
 
Onderwerp: alliantie burgerschap zoekt scholen voor pilot 
 
Onderwijs is een oefenplek voor de democratie en bereidt leerlingen en studenten voor op een passende plek 

in de maatschappij. Burgerschap is daarmee onmisbaar in een compleet onderwijsaanbod. Maar hoe maak je 

van burgerschap een aantrekkelijk onderdeel van een lesprogramma? Wat werkt en wat niet? Hoe denken 
docenten en leerlingen over burgerschapsonderwijs? 
 
De Universiteit van Amsterdam (UvA) zoekt in elk van de sectoren PO, VMBO en Havo/VWO twintig scholen in 
om in kaart te brengen wat de do’s en don’ts zijn als het gaat om burgerschapseducatie. 
 
Wat levert deelname aan de Alliantie op voor de scholen? 
 
Specifiek voor uw school: 

 0-meting bij de start van dit project (maart 2015) 

 Onderwijsverbetering bij de deelnemende scholen 

 Benchmark door datafeedback aan deelnemende scholen (inzicht in leeropbrengsten) via het gratis ter 

beschikking gestelde Rovict-instrument 

 Scholenpanels (interne bijeenkomsten) voor kennisuitwisseling tussen deelnemende scholen, 

onderzoekers en onderwijsontwikkelaars 

 Vijf conferenties in drie jaar (kosteloos) waar (met medewerking van ontwikkelaars en onderzoekers) 

scholen kennis genereren, kennis uitwisselen en samenwerken rond schoolontwikkeling. 

 
Generiek voor alle scholen in Nederland: 

 Kennis en inzicht over werkzame methoden en aanpakken en de condities waaronder de beoogde 

resultaten kunnen optreden 

 Website voor kennisdeling over werkzame aanpakken en gehanteerd evaluatie-instrumentarium in 

scholen 

 Landelijk platform voor samenwerking en kennisuitwisseling (aanpakken, interventies) op het terrein 

van burgerschap en sociale integratie  
 
Wat vragen wij u daarvoor te doen? 
De minimale gevraagde inspanning is tijd en capaciteit voor:  
 

 deelname aan het online onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bij twee groepen leerlingen en 
de schoolleiding   

 het bijwonen van vijf conferenties gedurende drie jaar. 
 
Wat is de Alliantie Burgerschap? 
De Alliantie Burgerschap is een landelijk samenwerkingsverband van scholen (basisonderwijs, vmbo, 
havo/vwo), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), organisaties uit de onderwijsinfrastructuur (o.a. 
pedagogische centra, SLO) en de Inspectie van het Onderwijs, gericht op bevordering van sociale en 
maatschappelijke competenties van leerlingen, in het bijzonder burgerschapscompetenties.  
 
 
Uw tijdsinvestering 
 
PO 
 

Meting Datum Groep Duur 

Meting 1 Januari/februari 2015 Schoolleiding/ 
Burgerschapscoördinator 
 

30 minuten 

 Maart 2015 Groep 7 en 
Groep 8 
 

60 min 

Meting 2 Maart 2016 Groep 7 en 8 60 min 

Meting 3 Maart 2017 Groep 8 60 min 

 Eind schooljaar 2017 Schoolleiding/ 
Burgerschapscoördinator 
 

30 min 
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Jaarplanning 2014 – 2015 (onder voorbehoud) 

  

Werven van scholen Oktober/november 

Aanmelding van scholen Eind november 

Congres (middag) Eind januari 2015 

Afname eerste onderzoek Maart 2015 

Terugkoppeling onderzoeksgegevens naar de scholen Juni 2015 

 
Organisatie 
De Alliantie bestaat uit scholen en kennisinstellingen (onderwijsontwikkeling/-ondersteuning en onderzoek) De 
coördinatie is belegd bij een (onafhankelijk) dagelijks bestuur, dat is samengesteld uit een voorzitter en een 
secretaris/secretariaat. Het dagelijks bestuur is verbonden met een kerngroep van dragende partijen, 

bestaande uit APS, CPS, Inspectie van het Onderwijs, KPC Groep, Landelijk Kenniscentrum Gemengde 
Scholen, Hogeschool Windesheim, School en veiligheid, SLO, UvA, Universiteit voor Humanistiek, VOS/ABB.  

 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor deelname aan de Alliantie bij de organisatie die u heeft voorgedragen. Ook kunt u 
zich aanmelden bij het secretariaat Rianne Hurkmans, r.hurkmans@kpcgroep.nl   
 
Meer informatie vind u op http://jongeburgers.slo.nl/algemeen/netwerk/ 

Meting Datum Groep Duur 

Meting 1 Maart 2015 Klas 1 en 3 
 

60 min 

 Oktober/november Schoolleiding/ 
burgerschapscoördinator 

30 min 

    

Meting 2 Begin schooljaar 2015 Schoolleiding/ 
Burgerschapscoördinator 
 

30 min 

 Maart 2016 Klas 2 en 3 60 min 

Meting 3 Maart 2017 Klas 3 60 min 

 Eind schooljaar 2017 Schoolleiding/ 
Burgerschapscoördinator 
 

30 min 
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