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Een opbrengstgerichte aanpak voor burgerschapsonderwijs
Lianne Hoek, MSc., dr. Anke Munniksma & prof. dr. Anne Bert Dijkstra
Universiteit van Amsterdam

Achtergrond

Methode

• Recentelijk meer aandacht voor kenmerken van effectief burgerschapsonderwijs
(Schulz et al., 2017) en in NL aanscherping wettelijke burgerschapsopdracht
• Opbrengstgerichte aanpak belangrijke voorspeller van leeropbrengsten (Van
Geel et al., 2016) – maar nog niet beproefd in context van burgerschapsonderwijs
• Brede visie van onderwijskwaliteit (kwalificatie en socialisatie) (Dijkstra et al, 2017)

• Vijf bouwstenen opbrengstgerichte aanpak gebaseerd op literatuur
• Opbrengstgerichte aanpak  burgerschapsonderwijs  positief effect op
leeropbrengsten
• Theoretische reflectie op de haalbaarheid van een opbrengstgerichte aanpak
voor burgerschapsonderwijs

Visie
formuleren

Leerdoelen
opstellen

Curriculum
ontwerpen

Leeropbrengsten
in kaart brengen

kernvakken

Bevindingen
Opbrengstgerichte aanpak voor burgerschapsonderwijs lijkt goed mogelijk, maar
vereist aandacht voor drie belangrijke kenmerken van burgerschapsonderwijs:
1. Normatief karakter van burgerschapsonderwijs
2. Beschikbaarheid en kwaliteit van meetinstrumenten
3. Relatief jonge traditie van in kaart brengen leeropbrengsten

Evaluatie van
verandering
burgerschapsonderwijs

Interactievraag
De betekenis en invulling van burgerschap in het onderwijs is (ten minste tot op
zekere hoogte, cf. Eidhof et al., 2016) een normatief, en daardoor in essentie
betwist concept (Westheimer & Kahne, 2004). Welke implicaties heeft dit gegeven
voor de vierde bouwsteen van een opbrengstgerichte aanpak ‘leeropbrengsten in
kaart brengen’?
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