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Inleiding
Een zekere mate van politieke betrokkenheid geldt als voorwaarde voor de in een democratie als
belangrijk geachte deelname aan de politiek en maatschappij (Vis & Veldhuis, 2008). In
Nederland wordt binnen het voortgezet onderwijs vooral het vak maatschappijleer gezien als
middel om politieke houdingen en gedragingen te beïnvloeden en als het meest geschikt om
gestalte te geven aan de zeer noodzakelijke burgerschapsvorming (Vis & Veldhuis, 2008;
Wittebrood, 1995).
Maatschappijleer is in 1968 op alle scholen van het voortgezet onderwijs ingevoerd en vanaf die
tijd zijn alle leerlingen verplicht dit vak te volgen. Sinds 2007, in de vernieuwde Tweede Fase
behield het vak haar dubbele programma als in de Tweede Fase oude regeling. Namelijk, een
programma in het gemeenschappelijk deel dat in de bovenbouw havo en vwo aangeboden wordt
(voorheen maatschappijleer 1) en een programma dat gekozen kan worden in het profiel
Economie & Maatschappij en het profiel Cultuur & Maatschappij of het vrije deel (voorheen
maatschappijleer 2). In het gemeenschappelijk deel wordt het vak ‘maatschappijleer’ genoemd.
In het profiel- of vrijedeel wordt het vak ‘maatschappijwetenschappen’ genoemd (Noordink,
2007). Maatschappijwetenschappen is een eindexamenvak.
Maatschappijleer wordt gegeven aan leerlingen tussen de 15 en 18 jaar, en niet aan jongere
leerlingen, vanwege één belangrijke reden. Verondersteld wordt namelijk dat in deze periode
tussen 15 en 18 jaar, hun houdingen beïnvloedbaar zijn. Deze veronderstelling is gebaseerd op de
gedachte dat de adolescentie een periode is met grote psychologische en sociale veranderingen,
waardoor jongeren op deze leeftijd relatief makkelijk beïnvloedbaar zijn (Wittebrood, 1995).
Daarnaast zouden leerlingen op deze leeftijd cognitief en moreel zover ontwikkeld zijn dat
onderwijs over abstracte thema’s en waarden en normen op z’n plaats is (Adelson & O’Neill,
1966 in Wittebrood, 1995).
Wittebrood (1995) onderzocht de invloed van het vak maatschappijleer1 en maatschappijleer 2
op de politieke betrokkenheid van jongeren. Uit het onderzoek van Wittebrood (1995) bleek dat
het eindexamenvak maatschappijleer (maatschappijleer 2, nu maatschappijwetenschappen) een
grotere bijdrage levert aan de politieke betrokkenheid van leerlingen dan het verplichte nieteindexamenvak maatschappijleer (maatschappijleer 1) (Wittebrood, 1995). Concluderend uit het
onderzoek van Wittebrood (1995) kan men stellen dat maatschappijleer 2 van invloed is op de
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politieke betrokkenheid van leerlingen en dat het onderwijs dus kan bijdragen aan het vergroten
van de politieke betrokkenheid (Wittebrood, 1995).
Maar hoe zit het twintig jaar later met de invloed van het vak op politieke houdingen van
jongeren? Wij proberen met dit onderzoek voort te bouwen op het onderzoek van Wittebrood
(1995). In dit onderzoek wordt inzicht verkregen in het ‘point of view’ en de daaraan
onderliggende houdingen die jongeren die het vak maatschappijleer volgen hebben ten aanzien
van de Nederlandse politiek, politici en de maatschappij. Echter, waar Wittebrood (1993, 1995)
enkel de individuele politieke betrokkenheid heeft gemeten van jongeren die maatschappijleer
volgden, zal dit onderzoek verdiepend van aard zijn. Dit onderzoek zal trachten de groep
participanten onder te verdelen in verschillende groepen, gebaseerd op overeenkomende
houdingen en gedragingen ten aanzien van de Nederlandse politiek en politici. Hierdoor komen
we niet alleen iets te weten over de individuele houding van de participant ten aanzien van het
onderwerp, maar zullen we ook zien of er onder de participanten overeenkomende houdingen te
vinden zijn ten aanzien van politiek, de maatschappij en politici. Tevens zullen we, door het
interview als onderdeel van de Q methode, inzicht krijgen in de achterliggende beweegredenen
van de participant om tot een bepaalde houding ofwel bepaald ‘point of view’ te komen.

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderzoeken naar de invloed
van politieke vorming op politieke houdingen, er wordt een beschrijving gegeven van het vak
maatschappijleer, en wordt de politieke houding van jongeren die twintig jaar geleden
maatschappijleer volgden, beschreven.
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksvraag beschreven, evenals de onderzoeksmethoden en de
onderzoeksopzet. In hoofdstuk 3 worden de resultaten geanalyseerd en in hoofdstuk 4 worden de
analyses van de resultaten per school weergegeven. Tenslotte vinden we in hoofdstuk 5 de
discussie, in hoofdstuk 6 de conclusie en in hoofdstuk 7 sluiten we af met aanbevelingen.

6

Nathalie van Gils

Eindscriptie LVHOM

Hoofdstuk 1. Achtergrond
1.1. Eerder onderzoek naar de invloed van politieke vorming op politieke
houdingen.
Eerder onderzoek naar de effecten van politieke vorming op politieke betrokkenheid is zeer
divers. Tot op heden zijn er enkele belangrijke studies op dit terrein uitgevoerd, namelijk in de
Verenigde Staten, Engeland en Wales, Zweden en in Nederland. De eerste drie studies richten
zich op de invloed van politieke vorming op politieke houdingen, terwijl de vierde studie zich
richt op de invloed van politieke vorming op politieke kennis (Wittebrood, 1995).
De meest invloedrijke studie naar de invloed van politieke vorming op politieke houdingen is het
onderzoek van Langton & Jennings uit 1968. Zij onderzochten Amerikaanse highschool
studenten en vonden dat wanneer leerlingen meer onderwijs in politieke vorming hadden
gevolgd, hun politieke kennis, politieke interesse, politiek zelfvertrouwen, bereidheid tot
politieke participatie en hun politieke tolerantie groter was. De enige politieke houding waarbij
geen verschil werd gevonden tussen leerlingen die een verscheidenheid in het aantal lessen in
politieke vorming hadden gevolgd, was politiek cynisme. Echter, de verschillen tussen de
groepen studenten in hun politieke houdingen waren klein en dit resulteerde in de conclusie dat
er te weinig bewijs was ofwel een significant effect te signaleren tussen politieke vorming en
politieke houding (Langton & Jennings, 1968).
In 1990 verscheen de tweede grootschalige studie over de invloed van politieke vorming door
Denver & Hands. Zij repliceerden het onderzoek van Langton & Jennings (1968) met studenten
uit Engeland en Wales door dezelfde politieke houdingen in beschouwing te nemen. Zij
concludeerden dat studenten die politieke vorming ofwel British Politics hadden gevolgd meer
politieke kennis, politieke interesse, politieke participatie, politieke bereidheid en politiek
zelfvertrouwen hebben en minder politiek cynisme hebben dan studenten die het vak niet hebben
gevolgd. Geen verschillen werden gevonden voor politieke tolerantie.
In 1995 bouwde Wittebrood voort op de bovenstaande studies. Zij onderzocht in welke mate het
vak maatschappijleer van invloed was op de politieke houdingen van leerlingen in Nederland.
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat maatschappijleer als eindexamenvak een grotere
bijdrage levert aan de politieke betrokkenheid van leerlingen dan maatschappijleer als verplicht
niet-eindexamenvak. Echter, het vak bleek geen significante bijdrage te leveren aan de afname
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van politieke intolerantie. Uit de analyses bleek tevens dat het effect van het eindexamenvak
maatschappijleer niet verschilt voor sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit, religieuze
denominatie en kerkbezoek van de leerlingen en de opleiding van de ouders. Wel moeten
genoemde resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat zij gebaseerd zijn op
kleine aantallen leerlingen. Wittebrood (1995) concludeerde dat het vak in de hoogste klassen
van het voortgezet onderwijs van invloed is op de politieke betrokkenheid van leerlingen en dat
onderwijs dus kan bijdragen aan het vergroten van de politieke betrokkenheid (Wittebrood,
1995). De effectiviteit van het vak is hiermee echter niet bewezen, omdat elke leerling
maatschappijleer volgt en er dus niet een controle groep bestond van leerlingen die in het
algemeen het vak niet hebben gevolgd (Wittebrood, 1995).
Westholm, Lindquist en Niemi (1990) onderzochten in Zweden de invloed van politieke vorming
op politieke kennis. Ook in dit onderzoek werd een positief significant effect gevonden voor
politieke vorming. Bij dit onderzoek werd rekening gehouden met het politieke-kennisniveau van
de leerlingen voordat zij de cursus gingen volgen. Hierdoor kon een betere schatting worden
verkregen van het effect van politieke vorming op de verandering in houdingen dan in de andere
studies.

8

Nathalie van Gils

Eindscriptie LVHOM

1.2. Maatschappijleer in Nederland
In 1968, met de invoering van de zogeheten Mammoetwet, is het vak maatschappijleer op alle
scholen van het voortgezet onderwijs als verplicht vak ingevoerd. In eerste instantie werd het
aanleren van bepaalde vaardigheden en houdingen benadrukt, terwijl het vak anno 2010 een
bijdrage dient te leveren aan het vergroten van kennis, inzicht, (onderzoeks-)vaardigheden en
houdingen. Burgerschapsvorming staat hierbij centraal (Noordink, 2007). De vroegere themaaanpak is verlaten voor een domeinaanpak A t/m E. Vaardigheden (A), Parlementaire
Democratie (B), de Nederlandse Rechtsstaat (C), Pluriforme Samenleving (D) en
Verzorgingsstaat (E), vormen de hoofdgebieden van het vak. Sinds 2007 kan Maatschappijleer
bovendien gekozen worden als profielvak en tevens als eindexamenvak in de twee
maatschappijprofielen. De naam van het profielvak is Maatschappijwetenschappen, voorheen
werd dit maatschappijleer 2 genoemd (Noordink, 2007; Olgers, Otterdijk, Ruijs, Kievid, Meijs,
2010).
In de handreiking Schoolexamen maatschappijleer/maatschappijwetenschapen havo/vwo
(Noordink, 2007) zijn de doelstellingen met betrekking tot de domeinen verder uitgewerkt en
wordt het examenprogramma van zowel maatschappijleer als maatschappijwetenschappen
havo/vwo toegelicht.
Het vak maatschappijleer wordt in Nederland als examenvak havo en vwo,
maatschappijwetenschappen, en als verplicht niet-eindexamenvak maatschappijleer aangeboden.
Alle leerlingen die geen eindexamen gaan doen in maatschappijwetenschappen zijn verplicht het
niet-eindexamenvak maatschappijleer te volgen. Voor zowel havo als vwo geldt dat de studielast
voor maatschappijleer 120 uur bedraagt. De verschillen tussen havo en vwo beperken zich tot
enkele toevoegingen van onderdelen aan subdomeinen in het vwo programma.
Voor het vak maatschappijleer geldt dat de domeinen vanuit dezelfde drie invalshoeken als
maatschappijwetenschappen benaderd worden, namelijk vanuit een politiek-juridische, een
sociaal-economische en een sociaal-culturele invalshoek. Voor ieder domein zijn eindtermen
opgesteld. Deze eindtermen geven aan wat de leerling moet kennen en kunnen. Het eindexamen
bestaat uit een schoolexamen betreffende de domeinen A t/m E zoals hierboven vermeld. Voor
het volledige (examen)programma en de verschillen tussen de programma’s voor havo en vwo
wordt verwezen naar de handreiking (Noordink, 2007).
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Doel van het vak.
De oorsprong van het vak ligt na de Tweede Wereldoorlog. In de naoorlogse periode kwam er
meer aandacht voor het streven de jeugd te vrijwaren van niet-democratische invloeden. De
voornaamste reden om maatschappijleer in te voeren was de complexer geworden samenleving
waar leerlingen inzicht in dienden te krijgen. Maatschappijleer (voorheen maatschappijleer 1)
richt zich voornamelijk op algemene vorming, burgerschapsvorming, politieke besluitvorming,
keuzethema (bv. Mens en werk, criminaliteit, multiculturele samenleving) met nadruk op kennis,
inzicht en vaardigheden. Maatschappijleer wordt vervolgens afgesloten met een schoolexamen.
Maatschappijwetenschappen (voorheen maatschappijleer 2) richt zich op de analyse van
maatschappelijke vraagstukken met behulp van basiskennis uit en de methodiek van de sociale
wetenschappen. Daarnaast komen de thema’s politieke besluitvorming, massamedia,
multiculturele samenleving, mens en werk, criminaliteit en rechtsstaat, milieu en beleid,
ontwikkelingssamenwerking en een keuzedomein, aan bod. Maatschappijwetenschappen bestaat
uit een centraal examen en een schoolexamen (Rexwinkel & Veldhuis, 2007).

Binnen dit kernprogramma nemen politieke besluitvorming en burgerschapsvorming dus een
voorname plaats in. Omdat wij met dit onderzoek inzicht willen krijgen in houdingen ten aanzien
van politieke betrokkenheid bij jongeren, concentreert dit onderzoek zich op leerlingen die het
vak maatschappijleer volgen. We kunnen er vanuit gaan dat leerlingen die maatschappijleer
volgen kennis hebben van politiek, en een mening hierover kunnen vormen en deze kunnen
beargumenteren.
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1.3. De houding van leerlingen maatschappijleer ten aanzien van politiek, twintig
jaar geleden.
Wittebrood (1993, 1995) onderzocht in welke mate het vak maatschappijleer politieke houdingen
kan beïnvloeden. Ruim 10.000 leerlingen, verdeeld over 71 scholen hebben deelgenomen aan
haar onderzoek. Op de geselecteerde scholen hebben de leerlingen een vragenlijst ingevuld,
waarin vragen zijn gesteld over hun politieke betrokkenheid. De vragenlijsten voor de leerlingen
zijn ingevuld in klassen waar maatschappijleer voor het eerst werd gegeven. In de meeste
gevallen ging het hierbij om havo-4 en vwo-5 klassen.
Uit het onderzoek van Wittebrood (1993) bleek na de eerste meting, dat jongeren nauwelijks
geïnteresseerd zijn in politiek en zich relatief weinig op de hoogte stellen van politieke
onderwerpen. 60% Van de door haar onderzochte populatie geeft aan weinig geïnteresseerd te
zijn en 10% zegt zelfs helemaal niet geïnteresseerd te zijn in politiek. Toch blijkt de meerderheid
van de respondenten wel over een redelijke belangstelling te beschikken voor sociale en politieke
problemen als milieu, criminaliteit, discriminatie en racisme. Ruim driekwart van de
ondervraagden kijkt naar het journaal en de helft leest in de krant regelmatig over politiek.
Ook blijkt uit het onderzoek dat leerlingen bereid zijn om op te komen voor eigen en andermans
rechten. Iets minder dan de helft van de leerlingen kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat zij
zullen deelnemen aan een demonstratie en ruim 80% zou willen meewerken aan een
handtekeningenactie. Activiteiten die gericht zijn op partijpolitiek zijn minder populair evenals
de ‘hardere’ activiteiten zoals blokkades en bezettingen.
Verder bleek uit het onderzoek van Wittebrood (1993) dat leerlingen nogal wat moeite hebben
met het komen tot beargumenteerde standpunten en keuzes. Nogal wat leerlingen hebben moeite
met de begrippen rechts en links en velen zijn er niet zeker van te gaan stemmen wanneer zij dit
mogen.
Tenslotte werden de grote verschillen tussen jongens en meisjes in politieke betrokkenheid als
opvallend gezien in dit onderzoek. Jongens lezen en praten vaker over politiek en kijken vaker
naar het journaal dan meisjes. Ook kunnen zij zich beter voorstellen politiek actief te zijn dan
meisjes.
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Hoofdstuk 2. Onderzoeksopzet

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden een beschrijving van de onderzoeksvraag en de opzet van het onderzoek,
die in deze studie is gebruikt, gegeven. We beginnen met het beschrijven van de
onderzoeksvraag.

2.2. Onderzoeksvraag
Uit het vorige hoofdstuk komt duidelijk naar voren dat de Nederlandse overheid het belangrijk
vindt dat jongeren burgerschapsvorming krijgen op school om ze klaar te stomen een goed
burger te zijn voor de maatschappij. Om deze reden is het interessant te kijken naar de houding
die jongeren aannemen ten aanzien van de Nederlandse politiek en de maatschappij. De
Nederlandse overheid wil burgerschapsvorming stimuleren door het vak maatschappijleer en/of
maatschappijwetenschappen te geven aan leerlingen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Maar wat is
eigenlijk de houding van die jongeren ten aanzien van politiek, politici en maatschappelijke
onderwerpen? Dit resulteert in onze onderzoeksvraag:

Onderzoeksvraag: Welke houding ten aanzien van de Nederlandse politiek, politici en de
maatschappij hebben leerlingen die maatschappijleer volgen? En is het mogelijk om
verschillende groepen te onderscheiden waarin een gedeeld ‘point of view’ ofwel perspectief aan
ten grondslag ligt?

2.3. Onderzoeksmethoden
Om inzicht te krijgen in de houding van jongeren ten aanzien van de politiek en de maatschappij
hebben we voor de Q methode gekozen. Bij een Q methode wordt inzicht verkregen in het
sociale perspectief ofwel het ‘point of view’ van de participant over een bepaald onderwerp.
Onderdeel van de Q methode is het interview. Het interview wordt afgenomen om achter de
mening, alsmede de beweegredenen daarachter, van de participant over de stellingen in de Q sort
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te komen. Tevens hebben we de participanten een gestructureerde vragenlijst in laten vullen
betreffende sociale kenmerken en een politieke kennis test laten maken.
In deze paragraaf worden de bovenstaande instrumenten nader beschreven.

Q Methode
Deze methode is ontwikkeld door William Stephenson aan de Universiteit van Oxford in de jaren
1930. Het verschil tussen de Q methode en de R methode (kwantitatief onderzoek) is dat bij de R
methode de respondenten de subjecten zijn en de vragen de variabelen. Bij de R methode zoeken
onderzoekers naar patronen tussen de variabelen voor elke respondent. Een R onderzoeker zal
bijvoorbeeld kijken of respondent 1, wanneer deze het eens is met vraag 1 het ook eens is met
vraag 15. Bij de Q methode zijn subjecten en variabelen omgedraaid. De subjecten zijn de Q
stellingen en de variabelen zijn de respondenten, oftewel hun gemaakte Q sorts. Q onderzoekers
onderzoeken of een gemaakte Q sort van participant 1 een relatie vertoond met de gemaakte Q
sort van participant 2 (Webler, Danielson, Tuler, 2009).
Waarom gebruiken we de Q methode in dit onderzoek? Het idee achter de Q methode is inzicht
verkrijgen in attituden van mensen (Amin, 2000). De Q methode wordt vooral gebruikt om
inzicht te verkrijgen in de verschillende sociale perspectieven die er bestaan rondom een issue of
onderwerp. Deze methode maakt het mogelijk voor een onderzoeker om een complex probleem
vanuit het perspectief van een participant te zien: bij de Q methode, wegen participanten de Q
stellingen af, over een bepaalde issue of probleem, overeenstemmend aan hoe zij denken over het
gegeven probleem of onderwerp. Omdat dezelfde Q sort gegeven wordt aan verschillende
participanten, kan de onderzoeker patronen onderscheiden die verschillende gedeelde
perspectieven onthullen. Aan de participanten werd gevraagd de stellingen langs een grid te
leggen, waarvan helemaal rechts betekende dat die stelling helemaal niet bij zijn of haar
perspectief past (waarde –3, de – staat voor negatief en 3 wil zeggen dat het aan het uiteinde van
de linkerkant van de grid ligt) en waarvan helemaal links betekende dat die stelling helemaal bij
zijn of haar perspectief past (waarde +3, + staat voor positief en 3 wil zeggen dat het aan het
uiteinde van de rechterkant van de grid ligt), zie figuur 1 voor het Q sort formulier.
Dit uitdrukken van hun perspectief of ‘point of view’, door middel van het kiezen van stellingen
die wel of niet bij hun passen noemen we het maken van een Q sort. De gemaakte Q sorts
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worden in een later stadium geanalyseerd met het programma PQMethod en door middel van een
factor analyse kan inzicht verkregen worden in patronen over welke participanten ongeveer
hetzelfde denken. Vervolgens worden de resultaten van de analyse door de onderzoeker
geïnterpreteerd en uitgedrukt in de vorm van sociale perspectieven (Amin, 2000; Webler,
Danielson, Tuler, 2009).
Past niet
goed bij
mijn
mening
(-3)
1 card

3 cards

5 cards

Neutral
(0)
7 cards

5 cards

3 cards

Past
goed bij
mijn
mening
(+3)
1 card

Figuur 1. Q sort invulformulier.

Q Methode in dit onderzoek:
Elke Q stelling is een uitdrukking van een individueel ‘point of view’ over een complex
onderwerp. De Q methode vraagt participanten 25 stellingen aan elkaar af te wegen van
wenselijk tot onwenselijk. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van het onderzoek van
Wittebrood (1995) en de vragenlijst die zij gebruikt in haar onderzoek om tot de stellingen voor
de Q methode te komen. De vragen die zij gebruikt meten de begrippen politieke interesse,
politieke vervreemding, politieke participatie en politieke (in)tolerantie. We hebben dus de
vragen uit haar vragenlijst omgezet in de stellingen voor onze Q methode. Door deze vragen om
te zetten in stellingen, zullen we inzicht krijgen in de attitude van de respondent ten aanzien van
politieke interesse, politieke vervreemding, politieke participatie en politieke (in)tolerantie. De
stellingen worden gepresenteerd als verschillende antwoorden of visies op een bepaald
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onderwerp. In dit onderzoek is het onderwerp: ‘Hoe denk jij over de Nederlandse politiek en de
maatschappij?’.
Het interview
De participanten zijn tijdens het maken van de Q sort geïnterviewd. In dit interview werd hen
door de onderzoeker gevraagd waarom zij bepaalde stellingen op een bepaalde plek langs de grid
neerlegden. Vervolgens werden de gemaakte Q sorts achteraf met elkaar vergeleken. De
onderzoeker vroeg dan aan een participant hoe die over een bepaalde stelling dacht en waar hij of
zij die had neergelegd langs de grid en waarom, vervolgens werd er gevraagd wie van de
participanten heel anders over dezelfde stelling dachten en waarom. Het weten waarom een
participant op een bepaalde manier denkt over een stelling is belangrijk om na de Q analyse de
gevonden perspectieven te interpreteren.

De gestructureerde vragenlijst
De participanten werden gevraagd naar enkele sociale kenmerken zoals, sekse, opleidingsniveau,
leeftijd, etniciteit, religieuze denominatie en bezoek aan een religieuze instelling.
Daarnaast werd in het tweede gedeelte van de vragenlijst de mate van praten over en denken over
maatschappelijke thema’s zoals; werkloosheid, criminaliteit, woningnood, energievoorziening,
natuur, milieuvervuiling, discriminatie en racisme, financieringstekort van de overheid, derde
wereld problemen, oorlog en vrede, en de positie van de vrouw, gemeten door te vragen of de
respondent hier vaak, regelmatig, af en toe of nooit over praat of denkt.
Tenslotte werd in het derde gedeelte van de vragenlijst de politieke kennis van de participant
getest. Politieke kennis werd gemeten om inzicht te krijgen in de relatie tussen de mate van
kennis over politiek en de houding ten aanzien van politiek en andere maatschappelijke
onderwerpen. Zie bijlagen 1 en 2.
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2.4. Q sample constructie
Het doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in de politieke houdingen van jongeren en of
deze houdingen kunnen worden onderverdeeld in verschillende groepen waar een gedeeld
perspectief aan ten grondslag ligt. Zoals we in paragraaf 2.3. hebben gelezen zijn de Q stellingen
gebaseerd op de vragen uit het onderzoek van Wittebrood (1993, 1995). Sommige vragen uit het
onderzoek van Wittebrood (1993, 1995) zijn iets aangepast aan de moderne tijd. Zo wordt er niet
gesproken over je mening uiten door te demonstreren maar over je mening uiten via sociale
media als twitter. De reden dat we haar vragen als basis hebben genomen is omdat we met dit
onderzoek inzicht willen krijgen in de verandering in mening en houding van jongeren ten
aanzien van politieke betrokkenheid over de afgelopen twintig jaar. Zij heeft deze houding in
begin jaren ’90 onderzocht, vandaar dat we diezelfde vragenlijst als basis gebruiken voor de Q
stellingen. Door deze vragen om te zetten in stellingen, zullen we inzicht krijgen in de houding
van de participant ten aanzien van politieke interesse, politieke vervreemding, politieke
participatie en politieke (in)tolerantie. Hieronder leggen we de begrippen uit en noemen we de
bijbehorende stellingen.

Politieke interesse
Politieke interesse kan worden opgevat als een ‘gevoel van belangstelling voor de gang van
zaken in die sectoren van de samenleving waar overheidsoptreden in het geding is of zou moeten
zijn’ (Van Deth 1992: 113 in Wittebrood, 1995: 18). Uit de empirische politicologie blijkt de
mate van politieke interesse zeer relevant te zijn voor politiek gedrag. Mensen met veel
belangstelling voor politiek praten vaker over politiek, volgen meer het politieke nieuws in de
media, zijn vaker politiek actief en hebben meer politieke kennis (Wittebrood, 1995: 18). Verder
blijkt de mate van politieke interesse van belang voor de consistentie van politieke opvattingen
en de stabiliteit van opvattingen (Wittebrood, 1995: 19).
Q stellingen die in dit onderzoek inzicht geven in politieke interesse zijn:
1. Om een goede burger te kunnen zijn moet je geïnteresseerd zijn in politiek.
2. Kranten lees ik om informatie vinden over politieke onderwerpen zodat ik meer weet over de
politiek.
3. Door naar het NOS-journaal, het RTL4-nieuws of andere nieuwsprogramma’s te kijken kom je meer
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te weten over de politiek.
4. Door naar tv programma’s die politieke onderwerpen behandelen te kijken, zoals NOVA,
EenVandaag, Pauw & Witteman, kom je meer te weten over de politiek.
5. Politiek zou vaker een gespreksonderwerp moeten zijn zowel thuis als op school en onder vrienden.
6. Op internet kan ik door het lezen van blogs en twitter meer te weten te komen over de politiek.

Politieke vervreemding
Vervreemding is een centrale factor ter verklaring van sociaal gedrag (Durkheim, 1951, Lipset,
1960 in Wittebrood, 1995: 19). Individuen die vervreemd zijn van de samenleving zijn minder
geneigd zich te conformeren aan de normen in de samenleving en zijn daardoor meer geneigd
deviant gedrag te vertonen. Politieke vervreemding duidt op vervreemding van het politieke
systeem (Wittebrood, 1995). Individuen die politiek vervreemd zijn, kunnen zich afzonderen van
de politiek door bijvoorbeeld niet te gaan stemmen bij verkiezingen, conventionele participatie
(Denters & Geurts, 1993 in Wittebrood, 1995) of kunnen onconventioneel participeren, het
gebruiken van zwaardere vormen om je mening te uiten bijvoorbeeld door geweld te gebruiken
(Wittebrood, 1995).
Als indicatoren voor politieke vervreemding worden vaak politiek zelfvertrouwen en politiek
cynisme gebruikt. Ook in dit onderzoek staan deze begrippen centraal. Politiek zelfvertrouwen
kan worden omschreven als een gevoel dat men als individu invloed kan uitoefenen op politieke
instellingen en processen (Castenmiller, 1982 in Wittebrood, 1995). Politiek cynisme verwijst
naar gevoelens van ongeloof in de goede bedoelingen, oprechtheid en bekwaamheid van politici
en bewindslieden. In dit onderzoek werd inzicht verkregen in politiek zelfvertrouwen door de
volgende Q stellingen:
1. Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik.
2. De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in de stemmen van mensen, niet in hun meningen.
3. Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet.
4. Er stemmen zoveel mensen bij de verkiezingen, mijn stem doet er niet toe.
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Q stellingen die inzicht geven in politiek cynisme zijn:
1. Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken.
2. Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang uit.
3. Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheid.

Bereidheid tot politieke participatie
In deze studie wordt onder politieke participatie verstaan, het deelnemen aan activiteiten ‘die
burgers in staat stellen besluitvormingsprocessen te beïnvloeden waar overheidsoptreden in het
geding is of zou moeten zijn’. In dit onderzoek werd vooral gekeken naar de bereidheid en niet
de participatie zelf omdat uit andere onderzoeken bleek dat vwo-leerlingen niet of nauwelijks uit
eigen ervaring kunnen spreken over daadwerkelijke politieke participatie (Aalberts, 2004).
Om dit begrip te meten is in de eerste plaats gevraagd in hoeverre de leerling het belangrijk vindt
om bij de Tweede Kamer verkiezingen te gaan stemmen.
Daarnaast zijn aan de leerlingen nog zes stellingen van politieke participatie voorgelegd.
Q stellingen die in dit onderzoek inzicht geven in politieke participatie zijn:
1. Er zouden meer mensen naar een politieke bijeenkomst of verkiezingsbijeenkomst moeten gaan om hun
mening duidelijk te maken.
2. Men zou vaker een handtekeningenactie op internet moeten organiseren om hun mening duidelijk te
maken.
3. Door je politieke mening te uiten op twitter of andere social media heb je meer kans dat er naar je
geluisterd wordt.
4. Mijn politieke mening uiten op twitter of andere social media helpt om mijn mening duidelijk te maken.
5. Deelnemen aan demonstraties helpt om mijn mening duidelijk te maken.
6. Deelnemen aan politieke acties zal helpen om mijn mening duidelijk te maken.

Politieke (in)tolerantie
In dit onderzoek wordt onder politieke tolerantie verstaan: ‘de acceptatie van mensen en groepen
die in de samenleving een culturele minderheid vertegenwoordigen vanwege sekse, etnische
achtergrond of ras’ (Raaijmakers, 1993 in Wittebrood, 1995: 22). In dit onderzoek worden twee
indicatoren van politieke (in)tolerantie gemeten, namelijk autoritarisme en etnocentrisme
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(Raaijmakers, 1993 in Wittebrood, 1995: 22). Autoritarisme verwijst naar een voorkeur voor het
nastreven van conventioneel gedrag en heersende normen, evenals de neiging zich te
onderwerpen aan het bestaande gezag. Bij etnocentrisme staat het onderscheid centraal tussen de
eigen groep en andere groepen, waarbij andere groepen ondergeschikt worden geacht aan de
eigen groep (Wittebrood, 1995).
Q stellingen die inzicht geven in autoritarisme zijn:
1.Het belangrijkste wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid en eerbied voor gezag.
2.Oproerkraaiers en herrieschoppers zouden veel forser moeten worden aangepakt dan meestal gebeurd.
3. In Nederland zouden agenten hogere straffen en boetes mogen geven om gezag af te dwingen.

Q stellingen die inzicht geven in etnocentrisme zijn:
1.De meeste sociale problemen zullen zijn opgelost als we ons op een of andere manier kunnen ontdoen
van buitenlanders, krakers en woonwagenvolk.
2.Werkloze buitenlanders zou men zonder meer terug moeten sturen naar het land waar ze vandaan
komen.
3.Buitenlanders vormen een bedreiging voor de Nederlandse cultuur

In hoofdstuk 1 en 2 hebben we geschreven over het vak maatschappijleer, de houding van
jongeren ten aanzien van politieke betrokkenheid zoals bleek uit andere onderzoeken en het
onderzoek van Karin Wittebrood (1991). In dit hoofdstuk zijn we begonnen met het beschrijven
van de onderzoeksvraag en hebben we de onderzoeksmethode uitgelegd. Tenslotte hebben we
uitgelegd hoe de Q stellingen tot stand zijn gekomen en hoe ze uiteindelijk gebruikt zijn in de Q
methode. In het volgende hoofdstuk zullen we de participanten en de resultaten uit de Q methode
beschrijven.
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Hoofdstuk 3: Analyse van de resultaten

3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk zullen we beginnen met het beschrijven van de participanten, vervolgens zullen
we ingaan op het beschrijven en analyseren van de resultaten en tenslotte zullen we de gevonden
factoren ofwel subgroepen weergeven. Dit laatste refereert naar de Q methode die uiteindelijk de
verschillende houdingen en meningen van de participanten in vijf groepen verdeeld. Die groepen
noemen we factoren of subgroepen.
3.2. Participanten
Bij de Q methode spreken we van participanten in plaats van respondenten omdat de deelnemer
indirect antwoord geeft via het op een bepaalde manier neerleggen van de Q sorts (Amin, 2000;
Webler e.a., 2009). De Q participanten worden niet zozeer geselecteerd om representatief te
staan voor de gehele populatie, maar zij worden geselecteerd om de mening van de
onderzoeksgroep te representeren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen dus alleen wat
vertellen over de meningen, houdingen en gedragingen van de participanten in dit onderzoek.
Als doelgroep hebben we voor vwo leerlingen uit het vierde leerjaar die het vak maatschappijleer
volgen gekozen. De keuze om de onderzoekspopulatie te beperken tot vwo leerlingen is vooral
ingegeven door pragmatische overwegingen. Er kan worden verwacht dat leerlingen van dit
schooltype, wegens hun intellectuele capaciteiten, in het algemeen beter in staat zijn mee te
werken aan schriftelijke enquêtes en een interessante bron zijn om via de Q methode inzicht in
hun meningen en houdingen te krijgen.

In totaal zijn er 12 scholen gevraagd hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Deze
scholen liggen verspreid in Twente en Rotterdam. Van deze scholen hebben er uiteindelijk maar
drie toegezegd mee te willen werken, een in Twente en twee in Rotterdam. Onder die drie
scholen vallen een ‘zwarte’ school een ‘witte’ en een ‘gemengde’ school. Men spreekt van een
‘zwarte’ school wanneer meer dan 70% van de leerlingen van allochtone afkomst is (Encyclo.nl).
Met een ‘gemengde’ school wordt een school bedoeld met ongeveer evenveel allochtone als
autochtone leerlingen (Encyclo.nl). We verwachten dat afkomst en etniciteit invloed hebben op
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het ‘point of view’, en daarmee de houding betreffende het onderzoeksonderwerp, van de
participant. Om onze verwachting te kunnen onderzoeken is het interessant om een ‘witte’,
‘gemengde’ en ‘zwarte’ school te onderzoeken.
De meeste weigeringen bleken het gevolg te zijn van ‘enquete-moeheid’ of het slechts willen
meewerken aan een beperkte hoeveelheid onderzoeken.
De afname van de vragenlijst, de Q sort en het interview hebben plaatsgevonden in september
2010 t/m november 2010. In totaal hebben 69 leerlingen meegewerkt uit vwo-4, waarvan 39
meisjes en 30 jongens. De leerlingen waren tussen de 15 en 17 jaar.

School 1 (zwarte school)

School 2 (witte school)

School 3 (gemengde school)

22 leerlingen

24 leerlingen

23 leerlingen

14 meisjes / 8 jongens

9 meisjes / 15 jongens

16 meisjes / 7 jongens

21 allochtonen, 1 autochtoon

24 autochtonen

13 allochtonen, 10 autochtonen
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3.3. Inleiding analyse
Met het data analyse programma PQ Method hebben we de gemaakte Q sorts geanalyseerd. We
zijn nu vooral geïnteresseerd in de patronen die we kunnen ontdekken in de verschillende
houdingen die de participanten hebben ten aanzien van de Nederlandse politiek, politici en de
maatschappij. Omdat we 69 participanten hebben, hebben we 69 gemaakte Q sorts. Factor
analyse zal helpen om deze 69 Q sorts te vereenvoudigen tot 5 factoren (in dit onderzoek).
Hierbij wordt er gekeken naar de relaties tussen de variabelen. Wanneer een groep mensen een
bepaalde Q stelling erg goed vindt passen bij hun mening over het onderwerp, dan zal die
stelling hoog laden aan een bepaalde factor. Hetzelfde geldt voor een Q stelling die niet goed
past bij de mening van de participanten. Als de factor beschreven wordt in de taal van de Q
stellingen, wordt het een sociaal perspectief en het product van de Q studie.
De individuele Q sorts zijn individuele perspectieven, door gebruik te maken van factor analyse
worden diepere principes zichtbaar, dit worden sociale houdingen, perspectieven of verhalen
genoemd (Webler e.a., 2009). Op dit punt zijn ook de interviews belangrijk omdat de
commentaren tijdens de interviews kunnen helpen verklaren waarom de participanten op een
bepaalde manier denken.
Voordat we ons gaan verdiepen in het interpreteren van de factoren, zullen we eerst de correlatie
tussen de factoren bekijken, zie tabel 1.

1

1

2

3

4

5

1.00

0.3264

0.1989

0.2703

0.4803

1.00

0.2062

-0.0513

0.1311

1.00

-0.1351

0.4839

1.00

-0.2652

2
3
4
5

1.00

Tabel 1: Correlatie tussen de factoren.
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De scores liggen relatief ver van elkaar vandaan. De laagste score is –0.2652 en de hoogste score
is 0.4803. We kunnen daarom stellen dat de houding of het sociale perspectief waar een bepaalde
factor voor staat echt verschilt ten opzichte van de andere factoren of sociale perspectieven.

Verderop in dit hoofdstuk gaan we proberen de verschillende factoren te interpreteren aan de
hand van de manier waarop participanten de Q sorts hebben ingevuld die significant hoog laden
aan de factor, en juist laag laden, en de commentaren van deze participanten uit de interviews.
Verder zullen we per factor kijken naar de ‘factor Q-sort values’, de ‘normalized factor scores’
en de ‘opvallende verschillende kenmerken per factor’ (Donner, 2001; Webler e.a., 2009).
Met ‘factor Q-sort values’ kan men in een oogopslag zien hoe de participanten de Q stellingen
gewaardeerd hebben per factor. Omdat wij 69 participanten hebben is het nog steeds erg
complex om daar wat over te zeggen, daarom bekijken we vooral de ‘normalized factor scores’
oftewel de Z-scores. Een Z score van een Q stelling laat zien hoe ver de participanten die
betreffende Q stelling van het gemiddelde hebben neergelegd. Een Z score van –3 wil dan
zeggen dat de participant de Q stelling helemaal links van de grid heeft geplaatst en dat deze
stelling dus helemaal niet bij hem of haar past (Webler e.a., 2009). Tenslotte is het belangrijk te
kijken naar de Q stellingen die kenmerkend of significant zijn per factor.
In de volgende paragrafen zullen we in een tabel de Z-scores en de waarde van de kenmerkende
stellingen per factor beschrijven. Deze tabellen worden niet gegeven in de paragraven zelf, daar
worden ze enkel in beschreven. De tabellen met de precieze waarden zijn te vinden in bijlage 3.
Deze tabel beschrijvingen uit bijlage 3 zullen uiteindelijk gebruikt worden om de factor/ het
perspectief te beschrijven. Vervolgens hebben we in paragraaf 3.5 een samenvattende tabel
geplaatst, waarin de kenmerken per subgroep in een oogopslag te zien zijn. Op basis daarvan
hebben we de subgroep een naam gegeven en een perspectief per subgroep geschreven. De Q
methode verdeeld participanten en hun houdingen en meningen uiteindelijk onder in vijf factoren,
waarbij elke groep bestaat uit participanten met min of meer dezelfde houdingen en meningen
ten aanzien van het onderwerp. We zullen de rest van dit onderzoek niet meer over factoren
spreken maar over subgroepen.
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3.4. Analyse van de subgroepen

Analyse Subgroep 1:
De participanten die deze subgroep aanhangen vinden het belangrijk dat er thuis en in de
privésfeer meer wordt gepraat over politieke onderwerpen, ook vinden zij het belangrijk dat
kinderen gehoorzaam zijn en eerbied hebben voor gezag. Daarnaast zijn zij van mening dat
politici alleen maar geïnteresseerd zijn in stemmen en niet in de meningen van mensen en
hebben aanhangers van subgroep 1 het idee dat je via sociale media je stem kunt laten horen en
dat ernaar geluisterd wordt. In deze subgroep kunnen participanten zich niet vinden in het idee
dat werkloze buitenlanders terug gestuurd moeten worden naar het eigen land en tot slot denken
zij niet dat hogere straffen helpen om gezag af te dwingen.

Een participant vond het erg belangrijk dat er thuis en in de privésfeer meer over politiek wordt
gepraat, omdat hij vond dat wanneer mensen meer over politiek en maatschappelijke
onderwerpen praten, mensen zelf kritischer na gaan denken over politieke onderwerpen. Mensen
praten en discussiëren dan met elkaar en nemen dan niet alles klakkeloos over van politici. Een
andere participant van dezelfde school vond juist dat gehoorzaamheid bij kinderen naar ouders
erg belangrijk is omdat kinderen zo op het juiste pad blijven waardoor men ook minder hoge
straffen en boetes hoeft uit te delen omdat de criminaliteit door de opvoeding dan al in toom
gehouden wordt. Na het analyseren van de interviews vonden we deze redenatie verschillende
keren, bij verschillende scholen maar veelal onder allochtone leerlingen. Nederlandse leerlingen
hebben dezelfde Q stelling juist negatiever gewaardeerd. Zij vinden juist dat kinderen geen
algehele gehoorzaamheid moeten leren omdat zij zo vergeten om zelf kritisch na te denken.
Een andere participant, gaf aan wel politieke interesse te hebben maar dacht ook dat het de
politici uiteindelijk alleen maar om het aantal stemmen gaan. Hij gaf hierbij het voorbeeld van de
afgelopen verkiezingen en de PVV, die veel belooft om stemmen te winnen maar toen de
verkiezingen voorbij waren, heel snel zich bij de standpunten van andere partijen neerlegde.
Andere leerlingen vielen deze leerling bij. Zij gaven ook aan dat ze juist om dit soort redenen,
minder vertrouwen hebben in de politici die het land besturen. Als je iets wilt bereiken, dan kan
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dat nog beter door je stem/mening te laten horen via sociale media, dan door te stemmen, was
hun argument.
Om deze subgroep verder uit te diepen, hebben we gekeken naar Q stellingen die erg
verschillend gewaardeerd worden tussen de verschillende subgroepen1. De uitwerking hiervan
kunt u in bijlage 4 vinden. Hier geven we enkel een samenvattende conclusie.
Conclusie: Q stellingen die verschillend gewaardeerd worden tussen de subgroepen:
Een kenmerkend verschil tussen subgroep 1 en 2 is dat subgroep 1 van mening is dat door te
praten met elkaar over politiek en over politieke kennis te beschikken men een beter burger is.
Ook laat deze subgroep zich kenmerken door een positieve gedachte over de democratie in het
algemeen, terwijl in subgroep 2 juist wordt gedacht dat het in de politiek vooral om
vriendjespolitiek gaat en dat de stem van de burger niet telt.
In deze subgroep zijn aanhangers ook van mening dat door naar het nieuws en andere
maatschappelijke programma’s te kijken men meer politieke kennis krijgt, aanhangers van
subgroep 4 zijn het hier juist niet mee eens.
Subgroep 1 heeft best een positieve blik op de democratie in het algemeen, toch zijn aanhangers
van groep 5 nog positiever. Zij hebben nog meer vertrouwen in de politiek en dat de stem van
burgers gehoord wordt. Ten slotte zien we dat aanhangers van subgroep 1 positief staan
tegenover allochtonen en het matigen van straffen, dit in tegenstelling tot de subgroepen 4 en 5.

1

We zullen enkel een verschil van (-)1.500 of meer bespreken.
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Analyse Subgroep 2:
Na analyse van de kenmerkende Q stellingen voor deze subgroep blijkt dat subgroep 2 zich
kenmerkt door de gedachte dat de politiek en politici weinig te vertrouwen zijn, dat zij vooral uit
zijn op stemmen en niet geïnteresseerd zijn in de meningen van mensen. Zij kenmerken zich
door pessimistisch te zijn over de invloed die je als burger hebt op de politiek. Volgens hen heb
je als burger eigenlijk helemaal geen invloed op de politiek, zelfs niet door politicus te worden
want politicus word je niet door je bekwaamheid maar door de vrienden die je in de politiek kent.
Politici vinden ze niet te vertrouwen, waar nog wel de meest betrouwbare informatie te vinden is,
is volgens hen de krant.
Participanten, die significant scoorden op subgroep 2 beargumenteerden hun mening met het
voorbeeld van de PVV en de afgelopen verkiezingen. Wilders had een mooi
verkiezingsprogramma om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen, maar toen eenmaal de
verkiezingen voorbij waren heeft hij veel punten, waarmee hij volgens de leerlingen stemmen
binnenhaalde, aangepast aan de standpunten van andere partijen. Leerlingen die significant
scoorden op subgroep 2 hadden nog meer van dit soort voorbeelden waardoor zij eigenlijk geen
vertrouwen meer hebben in politici en hun woorden. Een leerling gaf als voorbeeld zijn eigen
persoonlijke ervaring. Zijn ouders zijn tweede generatie van gastarbeiders en stemden altijd een
partij die als goed gezind voor allochtonen overkwam. Al die tijd is er in hun persoonlijke
situatie helemaal niets verandert, behalve dat de mate van discriminatie gestegen is. Nu stemmen
zijn ouders niet meer, omdat het toch niet helpt. Thuis praten ze er ook niet meer over, allemaal
weggegooide energie. Andere allochtone leerlingen konden zich in dit verhaal vinden. Ook werd
er gezegd dat het niet uitmaakt op welke partij je stemt, uiteindelijk gaan ze toch samenwerken
en worden alle standpunten voor een deel of helemaal niet uitgevoerd.
Om deze subgroep verder uit te diepen, hebben we gekeken naar Q stellingen die erg
verschillend gewaardeerd worden tussen de subgroepen. De uitwerking hiervan kunt u in bijlage
4 vinden. Hier geven we enkel een samenvattende conclusie.

Conclusie: Q stellingen die verschillend gewaardeerd worden tussen de subgroepen:
Deze subgroep kenmerkt zich vooral door de meningen dat politici geïnteresseerd zijn in
stemmen niet in meningen, dat kamerleden vooral op eigenbelang uit zijn en dat burgerstemmen
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geen invloed op de regering hebben. Deze stellingen werden in subgroep 2 positiever
gewaardeerd dan in alle andere subgroepen.
Verder zijn zij van mening, meer dan subgroep 3, dat deelname aan politieke bijeenkomsten of
demonstraties niet helpen om meningen duidelijk te maken, dat werkloze allochtonen niet zozeer
terug gestuurd hoeven worden naar het land van herkomst en dat oproerkraaiers niet harder
aangepakt hoeven te worden.
In deze subgroep zijn de aanhangers van mening dat tv programma’s over politieke onderwerpen
wel bijdragen aan de politieke kennis van de burger, dit is een significant verschil in mening met
aanhangers van subgroep 5.
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Analyse Subgroep 3:
De aanhangers van subgroep 3 kenmerken zich door te vinden dat oproerkraaiers en
herrieschoppers harder moeten worden aangepakt, dat werkloze allochtonen terug gestuurd
moeten worden naar het land van herkomst en dat men meer te weten kan komen over politiek
via blogs en andere sociale media. Verder denken zij ook dat hardere straffen niet bijdragen aan
meer gezag en dat kamerleden zich wel degelijk bekommeren om de meningen van burgers.

Deze subgroep werd vooral aangehangen door leerlingen van school 2. Tijdens de data
verzameling merkten we dat de leerlingen rechts georiënteerd waren.
Straffen van misdadigers, kleine en grote, moet efficiënter volgens een leerling. De straffen
hoeven niet zozeer harder of hoger te zijn maar er moeten sneller meer misdadigers berecht
worden. Andere leerlingen vielen hem bij. Een meisje gaf aan dat ook buitenlanders die hier
wonen maar werkloos zijn, terug gestuurd moeten worden naar het eigen land. ‘Hier leven ze van
een uitkering en dat moeten ‘wij’, de witte autochtone Nederlander, betalen. Nou… dan hoeven
we ze hier niet’, was haar redenatie. Haar woorden klonken hard in mijn oren, maar tot mijn
verbazing viel de hele klas haar bij. Ik vroeg haar hoe het dan zit met autochtone werklozen, “ja
zij moeten ook bestreden worden”, zei ze, “maar er zijn meer buitenlandse werklozen. Die doen
het erom, die komen alleen maar naar Nederland voor de uitkering”, was wat ze zei. De
meerderheid van de klas was het met haar eens. Ik vroeg of iemand het er niet mee eens was,
geen reactie van de klas.
Respondenten die hoog scoorden op subgroep 2 uit school 2, gaven ook aan de politiek en
politici te vertrouwen. “Natuurlijk zijn ze te vertrouwen, zij besturen toch ons land”, was wat ik
te horen kreeg van enkele leerlingen. “En als we respect en gezag voor ze tonen, wordt ons land
er alleen maar beter van. Normen en waarden zijn belangrijk”, en daar voegde een jongen aan toe,
“daar hoort ook werken voor je geld bij”.
Om deze subgroep verder uit te diepen, hebben we gekeken naar de Q stellingen die erg verschillend
gewaardeerd worden tussen de subgroepen. De uitwerking hiervan kunt u in bijlage 4 vinden. Hier

geven we enkel een samenvattende conclusie.
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Conclusie: Q stellingen die verschillend gewaardeerd worden tussen de subgroepen:
De stellingen die ervoor pleiten dat werkloze allochtonen terug naar het land van herkomst
moeten worden gestuurd, dat oproerkraaiers zwaarder moeten worden gestraft, dat politici meer
beloven dan ze waarmaken en dat politieke tv programma’s bijdragen aan de politieke kennis
van de burger kenmerken deze subgroep meer dan met name subgroep 1 en 4. Gehoorzaamheid
van de burger en interesse in politiek maken betere burgers worden zijn meer kenmerken voor
subgroep 4. Meer kenmerkend voor aanhangers van subgroep 3 dan aanhangers van subgroep 5
is dat zij vinden dat het lezen van blogs, twitter en kranten, bijdragen aan de politieke kennis van
de burger. Dit maakt je volgens hen geen betere burger, subgroep 5 is van mening dat politieke
kennis wel tot een betere burger maakt.
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Analyse Subgroep 4:
Deze subgroep kenmerkt zich vooral door hun mening dat kinderen eerbied en gehoorzaamheid
voor gezag moeten aanleren en dat politieke acties wel degelijk bijdragen om je mening te laten
horen. Zij vinden juist niet dat politici meer beloven dan ze waarmaken, en werkloze allochtonen
hoeven wat hen betreft niet terug gestuurd te worden naar het land van herkomst.

Een allochtone leerling uit school drie gaf aan dat hij het er helemaal niet mee eens is dat
werkloze allochtonen terug gestuurd moeten worden naar het land van herkomst. Als argument
gaf hij aan dat de Nederlanders zelf de gastarbeiders naar Nederland heeft gehaald en nu dus ook
zorg voor ze moet dragen. “In die periode waren mijn ouders goed genoeg en nu worden ze met
de rug aangekeken”, dat moet veranderen vindt hij. Andere leerlingen zijn het met hem eens. Ik
vraag hem hoe hij dan denkt over stijgende criminaliteit onder allochtonen. Hij geeft aan dat dat
een ander probleem is. Hij noemt de etiketteringtheorie. “Zij gedragen zich crimineel omdat zij
door de media zo bestempeld worden”. Een andere leerling zegt dat deze allochtone jongeren
niet goed opgevoed worden. Hij is zelf een Turkse moslim en geeft aan dat de meeste vaders
alleen maar in de moskee aan het thee drinken zijn en de kinderen worden aan het lot overgelaten.
Als kinderen op jonge leeftijd respect en gehoorzaamheid zouden leren dan zou de criminaliteit
verminderen. Een andere leerling haakt hierop in door te zeggen, dat het niet komt doordat ze
geen respect en gehoorzaamheid leren, ze leren dat juist wel maar ze worden niet gecontroleerd
of ze het geleerde wel uitvoeren in de buitenwereld. Dit komt ook omdat veel ouders geen
Nederlands spreken, dus als er met klachten wordt gebeld naar de ouders, dan wordt het vertaald
door het betreffende kind. En je raadt het al, het wordt natuurlijk positief vertaald.
Een meisje die ook hoog scoort op deze subgroep geeft aan dat Q stelling 10 helemaal niet bij
haar past. Politici maken juist wel waar wat ze beloven, ze doen in ieder geval oprecht hun best.
Dat wordt ook beaamt door de jongens die net aan het woord waren. Politici doen hun best.
Om deze subgroep verder uit te diepen, hebben we gekeken naar de Q stellingen die erg verschillend
gewaardeerd worden tussen de subgroepen. De uitwerking hiervan kunt u in bijlage 4 vinden. Hier

geven we enkel een samenvattende conclusie.
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Conclusie: Q stellingen die verschillend gewaardeerd worden tussen de subgroepen:
Deze subgroep verschilt van subgroep 5 doordat zij vinden dat kinderen gehoorzaamheid en
eerbied voor gezag moeten leren, dat mensen geen invloed hebben op dat wat in de regering
besloten wordt en dat politieke acties meehelpen je politieke mening duidelijk te maken. Verder
is kenmerken voor subgroep 5 dat zij liever zien dat werkloze allochtonen worden teruggestuurd
naar het land van herkomst, dat zij politieke kennis verkrijgen door naar tv programma’s en het
nieuws te kijken en kranten te lezen. De verschillen tussen subgroep 4 en de andere subgroepen
is bij de voorgaande subgroepen hierboven besproken.
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Analyse Subgroep 5:
Deze subgroep kenmerkt zich doordat ze van mening zijn dat het kijken naar politieke tv
programma’s en het lezen van kranten bijdraagt aan de politieke kennis. Werkloze allochtonen
zien zij liever vertrekken naar het land van herkomst en verder zijn zij van mening dat de
gewone burger geen invloed heeft op wat de politiek beslist.

Een meisje geeft aan dat zij vooral naar politieke tv programma’s kijkt om meer kennis over
politiek te verkrijgen. Dat is waar zij haar politieke informatie vandaan haalt. Ik vraag haar of ze
weet dat journalisten vanuit een bepaald subjectief referentiekader schrijven en dat voor
programmamakers hetzelfde geldt. Zij zegt dat ze hier niet over heeft nagedacht en dat ze er nu
wel anders over na gaat denken.
Ik vraag aan de klas wie er vindt dat wanneer je stemt, je ook daadwerkelijk invloed hebt op de
regering. Enkele leerlingen zijn het daarmee eens. Zij geven aan dat zij de politiek vertrouwen,
en dat er ook echt geluisterd wordt naar mensen. Een meisje geeft een voorbeeld van een
demonstratie waar ze weleens aan mee heeft gedaan en toen werd er ook geluisterd.

De verschillen tussen Q stelling waardering tussen de subgroepen, respectievelijk voor subgroep
5 is in de hiervoor besproken subgroepen beschreven.

33

Nathalie van Gils

Eindscriptie LVHOM

3.5. Subgroepen en hun perspectief
Nu dat we de verschillende subgroepen geanalyseerd hebben zullen we het perspectief, dus het
‘point of view’ kenmerkend voor de subgroep, beschrijven. We weten nu dat de Q methode de
participanten onder verdeeld heeft in vijf groepen. Die vijf groepen verschillen min of meer van
elkaar wat betreft hun mening en houding ten aanzien van politiek. Binnen een groep zijn de
meningen en houdingen min of meer gelijk. We beginnen daarom met een korte samenvatting
van de analyse. Op basis daarvan hebben we ook een naam gekozen voor de subgroep. Zie figuur
3.5.1. voor de samenvattende tabel.
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Past bij hun ‘point of view’: (schaal van 1 tot 3, waarbij 3 het
meest past)
-

Politiek zou vaker een gespreksonderwerp moeten zijn
(2).

-

Kinderen zou meer gehoorzaamheid en eerbied voor
gezag bijgebracht moeten worden (1).

Past niet bij hun ‘point of view’: (schaal van -1
tot -3, waarbij -3 het minst past)
-

Werkloze buitenlanders moeten
teruggestuurd worden naar het land
van herkomst (-2).

-

Agenten moeten hogere straffen en
boetes opleggen om gezag af te
dwingen (-2).

-

Politieke partijen zouden meer in de meningen van
burgers geïnteresseerd moeten zijn (1).

-

Je hebt meer kans dat er naar je mening geluisterd
wordt als je je mening deelt via sociale media (1).

-

Politieke partijen zouden meer in de meningen van
burgers geïnteresseerd moeten zijn (2).

-

Politiek zou vaker een
gespreksonderwerp moeten zijn (-1).

-

Kamerleden zouden zich meer moeten bekommeren
om de mening van burgers (2).

-

Werkloze buitenlanders zou men terug
moeten sturen naar het land van
herkomst (-1).

-

Kamerleden zouden op basis van bekwaamheid
gekozen moeten worden en niet door vriendjespolitiek
(2).

-

Deelnemen aan demonstraties helpt om
mijn mening duidelijk te maken (-2).

-

Agenten moeten hogere straffen en
boetes opleggen om gezag af te
dwingen (-1).

-

Ministers en staatssecretarissen handelen vanuit eigen
belang (1).

-

Bij verkiezingen doet mijn stem er niet toe (1).

-

Via de tv kom je meer te weten over politiek (1).

-

oproerkraaiers en herrieschoppers moeten harder
aangepakt worden (3).

-

Door het volgen van de sociale media kom ik meer te

Naam

Wantrouwend

Pessimisten

Matig tolerant
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weten over politiek (1).
-

4

5

-

Sociale problemen zullen worden
opgelost als we ons ontdoen van
buitenlanders, woonwagenvolk etc. (-1).

-

Kamerleden bekommeren zich niet om
de meningen van burgers (-2).

Werkloze buitenlanders zou men terug moeten sturen
naar het land van herkomst (1).

-

Kinderen moeten leren gehoorzaam te zijn en eerbied
te hebben voor gezag (3).

-

Tegen beter weten in beloven politici
meer dan ze kunnen waarmaken (-2).

-

Deelnemen aan politieke acties helpen mijn mening
duidelijk te maken (2).

-

Werkloze buitenlanders zouden moeten
worden teruggestuurd naar het land
van herkomst (-3).

-

Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan
door je bekwaamheid (1).

-

Door naar politieke tv programma’s te kijken kom je
meer te weten over de politiek (3).

-

Mensen zoals ik hebben geen invloed
op wat de regering doet (-3).

-

Door kranten te lezen kom je meer te weten over de
politiek (2).

-

Werkloze buitenlanders zouden moeten worden
teruggestuurd naar het land van herkomst (1).

Behoudend

Matig tolerant en politiek
geïnteresseerd

Figuur 3.3.1.
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Perspectief subgroep 1: Wantrouwende jongeren
Uit bovenstaande analyse blijkt dat deze groep mensen zich kenmerkt doordat zij zich
interesseren in politiek. Tegelijkertijd voelen zij zich enigzins vervreemd van de politiek en
politici. Zij geloven politici vaak niet meer op hun woord en nemen de beloftes van politici met
een korreltje zout. Ook lijken zij verbitterd in hun politieke ervaringen en zien zij politici niet als
vertegenwoordigers van het volk maar als carrière tijgers die het om het aantal stemmen gaat om
zoveel mogelijk macht te verkrijgen. Dit proberen politici te verkrijgen door te beloven maar niet
waar te maken.
In kranten lezen zij wel over politiek, maar of zij dit echt als waarheid zien valt te betwijfelen,
aangezien zij dit vaak als neutraal scoorden.

Deze groep is tolerant. De oorzaak van sociale en/of economische problemen leggen zij niet bij
minderheidsgroeperingen. Je zou kunnen stellen dat zij wellicht verbitterd zijn in de politiek
omdat zij deze problemen bij de politiek en de volksvertegenwoordigers leggen. Ook denken zij
niet dat hogere boetes en straffen meer gezag zouden afdwingen, aangezien volgens hen de mate
van gezag al vanaf kinds af aan aangeleerd moet worden door de ouders.

Perspectief subgroep 2: Pessimistische jongeren
Uit de analyse blijkt dat deze groep zich kenmerkt doordat zij zich politiek vervreemd voelen.
Individuen die zich vervreemd voelen van de samenleving zijn minder geneigd zich te
conformeren aan de normen en waarden van de samenleving en zijn daardoor meer geneigd
deviant gedrag te vertonen. Individuen uit deze groep zouden zich kunnen afzonderen tijdens
verkiezingen door bijvoorbeeld niet te gaan stemmen of zouden zich onconventioneel kunnen
gedragen (Wittebrood, 1995). Dit laatste zou kunnen betekenen dat zij zelfs demonstraties een te
zwak middel vinden om hun mening te uitten en daarom met nog zwaardere middelen zouden
proberen om hun meningen te laten doen gelden of veranderingen te forceren in de samenleving.
Dit zou verklaren waarom deze groep demonstraties niet ziet als middel om je mening duidelijk
te maken. We kunnen stellen dat deze groep een dergelijke mate van politieke vervreemding laat
zien dat zij zelfs het nut niet inzien om over politieke onderwerpen te praten in de sociale
omgeving. Het lijkt alsof zij denken, waarom erover praten als het toch niets oplevert.
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Net als bij de eerste groep zijn zij politiek tolerant. Zij zien buitenlanders en minderheden niet
als zondebok voor de problemen in Nederland. Duidelijk is dat zij de politici zelf als veroorzaker
van problemen zien, en dat zij er zijn voor hun eigen belang maar niet voor het belang van het
volk.

Perspectief subgroep 3: Matig tolerante jongeren
Na analyse blijkt dat deze groep veel waarde hecht aan het nastreven van waarden en normen in
de samenleving. Zij zien het liefst dat de autoriteiten daar zorg voor dragen. De nadruk ligt niet
op de burger als verantwoordelijke voor orde en veiligheid maar op de overheid. Toch is het voor
hun niet noodzakelijk om hierbij hogere straffen en boetes uit te delen, consequent optreden van
de autoriteiten lijkt hierbij voldoende.
Zij zijn politiek geïnteresseerd en geven ook aan dat zij op internet leren en lezen over politiek.
Zij noemen zichzelf niet politiek intolerant, maar politiek rechtvaardig. Buitenlanders mogen
best in Nederland leven, mits zij zichzelf voorzien in hun levensbehoeften en niet leven van een
uitkering.

Perspectief subgroep 4: Behoudende jongeren
Deze groep kenmerkt zich doordat zij veel waarde hechten aan het nastreven van waarden en
normen in de samenleving. Deze rol zien zij weggelegd voor de autoriteiten en daarom is het
belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al leren gezag te hebben voor autoriteiten. Tegelijkertijd
vinden zij wel dat je kritisch mag zijn tegenover de autoriteiten en je mening mag laten gelden.
Echter, zullen zij er niet voor kiezen om dit op een onconventionele manier te doen maar op een
conventionele manier, zoals bijvoorbeeld het meedoen aan een politieke actie als een
handtekeningen actie.
Zij hebben een hoog vertrouwen in politici en de beloftes die zij geven aan het volk.Tevens is het
kenmerkend voor deze groep dat zij ervan overtuigd zijn dat politici luisteren naar het volk. Dit
blijkt ook uit de overtuiging dat politieke acties zouden helpen om invloed te hebben op de
politiek en de maatschappij.
Het vertrouwen in politici mag dan hoog zijn, maar de weg hoe je politicus wordt, bekijken de
meesten in deze groep kritisch. Velen denken dat vriendjes politiek iets is wat erg veel voorkomt.
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Deze groep noemt zich politiek tolerant en kan zich dan ook helemaal niet vinden in de stelling
dat werkloze allochtonen terug zouden moeten naar het land van herkomst. Zij kenmerken zich
op dit punt door zich sociaal op te stellen. Er moet gezorgd worden voor elke Nederlandse burger,
dus ook voor allochtone Nederlanders. Dit beargumenteren zij door aan te geven dat de
Nederlandse overheid deze burgers zelf naar Nederland heeft gehaald in de jaren ’50 en ’60. En
daarom is de Nederlandse overheid nu ook verantwoordelijk om het probleem met werkloze
buitenlanders zelf op te lossen.

Perspectief subgroep 5: Matig tolerant en politiek geïnteresseerde jongeren
Na analyse blijkt dat deze groep zich kenmerkt door de politieke interesse die zij hebben. Op
allerlei manieren proberen zij kennis op te doen van de politiek in kranten, internet, maar ook
door te kijken naar het journaal en andere politieke programma’s. Belangrijk is dat zij in de
veronderstelling zijn dat het journaal, de krant en andere politieke programma’s ook
daadwerkelijk betrouwbare informatie over de politiek en maatschappelijke kwesties weergeven.
Zij hebben het gevoel invloed te hebben op politiek en politieke instellingen en vinden het
belangrijk om te gaan stemmen tijdens verkiezingen. Zij zien politici als
volksvertegenwoordigers, en verdenken hen er niet van om vanuit eigenbelang en de wil om
meer macht te hebben te handelen.
Uit de analyse blijkt dat deze groep vindt dat werkloze buitenlanders terug zouden moeten naar
het land van herkomst. Zij zouden moeten werken voor hun geld en niet in Nederland leven van
een uitkering.
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Hoofdstuk 4. Scholen nader bekeken.
In dit hoofdstuk zullen we de drie participerende scholen nader belichten. We zullen hier een
korte samenvatting geven per school. In bijlage 5 kunt u de uitgewerkte versie per school vinden.

4.1. Scholen en hun subgroep
School 1
Dit betrof een ‘zwarte’ school in Rotterdam Zuid. In deze klas hebben 22 leerlingen meegedaan
aan het onderzoek. De leerlingen zaten in de periode van het onderzoek, in vwo-4 en 21
leerlingen zijn van allochtone afkomst.

Uit school 1 bleken de meeste leerlingen subgroep 2 aan te hangen. Deze groep kenmerkt
zich doordat zij zich politiek vervreemd voelen van de politiek. Zij hebben het idee dat de
politiek niet luistert naar de meningen van burgers, volgens hen gaat het politici vooral om
hun eigenbelang. De aanhangers van deze groep zullen niet snel gaan stemmen omdat zij
van mening zijn dat het toch niets oplevert, ook zien zij geen heil in politieke acties. Zij zijn
niet politiek intolerant, werkloze allochtonen zien zij als product van een regering die faalt.

School 2
Dit betrof een ‘witte’ school in Oldenzaal. Aan het onderzoek hebben 24 leerlingen meegedaan.
De leerlingen zaten tijdens afname van het onderzoek in 4 VWO. Allen waren autochtone
Nederlanders.

Op deze school hangen de meeste leerlingen die mee hebben gedaan subgroep 3 aan. Deze
groep hecht veel waarde aan het nastreven van waarden en normen. Zij zijn politiek
geïnteresseerd en geven aan dat zij op internet leren en lezen over politiek. Zij noemen
zichzelf niet politiek intolerant maar rechtvaardig. Allochtonen mogen in Nederland leven
mits zij bijdragen aan de kwaliteit van de maatschappij.
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School 3
Dit betrof een ‘gemengde’ school in Rotterdam Noord. In deze klas hebben 23 leerlingen
meegedaan aan het onderzoek. De leerlingen zaten in de periode van het onderzoek, in vwo-4 en
13 leerlingen waren van buitenlandse afkomst.

Op deze school hangen de meeste leerlingen subgroep 1 aan. Deze leerlingen interesseren
zich voor politiek. Maar tegelijkertijd voelen zij zich een tikkeltje vervreemd van de
politiek en politici. Dit laatste omdat het voor hun gevoel al vaak is voorgekomen dat
politici meer beloven dan ze kunnen waarmaken en zijn politici volgens hen vooral uit op
een mooie carrière. De oorzaak van sociale en/of economische problemen leggen zij niet bij
minderheidsgroeperingen. Ook denken zij niet dat hogere boetes en straffen meer gezag
zouden afdwingen, aangezien zij van mening zijn dat de mate van gezag al vanaf kinds af
aan aangeleerd moet worden door de ouders.
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Hoofdstuk 5. Discussie
In dit onderzoek hebben we getracht meer inzicht te krijgen in de houdingen van leerlingen van
drie scholen die het vak maatschappijleer volgen, ten aanzien vande maatschappij en politiek en
politici in de Nederlandse samenleving. Tevens hebben we gekeken in hoeverre bepaalde ‘points
of views’ ofwel perspectieven onderling gedeeld werden door de participanten, zodat we de
particianten konden onderverdelen in groepen waar dat gedeelde perspectief aan ten grondslag
lag. Dit laatste is een stapje verder dan het onderzoek van Wittebrood (1993, 1995) ging en dit
onderzoek zal daarom gezien kunnen worden als een verrijking van het onderzoek van
Wittebrood (1993, 1995).
In dit hoofdstuk zullen we onze bevindingen uiteenzetten. We zullen beginnen bij de houding
van jongeren die twintig jaar geleden maatschappijleer volgden ten aanzien van politiek en
politici in de Nederlandse samenleving. Vervolgens zullen we bekijken hoe die houding er nu
uitziet en beschrijven we de gevonden groepen gebasseerd op participanten met een eenzelfde
‘point of view’ of perspectief. Belangrijk is hierbij te bedenken dat het enkel gaat om de houding
en het perspectief van de jongeren uit ons onderzoek en dat het niet generaliseerbaar is voor alle
jongeren in Nederland. Tenslotte zullen we dit hoofdstuk eindigen met een terugkoppeling van
de resultaten uit dit onderzoek naar het vak maatschappijleer.

Twintig jaar geleden, zoals bleek uit het onderzoek van Wittebrood (1993, 1995), waren
jongeren weinig geïnteresseerd in politiek maar wel geïnteresseerd in maatschappelijke
onderwerpen zoals criminaliteit, discriminatie, racisme en rechten van de burger. De politieke
kennis vonden zij in kranten en door het kijken naar het nieuws of andere actualiteiten
programma’s. Zij konden het zich in die tijd moeilijk voor stellen echt deel te nemen aan
protestacties en demonstraties, maar op een meer conventionele manier hun mening uitten, zoals
handtekeningenacties, konden ze zich wel voorstellen. Tenslotte is gebleken dat twintig jaar
geleden, jongens meer politieke kennis bezaten, meer politiek geïnteresseerd waren en vaker
politiek actief waren dan meisjes.
Maar waar Wittebrood (1993, 1995) enkel de individuele houding van haar respondenten
onderzocht, hebben wij in dit onderzoek getracht groepen te onderscheiden die vanuit dezelfde
houdingen ofwel vanuit hetzelfde ‘point of view’ naar de politiek, de maatschappij en politici
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kijken. Uit de Q analyse bleek dat we vijf groepen onder de participanten konden onderscheiden.
Namelijk, de wantrouwende groep. Deze groep mensen kenmerkt zich doordat zij zich
interesseren voor politiek. Tegelijkertijd voelen zij zich enigzins vervreemd van de politiek en
politici. Zij geloven politici vaak niet meer op hun woord en nemen de beloftes van politici met
een korreltje zout. Ook lijken zij verbitterd in hun politieke ervaringen en zien zij politici niet als
vertegenwoordigers van het volk maar als carrière tijgers die het om het aantal stemmen gaat om
zoveel mogelijk macht te verkrijgen. Ten tweede vonden we de pessimistische groep. Deze
groep laat zich kenmerken doordat zij zich politiek vervreemd voelen. Individuen die zich
vervreemd voelen van de samenleving zijn minder geneigd zich te conformeren aan de normen
en waarden van de samenleving en zijn daardoor meer geneigd deviant gedrag te vertonen. We
kunnen stellen dat deze groep een dergelijke mate van politieke vervreemding laat zien dat zij
zelfs het nut niet inzien om over politieke onderwerpen te praten in de sociale omgeving. Het
lijkt alsof zij denken, waarom erover praten als het toch niets oplevert. Net als bij de eerste groep
zijn zij politiek tolerant. Ten derde vonden we de matig tolerante jongeren. Deze groep hecht
waarde aan het nastreven van waarden en normen in de samenleving door autoriteiten. De
nadruk ligt niet op de burger als verantwoordelijke voor orde en veiligheid maar op de overheid.
Buitenlanders mogen best in Nederland leven, mits zij zichzelf voorzien in hun levensbehoeften
en niet leven van een uitkering. Ten vierde vonden we de behoudende jongeren. Deze groep
kenmerkt zich doordat zij veel waarde hechten aan het nastreven van waarden en normen in de
samenleving. Deze rol zien zij weggelegd voor de autoriteiten en daarom is het belangrijk dat
kinderen op jonge leeftijd al leren gezag te hebben voor autoriteiten. Tegelijkertijd vinden zij wel
dat je kritisch mag zijn tegenover de autoriteiten en je mening mag laten gelden. Deze groep
noemt zich politiek tolerant en kan zich dan ook helemaal niet vinden in de stelling dat werkloze
allochtonen terug zouden moeten naar het land van herkomst. Ten slotte vonden we de vijfde
groep, de matig tolerant en politiek geinteresseerde jongeren. Deze groep is politiek
geinteresseerd en vindt politieke kennis in kranten, programma’s etc. Deze informatie zien zij
voor waar aan en twijfelen niet aan het feit dat politici volksvertegenwoordigers zijn de we
moeten vertrouwen. Deze groep is van mening dat werkloze buitenlanders terug zouden moeten
naar het land van herkomst. Zij zouden moeten werken voor hun geld en niet in Nederland leven
van een uitkering.
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Uit onze analyse bleek over het algemeen dat jongeren in deze tijd pessimistischer zijn over de
politiek en politici. Politici vinden zij weinig betrouwbaar omdat zij vooral handelen uit
eigenbelang. Toch is er ook een grote groep jongeren die in deze tijd minder pessimistisch zijn
over de politiek en politici. Zij zijn er wel van overtuigd dat politici handelen uit volksbelang en
dat het volk wel degelijk haar stem kan uiten en dat er naar haar geluisterd wordt.
Uit de analyse bleken subgroep 2, de pessimisten, en subgroep 4, de behoudende groep, het
grootst. Leerlingen voelen zich blijkbaar politiek vervreemd van de samenleving. Zij vertrouwen
politici niet en menen dat politici alleen maar interesse hebben in de stemmen van mensen en
niet in hun meningen. Politici handelen vanuit eigenbelang was een veelgehoord argument en
stemmen zal niet helpen want politici doen toch wat ze zelf willen. Op welke manier kun je dan
wel je mening uitdrukken zodat er naar je geluisterd wordt? Er zal op geen enkele manier naar je
geluisterd worden dus je kunt je maar beter stil houden, is volgens deze groep het juiste
antwoord. Waarom interesse in politiek, praten over politiek als je er verder toch geen invloed op
hebt, was wat zij zich voornamelijk afvroegen. Deze vrij pessimistische houding kunnen wie iets
nuanceren door te kijken naar de houding behorende bij subgroep 4 de behoudende groep. Deze,
toch ook grote groep, is van mening dat politici nog te vertrouwen zijn en dat je via
conventionele wegen je stem geldig kunt maken. Verder vinden zij het nastreven van waarden en
normen belangrijk. Dit moet vooral worden gedaan door de autoriteiten en daarom is het
belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren gezag te hebben voor autoriteiten. Tegelijkertijd
zijn zij van mening dat kritisch naar deze autoriteiten kijken helemaal niet slecht is. Echter, zij
zullen voor conventionele manieren kiezen als zij hun mening willen laten horen.
In beide groepen wordt er belang gehecht aan tolerantie naar minderheidsgroeperingen. Iedereen
moet werken wanneer hij of zij dat kan, buitenlander of niet, het maakt geen verschil. Mocht je
onverhoopt toch hulp van de overheid nodig hebben, dan is het de taak van de overheid om goed
te zorgen voor elke Nederlandse burger, allochtoon of niet.

Tevens liet de analyse zien dat de ‘witte’ school de meeste aanhangers had aan subgroep 3, de
matig toleranten. We kunnen op basis van deze gegevens stellen dat zij veel waarde hechten aan
het nastreven van waarden en normen in de maatschappij. Dit blijkt vooral uit het feit dat zij
vinden werkloze buitenlanders terug gestuurd moeten worden naar hun eigen land. In ieder geval
zouden ze geen uitkering moeten krijgen. Deze rechtse houding lijkt voort te komen uit het feit
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dat deze klas en tevens ook school, voor meer dan 95% autochtoon is. Omdat zij in een kleine
plaats in het oosten van Nederland wonen, hebben zij ook minder te maken met allochtonen.
Vaak is de media hun enige band met allochtonen.Vanuit dit referentiekader is er voornamelijk
gereageerd op het onderzoek. Tenslotte valt te zeggen dat zij politiek geïnteresseerd zijn en
vertrouwen op politici en hun woorden. Hun politieke kennis halen zij voornamelijk van internet.
De ‘zwarte’ school bleek de meeste aanhangers te hebben onder subgroep 2, de pessimisten. Wat
je op deze school voortdurend hoorde was dat leerlingen in hun eigen omgeving hadden
meegemaakt dat politici beloven maar niet waarmaken. Als arm gastarbeiders gezin hadden hun
ouders vaak gestemd op politieke partijen die stonden voor een betere toekomst voor
gastarbeiders, maar dit heeft nooit wat had opgeleverd in de praktijk. Er werden in de interviews
ook nog andere voorbeelden genoemd. Dat leerlingen dit zelf in hun directe omgeving hebben
ervaren kan dus een verklaring kunnen zijn voor het resultaat dat deze school hoog scoorde als
politiek vervreemd.
De ‘gemengde’ school bleek de meeste aanhangers te hebben onder subgroep 1, de
wantrouwende groep. Op deze school beargumenteerde een leerling de stelling dat het politici
alleen maar om stemmen van mensen gaat, met het voorbeeld van de PVV en de verkiezingen.
De PVV maakte zich voor de verkiezingen hard voor hun standpunten maar toen ze eenmaal als
eventuele coalitie partner gezien werden door andere partijen legden ze heel snel die standpunten
waar ze eerst zo hard campagne voor voerden naast zich neer.

Maar hoe kan het dat de ene school nu de ene subgroep aanhangt en de andere school de andere?
Terwijl het om drie Nederlandse scholen gaat, ze allen maatschappijleer volgen, in dezelfde klas
zitten en dus in dezelfde levensfase.
Het feit dat leerlingen op tv zien dat een bepaalde partij ergens voor staat en vervolgens na de
verkiezingen dat standpunt als veel minder belangrijk behandelen, kan leerlingen wantrouwig
tegenover politiek maken of zelfs doen vervreemden van de politiek. Neem het voorbeeld van
het gastarbeiders gezin dat besproken werd in de vorige hoofdstukken. Als dit soort voorbeelden
leven in een groep, dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat zij vanuit dat gekleurde perspectief
denken om de plaats voor de stellingen in de Q analyse te bepalen. Dit soort ervaringen kunnen
dus een bepaald soort denken ontwikkelen, ofwel een gekleurd perspectief neerzetten, van
waaruit de wereld bekeken wordt (Lakoff, 2009). Wanneer participanten dan Q stellingen zien
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zullen zij deze koppelen aan hun eigen ervaringen. De stelling triggerd als het ware het
perspectief van waaruit zij over het betreffende onderwerp denken, en zij zullen dan geneigd zijn
om vanuit dat perspectief te redeneren en te denken. Vervolgens zal dit gekleurde perspectief van
waaruit de participant denkt, reden zijn om een bepaalde Q stelling op die bepaalde plek in de Q
analyse te plaatsen.

Terugkoppeling naar het vak maatschappijleer.
Bij het lezen van dit gedeelte is het erg belangrijk er bewust van te zijn, dat er niet direct naar de
waarde van het vak maatschappijleer is gevraagd, de percepties van leerlingen kunnen afkomstig
zijn vanuit andere variabelen als de media of de sociale omgeving. Toch willen we kort wat
zeggen over de resultaten in relatie tot het vak maatschappijleer.
Zoals in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek uiteen is gezet, zou maatschappijleer een
bijdrage moeten leveren aan de politieke/maatschappelijke kennis van de leerlingen en inzicht
geven in de structuur van een democratie en besluitvorming in de democratie. Onderdeel hiervan
is het aanleren van goed burgerschap aan jongeren. Hiermee wordt bedoeld dat jongeren inzicht
verkrijgen in politieke besluitvorming, de multiculturele samenleving en sociale vaardigheden in
de maatschappij aanleren (Vis & Veldhuis, 2008; Rexwinkel & Veldhuis, 2007). Een andere
doelstelling van het vak is het aanleren van het denken vanuit meerdere perspectieven over
bepaalde onderwerpen. Dat jongeren het vak pas in de bovenbouw volgen komt voort uit de
achterliggende gedachte dat jongeren op die leeftijd dat ze het vak volgen, meer geïnteresseerd
zijn in politieke en/of maatschappelijke onderwerpen (Rexwinkel & Veldhuis, 2007).

De eerste doelstelling van maatschappijleer, het leveren van een bijdrage aan politieke
kennis en maatschappelijk inzicht, en burgerschap.
Uit dit onderzoek bleek dat jongeren een vrij pessimistische houding tegenover politiek hebben.
Deze houding konden we iets nuanceren doordat de subgroep ‘de behoudende groep’ ook een
groot aantal aanhangers had. Deze groep staat vooral kritisch tegenover de politiek.
Uit dit onderzoek bleek tevens dat 80% van de participanten meer dan 4 van de 7 vragen over
actuele politiek goed beantwoord hadden. Hiervan had 30% 6 van de 7 vragen juist beantwoord.
Maatschappijleer geeft dus kennis en informatie over politiek, echter, in dit onderzoek kwam wel
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een wantrouwige houding naar voren. Dat we dit weten kan van pas komen tijdens de lessen, we
zullen hier in de aanbevelingen op in gaan.
Om significant meer te weten over of maatschappijleer zijn doel ‘kennis geven over politiek en
maatschappij’ bereikt, hadden we meer politieke kennisvragen moeten vragen en hadden we een
vergelijkend onderzoek moeten verrichten onder jongeren die geen maatschappijleer volgen.

Doelstelling twee, bewustwording van het denken vanuit meerdere perspectieven.
Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van een Q analyse, welke expliciet naar het ‘point of view’
van de participant betreffende stellingen over het onderwerp vraagt. Na analyse bleek dat we de
participanten onder konden verdelen in 5 groepen. Uit dit gegeven blijkt dat onze participanten
wel degelijk een duidelijke mening hebben. Dit blijkt mede uit de interviews die zijn afgenomen
en vooral onder homogene groepen, dus ofwel de ‘witte’ ofwel de ‘zwarte’ school. Voorbeelden
zoals het gastarbeidersgezin dat stemt zonder vooruitgang in hun persoonlijke situatie te merken
en dus vervolgens niet meer stemt, was op de ‘zwarte’ school herkenbaar. Velen hebben om die
reden geen vertrouwen meer in de politiek. Op de ‘witte’ school, waar allochtonen geassocieerd
werden met mensen die leven van het zuur betaalde belastinggeld van de blanke hardwerkende
burger, werd vooral de stelling dat werkloze allochtonen terug moeten naar het eigen land als
positief geïnterpreteerd. Zij zien de wereld op die manier.
Of de participanten, maatschappelijke onderwerpen, ook vanuit verschillende perspectieven
kunnen beredeneren is in dit onderzoek niet onderzocht. Wel bleek tijdens het interview in de
klas, na het invullen van de Q sorts, dat leerlingen tegen elkaar ingaan als ze het niet met elkaars
‘point of view’ eens zijn. Belangrijke opmerking hierbij is dat tijdens zo’n discussie over een
stelling, de leerlingen elkaar begrijpen en lieten zien dat zij zich in de ander konden verplaatsen,
en argumenten konden aandragen waarom zij het juist eens of oneens waren met de stelling en
elkaar. Leerlingen lijken zich in de meeste gevallen bewust van het bestaan van verschillende
‘points of views’ en uitgaande van dit gegeven lijkt het erop dat leerlingen ook kunnen redeneren
met in hun achterhoofd de verschillende ‘points of views’ ofwel perspectieven.

Doelstelling drie, inzicht geven in politieke structuren, besluitvorming en burgerschap.
Het lijkt erop dat maatschappijleer inzicht geeft in politieke besluitvorming in een democratie
maar jongeren houden hier negatieve percepties aan over. Het overgrote deel van onze
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participanten staat negatief tegenover de democratievoering in deze tijd of in dit politieke
klimaat. Jongeren beseffen goed hoe een democratie in elkaar zou moeten zitten, maar zij geven
aan dat zij politici niet vertrouwen in deze democratie. Politici zouden volgens hen veelal uit
eigenbelang handelen, om stemmen geven en niet om meningen van burgers. Voor de
verkiezingen doen politici zich eerlijk en sterk voor maar uiteindelijk, als de verkiezingen
voorbij zijn, leggen zij zich heel makkelijk neer bij een tegenovergesteld standpunt. We willen
nogmaals benadrukken dat deze redenatie niet zozeer van het vak afkomstig hoeft te zijn. Het
kan ook een product zijn van andere variabelen zoals beeldvorming in de media, eigen
ervaringen en ervaringen in de sociale omgeving. Positieve denkbeelden, dat de burger zijn of
haar stem kan laten horen via conventionele wegen en dat hiernaar geluisterd zou worden door
politici, zouden evenwel een product van het vak maatschappijleer kunnen zijn.

In dit hoofdstuk zijn we begonnen met de houding ten aanzien van politiek en politici van
jongeren van twintig jaar geleden. Vervoglens hebben we in dit hoofdstuk getracht de houding
van de participanten ten aanzien van de politiek in de Nederlandse samenleving zoals die op dit
moment bestaat, samen te vatten. Daarnaast zijn we een stapje dieper in dit onderzoek ten
opzichte van het onderzoek van Wittebrood (1993, 1995) gegaan door te kijken of er onder de
participanten gedeelde perspectieven bestaan waardoor we ze konden onder verdelen in vijf
groepen, deze groepen hebben we beschreven. Uiteindelijk hebben we een terugkoppeling
gemaakt naar het vak maatschappijleer. In het volgende hoofdstuk zullen we de
onderzoeksvragen uit dit onderzoek beantwoorden en aanbevelingen schrijven.

49

Nathalie van Gils

Eindscriptie LVHOM

50

Nathalie van Gils

Eindscriptie LVHOM

Hoofdstuk 6. Conclusie
In dit hoofdstuk gaan we de onderzoeksvraag, die we in hoofdstuk 2 van dit onderzoek hebben
opgesteld, beantwoorden.
Maatschappijleer zou een bijdrage moeten leveren aan de politieke/maatschappelijke kennis van
de leerlingen en inzicht geven in de structuur van een democratie en besluitvorming in de
democratie. Een onderdeel van maatschappijleer is het aanleren van het denken vanuit meerdere
perspectieven over bepaalde onderwerpen en goed burgerschap aan te leren (Rexwinkel &
Veldhuis, 2007).
Onze onderzoeksvraag luidde: Welke houding ten aanzien van de Nederlandse politiek, politici
en de maatschappij hebben leerlingen die maatschappijleer volgen? En is het mogelijk om
verschillende groepen te onderscheiden waarin een gedeeld ‘point of view’ ofwel perspectief aan
ten grondslag ligt?
Om deze vraag te beantwoorden probeerden we door middel van een Q analyse, inzicht te
krijgen in de houding van jongeren ten aanzien van de Nederlandse politiek, politici en de
maatschappij. Hieruit bleek dat vooral jongeren van de ‘zwarte’ en ‘gemengde’ school zich toch
veelal politiek vervreemd voelen. Bij jongeren van de ‘witte’ school stonden normen en waarden
hoog in het vaandel. Ook vinden zij het belangrijk dat men werkt voor het geld en niet leeft van
een uitkering. Buitenlanders die werkloos zijn zouden terug gestuurd moeten worden naar het
eigen land. Zij zijn meer politiek behoudend en zijn vaker politiek intolerant in hun opvattingen.
Maar wat is er nu in die houding van jongeren ten aanzien van politiek, politici en de
maatschappij veranderd in de afgelopen twintig jaar? Op basis van de geanalyseerde gegevens
kunnen we stellen dat de participerende jongeren in deze tijd pessimistischer zijn over de politiek
en politici. Politici vinden zij weinig betrouwbaar omdat politici, volgens hun, vooral handelen
uit eigenbelang. Toch is er ook een grote groep jongeren bij die in deze tijd minder pessimistisch
zijn over de politiek en politici. Zij zijn er wel van overtuigd dat politici handelen uit
volksbelang en dat het volk wel degelijk haar stem kan uitten en dat er naar haar geluisterd wordt.
Dit onderzoek ging een stapje dieper dan het onderzoek van Wittebrood (1993,1995). Wittebrood
(1993) beschreef enkel de houding van de respondenten ten aanzien van vragen die zij stelde
betreffende politiek, politici en de maatschappij. In dit onderzoek onderzochten wij niet alleen de
individuele mening en houding van de participant ten aanzien van het onderwerp, maar
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onderzochten wij ook of we groepen konden onderscheiden waarin per groep dezelfde houding
ofwel ‘point of view’ toonaangevend was. Door middel van een Q analyse hebben we vijf
verschillende groepen onder de participanten kunnen vinden. (1) De wantrouwende groep, die
zich interesseert voor politiek maar zich tegelijkertijd vervreemd voelen van politiek omdat
ervaring hen leert dat politici beloften doen maar deze niet waarmaken. (2) De pessimistische
groep, die zich laat kenmerken door zich politiek vervreemd te voelen en zelfs het nut niet zien
om zich politiek in te zetten of te stemmen omdat zij er toch geen invloed op hebben. (3) De
matig tolerante jongeren. Deze groep hecht waarde aan het nastreven van waarden en normen in
de samenleving door autoriteiten. De nadruk ligt niet op de burger als verantwoordelijke voor
orde en veiligheid maar op de overheid. Buitenlanders mogen best in Nederland leven, mits zij
zichzelf voorzien in hun levensbehoeften en niet leven van een uitkering. (4) De behoudende
jongeren, die zich kenmerkt door veel waarde hechten aan het nastreven van waarden en normen
in de samenleving. Tegelijkertijd vinden zij wel dat je kritisch mag zijn tegenover de autoriteiten
en je mening mag laten gelden. (5) De matig tolerant en politiek geïnteresseerde jongeren. Deze
groep is politiek geïnteresseerd en vindt politieke kennis in kranten, programma’s etc. Deze
informatie zien zij voor waar aan en twijfelen niet aan het feit dat politici
volksvertegenwoordigers zijn de we moeten vertrouwen. Deze groep is van mening dat werkloze
buitenlanders terug zouden moeten naar het land van herkomst. Zij zouden moeten werken voor
hun geld en niet in Nederland leven van een uitkering.

Alhoewel we deze vijf groepen hebben verkregen uit de waarden die de participanten toekenden
aan stellingen over politiek, de maatschappij en politici, bleek de ‘point of view’ van het
overgrote gedeelte van de participanten te passen bij groep 2 en 4. Uit de analyse bleken
namelijk subgroep 2, de pessimisten, en subgroep 4, de behoudende groep, het grootst.

Op basis van de inzichten die we verkregen hebben met deze studie, kunnen we ook iets
vertellen over het vak maatschappijleer. Wel moeten we benadrukken dat we de bijdrage van het
vak niet expliciet gemeten hebben.
Maatschappijleer heeft als doel de leerling kennis over politiek, staatsvormen, besluitvorming en
de maatschappij bij te brengen. Het lijkt erop dat maatschappijleer wel bijdraagt om kennis over
politiek, staatsvormen, besluitvorming en de maatschappij over te brengen. Tegelijkertijd vinden
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we ondanks de hoge mate van kennis, een wantrouwige houding ten opzichte van politiek en
politici. Een ander doel van maatschappijleer is het aanleren om onderwerpen vanuit
verschillende perspectieven, of points of view, te zien. Hierover kunnen we eigenlijk weinig
zeggen omdat we in deze onderzoeksmethode juist hebben gevraagd naar hun eigen ‘point of
view’ betreffende de verschillende stellingen. We kunnen wel concluderen dat de participanten
in deze studie redeneren vanuit hun eigen ‘point of view’. Het doel van maatschappijleer om
inzicht te geven in politieke besluitvorming lijkt behaald, echter zijn hier wel negatieve
percepties van de participerende jongeren aan gekoppeld. Hieronder wordt beschreven op welke
manier docenten hierop kunnen anticiperen in hun vak.
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Hoofdstuk 7. Aanbevelingen aan deze studie
Omdat met een Q analyse alleen wat gezegd kan worden over de houdingen van de participanten
in de studie kunnen we niets zeggen over de houding van jongeren ten aanzien van politiek in het
algemeen. Wel kunnen we docenten maatschappijleer wijzen op het feit dat er bepaalde
houdingen bestaan in een klas. Uit dit onderzoek bleek voornamelijk een wantrouwige alsmede
een conservatieve houding. Docenten zouden aandacht kunnen besteden aan maatschappelijke
onderwerpen op een manier die leerlingen bewust maakt van het bestaan van verschillende
perspectieven en misschien wel het ‘waarom’ uitleggen bij bepaalde gang van zaken in de
politiek. Hierdoor worden onderwerpen genuanceerder en snappen leerlingen hoe complex
besluitvorming in elkaar zit, waardoor het wantrouwige wellicht afneemt en zich meer ombuigt
naar een kritische houding. In volgende onderzoeken zou onderzocht kunnen worden op welke
didactisch en/of pedagogische manier dit het beste kan.
Ten tweede probeerden we in dit onderzoek geen vergelijking te maken met het onderzoek van
Wittebrood (1991). We probeerden juist wat dieper op haar onderzoek in te gaan door niet alleen
de individuele houding van de respondent te meten maar ook te kijken of er meerdere
respondenten zijn die vanuit hetzelfde perspectief ofwel ‘point of view’ naar de politiek, de
maatschappij en politici kijken. We verwijzen u naar het onderzoek van Mutlu (2010) voor een
directe vergelijking tussen jongeren nu en twintig jaar geleden met betrekking tot de invloed van
maatschappijleer op politieke betrokkenheid.
Tenslotte, door het gebruik van de Q sort analyse moeten we er rekening mee houden dat de
stellingen gewaardeerd worden ten opzichte van de andere gegeven stellingen. Er wordt dus geen
rekening gehouden met andere stellingen die ook inzicht zouden kunnen geven over de politieke
houding omdat deze stelling niet gegeven is door de onderzoeker (Webler e.a., 2009).
Om meer te kunnen zeggen of maatschappijleer bijdraagt aan de mate van kennis zou in een
volgend onderzoek meer kennisvragen gesteld moeten worden en een vergelijkend onderzoek
verricht moeten worden onder jongeren die geen maatschappijleer volgen.
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Bijlagen
Bijlage 1. Het kennis gedeelte uit de vragenlijst
1. Hoeveel leden heeft de Tweede Kamer?
0 75
0 100
0 150
0 225
0 ik heb absoluut geen idee

2. Welke politieke partij heeft op dit moment de meeste zetels in de Tweede Kamer?
0 CDA
0 PvdA
0 VVD
0 PVV
0 ik heb absoluut geen idee

3. Welke politieke partij heeft als grootste doel de immigratie en integratie problematiek te
verminderen?
0 VVD
0 D66
0 PVV
0 SP
0 ik heb absoluut geen idee

4. Wat gebeurt er wanneer de minister een voorstel heeft voor een nieuwe wet, maar de
meerderheid van de Tweede Kamer wil die wet niet?
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0 De wet komt er wel want de minister brengt de wet in
0 De wet komt er niet

5. Burgers mogen stemmen op wie er in de ………. komen. (vul het juiste woord op de stippellijn in)
0 Gemeenteraad
0 Tweede Kamer
0 Europees Parlement
0 Geen van bovenstaande antwoorden
0 Alle bovengenoemde antwoorden

6. Welke minister is uit de Tweede Kamer gestapt omdat hij tegen samenwerking met de PVV is?
0 Rouvoet
0 van Middelkoop
0 Klink
0 Donner
0 Ik heb absoluut geen idee

7. Welk orgaan staat in Nederland aan het hoofd van een gemeente?
0 de Burgemeester
0 het college van Burgemeester en Wethouders
0 de Gemeenteraad
0 de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders
0 ik heb absoluut geen idee
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Bijlage 2: De vragenlijst
Vragenlijst
1. Geslacht:
0 jongen 0 meisje

2. Leeftijd:
0 15 jaar of jonger
0 16 jaar
0 17 jaar
0 18 jaar of ouder

3. In welke klas zit je?
0 Havo 4
0 Vwo 4
0 Vwo 5
0 Atheneum 4
0 Atheneum 5
0 Gymnasium 4
0 Gymnasium 5

4. In welke klas zat je vorig schooljaar?
0 Vmbo 4
0 Havo 3
0 Vwo 3
0 Vwo 4
0 Atheneum 3
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0 Atheneum 4
0 Gymnasium 3
0 Gymnasium 4

5. Welk profiel heb je gekozen?
0 cultuur en maatschappij
0 economie en maatschappij
0 natuur en gezondheid
0 natuur en techniek

6. Stel dat er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden voor de Tweede Kamer, en dat je
daaraan mag deelnemen. Zou je dan gaan stemmen?
0 ik zou zeker gaan stemmen
0 ik zou waarschijnlijk gaan stemmen
0 ik twijfel tussen wel of niet stemmen
0 ik zou waarschijnlijk niet gaan stemmen
0 ik zou zeker niet gaan stemmen

7. Wat zou voor jou een reden zijn om niet te gaan stemmen?
0 politiek interesseert me niet
0 om principiële redenen
0 als protest
0 mijn stem doet er toch niets toe
0 ik heb te weinig verstand van politiek
0 andere reden

64

Nathalie van Gils

Eindscriptie LVHOM

8. Stel dat er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden voor de Tweede Kamer en je zou
moeten stemmen. Op welke partij zou je dan stemmen?
0 CDA
0 PvdA
0 VVD
0 D66
0 GroenLinks
0 ChristenUnie
0 SP
0 PVV

9. Hoe vaak denk je aan de volgende zaken?
Vaak

Regelmatig

Af en toe

Nooit

a.

Werkloosheid

0

0

0

0

b.

Woningnood

0

0

0

0

c.

Criminaliteit

0

0

0

0

d.

Energievoorziening

0

0

0

0

(kernenergie, olie, groene
energie)
e.

Toestand van de natuur

0

0

0

0

f.

Milieuvervuiling

0

0

0

0

g.

Discriminatie en racisme

0

0

0

0

h.

Financieringstekort van de
overheid

0

0

0

0

i.

Problemen in de Derde Wereld

0

0

0

0

j.

Oorlog en vrede

0

0

0

0

k.

Positie van de vrouw

0

0

0

0
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10. Hoe vaak wordt er in je omgeving (thuis, met vrienden of bij verenigingen) over de volgende
zaken gesproken?
Vaak
Regelmatig
Af en toe
Nooit
a.

Werkloosheid

0

0

0

0

b.

Woningnood

0

0

0

0

c.

Criminaliteit

0

0

0

0

d.

Energievoorziening

0

0

0

0

(kernenergie, olie, groene
energie)
e.

Toestand van de natuur

0

0

0

0

f.

Milieuvervuiling

0

0

0

0

g.

Discriminatie en racisme

0

0

0

0

h.

Financieringstekort van de
overheid

0

0

0

0

i.

Problemen in de Derde Wereld

0

0

0

0

j.

Oorlog en vrede

0

0

0

0

k.

Positie van de vrouw

0

0

0

0
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Bijlage 3: Q analyse resultaten

Subgroep 1:
Stelling

Z score

Waarde
op de
grid

Significantie

5. Politiek zou vaker een gespreksonderwerp moeten zijn zowel thuis als op

0.932

2

0.93

0.744

1

0.74*

0.718

1

0.72*

0.441

1

0.44

2. Kranten lees ik om informatie te vinden over politieke onderwerpen zodat ik 0.231

0

0.23*

school en onder vrienden.
19. Het belangrijkste wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid en eerbied
voor gezag.
7. De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in de stemmen van
mensen, niet in hun meningen.
15. Door je politieke mening te uiten op twitter of andere social media heb je
meer kans dat er naar je geluisterd wordt.

meer weet over de politiek.
22. Werkloze buitenlanders zou men terug moeten sturen naar het eigen land.

-1.395

-2

1.39*

25. In Nederland zouden agenten hogere straffen en boetes mogen geven om

-1.237

-2

-1.24*

gezag af te dwingen.
Tabel 3: (P < .05 ; Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01)
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Subgroep 2:
Stelling

Z score

Waarde
op de
grid

Significantie
score

7. De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in de stemmen van

1.423

2

1.42*

6. Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik.

1.303

2

1.30*

12. Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je

1.675

2

1.68*

11. Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang uit.

1.039

1

1.04*

9. Er stemmen zoveel mensen bij de verkiezingen, mijn stem doet er niet toe.

0.830

1

0.83*

3. Door naar het NOS-journaal, het RTL4-nieuws of andere

0.428

1

0.43*

-0.180

0

-0.18

-0.315

0

-0.32*

-0.816

-1

-0.82

22. Werkloze buitenlanders zou men zonder meer terug moeten sturen naar het -0.426

-1

-0.43*

-2

-1.02*

mensen, niet in hun meningen.

bekwaamheid.

nieuwsprogramma’s te kijken kom je meer te weten over de politiek.
25. In Nederland zouden agenten hogere straffen en boetes mogen geven om
gezag af te dwingen.
19. Het belangrijkste wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid en eerbied
voor gezag.
5. Politiek zou vaker een gespreksonderwerp moeten zijn zowel thuis als op
school en onder vrienden.

land waar ze vandaan komen.
17. Deelnemen aan demonstraties helpt om mijn mening duidelijk te maken.

-1.021

Tabel 4: (P < .05 ; Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01)
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Subgroep 3:
Stelling

Z score

Waarde
op de
grid

Significantie
Score

20.Oproerkraaiers en herrieschoppers zouden veel forser moeten worden

2.157

3

2.16*

0.930

1

0.93*

1.270

1

1.27

-0.629

-1

-0.63

-0.669

-1

-0.67

-1.095

-2

-1.10*

aangepakt dan meestal gebeurd.
24. Op internet kan ik door het lezen van blogs en twitter meer te weten te
komen over de politiek.
22.Werkloze buitenlanders zou men zonder meer terug moeten sturen naar het
land waar ze vandaan komen.
25. In Nederland zouden agenten hogere straffen en boetes mogen geven om
gezag af te dwingen.
21. De meeste sociale problemen zullen zijn opgelost als we ons op een of
andere manier kunnen ontdoen van buitenlanders, krakers en woonwagenvolk.
6. Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik.
Tabel 5: (P < .05 ; Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01)
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Subgroep 4:
Stelling

Z score

Waarde
op de
grid

Significatie
score

19. Het belangrijkste wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid en eerbied

2.853

3

2.85*

1.066

2

1.07*

-0.532

1

0.26

-1.605

0

0.02*

1.463

0

-0.24

10. Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken.

-0.917

-2

-0.92*

22.Werkloze buitenlanders zou men zonder meer terug moeten sturen naar het

-2.123

-3

-2.12*

voor gezag.
18. Deelnemen aan politieke acties zal helpen om mijn mening duidelijk te
maken.
12. Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je
bekwaamheid.
21. De meeste sociale problemen zullen zijn opgelost als we ons op een of
andere manier kunnen ontdoen van buitenlanders, krakers en woonwagenvolk.
3. Door naar het NOS-journaal, het RTL4-nieuws of andere
nieuwsprogramma’s te kijken kom je meer te weten over de politiek.

land waar ze vandaan komen.
Tabel 6: (P < .05 ; Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01)
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Subgroep 5:
Stelling

Z score

Waarde
op de
grid

Significatie
score

4. Door naar tv programma’s die politieke onderwerpen behandelen te kijken,

2.193

3

2.19*

1.566

2

1.57*

0.663

1

0.66

-1.751

-3

-1.75*

zoals NOVA, EenVandaag, Pauw & Witteman, kom je meer te weten over de
politiek.
2. Kranten lees ik om informatie te vinden over politieke onderwerpen zodat ik
meer weet over de politiek.
22. Werkloze buitenlanders zou men zonder meer terug moeten sturen naar het
land waar ze vandaan komen.
8. Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet.
Tabel 7: (P < .05 ; Asterisk (*) Indicates Significance at P < .01)
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Bijlage 4: Q stellingen die verschillend gewaardeerd worden tussen
subgroepen.
Om de subgroep verder uit te diepen, hebben we gekeken naar Q stellingen die erg verschillend
gewaardeerd worden tussen de verschillende subgroepen2.

Subgroep 1:
Tussen subgroep 1 en 2 laat Q stelling 1 een groot verschil zien. Om een goede burger te zijn
moet je geïnteresseerd zijn in politiek wordt in subgroep 1 veel positiever gewaardeerd dan in
subgroep 2. Dit geldt ook voor Q stelling 5 politiek zou vaker een gespreksonderwerp moeten
zijn zowel thuis als op school en onder vrienden.
De Q stellingen 12 kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheid,
9 er stemmen zoveel mensen, mijn stem doet er niet toe, en 8 mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op wat de regering doet, worden veel negatiever gewaardeerd in subgroep 1 dan in
subgroep 2.
Q stellingen 19 het belangrijkste wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid voor gezag, en 7
de politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in de stemmen van mensen niet in hun
meningen, worden positiever gewaardeerd bij subgroep 1 dan bij subgroep 3. Q stelling 19 wordt
in subgroep 4 juist negatiever gewaardeerd, vergeleken met subgroep 1, en tussen subgroep 1 en
5 werd Q stelling 19 juist weer veel positiever gewaardeerd.
De Q stellingen 20 oproerkraaiers en herrieschoppers zouden veel forser moeten worden
aangepakt dan meestal gebeurd, 22 werkloze buitenlanders zou men zonder meer terug moeten
sturen naar het land van herkomst en Q stelling 24 op internet kan ik door het lezen van blogs en
twitter meer te weten komen over politiek, worden in subgroep 1 veel negatiever gewaardeerd
dan in subgroep 3. Q stelling 22 werd ook in subgroep 5, vergeleken met subgroep 1, positiever
gewaardeerd.
In subgroep 1 worden de Q stellingen10 tegen beter weten in beloven politici meer dan ze
kunnen waarmaken, 3 door naar het NOS journaal, het RTL4 nieuws of andere
nieuwsprogramma’s te kijken kom je meer te weten over de politiek, en 4 door naar tv
2

We zullen enkel een verschil van (-)1.500 of meer bespreken.
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programma’s die politieke onderwerpen behandelen te kijken, zoals NOVA, Pauw & Witteman,
EenVandaag, kom je meer te weten over politiek, positiever gewaardeerd dan in subgroep 4.
De Q stellingen 21 de meeste sociale problemen zullen zijn opgelost als we ons op de een of
andere manier ontdoen van buitenlanders, krakers en woonwagenvolk, en 25 in Nederland
zouden agenten hogere straffen en boetes mogen geven om gezag af te dwingen, worden juist
negatiever gewaardeerd in subgroep 1 dan in subgroep 4. Q stelling 25 wordt in vergelijking met
subgroep 1 ook negatiever gewaardeerd in subgroep 5.

Subgroep 2:
In subgroep 2 worden de Q stellingen 7 de politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in
de stemmen van mensen niet in hun meningen, 6 kamerleden bekommeren zich niet om de
mening van mensen zoals ik, 12 ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang
uit, en stelling 8 mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet, positiever
gewaardeerd dan in subgroep 3. Tevens wordt , in vergelijking met subgroep 2, Q stelling 7
positiever gewaardeerd in subgroep 4, net als statement 8 en 12 in subgroep 5.
De Q stellingen 13 er zouden meer mensen naar een politieke bijeenkomst of
verkiezingsbijeenkomst moeten gaan om hun mening duidelijk te maken, 22 werkloze
buitenlanders zou men zonder meer terug moeten sturen naar het land waar ze vandaan komen,
17 deelnemen aan demonstraties helpt om mijn mening duidelijk te maken, en Q stelling 20
oproerkraaiers en herrieschoppers zouden veel forser moeten worden aangepakt dan meestal
gebeurd, worden juist negatiever gewaardeerd in subgroep 2 dan in subgroep 3. Q stelling 22
word in subgroep 2 juist weer negatiever gewaardeerd dan in subgroep 4.
In subgroep 2 worden de Q stellingen 10 tegen beter weten in beloven politici meer dan ze
kunnen waarmaken, en Q stelling 9 er stemmen zoveel mensen bij de verkiezingen mijn stem doet
er niet toe, positiever gewaardeerd dan in subgroep 4.
De Q stellingen 19 het belangrijkste wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid en eerbied
voor gezag, 18 deelnemen aan politieke acties zal helpen om mijn mening duidelijk te maken, 1
om een goede burger te kunnen zijn moet je geïnteresseerd zijn in politiek, en Q stelling 13 er
zouden meer mensen naar een politieke bijeenkomst of verkiezingsbijeenkomst moeten gaan om
hun mening duidelijk te maken, worden juist negatiever gewaardeerd in subgroep 2 dan in
subgroep 4. Ditzelfde geldt voor Q stelling 1 ook tussen subgroep 2 en subgroep 5.
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In subgroep 2 wordt Q stelling 4 door naar tv programma’s te kijken die politieke onderwerpen
behandelen, zoals NOVA, Pauw & Witteman, en EenVandaag, kom je meer te weten over de
politiek, positiever gewaardeerd dan in subgroep 5.

Subgroep 3:
De Q stellingen 22 werkloze buitenlanders zou men zonder meer terug moeten sturen naar het
land waar ze vandaan komen, 20 oproerkraaiers en herrieschoppers zouden veel forser moeten
worden aangepakt dan meestal gebeurd, 10 tegen beter weten in beloven politici meer dan ze
waar kunnen maken en Q stelling 3 door naar het NOS journaal, het RTLnieuws of andere
nieuwsprogramma’s te kijken kom je meer te weten over de politiek, worden in subgroep 3
positiever gewaardeerd dan in subgroep 4.
De Q stellingen 19 het belangrijkste wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid en eerbied
voor gezag en Q stelling 1 om een goede burger te kunnen zijn moet je geïnteresseerd zijn in
politiek, werden in subgroep 3 juist negatiever gewaardeerd dan in subgroep 4. Q stelling 1 werd
ook negatiever gewaardeerd in subgroep 5 dan in subgroep 3.
Q stelling 24 op internet kan ik door het lezen van blogs en twitter meer te weten komen over de
politiek, werd in subgroep 3 positiever gewaardeerd dan in subgroep 5.
Voor Q stelling 2 kranten lees ik om informatie te vinden over politieke onderwerpen zodat ik
meer weet over de politiek, geldt juist dat deze negatiever werd gewaardeerd in subgroep 5 dan
in subgroep 3.

Subgroep 4:
De Q stellingen 19 het belangrijkste wat kinderen moeten leren is gehoorzaamheid en eerbied
voor gezag, 8 mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet, en Q stelling
18 deelnemen aan politieke acties zal helpen om mijn mening duidelijk te maken, worden
positiever gewaardeerd in subgroep 4 dan in subgroep 5.
De Q stellingen 22 werkloze buitenlanders zou men zonder meer terug moeten sturen naar het
land waar ze vandaan komen, 4 door naar tv programma’s te kijken die politieke onderwerpen
behandelen zoals NOVA, Pauw & Witteman, EenVandaag, kom je meer te weten over de
politiek, 2 kranten lees ik om informatie te vinden over politieke onderwerpen zodat ik meer
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weet over de politiek, Q stelling 10 tegen beter weten in beloven politici meer dan ze waar
kunnen maken, en Q stelling 3 door naar het NOS journaal, het RTL4nieuws of andere
nieuwsprogramma’s te kijken kom je meer te weten over politiek, worden juist negatiever
gewaardeerd in subgroep 4 dan in subgroep 5.

Subgroep 5:
De verschillen tussen Q stelling waardering tussen de subgroepen, respectievelijk voor subgroep
5 is in de hiervoor besproken subgroepen beschreven.
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Bijlage 5: Scholen nader bekeken
School 1
Dit betrof een ‘zwarte’ school in Rotterdam Zuid. In deze klas hebben 22 leerlingen meegedaan
aan het onderzoek. De leerlingen zaten in de periode van het onderzoek, in vwo-4 en 21
leerlingen zijn van allochtone afkomst.

In deze populatie waren er drie leerlingen die significant scoorden op subgroep 1. Dit waren
meisjes met een cultuur en maatschappij profiel, waarschijnlijk zouden zij niet gaan stemmen bij
verkiezingen. Als reden om niet te gaan stemmen gaven zij aan te weinig kennis van politiek te
hebben en uit de politieke kennis toets bleek dat ze er van de zeven vragen, vijf juist hadden. Zij
geven aan thuis, of met vrienden het regelmatig te hebben over criminaliteit, milieu,
discriminatie en de toestand van de natuur. Ook gaven zij aan niet te praten over werkloosheid,
het financieringstekort van de overheid en de problemen in de derde wereld. Helaas is niet
ingevuld wat de afkomst van de meisjes is.

In deze populatie waren er vier leerlingen die significant scoorden op subgroep 2. Het gaat hier
om twee meisjes en twee jongens. Op de vraag of ze wel of niet zouden gaan stemmen als ze
mogen stemmen, blijkt dat één leerling zeker zou stemmen en de andere drie waarschijnlijk niet
zouden gaan stemmen of het nog niet zeker zou weten. Als reden gaven zij niet geïnteresseerd te
zijn in politiek of te weinig kennis van politiek te hebben. Uit de resultaten voor politieke kennis
bleek dat ze vijf van de zeven vragen juist hebben beantwoord.
Zij geven aan regelmatig met hun vrienden of thuis te praten over criminaliteit, de natuur,
milieuvervuiling en oorlog en vrede. Onderwerpen waar zij het nooit over hebben zijn
kernenergie en het financieringstekort van de overheid. Helaas is niet ingevuld wat de afkomst
van de leerlingen is.

In deze populatie waren twee leerlingen die significant scoorden op subgroep 3. Beiden waren
meisjes die aangaven waarschijnlijk tot zeker niet te gaan stemmen als zij mogen stemmen. Als
reden geven zij aan te weinig verstand van politiek te hebben, uit de politieke kennis test bleek
ook dat zij twee van de zeven vragen juist hebben beantwoord.
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Beiden geven aan het nooit over het financieringstekort van de overheid, oorlog en vrede, en het
milieu te hebben. Wel praten zij af en toe tot regelmatig over discriminatie en criminaliteit.
Helaas is niet ingevuld wat de afkomst van de twee is.

In deze populatie waren twee leerlingen die significant scoorden op subgroep 4. Twee meisjes
die twijfelen of ze gaan stemmen wanneer ze mogen stemmen. Als reden hiervoor geven zij dat
ze te weinig verstand van politiek hebben. Uit de politieke kennis toets bleek dat zij drie van de
zeven vragen juist hebben beantwoord.
De leerlingen geven aan het bijna nooit met hun omgeving over politieke of maatschappelijke
onderwerpen te hebben, behalve over discriminatie, racisme en oorlog en vrede. Helaas is niet
ingevuld wat de afkomst van de twee meisjes is.

In deze populatie waren drie meisjes die significant scoorden op subgroep 5. Allen geven ze aan
wel te gaan stemmen als ze mogen stemmen. Uit de politieke kennis toets bleek dat zij zes van
de zeven vragen juist hebben beantwoord.
De leerlingen geven aan het regelmatig met hun omgeving over politieke of maatschappelijke
onderwerpen te hebben, behalve over discriminatie, racisme en oorlog en vrede daar praten ze
vaak over. De meisjes zijn allochtoon.

Uit school 1 bleken de meeste leerlingen subgroep 2 aan te hangen. Deze groep kenmerkt
zich doordat zij zich politiek vervreemd voelen van de politiek. Zij hebben het idee dat de
politiek niet luistert naar de meningen van burgers, volgens hen gaat het politici vooral om
hun eigenbelang. De aanhangers van deze groep zullen niet snel gaan stemmen omdat zij
van mening zijn dat het toch niets oplevert, ook zien zij geen heil in politieke acties. Zij zijn
niet politiek intolerant, werkloze allochtonen zien zij als product van een regering die faalt.
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School 2
Dit betrof een ‘witte’ school in Oldenzaal. Aan het onderzoek hebben 24 leerlingen meegedaan.
De leerlingen zaten tijdens afname van het onderzoek in 4 VWO. Allen waren autochtone
Nederlanders.

In deze populatie was één leerling die significant scoorde op subgroep 1. Dit was een jongen die
aangeeft zeker te gaan stemmen als hij mag stemmen. Dit voornemen komt voort uit principiële
redenen. Uit de politieke kennis test blijkt dat hij zes van de zeven vragen juist beantwoordde.
Hij geeft aan het met zijn omgeving het weleens te hebben over de toestand van de natuur en
milieu vervuiling, het financieringstekort van de overheid, de problemen in de derde wereld en
oorlog en vrede. Hij heeft het met zijn omgeving nooit over woningnood, en discriminatie en
racisme.

In deze populatie waren twee leerlingen die significant scoorden op subgroep 2. Dit waren twee
meisjes die waarschijnlijk wel zouden gaan stemmen als ze mogen stemmen. Als reden om
eventueel niet te gaan stemmen geven zij aan dat politiek hen niet echt interesseert of dat hun ene
stem er toch niet toe doet. Uit de politieke kennis test blijkt dat ze beiden drie vragen juist
hadden beantwoord van de zeven vragen.
De twee meisjes geven aan het met hun omgeving af en toe te hebben over criminaliteit,
discriminatie en problemen in de derde wereld. Maar vrijwel nooit over werkloosheid,
woningnood, kernenergie, de natuur en vervuiling, oorlog en vrede en het financieringstekort van
de overheid.

In deze populatie waren er zeven leerlingen die significant scoorden op subgroep 3. Dit waren
vier meisjes en drie jongens, die waarschijnlijk wel gaan stemmen als zij mogen stemmen. Als
reden om niet te gaan stemmen noemen zij dat ze te weinig verstand hebben van politiek. Uit de
politieke kennis test blijkt dat sommigen nul fouten maakten en een paar één fout hadden.
Zij geven aan dat ze het met hun omgeving regelmatig hebben over criminaliteit, discriminatie,
het financieringstekort van de overheid, problemen in de derde wereld, oorlog en vrede en de
positie van de vrouw. Nooit hebben zij het over woningnood en de toestand van de natuur.
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In deze populatie waren er drie leerlingen die significant scoorden op subgroep 4. Hiervan waren
er twee jongens en een meisje. De jongens geven aan zeker te willen gaan stemmen als zij mogen
stemmen, het meisje geeft aan niet te gaan stemmen omdat politiek haar niet interesseert. Uit de
politieke kennis toets blijken ze alledrie drie van de zeven vragen juist hadden beantwoord.
De jongens geven aan regelmatig met hun sociale omgeving over alle maatschappelijke
onderwerpen te praten waaruit men kon kiezen. Het meisje gaf aan af en toe te praten over
criminaliteit en discriminatie. De rest van de maatschappelijke onderwerpen daar praat zij nooit
over.

Op deze school hangen de meeste leerlingen die mee hebben gedaan subgroep 3 aan. Deze
groep hecht veel waarde aan het nastreven van waarden en normen. Zij zijn politiek
geïnteresseerd en geven aan dat zij op internet leren en lezen over politiek. Zij noemen
zichzelf niet politiek intolerant maar rechtvaardig. Allochtonen mogen in Nederland leven
mits zij bijdragen aan de kwaliteit van de maatschappij.
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School 3
Dit betrof een ‘gemengde’ school in Rotterdam Noord. In deze klas hebben 23 leerlingen
meegedaan aan het onderzoek. De leerlingen zaten in de periode van het onderzoek, in vwo-4 en
13 leerlingen waren van buitenlandse afkomst.

In deze populatie scoorden zeven leerlingen significant op subgroep 1, vijf meisjes en twee
jongens. Zes van de zeven leerlingen zijn allochtoon. Vier zouden er waarschijnlijk gaan
stemmen en twee meisjes zouden zeker niet gaan stemmen. Als reden om niet te gaan stemmen
werden principiële redenen genoemd en te weinig verstand van politiek. Uit de politieke kennis
toets bleek dat ze vier vragen van de zeven juist beantwoord hebben.
Uit de resultaten blijkt dat er af en toe over maatschappelijke onderwerpen gepraat wordt thuis,
behalve over criminaliteit, oorlog en vrede, en discriminatie. Daarover wordt juist vaak
gesproken.

In deze populatie scoorden vier leerlingen significant op subgroep 2, drie meisjes en een jongen.
Alle vier behoren tot de allochtonen in deze groep. Twee uit deze groep zouden wel gaan
stemmen als ze mogen stemmen, twee niet. Als reden geven zij dat politiek hen niet interesseert.
Uit de politieke kennis toets blijkt dat twee leerlingen zes vragen van de zeven juist hadden
beantwoord, twee leerlingen hadden twee vragen van de zeven juist beantwoord. De leerlingen
die vijf fouten hadden gemaakt waren ook diegenen die aangaven niet te gaan stemmen vanwege
te weinig politieke kennis.
Uit de resultaten blijkt dat zij die aangeven weinig kennis van politiek te hebben, ook zelden met
hun sociale omgeving over maatschappelijke onderwerpen praten. Alleen over criminaliteit
wordt er bij hun wel gepraat. De rest praat regelmatig over alle maatschappelijke onderwerpen
waaruit gekozen kon worden. Waar echter nooit over gepraat wordt is de toestand van de natuur.

In deze populatie scoorden twee leerlingen significant op subgroep 3. Het gaat om twee meisjes
van allochtone afkomst. Beiden geven aan zeker te gaan stemmen als zij mogen stemmen. Uit
hun politieke kennis test blijkt dat het ene meisje vijf van de zeven vragen juist had beantwoord
en het andere meisje heeft zes van de zeven juist beantwoord.
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Met hun sociale omgeving hebben zij het regelmatig tot vaak over discriminatie, racisme, het
financieringstekort van de overheid, de natuur, oorlog en vrede, de positie van de vrouw en
criminaliteit. Nooit hebben zij het over woningnood en kernenergie.

In deze populatie scoorden drie leerlingen significant op subgroep 4, twee jongens en een meisje.
Een jongen is allochtoon de ander autochtoon, het meisje behoort tot de allochtonen. De jongens
geven aan wel te gaan stemmen als ze mogen stemmen. Het meisje is daar nog niet zeker van en
geeft hiervoor als reden dat politiek haar niet interesseert. Uit de politieke kennis test blijkt dat ze
vier van de zeven vragen juist heeft beantwoord. De jongens hebben tevens vier van de zeven
vragen juist beantwoord.
In hun sociale omgeving praten de jongens zelden over maatschappelijke onderwerpen. Het
meisje geeft aan dat zij regelmatig over werkloosheid, discriminatie en criminaliteit praat. Nooit
heeft zij het over woningnood, de toestand van de natuur en het financieringstekort van de
overheid.

Op deze school hangen de meeste leerlingen subgroep 1 aan. Deze leerlingen interesseren
zich voor politiek. Maar tegelijkertijd voelen zij zich een tikkeltje vervreemd van de
politiek en politici. Dit laatste omdat het voor hun gevoel al vaak is voorgekomen dat
politici meer beloven dan ze kunnen waarmaken en zijn politici volgens hen vooral uit op
een mooie carrière. De oorzaak van sociale en/of economische problemen leggen zij niet bij
minderheidsgroeperingen. Ook denken zij niet dat hogere boetes en straffen meer gezag
zouden afdwingen, aangezien zij van mening zijn dat de mate van gezag al vanaf kinds af
aan aangeleerd moet worden door de ouders.
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