
Het effect van jeugdparticipatie en schoolervaringen op 

democratische waardepatronen 

Een longitudinaal onderzoek naar de kennis, interesse en politieke 

participatie van jongeren. 
 

Inleiding 

In een democratie is het zeer belangrijk dat mensen bepaalde kennis en vaardigheden hebben 

om te participeren. Deze democratische waardepatronen kunnen thuis aangeleerd worden, 

maar ook op school en in het verenigingsleven. Voor deze bevindingen kunnen we reeds terug 

gaan naar de werken van Plato en Aristoteles, die het op hun manier al over politieke educatie 

hebben. Iets ‘recenter’, vinden we ook bij Alexis de Tocqueville (1835/1840) en John Dewey 

(1916) duidelijke verwijzingen naar de belangrijkheid van politieke educatie specifiek via 

verenigingen en de school.  

De voorlopers 

De Fransman, Alexis de Tocqueville, schreef in 1830 zijn ervaringen neer van zijn 15 maand 

durend bezoek aan Amerika (de Tocqueville, 1835/1840). Hij stelde daar vast dat de 

Amerikanen zeer veel vrijheid genoten, er een grote mate van politieke gelijkheid heerstei 

(universeel stemrecht), maar vooral dat het Amerikaanse verenigingleven zeer uitgebreid en 

belangrijk was. ‘America is a nation of joiners’ in zijn ogen: iedereen is lid van verenigingen, en 

kan een vereniging oprichten als er nog geen is die aan zijn/haar behoefte voldoet. Door hun 

engagement in verenigingen leren de Amerikanen ook bij over hoe de democratie werkt: in een 

vereniging kan men een eigen mening leren ontwikkelen, moeten compromissen gesloten 

worden, worden leiders verkozen, … Kortom, verenigingen zijn kleine schooltjes waar de 

praktijken van democratie aangeleerd worden.  

Minstens even belangrijk voor het aanleren van waarden is de school volgens John Dewey. Hij 

verwijst naar het belang van scholen voor een democratische samenleving. Vooral zijn boek 

'Democratie en Onderwijs' (Dewey, 1916) is daarvan een duidelijk bewijs. De discussie over wat 

voor een verschil een school kan maken in de morele opvoeding van kinderen, en dus ook voor 

de democratische samenleving, is aanwezig in al zijn educatieve geschriften. Dewey wijst op het 

belang van het interne, democratische karakter van de school. Zo kan de school een ideale, 

experimentele setting voor kinderen zijn om in contact te komen met de samenleving en haar 

democratische waarden. Deze waarden moeten echter worden aangepast aan de tijdsgeest: 

onderwijs is geen statisch ding, maar een actief en constructief groeiproces. De school moet 

kinderen dus niet leren wat democratie is. De school moet kinderen democratie laten voelen en 

beleven.  

Ook meer hedendaags onderzoek duidt op het belang van scholen en verenigingen, vaak onder 

de noemer van politieke socialisatie. David Campbell (2006), bijvoorbeeld, geeft aan dat scholen, 

en meer bepaald de normen binnen een school, invloed kunnen hebben op het engagement van 

jongeren en tolerantie bij jongeren. Jongeren geven ook zelf aan dat lessen over politiek hun 

interesse vergroten. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat bijna de helft van de jongeren die een 

cursus burgerschapseducatie volgden meer interesse in politiek kregen (Zukin, Keeter, Andolina, 



Jenkins, & Delli Carpini, 2006:142). Enkel lessen over politiek zijn echter niet voldoende: ook de 

mogelijkheid tot (politieke) discussie, lidmaatschap van schoolverenigingen en het ontwikkelen 

van politieke vaardigheiden leiden tot meer participatie bij jongeren (Verba, Schlozman, & 

Brady, 1995; Zukin, et al., 2006). 

De houdingen 

Als uitkomst van het socialisatieproces in scholen en verenigingen schuiven we hier drie 

houdingen/gedragingen naar voor: politieke kennis, politieke interesse en politieke participatie. 

Ondanks dat deze houdingen zeer belangrijk zijn voor het democratisch functioneren, zijn deze 

houdingen niet de enige van belang in een democratie: men kan ook denken aan sociaal en 

politiek vertrouwen, het gevoel dat je invloed kan hebben op politiek, en tolerantie tegenover 

andere meningen en groepen.  

Ten eerste kan politieke kennis beschouwd worden als een voorwaarde voor integratie in het 

politieke systeem: als je niet weet wie de premier is, kan je hem niet straffen of belonen voor zijn 

beleid. Als je niet op de hoogte bent van de actualiteit, weet je niet wanneer je verworvenheden 

bedreigd worden en je op straat moet komen om te protesteren (Delli Carpini & Keeter, 1996). 

Politieke kennis laat mensen ook toe om politieke gebeurtenissen beter te begrijpen en te 

plaatsen in een groter geheel. Mensen met meer kennis hebben ook meer vertrouwen in de 

medemens en politici en steunen de democratie meer (Galston, 2007).  

Ten tweede is een zekere mate van politieke interesse een vereiste voor democratisch 

burgerschap. Als je niet weet wat er rondom je gebeurt (van zeer lokaal tot in de wereld), kan je 

jezelf ook geen volwaardige burger noemen. Een zekere mate van interesse in je omgeving is 

vereist als democratisch burger. Politieke interesse is tevens gerelateerd aan political efficacy (of 

het gevoel dat men/je invloed kan uitoefenen op het politieke systeem), steun voor het politieke 

systeem zelf, politieke kennis en andere politieke houdingen (Almond & Verba, 1965; Verba, et 

al., 1995). Interesse wordt belangrijker aangezien mensen en jongeren steeds meer informatie te 

verwerken krijgen, en dus ook meer keuze krijgen om zich over andere dingen te informeren als 

politiek (Prior, 2007).  

Ten derde is er nog politieke participatie. Politieke participatie is een belangrijk onderdeel van 

democratisch burgerschap. Ten eerste is politieke participatie 'deelnemen aan de democratie'. 

Politieke participatie is een manier voor mensen om hun behoeften, zorgen en problemen aan de 

autoriteiten door te geven. Wanneer dit vrij en ongedwongen gebeurt, versterkt dit het 

democratische karakter van de maatschappij in kwestie. Alle mensen moeten het recht of de 

mogelijkheid hebben om zich op één of andere manier in te zetten bij het politieke proces (Dahl, 

1990; Verba, et al., 1995). Ook Dalton (2000:927) stelt daarom dat democratie een actief 

burgerschap verwacht, want het is door discussie, publieke belangstelling en betrokkenheid bij 

de politiek dat maatschappelijke doelstellingen worden gedefinieerd en uitgevoerd in een 

democratie.  

Deze effecten versterken elkaar: er wordt verondersteld dat degenen die geïnteresseerd zijn in 

de politiek, automatisch in staat zijn om meer kennis te verwerven, en meer geneigd zijn om deel 

te nemen aan het politieke leven (Verba, et al., 1995). We willen hier niet zover gaan om te 

zeggen dat men zeer geïnteresseerd moet zijn in politiek, men alles moet weten over politiek en 

moet participeren, maar een beperkte mate van politiek engagement is toch vereist als 

volwaardig burger wil participeren in een democratisch bestel.  



Data  

In het volgende deel gaan we na wat de relatie is tussen school, het verenigingsleven en 

democratisch burgerschap. We gaan echter niet zoals zoveel studies na wat het effect is van de 

school en het lidmaatschap op het moment zelf, maar of er enkele jaren later nog sprake is van 

een effect. We bekijken het met andere woorden op langere termijn. Het zou bijvoorbeeld 

kunnen dat ik door een zeer geëngageerde leerkracht de actualiteit intenser ga volgen, meer 

interesse, kennis e.d. ontwikkel, maar de vraag is echter of dit effect na twee jaar nog steeds 

bestaat. Daarom gaan we aan de hand van de Belgische Politieke Panel Studie (BPPS 2006-

2008), kijken of jongeren die op 16-jarige leeftijd (in 2006) gesocialiseerd werden door school 

en/of het verenigingsleven, daar twee jaar later nog een positief effect van ondervinden.  

De BPPS 2006-2008 is een representatieve panelstudie van 16- en 18-jarigen. In 2006 gingen 

onderzoekers naar 112 Belgische scholen en bevraagden daar 6,330 jongeren naar hun politieke 

houdingen. In 2008 probeerden de onderzoekers deze respondenten terug te bereiken, en 

slaagden er in 4,235 jongeren (of 67%) terug te bevragen op school of via een postenquête 

(Hooghe, Quintelier, Claes, & Dejaeghere, 2009).  

Het effect van school en verenigingen op democratisch burgerschap 

Eerst leggen we kort uit hoe politieke kennis, politieke interesse en politieke participatie 

gemeten worden. Politieke kennis wordt gemeten aan de hand van 4 kennisvragen, waarvan 2 

die terugkwamen op 16- en 18-jarige leeftijdii: 

- Wie is de voorzitter van de Europese Commissie? (José Manuel Barroso – 16/18) 

- Waaruit bestaat het Belgische federale parlement? (Kamer en Senaat – 16/18) 

- Wie is minister van justitie in de Belgische federale regering? (Laurette Onkelinx – 16) 

- Tot welke partij behoort premier Guy Verhofstadt? (Open VLD – 16) 

- Wie is voorzitter van de sp.a? (Caroline Gennez – 18) 

- Tot welke partij behoort Didier Reynders? (MR – 18) 

De jongeren hun politieke kennis neemt toe van 1.15 naar 1.57 op 4. Ook het percentage 
jongeren dat geen enkele vraag kan beantwoorden is verbeterd: dit daalt van 37 naar 24 
procentiii.  
 
Politieke interesse wordt gemeten aan de hand van de volgende vraag: Hoe geïnteresseerd ben 
je in maatschappelijke problemen en politiek?iv Het gemiddelde niveau van interesse bij 
jongeren neemt ook toe, van 1.98 naar 2.17 op een schaal van 1 tot 4. We zien dus dat 18-jarigen 
reeds meer betrokken zijn bij politiek dan 16-jarigen.  
 



Grafiek 1. Gemiddelde politieke kennis en interesse 

 
 

Politieke participatie is een somschaal op basis van 10 itemsv. Het gemiddeld aantal activiteiten 

is 2.0 op 16- en 2.1 op 18-jarige leeftijd. Het gemiddeld aantal activiteiten neemt dus lichtjes toe, 

en er worden ook meer jongeren actief: het percentage jongeren dat aan geen enkele activiteit 

deelneemt daalt van 25 naar 23 procent (zie grafiek 1). Eenzelfde percentage neemt deels aan 

slechts één activiteit. Slechts een kleine minderheid is zeer actief, en neemt deel aan vijf of meer 

activiteiten: 8 procent op 16, 12 in op 18 jarige leeftijd.  

Grafiek 1. Percentage jongeren dat in n activiteiten participeert.  

 
Data: BPPS 2006-2008. 
 

Nu gaan we kijken of scholen en verenigingen jongeren kunnen stimuleren om democratische 

burgers te worden. Daarvoor gaan we na of jongeren die in 2006 een bepaalde impuls kregen 

van een socialisatieagent, inderdaad ook meer kennis, interesse en/of participatie vertonen in 

2008 dan diegenen die deze impuls niet kregen. We vergelijken hierbij het gemiddelde kennis, 

participatie en interesseniveau van de jongeren in 2008 die gesocialiseerd werden door de 
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school en/of het verenigingsleven (zie tabel 1) met de groep die deze socialisatie niet kreeg 

(cijfers niet gerapporteerd). Als dit verschil significant is, wordt dit verschil aangegeven met 

sterretjes.  

We zien dat de meeste metingen van school een positief effect hebben op kennis, interesse en 

participatie, of kortweg ‘democratisch burgerschap’ zoals we de drie factoren hier noemen. We 

zien dat het spreken over de politieke actualiteit, het lid zijn van een schoolraad, 

vrijwilligerswerk op school en een groepswerk maken alle vier een duidelijk positief effect 

hebben op democratisch burgerschap. Inspraak op school leidt enkel tot meer politieke kennis 

en een open klasklimaat heeft geen effect op democratisch burgerschap.  

Voor het verenigingsleven zien we op het eerste zicht minder effecten. Nieuwe sociale 

bewegingen (milieu-, vrede-, derde wereld-, antiracisme- en mensenrechtenvereniging, …) 

hebben een eenduidig positief effect op democratisch burgerschap. Lidmaatschap van 

jeugdbewegingen en jeugdraden of andere adviesgroepen, hebben enkel een positief effect op 

politieke interesse en participatie, niet op kennis. Leden van (eender welke) vereniging die de 

kans hebben om een leidersrol in de vereniging op te nemen en zelf activiteiten te organiseren 

hebben meer politieke kennis en participeren meer, maar dit leidt niet tot meer politieke 

interesse. Zelf beslissingen kunnen nemen in de vereniging heeft geen effect. Aangezien deze 

factoren enkel voor leden gelden, zullen we ze niet opnemen in de regressie (Tabel 2).  

De vraag is echter of al deze factoren samen gaan: vermoedelijk geven scholen die actief werken 

aan het democratisch burgerschap jongeren kansen op allerlei vlakken. Verder zullen ook 

leerlingen die actief zijn in de schoolraad, ook actiever zijn in andere verenigingen. We zullen in 

de volgende regressie dus alle verenigings- en schoolfactoren opnemen in één model.  

Tabel 1. Gemiddeld kennis, interesse en participatieniveau in 2008 naargelang de 
politieke socialisatie in 2006.  
 2008 
 Kennis Interesse Participatie 
2006    
School    
Meermaals spreken over de politieke actualiteit 1.86*** 2.40*** 2.47*** 
Lid schoolraad 2.02** 2.51*** 2.93*** 
Vrijwilligerswerk op school 1.81*** 2.30** 2.62*** 
Meermaals groepswerk 1.84*** 2.29*** 2.34*** 
Inspraak 1.70*** 2.19ns 2.08ns 
Open klasklimaat 1.69ns 2.18ns 2.09ns 
Verenigingen    
Jeugdbewegingen 1.77ns 2.32*** 2.42*** 
Nieuwe sociale bewegingen 2.09** 2.67*** 4.06*** 
Jeugdraad en andere adviesgroepen 2.10ns 2.58*** 3.36*** 
Leidersrol in de vereniging 1.79ns 2.28ns 2.46ns 
Beslissingen nemen 1.79*** 2.24ns 2.38*** 
Zelf activiteiten organiseren 1.80*** 2.29ns 2.65*** 
Gemiddelde 1.67 2.18 2.09 
Data: BPPS 2006-2008. De factoren zijn geselecteerd op basis van eerder onderzoek (Claes, 
2010; Quintelier, 2009). Significantie one-way anovavi: *:p<.05; **p:<.01.; ***p<.001. 
 



In Tabel 2 worden de resultaten van die regressie weergegeven. We vinden dat jongens meer 

interesse en kennis hebben, maar niet meer participeren dan meisjes. Jongeren met een hogere 

sociaaleconomische statusvii hebben ook meer democratisch burgerschap.  

Als we alle factoren dus samen opnemen in één model, wordt de invloed van school 

gereduceerd, deels omdat de school vooral participatiemogelijkheden voorziet in het ASO 

(Quintelier, 2010). Het spreken over de actualiteit is echter nog steeds een goed middel, alsook 

het lid zijn van een schoolraad om democratisch burgerschap te stimileren. Vrijwilligerswerk via 

school en inspraak hebben in wat er op school gebeurt, heeft enkel een positief effect op 

politieke participatie. Groepswerk heeft een klein positief effect op interesse en participatie. Een 

open klasklimaat, tenslotte leidt tot minder participatie. Inspraak geven is dus goed, maar dit 

hoeft ook niet te veel zijn. Jongeren moeten ook soms gewoon de autoriteit van leerkrachten en 

directie aanvaarden. In andere werken werd ook reeds eerder gewezen om de belangrijkheid 

van dit soort authoriatief klasklimaat: plaats voor discussie, maar dit in combinatie met duidelijk 

‘gezag’ van de leerkracht (Pellerin, 2005).  

Verenigingen hebben, als we controleren voor geslacht, sociaaleconomische status en de 

politieke socialisatie via de school en positief effect op interesse en participatie. Er is echter geen 

effect op politieke kennis, maar dit kan uiteraard nog komen aangezien deze jongeren toch al 

geïnteresseerd en geëngageerd zijn.  

Tabel 2. Kennis, interesse en participatieniveau in 2008 voorspellen aan de hand van 
politieke socialisatie in 2006.  
 2008 
 Kennis Interesse Participatie 
2006    
Jongen .168*** .091*** -.039* 
Sociaaleconomische status .394*** .263*** .214*** 
School    
Spreken over de politieke actualiteit .089*** .159*** .114*** 
Lid schoolraad .038* .071*** .080*** 
Vrijwilligerswerk op school .006ns .022ns .082*** 
Groepswerk .037ns .035* .037* 
Inspraak -.020ns .012ns .039* 
Open klasklimaat .013ns -.024ns -.050** 
Verenigingen    
Jeugdbewegingen -.002ns .041** .035* 
Nieuwe sociale bewegingen .003ns .062*** .137*** 
Jeugdraad en andere adviesgroepen .030ns .036* .052** 
Verklaarde variantie 19.1 14.2 14.2 
Data: BPPS 2006-2008. OLS Regressie. Significantie: *:p<.05; **p:<.01.; ***p<.001. 
 

Het beste van beide werelden 

School en verenigingen, het is geen of-of verhaal, maar een en-en verhaal: en scholen en 

verenigingen kunnen jongeren aanzetten tot democratisch burgerschap. Scholen kunnen 

democratisch burgerschap het best ondersteunen door hun leerlingen te laten spreken over de 

politieke actualiteit en een schoolraad op te richten. Over politiek spreken kan verschillende 

vormen aannemen van een georganiseerd gesprek of presentatie tot een spontane discussie die 

ontstaat naar aanleiding van een uitspraak van één van de leerlingen.  



Maar ook het verenigingsleven doet zijn duit in het zakje: leden van jeugdbewegingen, nieuwe 

sociale bewegingen, jeugdraad en andere adviesraden zijn meer democratische burgers. Het is 

dus aan de overheid om het aanbod aan jeugdverenigingen divers en vrij toegankelijk te houden 

zodat iedere jongere in zijn omgeving verschillende verenigingen heeft waar hij lid van kan 

worden om zich volledig, ook als democratisch burger, te ontplooien De pauw (De Pauw, 

Vermeersch, Coussée, Vettenburg, & Van Houtte, 2010).  
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i Hoewel alleen blanken stemrecht hadden. 
ii Voor meer informatie zie hoofdstuk 6 in Hooghe (2011) Politiek en burgerschap. Politieke socialisatie bij 
Belgische jongeren. Leuven, Acco. 
iii Ook indien we enkel de terugkerende vragen vergelijken, zien we deze trend.  
iv 1: niet geïnteresseerd, 2: een beetje geïnteresseerd, 3: geïnteresseerd, 4: heel geïnteresseerd 
v Voor meer informatie zie: (Quintelier, 2009) en hoofdstuk 2 in Hooghe (2011) Politiek en burgerschap. 
Politieke socialisatie bij Belgische jongeren. Leuven, Acco. De 10 activiteiten zijn: geld opgehaald voor of 
geschonken aan een goed doel, een petitie getekend, producten gekocht om politieke, ethische of 
milieuredenen, producten bewust niet gekocht om politieke, ethische of milieuredenen, bewust een 
sticker, badge, T-shirt,... met een politieke en sociale boodschap gedragen, een cultureel evenement of 
show met een politieke inhoud (bal van de burgemeester, benefiet,....) bijgewoond, een e-mail met een 
politieke boodschap doorgestuurd, deelgenomen aan legale betogingen of protest, een politieke 
boodschap geschreven of openbaar gemaakt, contact gezocht met politici om een bepaalde situatie aan te 
klagen, ..., lidmaatschap van een politieke partij 
vi Verschil tussen de groep die de socialisatie wel of in hogere mate ontvangen heeft dan de groep die 
minder of geen socialisatie ontvangen heeft.  
vii Sociaaleconomische status wordt gemeten aan de hand van (een factorschaal op basis van) het huidige 
opleidingsniveau van de jongere (ASO, TSO, BSO en hun Waalse equivalenten), hun verwachte 
opleidingsniveau (universiteit, hogeschool, middelbaar onderwijs) en het aantal boeken thuis.   
 


