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Waarom het burgerschapskompas?

1. Voorbereiding

1.1. De vragen 2.1. Leerlingenkenmerken3.1. Conclusie 4.1. Inspiratie
1.2. Onze school 2.2. Leerlingenattitudes 3.2. Communicatie 4.2. Actieplanning
1.3. Leeswijzer 2.3. Schoolklimaat

2.4. Activiteiten

En wat daarna? 

Wens je ondersteuning of begeleiding?

Voor meer informatie kan je mailen naar inspirerend.burgerschap@katholiekonderwijs.vlaanderen

We willen onze leerlingen zo veel mogelijk kennis, vaardigheden en attitudes meegeven zodat ze later volwaardig deel kunnen 
uitmaken van onze samenleving. Burgerschapsvorming omvat hierbij heel wat, maar het is geen neutrale term. Wat is dat, een 
goede burger zijn? In een katholieke dialoogschool willen we burgerschapsvorming gestalte geven door leerlingen inspiratie aan 
te bieden zodat ze zich opgeroepen weten om verantwoordelijkheid te nemen. Het eigen pedagogisch project biedt hiervoor een 
prima vertrekpunt. Daarom spreken we van geïnspireerd en inspirerend burgerschap. Je schoolklimaat, de projecten bij jou op 
school maar ook wie je bent als leraar draagt hiertoe bij. De nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs, Zin in leren! Zin in 
leven! maken deze vorming mee concreet. 

In het burgerschapskompas concretiseren we de katholieke dialoogschool tot bij de 
leerlingen, in de klas en op school. In het burgerschapskompas staat dialoog centraal: 

dialoog tussen de leerlingen, dialoog tussen leerlingen en leraren, dialoog over de wereld, 
en tot slot, dialoog over de eigen levensbeschouwelijke inspiratie. 

De resultaten van deze bevraging zijn geen eindpunt, maar kunnen een startpunt zijn. Op basis van deze resultaten kan je met je 
lerarenteam, met leerlingen en ouders in gesprek over burgerschapsvorming: Wat voor school zijn we en wat voor school willen 
we zijn? Deze resultaten kunnen je helpen om samen een gedeelde visie te hebben over burgerschapsvorming, en waar nodig 
prioriteiten te plannen. Het burgerschapskompas helpt je dus om de identiteit- en kwaliteitsontwikkeling van je school vorm te 
geven. 

Je kan de stappen uit dit feedbackrapport zelfstandig doorlopen. Er is ook de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen van de 
begeleiders inspirerend burgerschap.  

Inleiding
Scholen die deelnemen aan het burgerschapskompas van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontvangen een schoolrapport. We 
leggen je hieronder wat het burgerschapskompas inhoudt. 

Het burgerschapskompas werd ontwikkeld om je hierbij te helpen als team. Het burgerschapskompas wil je meer inzicht geven in 
verschillende pijlers of aspecten van burgerschapsvorming in een katholieke dialoogschool. Het burgerschapskompas wordt door 
leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar ingevuld (10-12 jarigen). De resultaten zijn dus een momentopname, gebaseerd op de 
perceptie van leerlingen. Je krijgt inzicht in enkele zelfrapportages van leerlingen én je eigen schoolwerking. 

Kwaliteitsontwikkeling 
Met de resultaten van van het burgerschapskompas kan je reflecteren over je schoolwerking in het kader van haar interne 
kwaliteitsontwikkeling. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen evalueren, is het nuttig om zicht te krijgen op de percepties 
en attitudes van je leerlingen. Voor een volwaardige evaluatie moet het team ook andere informatiebronnen naast deze 
resultaten leggen. 
Interessant is dat je de resultaten van de eigen school met die van een grote groep scholen kunt vergelijken. Voor bepaalde 
aspecten zal je als team vaststellen dat je onder of boven het Vlaamse gemiddelde landt. Dat is een aanknopingspunt voor de 
analyse van de eigen schoolresultaten. 
Om de resultaten van de school goed te kunnen interpreteren, is het aangewezen om zich met 'de eigen familie' of de 
referentiegroep te vergelijken. Dat wil zeggen: met een groep scholen die met een vergelijkbare leerlingenpopulatie werkt. 
Vandaar dat we in het schoolrapport niet alleen het Vlaamse gemiddelde ter vergelijking aanbieden, maar ook het gemiddelde 
van de referentiegroep waartoe jouw school behoort. Scholen worden onderverdeeld in vier referentiegroepen volgens de 
onderwijs kansarmoede-indicator (OKI).

Aan de slag in vier stappen
Het rapport bevat meer dan enkel de resultaten. Het bevat ook een stappenplan opdat je op een vlotte manier de resultaten kan 
interpreteren, koppelen aan de schooleigen context en prioriteiten en beleidsopties uit te halen. De reflectie-oefeningen 
ondersteunen je in dit proces. 

2. Resultaten 3. Verwerking 4. Actie
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*vragen worden gelinkt aan relevante doelen uit het gemeenschappelijk funderend leerplan, maar zijn 
niet dekkend en slechts indicatief. 

IVds
Zorg voor de 
omgeving

1. Wanneer er iets oneerlijks in de school gebeurt, probeer ik iets te doen.
2. Ik heb dingen gedaan waarmee ik anderen in mijn school help.
3. Ik heb al eens mensen die ik niet goed ken, geholpen.
4. Als ik zie dat iemand op school gepest wordt, help ik.

IVds Actiecompetentie

5. Ik heb al enkele ideeën hoe ik deze leerling zou kunnen helpen.
6. Ik wil deze leerling helpen.
7. Ik vind dat we als school iets kunnen doen voor deze leerling.
8. Om deze leerling te helpen, maakt het voor mij niet uit of ik deze leerling ken. 

Ivoc
Interesse in de 
wereld

9. Ik ben nieuwsgierig naar hoe mensen hun godsdienst beleven.
10. Ik ben nieuwsgierig naar hoe we milieuproblemen kunnen oplossen.
11. Ik ben nieuwsgierig naar hoe we het welzijn van dieren kunnen verbeteren.
12. Ik ben nieuwsgierig naar hoe ik mensen kan helpen die het moeilijk hebben.
13. Ik ben nieuwsgierig naar hoe ik mijn buurt leuker kan maken voor iedereen.
14. Ik ben nieuwsgierig naar hoe ons land bestuurd wordt. 

Iklg
Levensbeschouw-
elijke openheid

15. Als iemand anders denkt over het leven, vind ik dat interessant.
16. Ik praat graag met anderen over wat ik belangrijk vind in het leven.
17. In elke godsdienst kan ik belangrijke dingen leren.
18. Mijn mening over geloven kan nog veranderen in de toekomst.
19. Ik heb al over geloof gepraat met mensen die er anders over denken dan ik. 

SErv
Openheid voor 
diversiteit

20. Ik ben er nieuwsgierig naar hoe mensen in andere landen leven.
21. Ik vind het goed iets te leren over andere culturen.
22. Ik vind het leuk om iets te weten van verschillende soorten geloof.
23. Ik vind het leuk om mensen te kennen die een ander geloof hebben.
24. Ik vind het leuk om te gaan met mensen die andere gewoonten hebben dan ik.

SErv
Empathische 
houding

25. Als een vriend boos is op mij, probeer ik te begrijpen waarom.
26. Als mijn vrienden ruzie maken, zorg ik ervoor dat ze het uitpraten.
27. Ik weet hoe ik ruzie kan vermijden.
28. Ik denk na hoe iemand zich voelt, voor ik iets zeg.
29. Als ik naar iemand luster, probeer ik te begrijpen hoe die zich voelt.

SErv
Geweldloze 
interacties

30. Hoe vaak heeft een leerling jou op school met een beledigende bijnaam aangesproken?
31. Hoe vaak heeft een leerling jou online met een beledigende bijnaam aangesproken?
32. Hoe vaak heeft een leerling online dingen over je geschreven om je bij anderen 
belachelijk te maken?
33. Hoe vaak heeft een leerling op school gedreigd je pijn te doen?
34. Hoe vaak heeft een leerling online gedreigd je pijn te doen?

SErv Samenwerken

35. Ik vind het belangrijk dat iedereen in de groep zich goed voelt.
36. Als er een probleem is in de groep, zoeken we samen een oplossing.
37. Ik vind het belangrijk dat iedereen in de groep mee doet.
38. Ik vind het belangrijk dat iedereen in de groep de kans krijgt om iets te zeggen.

Verbondenheid met 
de school

39. Ik ben blij om hier op school te zijn.
40. Ik voel me een deel van deze school.
41. Ik ben trots op mijn school. 

Regels en structuur 
op school

42. De regels om mijn school zijn duidelijk.
43. Ik begrijp waarop de regels op mijn school er zijn.
44. Ik ken de regels op mijn school goed.

 1. VOORBEREIDING 

1.1. De vragenlijst
Het burgerschapskompas bevraagt leerlingen over zichzelf (burgerschapsattitudes), hoe ze de school ervaren (schoolklimaat), en wat 
er in de klas gebeurt (burgerschapsvorming in de klas- en schoolactiviteiten) . We hebben verschillende vragen gesteld, die we 
gebundeld hebben onder thema's. De vragen zijn gebaseerd op vragen uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken en werden 
getest bij leerlingen van 9 tot 14 jaar. Hieronder vind je alle thema's en vragen.

Schoolklimaat

Attitudes van 
leerlingen*
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Zorgende lerarenstijl 45. Mijn leraren zijn geïnteresseerd in hoe ik me voel.
46. Mijn leraren luisteren naar me als ik me niet goed voel.
47. Mijn leraren behandelen me op een respectvolle manier. 
48. Mijn leraren geven me extra hulp als die die nodig heb.

Stimulerende 
lerarenstijl

49. Mijn leraren vertellen me waarom het belangrijk is dat ik mijn best doe op school.
50. Mijn leraren geven me de kans om zelf te kiezen over welke onderwerpen ik wil leren.
51. Mijn leraren geven me zin om nieuwe dingen bij te leren.
52. Mijn leraren moedigen me aan om eigen keuzes te maken.
53. Mijn leraren helpen ne om na te denken over wat ik graag doe.
54. Mijn leraren zeggen me dat ik uit fouten veel kan leren. 

Authenticiteit op 
school

55. Ik kan echt mezelf zijn op deze school.
56. Andere leerlingen aanvaarden me zoals ik ben.
57. Soms heb ik het gevoel dat ik hier niet pas.
58. Mensen als ik worden hier moeilijk aanvaard.
59. Ik voel me anders dan de meeste leerlingen hier. 

*Onderstaande vragen werden niet afgenomenin de verkorte versie. De keuze van thema's is gebaseerd 
op de pijlers van inspirerend burgerschap.

Levensbeschouw-
elijke inspiratie

60. We luisteren in de klas naar verhalen die me anders doen denken over de wereld.
61. Mijn leraren vertellen verhalen die me helpen als ik bang, boos of verdrietig ben.
62. In de klas praten we met elkaar over wat ons kan helpen als we heel verdrietig, bang of 
boos zijn. 
63. In de klas praten we met elkaar over wat we belangrijk vinden in het leven.
64. In de klas praten we met elkaar over gelovig zijn.
65. Mijn leraren praten met ons over wat zij belangrijk vinden in het leven.
66. Mijn leraren helpen me nadenken over wat ik belangrijk vind in het leven. 

Mening in de klas

67. Mijn leraren vertellen me dat er verschillende meningen zijn over een onderwerp.
68. Als we in de klas praten over een onderwerp, kan ik mijn mening zeggen.
69. Als ik het ergens niet mee eens ben in de klas, mag ik dat zeggen.

Media in de klas

70. We praten er in de klas over dat niet alles op het internet waar is.
71. We praten in de klas over hoe media en reclame ons gedrag beïnvloeden.
72. Als iets op het nieuws is geweest, kunnen we er in de klas over praten.

De wereld 
onderzoeken in de 
klas

73. Als iets op het nieuws is geweest, zoeken we met de klas of het waar is of niet.
74. Als we in de klas praten over een onderwerp, zoeken we verschillende info-bronnen.
75. Als we een probleem in de wereld bespreken, zoeken we verschillende oplossingen.
76. Als we een probleem in de wereld bespreken, onderzoeken we wat de gevolgen zijn. 

Inspraak op school

77. Ik mag stemmen voor de leerlingenraad / het kinderparlement.
78. Ik mag mee beslissen hoe dingen op school geregeld worden.
79. Ik mag me kandidaat stellen als lid van de leerlingenraad / het kinderparlement.
80. Ik mag mee de klasregels bepalen.

Maatschappelijk 
engagement

81. Ik mag meedoen aan een actie om een school milieuvriendelijker te maken.
82. Ik mag op school helpen bij een actie voor het goede doel. 
83. Ik mag op school kiezen voor welke goede doelen we ons inzetten.
84. Ik mag op school mee oplossingen bedenken voor een probleem. 

Herstelgericht 
handelen

85. Ik leer op school wat ik moet doen als ik zie dat iemand gepest wordt.
86. Ik leer op school hoe ik kan reageren als ik zelf gepest word.
87. Ik leer op school hoe ik kan reageren als ik online gepest word.
88. Als ik ruzie heb gehad, kan ik zelf mee kiezen hoe ik het wil oplossen.
89. Als ik ruzie heb gehad, helpt een leraar mij begrijpen waarom.
90. Als ik ruzie heb gehad, helpt een leraar mij begrijpen wat de ander voelt.

Diversiteit in de klas

91. In de klas praten we over racisme.
92. Op school vieren we feestdagen uit verschillende godsdiensten.
93. In de klas gebruiken leraren voorbeelden uit andere culturen.
94. In de klas worden vele culturen besproken.
95. In de klas leren we over verschillen tussen mensen die niet in België geboren zijn.

Activiteiten gericht op verbinden dialogeren

Activiteiten gericht op identiteitsontwikkeling

Activiteiten gericht op onderzoek en kritisch reflecteren

Activiteiten gericht op verantwoordelijkheidop nemen

Burgerschaps-
activiteiten* 
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We vinden het belangrijk dat onze leerlingen … 

1 We vinden dit belangrijk omdat … 

Je ziet dit in de volgende  activiteiten / projecten / de manier waarop we … 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen … 

2 We vinden dit belangrijk omdat … 

Je ziet dit in de volgende  activiteiten / projecten / de manier waarop we … 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen … 

3 We vinden dit belangrijk omdat … 

Je ziet dit in de volgende  activiteiten / projecten / de manier waarop we … 

1. 

2.

3.

4.

5. 

Wat is er zo typisch aan je school?  Welke projecten en activiteiten hebben jullie gedaan de 
afgelopen drie schooljaren? Geef 3 prioriteiten en beschrijf ze zo concreet mogelijk. Onze prioriteiten

 1. VOORBEREIDING 

1.2. Burgerschapsvorming op onze school 
Om later de resultaten van het burgerschapskompas goed te kunnen interpreteren, is het belangrijk om even stil te staan bij 
het eigen karakter van je school. In deze stap willen we vertrekken vanuit het pedagogisch project van je school. 

 We willen je vragen om stil te staan bij uitzonderlijke gebeurtenissen die impact hebben op  minstens 5 leerlingen. Met uitzonderlijk 
bedoelen we dat deze situatie zich zelden voordoet in de school. Denk aan een plotse escalatie van een conflict, plotse uitval van een 
leerkracht, een recent gewonnen wedstrijd, een feest, etc. 

Uitzonderlijke 
gebeurtenissen

Top thema's Welke thema's uit het burgerschapskompas leunen dicht aan bij de prioriteiten van je school? Noteer 
hieronder een top vijf. 

De resultaten van het burgerschapskompas zijn een momentopname van een perceptie van je 
leerlingen. Uitzonderlijke gebeurtenissen neem je mee bij het interpreteren van de resultaten. 
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Wat is onze referentiegroep? 

Aantal 
leerlingen

Aantal 
scholen

% 
leerlingen

1082 18

1079 18

694 9

 1. VOORBEREIDING 

Hieronder vind je de belangrijkste informatie om de resultaten te lezen en begrijpen. Het rapport bevat globale resultaten en 
gedetailleerde resultaten. 

Paarse groep

1.3. Leeswijzer

Een leerling kan op 0, 1, 2, 3 of op alle kenmerken aantikken. De OKI wordt berekend door het aantal kenmerken waarvoor de 
leerling aantikt op te tellen en is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4. Door het gemiddelde te berekenen van alle leerlingen op 
een school, krijgen we een cijfer voor de hele school of instelling. 

Deze leerlingengroep behoort tot de oranje groep

Je kan de resultaten  vergelijken met de resultaten van andere scholen met een gelijkaardig leerlingenpubliek. We 
onderscheiden vier referentiegroepen. Leerlingen uit de B-stroom worden vergeleken met andere leerlingen uit de B-stroom. 
Voor de A-stroom maakten we een onderscheid per instellingsnummer op basis van de onderwijskansarmoede-indicator (OKI). 
Op die manier krijg je een beeld van de situatie in andere scholen, en krijg je een relatiever en eerlijker beeld van de eigen 
school. Om de OKI te bepalen, wordt gekeken naar vier leerlingenkenmerken, die een beeld geven van het sociaal profiel van 
een leerling: laag opleidingsniveau van de moeder, gezinstaal niet Nederlands, buurt met hoge mate van schoolse vertraging, 
en schooltoelage.

Groep

Oranje groep

Blauw/groene groep

Betekenis

Deze referentiegroep heeft een OKI-waarde < 0,5. 

Deze referentiegroep heeft een OKI-waarde >=0,5 en < 1.

Deze referentiegroep heeft een OKI-waarde >=1. 

Dit is de naam van de schaal uit 
het burgerschapskompas. Een 
schaal bestaat uit een bundeling 
van stellingen rond dit thema.

Opvallende resultaten worden blauw 
gemarkeerd.  Wanneer de resultaten van je 
school, in vergelijking tot de resultaten van 
leerlingen in je referentiegroep tot de laagste 
25% of de hoogste 25% behoort, spreken 
we van een opvallend resultaat.

Dit is het percentage leerlingen 
dat minstens akkoord gaat met 
het geheel van de verschillende 
vragen binnen een thema. Met 
andere woorden, het gemiddelde 
op een vierpuntenschaal is 3 of 
meer. 

Dit is het percentage leerlingen uit de 
referentiegroep dat ten minste 
akkoord gaat met het geheel van de 
verschillende stellingen. Deze 
referentiegroep zie je hieronder 
beschreven. 

Hier zie je per vraag hoeveel leerlingen een 
bepaalde antwoordcategorie hebben 
aangetikt. In de balken staan de aantallen, de 
grootte van de gekleurde balken geven de 
percentages weer. 

Hier zie je de aantallen per klas dat minstens positief  
antwoordde op de verschillende thema's.

Deze resultaten kan je gebruiken om eventuele 
initiatieven gerichter in te zetten, maar niet om 
individuele leraren te evalueren. De stellingen peilden 
telkens naar het geheel van ervaringen op school.  

Indien je school reeds meerdere 
schooljaren heeft deelgenomen, 
zie je hier de evolutie. 

Wanneer je geen B-stroom leerlingen 
hebt, zie je ###.
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Veelgestelde vragen

Hoe kan je resultaten interpreteren?

Je kan bijvoorbeeld informatie halen uit:
het leerlingvolgsysteem

brede evaluatie
bevraging noden lerarenteam
oudergesprekken
leerlinggesprekken
observaties
documenten
feedback van externen
vakliteratuur

…

Wat als er weinig leerlingen ingevuld hebben? 

Er werd slechts één klas bevraagd.

Heeft het zin de resultaten binnen de school of scholengemeenschap te vergelijken? 

Zijn de resultaten bruikbaar voor de evaluatie van de individuele leerlingen?
Neen. De  doelstelling van het burgerschapskompas is om met de resultaten aan de slag te gaan in het kader van je interne 
kwaliteitsontwikkeling. Het zwaartepunt van de analyse van de resultaten ligt op het proces van zelfevaluatie van je school. 
Dat wil zeggen: op de gezamenlijke reflectie op de resultaten, in het vooruitzicht van verbeteringen van de onderwijspraktijk 
doorheen de hele basisschool.
Het burgerschapskompas  werd dus niet ontwikkeld om na te gaan of een individuele leerling  de doelstellingen beheerst. Er 
worden dan ook geen individuele leerlingresultaten meegegeven. 

Wees je ervan bewust dat je, wanneer je op zoek gaat naar extra informatie, vooral geneigd bent te letten op zaken die je 
ideeën versterken. Probeer vooral op zoek te gaan naar je eigen ongelijk. Een kritische vriend kan hierbij helpen.

De totale leerlingengroep is kleiner dan 40 leerlingen. 

Deze informatie is betrouwbaar, mits je enkel conclusies trekt voor die groep die bevraagd werd. Je kan geen conclusies 
trekken voor groepen die niet bevraagd werden. 

Indien de uitval toevallig is (bv. sommige leerlingen hadden computerproblemen), zijn deze ontbrekende waarden minder van 
invloed. Indien deze uitval niet toevallig is moet je hiermee rekening houden bij de interpretatie van resultaten.  

Bij minder dan 40 leerlingen zijn de berekende percentages gevoelig aan schommelingen. We raden aan om in dat geval 
vooral naar de gedetailleerde informatie te kijken per vraag. Bij klassen van minder dan 6 personen geven we de resultaten 
niet. Dit omdat de resultaten dan toch privacy gevoelige informatie kunnen bevatten.

Minstens 20% van de beoogde leerlingen heeft de vragenlijst niet kunnen of willen invullen.

Het is in elk geval niet de bedoeling om leraren met elkaar te vergelijken. Leerlingengroepen kunnen immers erg van elkaar 
verschillen. Bovendien zijn de resultaten van de leerlingen de vrucht van hun volledige schoolloopbaan en niet enkel van het 
jaar waarin het burgerschapskompas afgenomen wordt.

De resultaten geven weer hoe je leerlingen antwoorden op de vragen. Je ziet hoe je leerlingen zichzelf en de school 
percipiëren. Deze informatie is betekenisvol voor je school, maar mag niet de enige informatiebron zijn. We raden je aan om 
ten minste 2 andere informatiebronnen te zoeken voordat je betrouwbare conclusies kunt trekken. Dit heet triangulatie. 
Wijzen deze andere informatiebronnen in dezelfde richting als de resultaten van je burgerschapskompas, dan heb je 
betrouwbaardere informatie om verder aan de slag te gaan. Merk je inconsistenties, dan is het nodig om voorzichting om te 
springen met de resultaten en kan bijkomend onderzoek nodig zijn voordat je actie onderneemt.

BRON 1. 

burgerschaps-

BRON 2 BRON 3
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Rijlabels Aantal van Stroom
5A 15
5B 19
6A 16
6B 15

Eindtotaal 65

We leren uit deze resultaten dat onze leerlingen … 

Hieronder vind je het aantal leerlingen dat de bevraging 
succesvol invulde. Noot: Bij de analyse merkten we dat 
sommige leerlingen de vragenlijst uitzonderlijk snel 
invulden. Hierdoor konden ze onmogelijk de vragen goed 
beantwoord hebben. Deze antwoorden werden verwijderd 
uit de analyses.

 2. RESULTATEN 

2.1. Leerlingenkenmerken
In dit deel krijg je informatie over enkele aspecten van je leerlingen en de thuissituatie van je leerlingen die opgenomen zijn in dit rapport. 
Uit privacy-overwegingen geven we deze informatie enkel op groepsniveau. Deze informatie biedt je een zicht op de startpositie en 
thuissituatie van leerlingen. 

Respons over klassen Relevante kenmerken thuissituatie leerlingen

55%
45%

0%

Gender

Jongen

Meisje

X

9%

26%

18%

47%

Aantal boeken thuis

Geen boeken

Eén boekenplank

Twee boekenplanken

Een boekenkast of
meer

79%

21%

Thuissituatie (ouders 
samenwonend)

Ouders
samenwonend

Ouders niet
samenwonend

21%

34%

45%

Thuis kijken naar het nieuws

Ja, elke dag

Ja, minstens één
keer in de week
Nee, bijna nooit

59%

8%

25%

8%

Thuistaal (taal met ouders)

Alleen Nederlands

Meestal Nederlands

soms Nederlands, soms
een andere taal

Meestal een andere taal

51%49%

Eigen computer thuis

Eigen computer
thuis

Geen eigen
computer thuis
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85%

32%

55%

66%

89%

84%

65%

62%

83%

34%

58%

40%

Serv
Openheid voor diversiteit

Hoeveel leerlingen geven aan een positieve houding te hebben ten 
opzichte van culturele verschillen?  

Aandeel 
leerlingen op je 

school  

IVds

IVds

Ivoc

71%

58%

 2. RESULTATEN 

Evolutie school

2.2. Burgerschapsattitudes van leerlingen
In dit deel krijg je de resultaten over de burgerschapsattitudes van de leerlingen. De attitudes worden gelinkt aan de 
relevante doelen uit het gemeenschappelijk funderend leerplan, maar zijn niet dekkend en slechts indicatief voor deze 
leerplandoelen. 

Hieronder zie je per deelgenomen schooljaar het percentage leerlingen dat gemiddeld minstens 
akkoord gaat met verschillende stellingen over zichzelf.  

Serv

75%

56%

Samenwerken 84%
Serv Hoeveel leerlingen geven aan dat ze een goede samenwerking in een 

groep belangrijk vinden?  

88%

64%

Geweldloze interacties
Serv

Levensbeschouwelijke openheid

Empathische houding

Hoeveel leerlingen geven aan dit schooljaar niet  gepest te worden 
door medeleerlingen, zowel  online als op school? 

Hoeveel leerlingen geven aan aandacht te hebben voor de anderen in 
sociale interacties? 

Iklg Hoeveel leerlingen geven aan open te kijken naar verschillende 
levensbeschouwingen en levensvisies? 

Referentiegroep Je kan de percentages vergelijken met een referentiegroep. Bij opvallende verschillen met de 
referentiegroep worden de percentages gemarkeerd. 

Hoeveel leerlingen zijn in staat te zijn te helpen wanneer een nieuwe 
leerling in de klas regelmatig geen boterhammen bij heeft? 

Interesse in de wereld
Hoeveel leerlingen geven aan nieuwsgierig te zijn naar wat er in hun 

buurt of in de wereld gebeurt en hoe ze kunnen helpen?

Actiecompetentie

58%

Referentiegroep

Zorg voor de omgeving
Hoeveel leerlingen geven aan anderen te helpen wanneer er iets 

oneerlijks gebeurd, ze hulp nodig hebben of gepest worden?

48%

Vlaanderen

75%

55%

59%

58%

48%

62%

71%

49%

58%58%
65%

31%

40%

62% 62%

91%
83%

76%
85%
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Evolutie attitudes op schoolniveau

Zorg omgevingv IVds)

Actiecompetentie (IVds)

Interesse in de wereld (Ivoc)

Openheid voor diversiteit (SErv)

Levensbeschouwelijke openheid (IKlg)

Empatische houding (SErv)

Geweldloze interacties (SErv)

Samenwerken (SErv)
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Hieronder kan je de eerste reacties en reflecties noteren. Op basis van deze reflecties kan je gericht 
naar de gedetailleerde resultaten kijken. 

Eerste 
reflecties

Het valt op dat… We vragen ons af of… 

Ga gericht op zoek naar die informatie die de bovenstaande vragen kunnen beantwoorden. Sommige 
vragen zijn ambitieuzer geformuleerd dan andere, het is dus normaal dat de antwoorden kunnen 
verschillen tussen de vragen. 

Resultaten per 
vraag

8

5

4

3

8

9

20

13

4

7

11

19

27

21

25

27

30

21

10

26

32

28

16

16

9. Ik ben nieuwsgierig naar hoe mensen hun godsdienst beleven.

10. Ik ben nieuwsgierig naar hoe we milieuproblemen kunnen oplossen.

11. Ik ben nieuwsgierig naar hoe we het welzijn van dieren kunnen
verbeteren.

12. Ik ben nieuwsgierig naar hoe ik mensen kan helpen die het moeilijk
hebben.

13. Ik ben nieuwsgierig naar hoe ik mijn buurt leuker kan maken voor
iedereen.

14. Ik ben nieuwsgierig naar hoe ons land bestuurd wordt.

Interesse in de wereld
Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

4

12

5

15

16

17

17

8

17

15

35

21

29

21

26

9

15

23

12

8

15. Als iemand iets anders denkt over het leven, vind ik dat interessant.

16. Ik praat graag met anderen over wat ik belangrijk vind in het leven.

17. In elke godsdienst kan ik belangrijke dingen leren.

18. Mijn mening over geloven kan nog veranderen in de toekomst.

19. Ik heb al over geloof gepraat met mensen die er anders over denken
dan ik.

Levensbeschouwelijke openheid Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

4

6

2

1

19

20

12

12

28

28

34

32

14

11

17

20

1. Wanneer er iets oneerlijks in de school gebeurt, probeer ik iets te doen.

2.  Ik heb dingen gedaan waarmee ik anderen in mijn school help.

3. Ik heb al eens mensen die ik niet goed ken, geholpen.

 4. Als ik zie dat iemand op school gepest wordt, help ik.

Zorg voor de omgeving Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

2

4

4

2

0

3

12

20

15

8

33

34

27

35

29

27

15

14

13

28

25. Als een vriend boos is op mij, probeer ik te begrijpen waarom.

26. Als mijn vrienden ruzie maken, zorg ik ervoor dat ze het uitpraten.

27. Ik weet hoe ik ruzie kan vermijden.

28. Ik denk na hoe iemand zich voelt voor ik iets zeg.

29. Als ik naar iemand luister, probeer ik te begrijpen hoe die zich voelt.

Empathische houding
Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

6

6

12

3

2

8

10

18

7

8

26

24

19

27

31

25

25

16

28

24

20. Ik ben er nieuwsgierig naar hoe mensen in andere landen leven.

21. Ik vind het goed iets te leren over andere culturen.

22.Ik vind het leuk om iets te weten van verschillende soorten geloof.

23. Ik vind het leuk om mensen te kennen die een ander geloof hebben.

24. Ik vind het leuk om te gaan met mensen die andere gewoonten hebben
dan ik.

Openheid voor diversiteit Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

1

0

0

1

15

1

13

6

30

32

24

30

19

32

28

28

5. Ik heb al enkele ideeën hoe ik deze leerling zou kunnen.

6. Ik wil deze leerling helpen.

7. Ik vind dat we als school iets kunnen doen voor deze leerling.

8. Om deze leerling te helpen, maakt het voor mij niet uit of ik deze
leerling ken.

Actiecompetentie: nieuwe leerling in je klas heeft geen boterhammen bij…
Helemaal niet waar Niet waar  Waar Helemaal waar

Pagina 11



7

3

1

2

0

8

2

3

7

2

27

13

9

24

7

23

47

52

32

56

30. Hoe vaak heeft een leerling jou OP SCHOOL met een beledigende
bijnaam aangesproken? (negatief item)

31. Hoe vaak heeft een leerling jou ONLINE met een beledigende bijnaam
aangesproken? (negatief item)

32. Hoe vaak heeft een leerling ONLINE dingen over je geschreven om je
bij anderen belachelijk te maken? (negatief item)

33. Hoe vaak heeft een leerling OP SCHOOL gedreigd je pijn te doen?
(negatief item)

34. Hoe vaak heeft een leerling ONLINE gedreigd je pijn te doen? (negatief
item)

Geweldloze interacties
Wekelijks Maandelijks Enkele keren Nooit

0

0

2

0

2

12

8

3

32

33

25

29

31

20

30

33

35. Ik vind het belangrijk dat iedereen in de groep zich goed voelt.

36. Als er een probleem is in de groep, zoeken we samen een oplossing.

37. Ik vind het belangrijk dat iedereen in de groep mee doet.

38. Ik vind het belangrijk dat iedereen in de groep de kans krijgt om iets te
zeggen.

Samenwerken Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar
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Resultaten per klas
Hieronder krijg je de resultaten te zien van de verschillende klassen.  Je ziet per klas het totaal 
aantal leerlingen en het aantal leerlingen dat minstens akkoord is met de verschillende thema's. 
Klassen met zes of minder leerlingen worden niet getoond.

KLAS

Aantal leerlingen in de klas

Zorg voor de om
geving

Actiecom
petentie

Interesse in de wereld

Levensbeschouwelijke openheid

Em
pathische houding

Geweldloze interacties

Openheid voor diversiteit

Sam
enwerken

Rijlabels Aantal van Response IDSom van PercZorgOmgSom van PercActiecomSom van PercInteresseSom van PercOpenDivSom van PercLevenOpSom van PercEmpathSom van PercGeweldloosSom van PercSamenw
5A 15 8 10 7 6 5 10 10 9
5B 19 9 14 11 12 8 7 16 17
6A 16 9 11 10 11 6 11 14 16
6B 15 5 11 10 13 7 12 14 13
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Thema

76%

80%

85%

Referentiegroep

Hoeveel leerlingen voelen zich verbonden met de school? 

Hoeveel leerlingen vinden de schoolregels goed en duidelijk? 

75%

79%

85%

Aandeel 
leerlingen op je 

school 
Vlaanderen

Verbondenheid met de school

Regels en structuur op school

Zorgend lerarenteam

75%

 2. RESULTATEN 

In dit deel krijg je de resultaten over het ervaren schoolklimaat bij je leerlingen. Het gaat om het lerarenteam, niet om 
individuele leraren.  

Referentiegroep

2.3. Schoolklimaat

Je kan de percentages vergelijken met een referentiegroep met een gelijkaardig publiek. Bij 
opvallende verschillen met de referentiegroep worden de percentages gemarkeerd. 

Evolutie school Hieronder zie je per deelgenomen schooljaar het percentage leerlingen dat gemiddeld minstens akkoord gaat 
met verschillende stellingen over het schoolklimaat.

Hoeveel leerlingen ervaren het lerarenteam als stimulerend en autonomie-
ondersteunend? 

Eerste 
reflecties
Het valt op dat… We vragen ons af of…

Hieronder kan je de eerste reacties en reflecties noteren. Op basis van deze reflecties kan je gericht 
naar de gedetailleerde resultaten kijken. 

74%

80%

55%

58%
Hoeveel leerlingen hebben het gevoel dat ze zichzelf mogen zijn op school?  

65%

59%Ruimte voor authenticiteit

64%

61%

Stimulerend lerarenteam

Hoeveel leerlingen ervaren het lerarenteam als zorgend en luisterend?

76% 75%

89%

74%
84% 80%

49%
55%53%
58%
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Evolutie schoolklimaat op schoolniveau

Verbondenheid met de school

Regels en structuur op school

Zorgend lerarenteam

Stimulerend lerarenteam

Ruimte voor authenticiteit
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Resultaten per 
vraag

Ga gericht op zoek naar die informatie die de bovenstaande vragen kunnen beantwoorden. Sommige 
vragen zijn ambitieuzer geformuleerd dan andere, het is dus normaal dat de antwoorden kunnen 
verschillen tussen de vragen. 

2

4

2

9

13

6

32

33

36

22

15

21

39. Ik ben blij om hier op school te zijn.

40. Ik voel me een deel van deze school.

 41. Ik ben trots op mijn school.

Verbondenheid met de school Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

1

2

2

11

6

11

34

29

37

19

28

15

42. De regels op mijn school zijn duidelijk.

 43. Ik begrijp waarom de regels op mijn school er zijn.

 44. Ik ken de regels op mijn school goed.

Regels en structuur op school Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

1

0

0

0

9

6

2

4

36

28

28

30

19

31

35

31

45. Mijn leraren zijn geïnteresseerd in hoe ik mij voel.

46. Mijn leraren luisteren naar me als ik me niet goed voel.

 47. Mijn leraren geven me extra hulp als ik die nodig heb.

48. Mijn leraren behandelen me op een respectvolle manier.

Zorgend lerarenteam
Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

2

10

5

2

2

0

7

22

13

13

19

3

31

23

29

30

25

22

25

10

18

20

19

40

49. Mijn leraren vertellen me waarom het belangrijk is dat ik mijn best doe op school.

50. Mijn leraren geven me de kans om zelf te kiezen over welke onderwerpen ik wil
leren.

51. Mijn leraren geven me zin om nieuwe dingen bij te leren.

52. Mijn leraren moedigen me aan om eigen keuzes te maken.

53. Mijn leraren helpen me om na te denken over wat ik graag doe.

54. Mijn leraren zeggen me dat ik uit fouten veel kan leren.

Stimulerend lerarenteam
Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

3

1

26

32

18

15

9

15

29

23

34

30

18

8

18

13

25

6

3

6

55. Ik kan echt mezelf zijn op deze school.

56.Andere leerlingen aanvaarden me zoals ik ben.

57. Soms heb ik het gevoel dat ik hier niet pas (negatieve vraag).

58. Mensen als ik worden hier moeilijk aanvaard (negatieve vraag).

59. Ik voel me anders dan de meeste leerlingen hier (negatieve vraag).

Ruimte voor authenticiteit op school
Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar
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Resultaten per klas
Hieronder krijg je de resultaten te zien van de verschillende klassen. Je ziet per klas het totaal aantal 
leerlingen en het aantal leerlingen dat minstens akkoord is met de verschillende thema's. Klassen 
met zes of minder leerlingen worden niet getoond.

KLAS

Aantal leerlingen

Verbondenheid

Regels en structuur op school

Zorgend lerarenteam

Stim
ulerend lerarenteam

Authenticiteit op school
Rijlabels Aantal van Response IDSom van PercVerbSom van PercStructSom van PercZorgSom van PercStimSom van PercAuthentic

5A 15 9 13 11 6 6

5B 19 14 14 16 13 12

6A 16 13 11 14 8 10

6B 15 13 10 11 9 10
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concrete klas- en schoolactiviteiten

activiteiten gericht op identiteitsontwikkeling:

30%

29%

42%

50%

27%

Aandeel 
leerlingen in je 

school
Vlaanderen

39%

75%

61%

Hoeveel leerlingen geven aan zich maatschappelijk te kunnen engageren op 
school? 

activiteiten gericht op verbinden dialogeren:

41%

75%

 2. RESULTATEN 

2.4.  les- en schoolactiviteiten
Dit deel is enkel zichtbaar voor de leerlingen die de volledige vragenlijst ingevuld hebben. In dit deel krijg je de resultaten 
over verschillende mogelijke activiteiten om te werken aan  burgerschapsvorming. In welke mate je belang hecht aan 
specifieke activiteiten hangt af van je pedagogisch project.  

Je kan de percentages vergelijken met een referentiegroep met een gelijkaardig publiek. Bij 
opvallende verschillen met de referentiegroep worden de percentages gemarkeerd. 

Referentie-groep

Referentiegroep

Evolutie school Hieronder zie je per deelgenomen schooljaar het percentage leerlingen dat gemiddeld minstens akkoord gaat 
met verschillende stellingen over school- en klasactiviteiten.

34%

70%

55%

28%

60%

29%

25%

43%

50%

Hoeveel leerlingen geven aan dat er aandacht is voor diversiteit op school en in 
de klas? 

Diversiteit in de klas

Levensbeschouwelijke inspiratie

Media in de klas

Mening in de klas

De wereld onderzoeken in de klas

Inspraak op school

Hoeveel leerlingen geven aan dat er aandacht is voor levensgeschouwelijke 
inspiratie in de lessen en op school?

Hoeveel leerlingen geven aan dat er aandacht is voor verschillende 
perspectieven en meningen? 

Hoeveel leerlingen geven aan dat er aandach is voor het kritisch kijken naar 
media en fake news? 

Hoeveel leerlingen geven aan dat er aandacht is voor het onderzoeken van 
dingen die in de wereld gebeuren (actualiteit, geschiedenis,…)?

activiteiten gericht op verantwoordelijkheidop nemen:

activiteiten gericht op onderzoek en kritisch reflecteren:

Hoeveel leerlingen geven aan dat er aandacht is voor verbindend dialogeren en 
herstelgericht handelen?  

Maatschappelijk engagement

Herstelgericht handelen

Hoeveel leerlingen geven aan inspraak te hebben op school?

31%

33%

42%

43%

30%

27%
34%

78%
70%

62%
55%

22%

31%
40%

33%
27%

42%

56%

43%

15%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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Evolutie activiteiten op schoolniveau

Levensbeschouwelijke inspiratie

Mening in de klas

Media in de klas

De wereld onderzoeken in de klas

Inspraak op school

Maatschappelijk engagement

Herstelgericht handelen

Diversiteit in de klas
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Hieronder kan je de eerste reacties en reflecties noteren. Noteer welke vragen je nog hebt en welke  
informatie je verder wil bekijken. Op basis van deze reflecties kan je gericht naar de gedetailleerde 
resultaten kijken. 

Resultaten per vraag

Eerste reflecties

Ga gericht op zoek naar die informatie die de bovenstaande vragen kunnen beantwoorden. 
Sommige vragen zijn ambitieuzer geformuleerd dan andere, het is dus normaal dat de antwoorden 
kunnen verschillen tussen de vragen. 

Het valt op dat… We vragen ons af of…

3

13

8

8

6

6

9

11

18

22

18

14

16

15

35

24

23

25

31

31

27

15

9

11

13

13

11

13

60. We luisteren in de klas naar verhalen die me anders doen denken over de wereld.

61. Mijn leraren vertellen verhalen die me helpen als ik bang, boos of verdrietig ben.

62. In de klas praten we met elkaar over wat ons kan helpen als we heel verdrietig,
bang of boos zijn.

63. In de klas praten we met elkaar over wat we belangrijk vinden in het leven.

64. In de klas praten we met elkaar over gelovig zijn.

65. Mijn leraren praten met ons over wat zij belangrijk vinden in het leven.

66. Mijn leraren helpen me nadenken over wat ik belangrijk vind in het leven.

Levensbeschouwelijke inspiratie
Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

8

5

8

4

10

9

30

29

29

22

20

18

67. Mijn leraren vertellen dat er verschillende meningen zijn over een onderwerp.

68. Als we in de klas praten over een onderwerp, kan ik mijn mening zeggen.

69. Als ik het ergens niet mee eens ben in de klas, mag ik dat zeggen.

Mening in de klas Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

6

9

5

9

16

9

29

28

33

20

11

17

70. We praten er in de klas over dat niet alles op het internet waar is.

71. We praten in de klas over hoe media en reclame ons gedrag beïnvloeden.

72. Als iets op het nieuws is geweest, kunnen we er in de klas over praten.

Media in de klas Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

24

17

13

12

18

8

18

14

14

26

20

25

8

13

13

13

73. Als iets op het nieuws is geweest, zoeken we met de klas of het waar is of niet.

74. Als we in de klas praten over een onderwerp, zoeken we verschillende info-
bronnen.

75. Als we een probleem in de wereld bespreken, zoeken we verschillende
oplossingen.

76. Als we een probleem in de wereld bespreken, onderzoeken we wat de gevolgen
zijn.

De wereld onderzoeken in de klas
Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

5

17

8

20

4

23

7

28

34

17

26

8

21

7

23

8

77. Ik mag stemmen voor de leerlingenraad/het kinderparlement.

78. Ik mag mee beslissen hoe de dingen op school geregeld worden.

79. Ik mag me kandidaat stellen als lid van de leerlingenraad/het kinderparlement.

80. Ik mag mee de klasregels bepalen.

Inspraak op school
Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

6

3

15

11

16

9

15

18

26

35

24

22

16

17

10

13

81. Ik mag meedoen aan een actie om school milieuvriendelijker te maken.

82. Ik mag op school helpen bij een actie voor het goede doel.

83. Ik mag op school kiezen voor welke goede doelen we ons inzetten.

84. Ik mag op school mee oplossingen bedenken voor een probleem.

Maatschappelijk engagement Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar
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5

6

12

7

6

5

17

19

11

7

13

11

25

25

28

31

28

33

18

15

14

20

18

16

85. Ik leer op school wat ik moet doen als ik zie dat iemand gepest wordt.

86. Ik leer op school hoe ik kan reageren als ik zelf gepest word.

87. Ik leer op school hoe ik kan reageren als ik online gepest word.

88. Als ik ruzie heb gehad, kan ik zelf mee kiezen hoe ik het wil oplossen.

89. Als ik ruzie heb gehad, helpt een leraar mij begrijpen waarom.

90. Als ik ruzie heb gehad, helpt een leraar mij begrijpen wat de ander voelt.

Herstelgericht handelen Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar

17

23

7

7

9

18

26

17

18

16

19

8

24

26

26

10

7

16

13

13

91. In de klas praten we over racisme.

92. Op school vieren we feestdagen uit verschillende godsdiensten.

93. In de klas gebruiken leraren voorbeelden uit andere culturen.

94. In de klas worden vele culturen besproken.

95. In de klas leren we over verschillen tussen mensen die niet in België geboren zijn.

Diversiteit in de klas Helemaal niet waar Niet waar Waar Helemaal waar
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Resultaten per klas
Hieronder krijg je de resultaten te zien van de verschillende klassen. Je ziet per klas het totaal 
aantal leerlingen en het aantal leerlingen dat minstens akkoord is met de verschillende thema's. 
Klassen met zes of minder leerlingen worden niet getoond.

KLAS

Aantal leerlingen in de klas

Levensbeschouwelijke inspiratie

Mening geven in de klas

De wereld onderzoeken in de klas

Media in de klas

Maatschappelijk engagem
ent

Inspraak op school

Herstelgericht handelen

Diversiteit in de klas
VERSIE volledig

Rijlabels Aantal van Response IDSom van PercLevensInspSom van PercMeningSom van PercMediaAantal van PercOnderzoekSom van PercInspraakSom van PercEngagSom van PercHerstelgSom van PercDivKlas

5B 19 8 13 12 18 8 7 10 5

5A 15 3 10 5 15 3 6 4 3

6A 16 6 10 10 16 5 8 8 7

6B 15 5 12 8 15 5 6 6 4
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1
We leren uit het burgerschapskompas dat … 

2
We leren uit het burgerschapskompas dat … 

3
We leren uit het burgerschapskompas dat … 

Bij een volgende afname willen we minstens een even hoog resultaat op de thema's … 

Wat willen we hiertoe blijven doen? 

Bij een volgende afname willen we een beter resultaat op de thema's … 

Wat willen we hiertoe verbeteren? 

3.1. Conclusie
Het burgerschapskompas is een instrument voor de kwaliteitsonwikkeling van je school. Dit proces gebeurt best betrouwbaar, 
cyclisch en systematisch. Hoe sterker dit proces van kwaliteitsontwikkeling op je school, hoe meer impact het 
burgerschapskompas zal hebben op de onderwijskwaliteit. 

Prioriteiten

Dit merken we ook in … 

 3. VERWERKING 

Wat leer je over de prioriteiten die je formuleerde in rubriek 1.2? Om tot kwaliteitsvolle besluiten te 
komen is het belangrijk dat je, naast de resultaten uit het burgerschapskompas ook op zoek gaat 
naar andere informatiebronnen.

Dit merken we ook in … 

Dit merken we ook in … 

Over welke resultaten ben je tevreden en wil je behouden in de toekomst? 

Wat willen we 
verbeteren?

Over welke resultaten ben je tevreden en wil je behouden in de toekomst? 

Wat willen we 
borgen?
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Welke externe factoren spelen een rol? Denk aan de omgeving van de school / thuissituatie leerlingen / leerlinginstroom / wetgeving / 
andere actoren en stakeholders / beschikbare middelen… 

Interne factoren
Welke interne factoren spelen een rol? Deze interne oorzaken hebben te maken met je schoolwerking en zullen je op weg helpen naar 
verdere acties. Denk aan beleid en visie / organisatie / didactiek / prioriteiten / afspraken / professionalisering / omgang met elkaar / 
gewoontes /  … 

Belangrijke 
factoren

 Bedenk samen wat deze goede of minder goede resultaten zou kunnen verklaren en welke kansen 
je ziet. Maak een onderscheid tussen externe factoren (die je niet onmiddelijk in de hand hebt) en 
interne factoren (schoolwerking). 

Externe factoren
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Reflecteer hier welke stappen je wil zetten naar je collega's, ouders en leerlingen.

Wat wil je bereiken?

We communiceren NIET over … 

We informeren over … 

We willen collega's / leerlingen / ouders feliciteren of bewust maken van … 

We willen collega's / leerlingen /ouders laten reflecteren over …

We willen dat collega's / leerlingen / ouders anders handelen in … 

Wil je dat je team dingen anders gaat aanpakken? Schiet niet halsoverkop in actie. Betrek je team bij de keuzes van de acties en neem 
grote veranderingen op in je prioriteiten en schoolwerkplan.  Zorg voor voldoende ruimte, middelen en ondersteuning. In de lijst met 
ondersteunende organisaties, literatuur kan je meer informatie vinden om je team te ondersteunen. Je kan het burgerschapskompas 
nogmaals afnemen om de impact van deze acties in te schatten. Succes!

REFLECTEREN

Op de pro pagina pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/inspirerend-burgerschap vind je een werkvorm die je kan gebruiken 
om met je team te reflecteren over burgerschapsvorming. (Klik op deze tekst in de PDF voor de link)

GEDRAGS-
VERANDERING

Het is niet steeds nodig om te communiceren, maar zorg wel voor transparantie. Hou rekening met de context en andere prioriteiten. Het 
is wel belangrijk dat je als beleidsteam hier bewust mee omgaat en de informatie gebruikt voor het schoolbeleid. 

Indien je louter wenst te informeren, kan je dit best doen via een kort mailbericht, een bericht op het prikbord in de lerarenkamer. Beperk 
je tot de belangrijkste resultaten. Je kan de mogelijkheid voorzien om meer informatie op te halen voor de geÏnteresseerden. 

Wil je bepaalde emoties opwekken, dan is het medium, de manier van communiceren erg belangrijk. Je kan bijvoorbeeld een quiz 
organiseren op de personeelsvergadering, waarbij ze een inschatting moeten maken en het beste team wint. Je kan posters maken en 
ophangen. Breid de communicatie uit met inspirerende quotes, voorbeelden uit de school, cartoons. Gebruik data binnen een verhaal.

Wil je dat je team reflecteert over de resultaten? In dit geval zal je hiervoor tijd en ruimte moeten voorzien. Je kan gebruik maken van de 
werkvormen voor een personeelsvergadering. Het is belangrijk dat iemand dit proces begeleidt. Je kan ook de kaartjes gebruiken om 
leraren met de leerlingen in gesprek te laten gaan. 

 3. VERWERKING 

Wanneer je het hele schoolteam, leerlingen of ouders wil betrekken bij de resultaten van het burgerschapskompas, is het van belang stil 
te staan bij wat je wil bereiken en hoe je dit wil doen. Onderstaande communicatieladder helpt je op weg. Onthoud dat hoe ambitieuzer je 
doelen zijn, hoe frequenter, persoonlijker, intensiever, ... je zal moeten communiceren. Hoe meer je reeds vooraf je team betrokken hebt 
bij de doelstellingen van het burgerschapskompas, hoe makkelijker je met hen over de resultaten in gesprek zal kunnen gaan. 

3.2. Communicatie voorbereiden

INFORMATIE

FELICITEREN / 
SENSE OF 
URGENCY 
CREËREN

GEEN 
COMMUNICATIE
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Neem een kijkje op onze prowebsite pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/inspirerend-
burgerschap

Neem een kijkje in het professionaliseringsaanbod via 
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/nascholingen. Zoek op thema 'burgerschap' en je 
vindt het meest recente aanbod. 

Stuur ons een mailtje via 

inspirerendburgerschap@katholiekonderwijs.vlaanderen

Meer lezen? Hieronder kan je nog enkele andere interessante webpagina's en boeken vinden. 

4. ACTIE

4.1. Inspirerende acties en ondersteuning 

OP ZOEK NAAR NASCHOLING OF 
VORMING?

WIL JE MEER INFORMATIE OVER 
INSPIREREND BURGERSCHAP?

Wil je met deze resultaten aan de slag met je leerlingen of leraren? Ben je op zoek naar concrete werkvormen? We sprokkelden heel wat 
praktijkvoorbeelden en praktische werkvormen voor je bij elkaar. Deze ideeën komen van verschillende organisaties. Klik op de link voor 
onze toolbox. 

HEB JE EEN VRAAG OF 
OPMERKING? 

Het huis vol zorg en kansen biedt je meer handvatten om te bouwen aan een school voor iedereen en biedt je inspiratie rond 
thema's als diversiteit, welbevinden, leerlingenparticipatie, etc. 

Een identiteitsonderzoek kan je meer inzicht geven het identiteitsprofiel van je school en brengt het draagvlak voor de 
dialoogschool in beeld. 

Op onze prosite vind je meer informatie over thema's als pastoraal, identiteit en diversiteit, en rooms-katholieke godsdienst. 
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Wanneer is het doel bereikt?

4. ACTIE

4.2. Actieplanning
Indien je in de vorige stap aangaf dat er actie ondernomen wordt, kan je deze laatste stap doorlopen. In dit deel ga je 
concrete acties voorstellen en een actieplan ontwerpen. 

DOELSTELLING

Borgen, bijsturen

PLAN ACTCHECKDO

Concrete acties
Concrete doelen

Wat? Wie? Wanneer? Hoe?
We zijn tevreden als we zien dat 

…

Realisatiebewijzen

Zien we dat de acties geslaagd 
zijn?
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