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Vraag 

Met welke interventies kunnen vo-scholen zich duurzaam en wederkerig verbinden met 

de wijk (buurtbewoners, bedrijven, organisaties), als context voor 

burgerschapsontwikkeling van leerlingen? 

 

Kort antwoord 

Er is veel onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen scholen en de regio.  De 

meest genoemde succesfactoren bij het aangaan en onderhouden van een relatie met de 

omgeving zijn een gedeelde visie, leiderschap en coördinatie, draagvlak, communicatie, 

vertrouwen, kwaliteit en aandacht voor randvoorwaarden. 

Aanvullingen op of afwijkingen van deze factoren worden gevonden afhankelijk van het 

doel waarmee de samenwerking wordt aangegaan. Samenwerking specifiek gericht op de 

vormgeving van burgerschap is in Nederland niet onderzocht. Internationaal zijn hier wel 

in beperkte mate gegevens over voorhanden. 

 

Toelichting antwoord 

Scholen hebben een kwalificerende, socialiserende en vormende taak. Deze taken 

worden deels in samenwerking met de omgeving uitgevoerd (Verhoeven e.a. 2012). De 

samenwerking tussen school en de omgeving kan op ieder van deze taken gericht zijn en 

afhankelijk van het doel verschillende vormen aannemen. 

Algemene succesfactoren in de samenwerking zijn:  

- De partners hebben een gedeelde visie en een duidelijk doel 

- Leiderschap en coördinatie zijn belegd 



 
 
 

 
 

- Binnen de organisaties is draagvlak voor de samenwerking 

- Er is helderheid over verwachtingen, verantwoordelijkheden en rollen 

- De communicatie is op orde 

- De partners spreken kennen elkaars mogelijkheden en werkwijze 

- Er is vertrouwen in elkaar 

- Er is blijvend zicht op kwaliteit 

- Er is aandacht voor praktische randvoorwaarden zoals tijd en budget 

(Hogeboom e.a., 2012; Kennisrotonde, 2017; Sanders, 2001; Smeets e.a. 2018, Van 

Genugten e.a., 2017; Wienke 2014). 

Afhankelijk van de vorm van samenwerking zijn er aanvullingen op deze succesfactoren 

in samenwerking te benoemen, of kunnen factoren minder belangrijk zijn. 

Samenwerking gericht op burgerschapsontwikkeling 

Expliciet onderzoek naar de samenwerking tussen school en de omgeving in het kader 

van burgerschap is in Nederland niet uitgevoerd. In het buitenland is er wel beperkt 

onderzoek gedaan. Dit spitst zich veelal toe op het in kaart brengen van welke 

partnerschappen worden aangegaan. Samenwerking is er met lokale overheden, 

culturele instanties, publieke voorzieningen als bijvoorbeeld de bibliotheek of sportclubs, 

vrijwilligersorganisaties, en NGO’s als het Rode kruis, Amnesty International. 

Een doel van samenwerking kan zijn om leerlingen een context voor leren aan te bieden 

die op school niet gerealiseerd kan worden. Voor burgerschap zoeken scholen vaak 

samenwerking met partners buiten school. Activiteiten als excursies, opzetten en 

uitvoeren van acties, maatschappelijke stage, bezoeken van musea of andere instellingen 

buiten school vormen een aanvulling op de lessen op school. De achterliggende gedachte 

is dat de omgeving een krachtige context voor burgerschapsvorming biedt (Bekkers, 

2010; Bronkhorst, 2016; Hands, 2008; Inspectie van het Onderwijs, 2016, 2020; Klomp, 

2010; Verhoeven e.a., 2012). 

In Nederland is het aanbod van burgerschapsactiviteiten buiten school gering in 

vergelijking met het internationale gemiddelde. Uitzondering hierop zijn acties ten 

behoeve van kansarme personen of groepen, culturele activiteiten en sportevenementen. 

Dit bleek uit een onderzoek waar het burgerschapsonderwijs in vierentwintig landen 

binnen en buiten Europa vergeleken werd (Munniksma e.a., 2017). 

 

Vier vormen van samenwerking tussen school en wijk 

Samenwerking kan ook gericht zijn op activiteiten die buiten de strikt educatieve taak 

van de scholen vallen. Leerlingen en hun ouders kunnen daarbij maatschappelijke 

ondersteuning krijgen, of ondersteund worden op het gebied van opvoeding of 

gezondheid. Het is ook mogelijk dat deze ondersteuning voor iedereen in de wijk 

openstaat. Deze vormen van samenwerking zijn wel onderzocht. Ruwweg worden ze in 

vier groepen onderscheiden, oplopend in complexiteit (Valli e.a., 2014). 

In zijn meest simpele vorm coördineert de school de dienstverlening van verschillende 

partners. Succesfactoren in de samenwerking zijn het kunnen netwerken, voldoende tijd 

hebben om in de samenwerking te investeren, leiderschap, en het evalueren van de 

activiteiten en resultaten.  



 
 
 

 
 

De samenwerking gaat een stap verder wanneer de bovengenoemde diensten binnen 

school worden aangeboden. Werkwijze en procedures van school en de andere partners 

moeten dan op elkaar afgestemd worden, en er moet een structuur van gezamenlijk 

bestuur worden opgesteld. Partners zijn deskundig en professionaliseren gezamenlijk als 

dat nodig is (Smeets e.a., 2018). 

Bij de derde vorm wordt er een samenwerkingsverband opgezet tussen school en diverse 

organisaties in de omgeving, waarbij de diensten niet alleen open staan voor leerlingen 

en hun ouders, maar ook voor anderen in de wijk. Ook kunnen vanuit de wijk initiatieven 

in de school worden gebracht. Omdat hier idealiter ook de wijkbewoners partner zijn, en 

niet alleen professionele organisaties, is hier een andere vorm van leiderschap nodig. 

Verdere succesfactoren zijn het voortbouwen op eerdere samenwerking en aansluiten bij 

bestaande netwerken (Smeets e.a., 2018) concrete problemen aanpakken, en draagvlak 

vergroten door zichtbare successen te behalen. Ook is het belangrijk dat iedere 

organisatie de eindverantwoordelijkheid op het eigen terrein vasthoudt (Wienke, 2014). 

Nederlandse voorbeelden van deze manier van samenwerken zijn de Brede School en de 

Vreedzame wijk, waarbij alle jeugdvoorzieningen in een wijk volgens dezelfde principes 

werken. Deze principes zijn zichtbaar voor iedereen in de wijk. 

Als vierde vorm van samenwerking noemen de onderzoekers de situatie waarbij het doel 

is om samen met de school de hele omgeving te transformeren. Er vindt dan een proces 

van gelijktijdige vernieuwing plaats, met gedeeld eigenaarschap. Sales e.a. (2017) 

wijzen erop dat deze vorm van samenwerking kritisch burgerschap bevordert. Zij doen 

de aanbeveling samenwerkingsverbanden uit te breiden met burgerparticipatie. 
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