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Betreft Verzoek tot deelname aan ICCS-onderzoek naar
burgerschapscompetenties

Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat uw school (samen met andere) geselecteerd is voor
een groot internationaal onderzoek naar burgerschapsonderwijs in Nederland.
Graag wil ik u vragen uw medewerking aan dit onderzoek te geven.
Burgerschap
Het verzorgen van burgerschapsonderwijs is een belangrijke en mooie opdracht
voor scholen. Onderwijs is zoveel meer dan het overbrengen van kennis - sociale
en maatschappelijke vorming behoren tot de kerntaken van scholen. Scholen
spelen een grote rol bij de toerusting van jongeren om, op allerlei manieren,
volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Deze klassieke vormende
taak van onderwijs werd met het opnemen van bevordering van burgerschap in
de onderwijswetten onderstreept. Vanwege het belang van deze opdracht is deze
wet, met brede steun van het parlement, verduidelijkt.
Onderzoek
Kennis over effectieve manieren om burgerschap in het onderwijs te bevorderen
is belangrijk. Ook inzicht in wat leerlingen nodig hebben en wat hun
burgerschapscompetenties zijn is van belang. Dat geldt evenzo voor inzicht in de
ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs in Nederland.
Om die reden doet Nederland in 2022 opnieuw mee aan de International Civic &
Citizenship education Study (ICCS). Omdat Nederland ook in 2016 aan dit
onderzoek meedeed, is het mogelijk de situatie in Nederland zowel internationaal
als over de tijd inzichtelijk te maken. Dat levert veel en belangrijke kennis op
voor scholen en over de vraag 'wat werkt' en geeft inzicht of we op de goede weg
zijn.
Verzoek
Vanwege het belang van dit onderzoek stuur ik deze brief en wil ik u vragen te
overwegen of uw school aan dit onderzoek kan deelnemen.
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Ik realiseer mij terdege dat u regelmatig gevraagd wordt mee to doen aan
onderzoek en dat scholen de laatste tijd in moeilijke en onzekere omstandigheden
hebben moeten werken. Een zorgvuldige afweging van nut en noodzaak is dus op
zijn plaats en het is begrijpelijk dat u niet op elk verzoek kunt ingaan. Deelname
aan het ICCS2022 onderzoek vindt plaats op vrijwillige basis.
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Omdat de door de onderzoekers gevraagde medewerking in tijd en inspanning
relatief beperkt is, en vanwege het belang van de inzichten die het onderzoek zal
opleveren, hecht ik veel waarde aan de ICCS2022-studie en beveel, als dat
enigszins mogelijk is •w deelname daaraan aan.
Met vr

groet,
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
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