Datum: 7 oktober 2021
Betreft: Burgerschapsonderwijs in Nederland / ICCS 2022
Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief vraag ik u om mee te doen aan ICCS2022, een groot internationaal onderzoek
naar burgerschap waaraan ook Nederland meedoet.
In de afgelopen jaren ontstond meer aandacht voor bevordering van burgerschap als een doel
van onderwijs. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen daarom en onderzoek laat zien dat
verbetering mogelijk is. De VO-Raad vindt bevordering van burgerschap belangrijk en
organiseert allerlei activiteiten voor ondersteuning van de verdere ontwikkeling van
burgerschapsonderwijs (zie: https://www.vo-raad.nl/themas/burgerschap).
Daarvoor is inzicht nodig in werkzame manieren om burgerschap te bevorderen. Hoewel op
verschillende plaatsen en manieren aan ontwikkeling van burgerschapsonderwijs wordt gewerkt,
bestaat behoefte aan meer kennis: wat werkt? (en wat niet?).
Dat is een van de redenen dat Nederland deelneemt aan internationaal vergelijkend onderzoek
naar burgerschap, via de periodiek uitgevoerde International Citizenship Education Study (ICCS). Het
laatste ICCS-onderzoek vond plaats in 2016 en liet onder meer zien dat een open en positief
schoolklimaat leren over burgerschap bevordert. De resultaten lieten ook zien dat er in
Nederland, in vergelijking met andere landen, nog veel mogelijkheden bestaan om het
burgerschapsonderwijs te versterken.
In het voorjaar van 2022 vindt de volgende ronde van de ICCS-studie plaats.
Graag wil ik hierop uw aandacht vestigen, en wijzen op het belang daarvan voor het voortgezet
onderwijs in Nederland. Ik wil u dan ook vragen om te overwegen of u kunt ingaan op het
verzoek van de Universiteit van Amsterdam, die dit onderzoek samen met andere instellingen
uitvoert, om aan het onderzoek mee te doen.
Overigens, scholen worden wel vaker gevraagd aan onderzoek mee te doen en ik begrijp de
terughoudende opstelling die soms nodig is. Gezien het belang van dit thema voor scholen en de
ontwikkelingen in de samenleving (en ook de recente wetswijziging en de voorbereiding van de
curriculumvernieuwing) beveel ik deelname aan dit onderzoek als het enigszins mogelijk is
niettemin aan.
Met vriendelijke groet,

Paul Rosenmöller, voorzitter

