 2012). De longitudinale benadering
die in dit proefschrift gevolgd is, vergroot de kennis over de bijdrage van scholen aan
de maatschappelijke participatie later in het leven. De analyses maakten duidelijk
dat niet alleen ouders en vrienden, maar ook de leraar bijdraagt aan

de ontwikkeling
van maatschappelijke interesse en betrokkenheid tijdens de adolescentie, en daarmee
toekomstige maatschappelijke participatie vergroot.
Hoewel we vanwege de leesbaarheid op meerdere plaatsen causale formuleringen hebben
gebruikt, is een zorgvuldige benadering van belang. Het ontbrak aan mogelijkheden
voor een directe causale toetsing van het effect van maatschappelijke interesse op
maatschappelijke betrokkenheid, en van maatschappelijke betrokkenheid op latere
maatschappelijke participatie. Door het gebruik van twee longitudinale datasets, waarmee
een relatief lange periode van vroege adolescentie tot vroege volwassenheid bestreken
werd, en de toepassing van geavanceerde longitudinale analyses waarmee maximaal
gebruik werd gemaakt van het grote aantal meetmomenten tijdens de schoolloopbaan,
zet dit proefschrift niettemin een goede stap in de juiste richting. Ondanks het ontbreken
van een rechtstreekse toetsing van causale claims, versterkt dit tijdsperspectief de
aannemelijkheid van een causale interpretatie van de relatie tussen school en de latere
maatschappelijke participatie van leerlingen.
De mogelijkheden voor longitudinale analyse die een lange periode van de levensloop beslaan
zijn vaak beperkt. Dat is ook hier het geval. We waren echter in de gelukkige omstandigheid
om, ondanks beperkingen in duur en variabelen, twee longitudinale datasets (één uit
Nederland en één uit Zweden) te kunnen benutten, die samen vruchtbare mogelijkheden
boden voor analyse van de effecten van scholen op maatschappelijke participatie van
adolescentie tot de vroege volwassenheid. De Nederlandse en Zweedse context hebben
voldoende overeenkomsten om beide in combinatie te kunnen analyseren en interpreteren.
Zowel Nederland als Zweden scoren bijvoorbeeld vergelijkbaar op de Gini-index en hebben
vergelijkbare sociaaleconomische profielen in termen van inkomensongelijkheid (Eurostat,
2013), beide zijn hoogontwikkelde sociale welvaartsstaten (Esping-Andersen, 1990), scoren
vergelijkbaar op kinderwelzijn (Bradshaw, Martorano, Natali, & De Neubourg, 2013) en hebben
een vergelijkbaar bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking (Wereldbank).
Beide landen scoren vergelijkbaar op de Human Development Index ( Jahan, 2016), voor wat
betreft (verwachte) onderwijsdeelname, bruto nationaal inkomen, genderongelijkheid en
onderwijsongelijkheid (Human Development Report, 2016).
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Waar de Nederlandse en Zweedse samenlevingen voldoende gemeenschappelijke
kenmerken hebben om gegevens uit beide landen te benutten voor schatting van ons
model, hebben we al gewezen op een belangrijk verschil in de onderwijssystemen van
beide landen, waar het gaat om de verschillende momenten van selectie en de invloed
daarvan op compensatie of acceleratie effecten van een open klimaat. Ook waar het gaat
om een open klimaat lijkt sprake van een verschil. Leerlingen in Zweden zijn positiever over
het deelnemen in de klas en aan de maatschappij (Daas et al., 2014; Munniksma et al., 2017;
Schulz et al., 2018). Die meer positieve opstelling leidt tot de verwachting dat de condities
voor een open klimaat in Zweden eerder tot deelname aan discussies kan leiden, dan in
Nederland waarin leerlingen meer terughoudend zijn. Zweedse leerlingen hebben dus meer
kans om te profiteren van de voorwaarden voor een open klimaat. Niettemin vonden we in
beide landen positieve effecten van een open klimaat op maatschappelijke betrokkenheid.
Dit zou kunnen betekenen dat er op Nederlands scholen onbenut potentieel is, en het effect
van scholen op maatschappelijke interesse en betrokkenheid verder versterkt zou kunnen
worden door meer werk te maken van een positief en open klasklimaat en de positieve
houding tegenover dit open klimaat van leerlingen verder te vergroten.
Om meer inzicht te krijgen in de lange termijneffecten van scholen op maatschappelijke
participatie in Nederland, is het verzamelen van longitudinale data van belang. Bij het
opzetten van een longitudinale dataset bieden de YeS data een goed voorbeeld. Het
opnemen van meerdere cohorten, met meerdere momenten van dataverzameling met een
breed leeftijdsbereik van 13-30 jaar, en een brede set variabelen, met veel aandacht voor het
tegengaan van tussentijdse uitval leidt, zo laat de YeS-studie zien, tot een rijke dataset voor
analyse van socialisatieprocessen van adolescentie tot de volwassenheid. Opgemerkt moet
worden dat de gegevens in slechts één stad in Zweden werden verzameld, hoewel deze
stad door de onderzoekers als overwegend representatief voor de Zweedse bevolking wordt
gezien (Amnå et al., 2009). Bij het opzetten van een vergelijkbare gegevensverzameling in
Nederland is het van belang om de overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs
nauwlettend in de gaten te houden, vanwege het risico op (selectieve) uitval en het
belang van dit transitiemoment voor de verdeling van onderwijskansen. De effecten van
vroegtijdige selectie zijn interessant en van belang voor een goed inzicht in de bijdrage van
onderwijs en de rol van de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs op latere
uitkomsten. De overgang van primair naar het secundair onderwijs is echter ook gevoelig
voor uitval in deelname, zoals ook in hoofdstuk 3 naar voren kwam.
In aanvulling op deze longitudinale kwantitatieve gegevens kan ook mixed-methods
onderzoek met meer kwalitatieve gegevens bijdragen aan inzicht in de specifieke
mechanismen waarmee discussie over maatschappelijke onderwerpen bijdraagt aan
maatschappelijke interesse en betrokkenheid. Verder onderzoek zou zich moeten
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richten op de mechanismen die ten grondslag liggen aan het voeren deze discussies,
de aard van deze discussies en de vraag hoe deze discussies leiden tot een toename van
maatschappelijke interesse en maatschappelijke betrokkenheid (bijv. Erentraite, 2012;
Klofstad, 2010; Neundorf et al., 2016; Rubin, 2012). Interviews met leerlingen en docenten en
observaties van interacties in de klas kunnen verder inzicht geven in de mechanismen en
interacties die maatschappelijke interesse en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren.
Ook bieden observaties op scholen ruimte voor verdere verkenning van het concept en de
mechanismen die de positieve effecten van een open klimaat verklaren. Dit proefschrift
bestudeerde drie aspecten die een belangrijk onderdeel lijken van de voorwaarden voor een
open klimaat. Deze leiden ook tot verdere vragen, zoals hoe een open klimaat optimaal kan
worden geconceptualiseerd en wat de centrale mechanismen zijn die daarin een rol spelen.
Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om de specifieke interacties te onderzoeken die leiden tot
groei als burgers of de omstandigheden die leerlingen belangrijk vinden voor hun bereidheid
deel te nemen aan discussies op school of in de klas (zie Maurissen et al., 2018). Bij het opzetten
van een nieuwe longitudinale gegevensverzameling zouden we dan ook voorstellen om een
mixed-methods aanpak toe te voegen aan de kwantitatieve gegevensverzameling.
In de analyses in dit proefschrift is geen aandacht besteed aan de rol van (sociale) online
media. In de afgelopen jaren is online media, als een uitbreiding van offline participatie, of
een socialiserende trainingsruimte voor offline participatie, steeds belangrijker geworden
(bijv. Millwood Hargrave & Livingstone, 2006; Rheingold, 2008; Shah et al., 2005; Xenos et
al., 2014). Het opnemen van online media zou een relevante toevoeging zijn geweest, omdat
die zich concentreert op de persoonlijke sociale omgeving van jongeren. De belangrijkste
reden om ons niettemin op ‘offline participatie’ te richten is dat toevoeging van online
uitingen een te optimistisch beeld van participatie zou kunnen geven. Er is weinig
twijfel dat sociale media kan fungeren als nieuwe uiting van participatie (Oser, Hooghe,
& Marien, 2013) en online deelname groepen bereikt die anders niet zouden hebben
deelgenomen (Vissers & Stolle, 2014). De meeste adolescenten gebruiken wel een of andere
vorm van sociale media, en als deze waren opgenomen zouden mogelijk sterkere effecten
van leeftijdgenoten en grotere deelname aan de samenleving zijn gevonden. Toch hebben
we daarvoor niet gekozen, onder meer vanwege het belang van actieve offline participatie
en deelname aan de samenleving. Activiteiten zoals vrijwilligerswerk, gemeenschapswerk
of mantelzorg laten zich maar moeilijk vervangen door onlineactiviteiten. Hoewel we
het belang van de vraag wat de bijdrage van onlineactiviteiten aan maatschappelijke
participatie is en in welke mate online participatie bijdraagt aan het tegengaan van
negatieve effecten van individualisering niet willen ontkennen, doet dat aan het belang
van offline participatie niet af. Dat neemt niet weg dat het zinvol is ook de rol van (online)
media in toekomstige studies over maatschappelijke participatie mee te nemen.
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Conclusie
Dit proefschrift laat zien dat scholen kunnen bijdragen aan maatschappelijke participatie
van jongvolwassenen. Door de voorwaarden te scheppen voor een open klimaat waarin
leerlingen worden aangemoedigd om mee te doen aan discussies, kennismaken met
andere opvattingen, en leren met verschillende perspectieven om te gaan, kunnen
scholen de maatschappelijke interesse en betrokkenheid van leerlingen vergroten. Op
die manier kunnen scholen leerlingen motiveren in hun latere leven actief mee te doen
in de maatschappij. Zowel leerlingen uit hogere als lagere sociaaleconomische milieus
profiteren van een dergelijk open klimaat, en raken meer maatschappelijk betrokken en
geïnteresseerd. We vonden aanwijzingen dat scholen ongelijkheid in verschillen tussen
maatschappelijke interesse en betrokkenheid van leerlingen van verschillende komaf
kunnen verminderen. Dit proefschrift laat dan ook zien dat scholen de maatschappelijke
participatie van leerlingen kunnen bevorderen. Dat is een belangrijke ondersteuning van
het beroep dat samenlevingen doen op scholen om bij te dragen aan bevordering van
burgerschap en sociale integratie. Dat beroep, waarvan ook in Nederland sprake is, is
in toenemende mate van belang, vanwege de uitdagingen als gevolg van de erosie van
sociale cohesie en het bevorderen van de overgang naar participatiesamenlevingen.
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Western European societies are confronted by significant
new challenges. Recent welfare state reforms have increased
the importance of citizens’ interdependency and governments have been appealing to citizens to participate in society without relying on governmental institutions. Many
countries have placed greater responsibility on schools in
order to enable and stimulate them to focus on citizenship
and contribute actively to students’ participation in society.
By using longitudinal data, this book shows in four quantitative empirical studies to what extent schools can contribute
to students’ participation in society as adults. The findings
show that teachers can increase students’ interest and stimulate their involvement in society by creating positive interrelations with their students and by making students aware
of issues that are ongoing in society. Additionally, teachers
are able to compensate for social inequalities due to adolescents’ home situations with respect to being interested
or feeling involved in society. This thesis confirms—what
school policies in many developed countries assumed—that
schools can promote societal participation and, to some degree, contribute to overcoming challenges due to eroding
social coherence and advancing the transition toward participatory societies.
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