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Betreft

Onderzoek burgerschap

Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat uw school deel uitmaakt van een groep
scholen die geselecteerd is voor een steekproef aangaande een onderzoek
naar de burgerschapscompetenties van Nederlandse jongeren. Graag doe
ik middels deze brief een beroep op uw medewerking aan dit onderzoek.
Burgerschap
Het verzorgen van burgerschapsonderwijs is een belangrijke en mooie
opdracht voor scholen. Scholing gaat immers verder dan louter het
overbrengen van kennis. Ook sociale en maatschappelijke vorming
behoren tot de kerntaken van het onderwijs. Scholen kunnen een
belangrijke rol spelen bij de toerusting van jongeren om op een
succesvolle wijze te functioneren in de Nederlandse samenleving en doen
dat ook.
Sinds 2005 is de bevordering van burgerschapscompetenties in de wet
verankerd. Ik ben voornemens om deze opdracht te verduidelijken en
heb daarvoor 29 november jI. een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer
gestuurd.
Onderzoek
Ik vind het van belang dat we meer kennis vergaren over wat jongeren
nodig hebben aan burgerschapscompetenties en wat hun kennisniveau is.
Ook is het wenselijk meer inzicht te hebben in de ontwikkeling van het
burgerschapsonderwijs in Nederland. Tot slot is het van belang om te
weten hoe ons burgerschapsonderwijs zich verhoudt tot vergelijkbare
landen en hoe de kennis van Nederlandse leerlingen op dit gebied is ten
opzichte van leerlingen in andere landen. Echter, deze kennis is nog
onvoldoende beschikbaar.
Om die reden doet Nederland in 2022 wederom mee aan het
International Civic & Citizenship education Study (ICCS). Daar aan
voorafgaand vindt in 2020 op mijn verzoek een op Nederland gericht
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onderzoek plaats. Dit levert een beter en frequenter inzicht op in de
burgerschapscompetenties van jongeren en stelt ons in staat om scholen
adequaat te ondersteunen.
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Verzoek
De informatie die dit onderzoek zal opleveren is dus van groot belang.
Om die reden stuur ik deze brief en wil ik u vragen te overwegen of uw
school aan dit onderzoek kan deelnemen. Wel wil ik benadrukken dat
participatie op vrijwillige basis is.
Ik realiseer mij terdege dat u als school vaak gevraagd wordt mee te
doen aan onderzoek en dat u een drukke periode tegemoet gaat. Een
zorgvuldige afweging van nut en noodzaak is dus van belang en het is
begrijpelijk dat u niet op elk verzoek kunt ingaan. Echter, aan succesvolle
uitvoering van dit onderzoek hecht ik veel waarde.
De activiteiten waaraan uw medewerking wordt gevraagd zijn beperkt
qua tijd en inspanning. Het gaat om het afnemen van een vragenlijst voor
leerlingen in enkele klassen en een vragenlijst voor een aantal leraren.
Afname zal plaatsvinden op een in overleg te bepalen moment in het
voorjaar van 2020.
Universiteit van Amsterdam
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van
de Universiteit van Amsterdam en wordt gefinancierd door het Ministerie
van OCW. De Universiteit van Amsterdam beschikt over veel expertise
over dit onderwerp en vormt een van de zwaartepunten voor onderzoek
naar burgerschapsonderwijs in Nederland. Het onderzoek staat onder
leiding van dhr. prof. dr. Anne Bert Dijkstra. Voor nader contact kunt u
desgewenst contact opnemen met dhr. dr. Remmert Daas
(r.j.m.daas©uva.n!).
U ontvangt deze brief niet rechtstreeks van het Ministerie van OCW, maar
via de Universiteit van Amsterdam. De reden daarvan is de strikte
bescherming van de anonimiteit van scholen die aan het onderzoek
meedoen. Alleen de direct betrokken onderzoekers en hun medewerkers
zijn daarvan op de hoogte. Deze informatie wordt niet gedeeld met het
Ministerie van OCW.
Belang
Zoals hiervoor aangegeven denk ik dat uitvoering van dit onderzoek een
belangrijke bijdrage kan leveren aan het burgerschapsonderwijs in
Nederland. Dat belang is zodanig dat ik u via deze brief wil vragen te
overwegen o u
•gelijkheden ziet met uw school aan het onderzoek
mee te wer:~~i.
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