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Figuur 1 -  Het belang van leven in een democrat ie ( in procenten)(bron: Rappor t  ADKS, februari  2021)

H
oe denken scholieren in 
het voortgezet onderwijs 
over politiek en de demo-
cratische waarden van de 
rechtsstaat, zoals vrij- 
heid, gelijkheid, en solida-

riteit en zijn er verschillen tussen vmbo-, 
havo- en vwo-leerlingen? In het schooljaar 
2019/2020 onderzochten wij met het 
Adolescentenpanel Democratische Kern-
waarden en Schoolloopbanen (ADKS) de 
opvattingen over politiek en democratie 
van circa 2.200 tweedeklassers in tientallen 
scholen in Nederland. De resultaten van  
dit onderzoek zijn onlangs in een rapport 
gepubliceerd.1 Dit onderzoek volgt op een 
eerder rapport2, waarvoor grotendeels de-
zelfde leerlingen in het eerste jaar van de 
middelbare school zijn ondervraagd.

De opleidingskloof in betrokkenheid bij de democratie en politiek benadrukt 
het belang van grotere rol burgerschapsonderwijs.

PA U L A  T H I J S  &  L A U R A  M U L D E R

ABSTRACT
Het onderzoek laat zien dat jongeren 
in de tweede klas nog weinig bezig zijn  
met politiek en democratie. De helft van  
de jongeren geeft aan het een beetje  
of erg belangrijk te vinden om in een  
democratie te leven, 35 procent heeft  
er geen uitgesproken mening over en 
ongeveer een op de zeven leerlingen 
zegt het niet belangrijk te vinden. Ter  
vergelijking: uit verschillende onder-
zoeken onder volwassenen blijkt dat 
rond de 90 procent het belangrijk vindt  
om in een democratie te leven.3 Onge-
veer een derde van de leerlingen weet 
niet of zij in een democratie leven of 
denkt zelfs van niet. Ruim 65 procent 
denkt wel in een democratie te leven. 
Leerlingen in de tweede klas hebben ook  
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weinig interesse in de politiek. De helft  
van de leerlingen zegt niet geïnteres- 
seerd te zijn in de politiek en slechts een  
kwart zegt minstens een beetje inte-
resse in politiek te hebben. Bovendien 
is de interesse in politiek en in maat- 
schappelijke thema’s gedaald ten op-
zichte van een jaar eerder, toen deze 
jongeren in de eerste klas zaten.
Deze resultaten zijn op zich niet zo op-
merkelijk. Concepten als democratie en  
politiek zijn nog erg abstract voor 
13-jarige jongeren, en sluiten weinig aan  
bij hun belevingswereld. Als specifieker 
wordt gekeken naar steun voor demo-
cratische kernwaarden, zoals gelijkheid 
of vrijheid van meningsuiting, blijkt dat 
ruim 80 procent van de leerlingen deze 
waarden onderschrijft.
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Het Adolescentenpanel Democra- 
tische Kernwaarden en Schoolloop-
banen (ADKS) is een meerjarig inter- 
disciplinair onderzoek waarbij enkele 
duizenden Nederlandse leerlingen 
gedurende hun voortgezetonderwijs-  
loopbaan worden gevolgd om de 
ontwikkeling van democratische 
kernwaarden bij jongeren in kaart te 
brengen en te onderzoeken welke rol 
scholen in de burgerschapsvorming 
kunnen spelen. 
Het ADKS-onderzoek wordt uitgevoerd 
door de Universiteit van Amsterdam,  
in opdracht van het Ministerie van  
Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-
relaties en in samenwerking met 
ProDemos: Huis voor democratie en  
rechtsstaat, het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. 

VERSCHILLEN
Zorgelijk zijn wel de grote verschillen die  
we al in de onderbouw signaleren, met  
name tussen vwo’ers en vmbo’ers. Leer-
lingen op het vwo vinden het leven in 
een democratie veel vaker belangrijk dan  
leerlingen op het vmbo (71 procent versus 
34 procent), denken vaker in een demo- 
cratie te leven (84 procent van de vwo-
leerlingen versus 49 procent van de 
vmbo-leerlingen), zijn vaker voornemens 
te gaan stemmen (87 procent versus 67 
procent) en hebben meer vertrouwen in 
ambtsdragers zoals politici, rechters en  
de politie. Dit zijn verschillen die ook 
onder volwassenen met grote regelmaat 
worden aangetroffen. Het is opmerkelijk 
dat deze verschillen al op zulke jonge 
leeftijd zijn te traceren. Dit sluit aan bij het 
dreigbeeld van de ‘diplomademocratie’: 
een democratie die vooral goed werkt 
voor en wordt gedomineerd door hoger-
opgeleiden.4

LEREN OVER POLITIEK
Als jongeren al kennis over democratie 
en politiek hebben opgedaan, van wie 
krijgen zij deze kennis dan? In ons  
onderzoek geeft ruim een derde van de  
tweedeklassers aan het meeste over poli- 
tiek te leren via de media, gevolgd door  
ouders (33 procent) en leraren of school  
(26 procent), maar weinig jongeren pra- 
ten regelmatig met hun ouders over poli-
tiek of over maatschappelijke problemen. 
70 procent van de leerlingen geeft aan  
hoogstens een aantal keer per jaar met  
ouders over politiek te praten. Een ver- 
gelijkbaar deel van de leerlingen zegt 
zelden met leraren over politiek en maat-
schappij te praten. Wel lijken leerlingen  
in de tweede klas iets vaker met leraren 
over politiek te praten dan in de eerste 
klas het geval was. 

BURGERSCHAPSONDERWIJS
De grote opleidingsverschillen in betrok- 
kenheid bij de democratie en politiek be- 
nadrukken het belang van burgerschaps-
onderwijs, en dan met name op het vmbo.  
Het feit dat de opleidingskloof al 
zichtbaar is als jongeren nog 
maar net op de middelbare 
school zitten, is een indicatie 

dat vmbo’ers over het algemeen van  
huis uit minder over de democratie en 
politiek meekrijgen. Dit vraagt om een 
sterkere rol van het burgerschapsonder-
wijs, met name op het vmbo. Het 
burgerschapsonderwijs moet daarom zo  
worden ingericht dat het deze jongeren  
in staat stelt om op gelijke voet aan onze 
democratie deel te nemen. Een goed 
functionerende democratie staat of valt 
immers bij een gelijkwaardige participatie 
van alle burgers. u
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REACTIE OP HET ADKS-RAPPORT

PRAKTISCHE TIPS
Persoonlijk was de uitkomst van het ADKS-rapport 
geen verrassing voor mij. Vanaf het eerste jaar dat ik 
op een middelbare school lesgaf - ongeveer tien jaar 
geleden - viel het mij al op dat de verschillen tus- 
sen de niveaus in de brugklas al aanwezig waren op 
het gebied van burgerschap, kennis over politiek en 
democratie. 

In de bovenbouw van het vmbo krijgen leerlingen 
het verplichte vak maatschappijleer. Opvallend was 
dat leerlingen in klas 3 en 4 ontzettend weinig kennis 
over onze samenleving, democratisch burgerschap 
en de maatschappelijke problematiek hadden. Het is 
onmogelijk deze kloof in één jaar te compenseren. 
Ik pleit daarom voor meer landelijke prioritering van 
het vak in het vmbo. 

Op basis van mijn ervaringen heb ik zes jaar geleden 
wat betreft onderwerpen als democratie onderzoek 
gedaan naar de ontstane kloof tussen onder- en 
bovenbouw. Voor verankering van een vak als maat-
schappijleer en burgerschapsvorming is het aller- 
eerst van belang dat dit prioriteit krijgt bij de school-
leiding. Daarnaast is het noodzakelijk een vaste kern 
van docenten te hebben die een doorlopende leerlijn 
starten vanaf het eerste tot en met het vierde jaar. 
Vervolgens zullen er, ter verkleining van het verschil 
tussen vmbo en havo/vwo, in het vmbo meer les-
uren aan Mens & Maatschappij, maatschappijleer en 
burgerschap moeten worden besteed (omdat ze dit 
thuis niet of (te) weinig meekrijgen). Een bevoegde, 
bevlogen docent maatschappijleer die lesmethoden 
durft los te laten en de doelgroep kent moet vak-
gericht onderwijs geven.
 
Als proef ben ik met vmbo-leerlingen (bb-kb) een  
debatgroep gestart. Zij deden mee aan debat-
wedstrijden van het Nederlands Debat Instituut en 
reisden door heel Nederland. Veel leerlingen waren 
nog nooit de provincie uit geweest. Ook werden 
contacten gelegd met leerlingen van andere scholen, 
met andere culturele achtergronden. Op school en  
in samenwerking met de gemeente werden jaarlijks 
debatten georganiseerd waarbij politici met leer-
lingen in gesprek gingen. Dit leverde mooie levens-
ervaringen op. Thee, frisdrank, koekjes en aandacht 
brachten de leerlingen in hun vrije tijd naar school. 
Na twee jaar debatteren en Kamerdebatten bekijken 
‘durfden’ ze het tegen hun medeleerlingen van de 
havo en het vwo op te nemen. Deze debatervaringen 
vergrootte het zelfvertrouwen van vmbo-leerlingen 
en het geloof dat zij ertoe doen en wel degelijk 
invloed op de politiek kunnen uitoefenen. 

DOCENT MAATSCHAPPIJVAKKEN VO  
& LERARENOPLEIDER
(De naam van de docent is bij de redactie bekend)
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ENTHOUSIASMEER LEERLINGEN
Binnen het vak maatschappijleer is het onderdeel democratie een 
constante factor. Als we binnen het vmbo kijken dan vinden veel 
leerlingen het onderdeel democratie vaak taai en langdradig. Als 
docent ben je snel geneigd om het te hebben over zaken zoals de 
Trias Politica, constitutionele monarchie, Tweede Kamer en soms, als 
we er zin in hebben, ook nog over de waterschappen, gemeenten 
enzovoorts. Het zijn onderdelen waarbij leerlingen vaak afhaken en 
roepen: ‘Dit is saai, waarom boeit dit?’. Veel docenten weten dat dit 
het moment is om de leerlingen bij de kladden te grijpen en hen te 
vertellen waarom dit nou eigenlijk wel boeit. Ook is het taalgebruik 
van politici vaak zeer ingewikkeld voor leerlingen uit het vmbo. 
Hierdoor haken veel leerlingen snel af.
Verder wordt er door vmbo-leerlingen vaak gesteld dat er voor hen 
vanuit de politiek weinig aandacht is, waardoor zij zich afvragen wat 
zij met deze informatie over politiek moeten als er toch niet wordt 
geluisterd?’ Het is dan ook een uitdaging om het voor leerlingen 
zo interessant mogelijk te houden waardoor zij wel informatie 
meenemen voor hun eigen handelen in de maatschappij. Er zijn veel 
manieren om leerlingen dit duidelijk te maken en eenieder zal zijn of 
haar eigen manier hierin vinden. Mocht dat toch nog lastig zijn, dan 
volgen hieronder wat tips vanuit de praktijk.

1. Maak het inzichtelijk en begrijpelijk voor de leerlingen. Politiek  
is voor veel van hen een ver-van-hun-bedshow. Door herken- 
bare situaties en voorbeelden te gebruiken wordt het vaak tast-
baarder. Een mooi voorbeeld hierbij is: ‘De klas gaat op stap. Jullie 
gaan bowlen maar drie leerlingen kunnen dat niet betalen. Wat 
doen jullie?’ Via dit voorbeeld kan de link worden gelegd naar 
de verzorgingsstaat en de sociaaldemocratie. Door eerst een 
voorbeeld van democratie in praktijk te laten zien, is het vaak 
gemakkelijker om de theorie te behappen. 

2. Koppel democratie aan maatschappelijke onderwerpen en de 
actualiteit. Democratie is immers meer dan alleen wat er zich op  
het Binnenhof afspeelt. Democratie is ook demonstreren, pers-
vrijheid en je mening mogen uiten. Onderwerpen als racisme, 
abortus en vrijheid van meningsuiting zijn onderwerpen die 
onze leerlingen aan het hart gaan en prima aan lessen over onze 
democratie en politiek zijn te koppelen. 

3. Klassengesprek: door regelmatig met een klas over ethische 
kwesties en/of pijnlijke onderwerpen (slavernij verleden, radicali- 
sering, sociale media enzovoorts) te praten, creëer je de mogelijk- 
heid om leerlingen te leren dat in een samenleving niet ieder-
een hetzelfde over onderwerpen zal denken en dat het, ondanks 
dat dat moeilijk is, een belangrijk onderdeel van democratie is. 
Dit is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. Iedere docent 
weet dat om een dergelijk gesprek te kunnen voeren de basis  
op orde moet zijn en er in de klas een veilige sfeer moet zijn.  
De docent heeft hier een essentiële rol in; door neutraal (zover  
dit mogelijk is, soms kan je niet neutraal zijn) te blijven, te 
luisteren, waar nodig te de-escaleren, en vragen te stellen die de 
leerling uitdaagt om kritisch naar zijn of haar eigen mening en  
die van anderen te kijken. 

4. Organiseer Scholierenverkiezingen. Hierdoor ervaren de leer- 
lingen het democratisch stemproces.

JUDITH DEKKER EN LOTTE VAN WALSTIJN
Bestuursleden Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer.


