Aan de ouders van leerlingen in leerjaar 2

Amsterdam, februari 2020
Geachte ouders/verzorgers,
De school van uw kind doet mee aan een landelijk onderzoek naar burgerschapsvorming in het
voortgezet onderwijs. Het onderzoek vindt plaats in het kader van een internationale studie en staat
bekend als het ICCS-onderzoek (International Civic and Citizenship Education Study). In Nederland
wordt het onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam,
Gion, Kohnstamm Instituut en Cito. In deze brief geven wij uitleg over het onderzoek.
Het doel van dit onderzoek
Het onderzoek gaat over hoe scholen leerlingen voorbereiden op deelname aan de maatschappij en
over het beeld dat leerlingen hebben van de politiek en de samenleving. Ook de burgerschapskennis
van leerlingen komt uitgebreid aan de orde. U kunt hierbij denken aan kennis over de werking van de
democratie, het hanteren van rechtvaardige regels, en het vertrouwen in maatschappelijke instituties.
Om hier een goed beeld van te krijgen, worden vragenlijsten afgenomen bij leerlingen, docenten en
schoolleiders.
Dit onderzoek is belangrijk omdat het informatie geeft over de kwaliteit van het Nederlandse
onderwijs op het gebied van burgerschap in vergelijking over de tijd en met andere landen. Het
onderzoek is ook belangrijk voor de school van uw kind. De school verkrijgt met dit onderzoek een
goed inzicht in de burgerschapskennis en -houdingen van zijn leerlingen. Dit geeft de school
mogelijkheden om het burgerschapsonderwijs te verbeteren.
Wat gebeurt er in het onderzoek?
Leerlingen die aan het onderzoek meedoen vullen in maart of april 2020 twee vragenlijsten in. Deze
vragenlijsten worden klassikaal in twee lesuren afgenomen. Ook de docenten en schoolleider vullen
een vragenlijst in. De gegevens van uw kind worden anoniem verwerkt. Individuele antwoorden
worden niet bekend gemaakt, ook niet binnen de school. Hierin volgen we de richtlijnen voor
wetenschappelijk onderzoek en werken volgens de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Rapportages over het onderzoek zullen alleen gaan over de klas als geheel of alle leerlingen
op Nederlandse scholen, en niet over individuele leerlingen.
Vrijwilligheid
Wij doen er alles aan om het onderzoek goed te laten verlopen en de privacy van uw kind te
waarborgen. Heeft u daarover vragen, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Voor de
kwaliteit van het onderzoek is het belangrijk dat alle leerlingen in de klas van uw kind aan het
onderzoek meedoen. Echter, deelname van uw kind aan het onderzoek is vrijwillig. Indien u bezwaar
heeft tegen de deelname van uw kind aan dit onderzoek, kunt u dit te kennen geven door het strookje
onderaan deze brief in te vullen en in te leveren op school. De school geeft uw bezwaar dan aan ons
door.

Meer informatie?
Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website www.iccsnederland.nl. Daar zijn ook
rapporten te vinden van de vorige ronden van dit onderzoek in 2009 en 2016.
Als u vragen over het onderzoek heeft, kunt u ons altijd mailen. Het e-mailadres is r.j.m.daas@uva.nl.
Vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Mede namens het onderzoeksteam,

Prof. dr. Anne Bert Dijkstra

Dr. Remmert Daas

VUL DEZE ANTWOORDSTROOK IN ALS UW KIND
NIET MAG MEEDOEN AAN HET ONDERZOEK
EN LEVER DEZE STROOK IN BIJ DE MENTOR VAN UW KIND

ANTWOORDSTROOK
GEEN TOESTEMMING ONDERZOEK ICCS

De ouder(s) / begeleider(s) van
Naam: ………………………………………………………………………………
Klas: …………
geven GEEN toestemming voor deelname aan het ICCS-onderzoek.
Naam ouder: ………………………………………………………………………………
Handtekening: ………………………
Datum: ………………………
(Dit formulier hoeft alleen ingeleverd te worden als u niet wilt dat uw dochter/zoon aan dit onderzoek deelneemt.)

