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Waarom een burgerschapskompas?

1. Leerling een stem geven in de schoolbeleid. 

2. Omdat we katholieke dialoogschool willen 

concretiseren in het schoolklimaat en 

burgerschapsvorming (zie inspirerend burgerschap).

3. Omdat we een brede focus willen in 

kwaliteitsontwikkeling (niet enkel makkelijk 

meetbare “resultaten en effecten bij lerenden”).
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In welke mate rapporteren 
onze leerlingen deze 

attitudes? 

Hoe ervaren onze 
leerlingen het 

schoolklimaat?

In welke mate ervaren 
onze leerlingen deze 

integratie in de 
lessen?



Digitale bevraging en feedbackrapport

Het burgerschapskompas is een digitale bevraging voor leerlingen. 

De bevraging peilt naar de attitudes en percepties van de 

leerlingen in je school:

• Welke attitudes rapporteren je leerlingen over o.a. diversiteit, 

levensbeschouwing, (online) pesten, engagement?

(link met Gemeenschappelijk Funderend Leerplan en Zill)
• Hoe ervaren je leerlingen het schoolklimaat?

• Hoe ervaren je leerlingen burgerschapsvorming op school?

Reflectie in kernteam

Inspirerendburgerschap

@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Je krijgt een feedbackrapport. Dit rapport bevat concrete 

informatie en helpt je kernteam te reflecteren, conclusies te 

trekken en acties te formuleren. 

Ondersteunende materialen

Wil je begeleiding? 

Je krijgt diverse tips, werkvormen en instrumenten om 

zowel in de klas als met het hele schoolteam aan de 

slag te gaan. De materialen helpen inspirerend 

burgerschap in een katholieke dialoogschool concreet te 

maken.

De materialen kan je zelfstandig 

gebruiken. Je kan ook extra begeleiding 

vragen. 



BELANGRIJKSTE 

RESULTATEN 

PILOOTONDERZOEK
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Wat hebben we geleerd van de cognitieve 

interviews?

• 8 leerlingen (9-11 jaar)

• De meeste stellingen begrepen de leerlingen

• Sommige algemene begrippen meer verduidelijken 

met voorbeelden

– Bv. belangrijke dingen in het leven

– Bv. keuzes maken



Verdeling schalen (leerlingniveau)
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Wat hebben we geleerd over het gebruiken van 

feedbackrapporten?

• Scholen verwachten van ons een:
– Globaal duidelijke structuur met relevante 

onderzoeksvragen
• “We willen een duidelijk verhaal, geen losse grafieken”

– Duidelijke interpretatie (goed – groeikansen). 
• “Jullie zijn de experten, laat dit niet aan ons over.”

• Benchmarking voorstellen (bv. vergelijking met referentiegroep)

– Ondersteuning bij het interpreteren in team 
• Bv. externe attributie en casuistiek

– Heel concrete suggesties, literatuur en doorverwijzing
• Op weg 

• Link met leerplandoelen



VOORSTELLING 

PROTOTYPE 

FEEDBACKRAPPORT
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twitter.com/KathOndVla

twitter.com/BoeveLieven

fb.com/KatholiekOnderwijsVlaanderen

www.linkedin.com/company/katholiekonderwijsvlaanderen
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