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Abstract 
In een grootschalig en landelijk representatief onderzoek in groep 8 van het basisonderwijs verzamelde het 
CITO gegevens over 66 indicatoren van het sociale en morele functioneren van leerlingen (Kuhlemeier, Van 
Boxtel & Van Til, 2012). De verschillen tussen schoolklassen in het socio-morele domein blijken sterk van 
indicator tot indicator te verschillen, maar zijn vrijwel altijd aanzienlijk kleiner dan die in het cognitieve domein. 
De achtergrondkenmerken van de leerling en het klimaat in de klas lijken van groter belang voor het socio-
morele functioneren dan de onderzochte kenmerken van het schoolbeleid, de leerkracht en het 
onderwijsaanbod in sociale competentie.  
 
Onderzoeksdoel  
Naast de cognitieve ontwikkeling heeft het onderwijs de opdracht de persoonlijke, sociale en morele 
ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Sinds het einde van de vorige eeuw zien we daarbij een hernieuwde 
aandacht voor sociale en morele ontwikkeling. De aanleiding hiervoor is de toename van het aantal kinderen 
met leer- en opvoedingsproblemen, de toenemende individualisering van de samenleving en het verdwijnen 
van de traditionele normen en waarden (Ten Dam & Volman, 1999). Onderzoek naar instructie- en 
schooleffectiviteit is tot op heden vooral gericht op het cognitieve domein van de schoolprestaties. 
Vergelijkbaar onderzoek is binnen het socio-morele domein nog nauwelijks uitgevoerd. Zo zijn er op dit 
moment geen actuele cijfers beschikbaar die een integraal beeld geven van de grootte van de verschillen 
tussen scholen in het socio-morele domein en de kenmerken van de school, de leerkracht en de instructie die 
daarop van invloed zijn. In deze paperpresentatie doen wij verslag van een secundaire analyse van de gegevens 
van een grootschalige en landelijk representatieve studie naar het sociale en morele functioneren van 
leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Het accent ligt daarbij op de grootte van de verschillen tussen 
schoolklassen en de kenmerken van het schoolbeleid, de leerkracht en het onderwijsaanbod die daarmee 
samenhangen. In het onderzoek staan de volgende drie onderzoeksvragen centraal:  
• Hoe groot zijn de verschillen tussen schoolklassen in het socio-morele domein in vergelijking met die in het 

cognitieve domein?  
• In hoeverre hangen deze verschillen tussen schoolklassen samen met achtergrondkenmerken van de 

leerlingen zoals sekse, opleidingsniveau en geboorteland ouders, thuistaal, gezinssituatie, religieuze 
affiliatie en schoolprestaties?  

• In hoeverre hangen deze verschillen tussen schoolklassen samen met kenmerken van het schoolbeleid, de 
leerkracht, het klimaat in de klas en het onderwijsaanbod op het gebied van sociale competentie (na 
correctie voor achtergrondkenmerken van de leerlingen(populatie)?  

 
Theoretisch kader 
De 66 onderzochte indicatoren van het socio-morele functioneren vormen een operationalisatie van de 
begrippen sociale competentie, burgerschap en morele ontwikkeling. Het begrip ‘sociale competentie’ verwijst 
naar pro-sociale ontwikkeling van leerlingen als één van de uitkomsten van onderwijs. Het gaat daarbij om een 
geheel van kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om succesvol te functioneren in sociale situaties 
(e.g. Raver & Zigler, 1997; Rose-Krasnor, 1997; Wigelsworth, Humphrey, Kalembouka & Lendrum, 2010). Op 
basis van een literatuurstudie maken Ten Dam and Volman (2007) onderscheid tussen een intrapersoonlijke en 
interpersoonlijke dimensie van sociale competentie. De eerste omvat onder meer zelfvertrouwen, zelfrespect, 
zelfkennis en zelfsturing, en de tweede onder meer het onderhouden van positieve relaties met anderen, 
sociale cognitie en vaardigheden met betrekking tot problemen oplossen, communiceren en samenwerken.  
 
Het begrip burgerschap maakt deel uit van de derde, maatschappelijke, dimensie die verwijst naar kennis van 
de samenleving, democratische waarden en het kunnen omgaan met verschillen tussen mensen (Ten Dam & 
Volman, 2007). Het accent ligt daarbij doorgaans op maatschappelijke binding en betrokkenheid en de 
verwerving van sociale en maatschappelijke competenties (cf. Dijkstra, 2012). De invullingen van het begrip 
burgerschap lopen overigens uiteen, waarbij ook aandacht voor maatschappijkritische benaderingen en 
aandacht of aandacht voor de bevordering van democratische waarden en vaardigheden wordt gevraagd. In 



het recente nationale en internationale onderzoek zijn verschillende aanzetten gedaan voor meting van de 
burgerschapscompetentie van leerlingen (cf. Kerr et al., 2010; Maslowski et al, 2012; Ledoux et al., 2011; Ten 
Dam et al., 2011). 
 
De zorg over de, al dan niet vermeende, erosie van maatschappelijke samenhang en waarden en normen 
leidde tot een hernieuwde aandacht voor de morele ontwikkeling van leerlingen als mogelijk aangrijpingspunt 
voor pedagogische interventie. Doorgaans worden daarbij twee benaderingen onderscheiden (Benninga, 1991; 
Solomon et al., 2001). In de één staat de transmissie van specifieke morele waarden centraal: morele 
ontwikkeling wordt daarin opgevat als het internaliseren van normen en waarden en mechanismen voor 
gedragsregulatie (e.g. Lickone, 1991). Tegenover deze ‘directe’ staat een meer ‘indirecte’ benadering, waarin 
het accent ligt op de actieve constructie van morele betekenisverlening en persoonlijke verbinding met 
betrokkenheid op het welzijn van anderen en principes zoals rechtvaardigheid (Duncan, 1997; Solomon et al., 
2001).  
 
Onderzoeksmethode 
In de zogeheten Peiling Sociale Competentie (PSC) verzamelde het CITO in het schooljaar 2010/2011 gegevens 
over 66 indicatoren van het sociale en morele functioneren van leerlingen (Kuhlemeier, Van Boxtel & Van Til, 
2012). Het onderzoek is uitgevoerd in de achtste groep van het basisonderwijs en is onderdeel van de 
Periodieke Peilingen van het OnderwijsNiveau (PPON). Aan het landelijk representatieve onderzoek hebben 
111 scholen (137 klassen) en 2658 leerlingen meegedaan. Het is de eerste keer dat de sociale opbrengsten zo 
breed in kaart zijn gebracht. Onderzocht zijn onder meer het zelfbeeld, de motivatie voor school en leren, 
sociaal gedrag en probleemgedrag, verwerken van sociale informatie, burgerschapsattituden en -vaardigheden, 
inlevingsvermogen, sociale denkfouten, moreel oordelen en rechtvaardigen, de beleving van de school, de 
leerkracht en de klasgenoten en de mate waarin de leerling betrokken is bij agressief en wanordelijk gedrag in 
de klas. De gegevens zijn verzameld bij leerlingen en leerkrachten met behulp van vragenlijsten, vignetten, 
gedragsbeoordelingslijsten en interviews. Daarnaast is het vormingsaanbod op het gebied van sociale 
competentie geïnventariseerd. Tot slot beschikken we voor 85% van de leerlingen over gestandaardiseerde 
scores voor taal, rekenen en studievaardigheid van de Eindtoets Basisonderwijs. De gegevens voor deze 
paperpresentatie zijn geanalyseerd met behulp van meerniveau regressie-analyse.  
 
Resultaten  
Op het moment van het schrijven van dit voorstel waren de analyses nog in volle gang.  De eerste resultaten 
laten echter zien dat de verschillen tussen schoolklassen in het socio-morele domein sterk van indicator tot 
indicator verschillen, maar vrijwel altijd aanzienlijk kleiner zijn dan die in het cognitieve domein. Een groot deel 
van de verschillen tussen schoolklassen blijkt samen te hangen met achtergrondkenmerken van de leerlingen, 
waarbij sekse, thuistaal en schoolprestaties belangrijker zijn dan bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau en 
geboorteland van de ouders, gezinssituatie en religieuze affiliatie. De uitkomsten maken aannemelijk dat een 
positief, veilig en ordelijk klimaat in de klas een belangrijke voorwaarde is voor sociaal en cognitief leren. De 
geïnventariseerde kenmerken van het schoolbeleid, de leerkracht en het onderwijsaanbod leveren een zeer 
bescheiden (additieve) bijdrage, waarbij het belang van de leerkracht groter lijkt dan dat van het schoolbeleid 
en het onderwijsaanbod.   
 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage 
De uitkomsten zijn van praktische relevantie voor bijvoorbeeld de opleiding en begeleiding van leerkrachten en 
het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in het sociale domein. Naarmate scholen namelijk sterker 
verschillen in hun bijdrage aan het socio-morele functioneren, is er meer aanleiding voor een beleid waarin 
leerkrachten van elkaar kunnen leren of voor een beleid waarin scholen voor hun effectiviteit beloond worden 
of op hun gebrek aan effectiviteit worden aangesproken. 
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