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Introductie

European Values Study
In deze opdracht ga je werken met de ‘atlas of european values’. Deze tool is gebaseerd op
de data van de ‘European Values Study’, een grootschalig onderzoek waarbij al sinds 1981
informatie wordt verzameld over hoe inwoners van verschillende Europese landen denken
over onderwerpen als religie, politiek, familie, werk en de samenleving. De opdracht die je
gaat maken gaat over een specifiek onderwerp uit het onderzoek, namelijk tolerantie.

Tolerantie
Tolerantie wordt vaak in verband gebracht met persoonlijke vrijheid en democratische
waarden, omdat het mensen in staat stelt hun eigen keuzes te maken in de manier waarop
zij hun leven leiden. Tolerantie leidt tot meer integratie in de samenleving en wordt daarom in
veel landen als een belangrijke waarde erkend. Het wordt ook door de Europese Commissie
genoemd als een van de EU-waarden. Maar uit onderzoek blijkt dat tolerantie ook negatieve
gevolgen kan hebben en verschilt tussen landen en tussen groepen binnen landen.

Tolerantie is nauw verbonden met moraal, omdat het verwijst naar de aanvaarding van
handelingen die ingaan tegen normen van wat als goed of slecht wordt beschouwd. In
verband met tolerantie kunnen we twee soorten moraal onderscheiden:

1. Morele kwesties die betrekking hebben op persoonlijke (privé) aangelegenheden, zoals
seksualiteit en kwesties van leven en dood. Omdat deze kwesties verband houden met
individuele keuzes en persoonlijke vrijheid, wordt deze dimensie van tolerantie private
tolerantie genoemd. Meer tolerantie in de privésfeer betekent een opener samenleving.

2. De tweede dimensie heeft betrekking op gedrag dat tegen de wet is en de samenleving
schaadt, zoals misbruik van sociale zekerheid, het aanvaarden van steekpenningen en het
ontduiken van belastingen. Deze dimensie hangt negatief samen met burgerplicht en wordt
publieke tolerantie genoemd. Dus: niet een hoog maar juist een laag niveau van publieke
tolerantie is goed voor de samenleving, omdat eerlijk en conformerend gedrag een
efficiënter bestuur mogelijk maakt.

Vragen bij de introductie
1) Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen publieke en private tolerantie.
2) Het EVALUE onderzoek komt tot stand met subsidie van de Europese Unie.

Verklaar waarom de EU in een dergelijk onderzoek investeert.
Gebruik in je antwoord kernconcepten sociale cohesie, samenwerking en conflict.

3) Denk jij dat je hoog of laag scoort op private tolerantie? En op publieke tolerantie?
Licht je antwoord toe.

4) Beargumenteer waarom een hoge private tolerantie vaak als wenselijk wordt
beschouwd, maar een hoge publieke tolerantie niet.



Onderdeel A: meten van tolerantie
Ga naar de European Values Atlas
❖ Kies Nederlands als taal.
❖ Kies ‘kaarten’. Je komt nu in de ‘kaartomgeving’ van de website.

In het venster ‘ ‘selecteer kaart’ kun je allerlei indicatoren selecteren waarop je landen met
elkaar kan vergelijken.

5) Kies uit deze lijst vier indicatoren die volgens jou iets zeggen over private tolerantie
en noteer deze.

6) Vergelijk je gekozen indicatoren met een klasgenoot. Beargumenteer jullie gemaakte
keuzes en kom samen tot een top drie van beste indicatoren voor de variabele
private tolerantie’

7) Maak samen voor elk van de door jullie gekozen indicatoren een kaart en bestudeer
de verschillen tussen landen. Wat valt jullie op?

8) Kies nu uit de lijst bij het venster  ‘selecteer kaart’ vier indicatoren die volgens jou iets
zeggen over publieke tolerantie en noteer deze.

9) Vergelijk je gekozen indicatoren met een klasgenoot. Beargumenteer jullie gemaakte
keuzes en kom samen tot een top drie van beste indicatoren voor de variabele
‘publieke tolerantie’

10) Maak samen voor elk van de door jullie gekozen indicatoren een kaart en bestudeer
de verschillen tussen landen. Wat valt jullie op?

https://atlasofeuropeanvalues.eu/nl/


Onderdeel B: verklaren van verschillen tussen
landen
In onderdeel A heb je gezien dat er verschillen bestaan tussen landen in de mate van
publieke en private tolerantie. In dit volgende onderdeel ga je op zoek naar mogelijke
verklaringen voor deze verschillen tussen landen.

Ga naar de European Values Atlas
❖ Kies Nederlands als taal.
❖ Kies ‘kaarten’. Je komt nu in de ‘kaartomgeving’ van de website.
❖ Kies ‘vergelijk kaarten’. Je krijgt nu twee kaarten te zien.
❖ Voer ‘public tolerance’ in bij ‘selecteer kaart’ bij de linkerkaart en ‘private tolerance’ bij

de rechterkaart.

11) Vergelijk de kaarten met elkaar. Wat valt je op als je zoekt naar een verband tussen
publieke en private tolerantie? Kun je hier een verklaring voor bedenken?

Voor de volgende vragen kies je of je publieke of private tolerantie verder wilt onderzoeken.
Vul de door jou gekozen vorm van tolerantie in, in het zoekvenster bij de linkerkaart.

12) Kies vier van de onderstaande variabelen en stel voor elk een hypothese op over het
verband met publieke of private tolerantie (naar keuze)
Maak een conceptueel model met alle variabelen en geef steeds aan of er sprake is
van een positief (+) of negatief (-) verband.

Gevoel van vertrouwen in andere mensen
Belang van godsdienst/religie
Geluk
Vertrouwen in de overheid
Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking (graadmeter voor welvaart)

13) Toets je hypothesen en model door steeds een variabele (X) in te voeren in het
zoekvenster van de rechter kaart en deze te vergelijken met de linker kaart waarop
de mate van tolerantie af te lezen is.
Geef voor elke variabele (X) aan of er een verband zichtbaar is en pas waar nodig je
model aan.

https://atlasofeuropeanvalues.eu/nl/


Onderdeel C: verband tussen waardedimensies en
tolerantie

14) Hieronder zie je een aantal waardedimensies uit het European Value onderzoek. Een
score op deze waarde geeft aan in hoeverre iemand autoritair, kosmopolitisch,
politiek links/rechts enz. is ingesteld. Je gaat nu onderzoeken in hoeverre deze
variabelen correleren met private tolerantie en publieke tolerantie:

postmaterialistische waarden
kosmopolitische waarden
autoritarisme
politiek vertrouwen
sociaal vertrouwen
politieke links-rechts zelfplaatsing.

Ga naar de European Values Atlas
❖ Ga rechtsboven in het scherm naar ‘klas’ en kies voor de optie ‘verkennen’
❖ Kies bij ‘respondentgroepen’ voor de optie ‘all’
❖ Kies bij ‘landen’ voor de optie ‘all’
❖ Bij ‘waardedimensie Y-as’ kies je voor ‘prive moraal’ (private tolerantie)
❖ Bij ‘waardedimensie X-as’ voer je de bovenstaande waarden om de beurt in.

15) Noteer voor elke waarde of er een correlatie met ‘prive moraal’ zichtbaar is.

16) Herhaal bovenstaande stappen voor Y = ‘publieke moraal’ (publieke tolerantie)

17) Nu weet je welke waarde dimensies correleren met private tolerantie en publieke
tolerantie. Maar aan de hand van je bevindingen bij vraag 14 voor beide vormen van
tolerantie een conceptueel model.

https://atlasofeuropeanvalues.eu/nl/


Onderdeel D: verklaring voor verschillen binnen
landen: persoonskenmerken
Tot slot gaan we verschillen tussen groepen binnen landen bestuderen. Hieronder staan een
aantal variabelen die van invloed kunnen zijn op Y (private tolerantie)

Sekse
Leeftijd
Stad of platteland (stedelijk hoog of laag)
Huwelijkse staat
Religie
Opleidingsniveau
Migratieachtergrond

Ga naar de European Values Atlas
❖ Ga rechtsboven in het scherm naar ‘klas’ en kies voor de optie ‘verkennen’
❖ Kies bij ‘landen’ voor de optie ‘NL’ (Nederland)
❖ Bij ‘waardedimensie Y-as’ kies je voor ‘prive moraal’ (private tolerantie)
❖ Kies bij ‘waardedimensie X-as’ voor ‘postmaterialistische waarden’

Nu je de basis goed hebt ingesteld, kun je verschillende groepen gaan vergelijken.
Dit doe je door bij ‘respondentgroepen’ steeds verschillende groepen aan te vinken.

16) Vink bij ‘respondentgroepen’ de opties ‘hoge opleiding’ ‘middelbare opleiding’ en ‘lage
opleiding’ aan om groepen van verschillend opleidingsniveau (binnen Nederland) met elkaar
te vergelijken. Wat valt je op als je de grafiek afleest? Welke conclusie kun je trekken?

17) Onderzoek nu op dezelfde manier voor vier van de bovengenoemde variabelen of zij van
invloed zijn op private tolerantie. Noteer de vier gekozen variabelen en geef steeds aan of er
wel of geen verband is met private tolerantie.

18) Bedenk een verklaring voor de gevonden resultaten bij vraag 17.

https://atlasofeuropeanvalues.eu/nl/


Evaluatie

Als je terugkijkt op deze opdrachten als geheel, schrijf dan zo concreet mogelijk op:
A. Wat heb je geleerd?
B. Op welke manieren hebben classroom tool, de kaarten en de werkvormen
(www.atlasofeuropeanvalues.eu) je leren ondersteund?
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Context
Deze opdrachten zijn ontwikkeld in samenwerking met Seneca maatschappijwetenschappen. Het
vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen (havo en vwo) is in 2017 ingevoerd en
in 2019 hebben de eerste leerlingen examen gedaan op de havo, in 2020 gevolgd door het vwo.

Het nieuwe examenprogramma wordt gekenmerkt door de concept-contextbenadering en is
opgebouwd rond de vier hoofdconcepten vorming, verhouding, binding en verandering. Daarnaast
hebben onderzoeksvaardigheden een plaats gekregen in het examenprogramma. Leerlingen moeten
gegeven onderzoeksresultaten kunnen beoordelen en zelf een eenvoudig onderzoek kunnen
opzetten en uitvoeren over een concreet maatschappelijk verschijnsel.

De opdrachten sluiten aan op het Seneca vwo-lesboek maatschappijwetenschappen, maar zijn ook
bruikbaar voor havo of voor gebruikers van een andere methode voor maatschappijwetenschappen.
De opdrachten zijn bedoeld om te oefenen met het denken in afhankelijke en onafhankelijke
variabelen, correlatie en causaliteit en het formuleren van een conceptueel model. Ook wordt
geoefend met het formuleren van hypotheses op basis van inzichten uit de sociale wetenschappen en
het operationaliseren van abstracte concepten. Ten slotte zijn de opdrachten bedoeld om te oefenen
met het trekken van conclusies.

De opdrachten zijn oplopend in complexiteit. Daarbij wordt aangesloten bij het 5E-model dat als
curriculumframework dient binnen het E-value-project en bij het vaardighedenmodel van Lindeman en
Spijkerboer.

Curriculummatrix
Vakken Thema’s kaarten Curriculum Thema’s Curriculumdoelen
Maatschappijweten-sc
happen

Tolerantie Tolerantie Analyseren van
data/data-analyse
lezen van kaarten,
grafieken en
diagrammen

Corruptie Argumentatie-vaardigh
eden

Burgerschap Beschrijven van
verschillen en
overeenkomsten
Conclusies formuleren
Herkennen van
patronen
Houdingen en
meningen vergelijken
Kritisch denken
Lezen van kaarten
Vaardigheden om te
generaliseren/
generalisatie-vaardigh
eden
Zoeken naar
samenhangen/
verbanden/ correlaties



Inleiding (wat, waarom en hoe)

Wat en waarom:
In deze opdracht maakt de leerling kennis met de European Value Study. Na een korte
introductie over waar dit onderzoek over gaat, lezen zij over het onderwerp tolerantie.
Daarna beantwoorden zij een aantal vragen. Dit om enerzijds inzicht te krijgen in waarom
men belang hecht aan dit onderzoek en anderzijds om benodigde basiskennis over het
onderscheid tussen publieke en private tolerantie op te doen, welke nodig is voor het maken
van de onderdelen A tot en met D.

Hoe: leerlingen lezen de introductie en beantwoorden alleen of in duo’s de vragen. Deze
kunnen vervolgens, indien gewenst, klassikaal worden besproken.

Onderdeel A: meten van tolerantie (wat, waarom
en hoe) (Explore)

Wat en waarom
In deze opdracht gaan leerlingen aan de slag met het begrip ‘indicatoren’. Om beter zicht te
krijgen op wat de data ons eigenlijk vertellen, kijken zij hoe het begrip ‘tolerantie’ gemeten is.

Hoe
Ter voorbereiding kunnen de leerlingen eventueel paragraaf 4.4 van het tekstboek
bestuderen. Ook is het mogelijk om daarnaast of in plaats daarvan klassikaal uitleg te geven
over indicatoren.
Na het opdoen of opfrissen van de basiskennis over indicatoren kunnen leerlingen
individueel en in duo’s de vragen beantwoorden. Per vraag staat aangegeven of deze alleen
of samen gemaakt moet worden. Voor het maken van de opdracht hebben leerlingen een
device met browser en toegang tot internet nodig.

Let op: de optie ‘vergelijk kaarten’ is niet beschikbaar op mobiele telefoons. Hiervoor moeten
de leerlingen dus kunnen beschikken over pc’s, laptops of tablets.

Opdracht B: Verklaren van verschillen tussen
landen (wat, waarom en hoe) (Explore, Explain)



Wat en waarom
In deze opdracht gaan leerlingen aan de slag met het opstellen van en toetsen van
hypothesen en conceptuele modellen. Deze opdracht dient enerzijds om deze vaardigheden
te oefenen en anderzijds om meer inzicht te krijgen in het onderwerp tolerantie, door te
onderzoeken waar de mate van tolerantie mee samenhangt.
In deze opdracht leerlingen ook om informatie af te lezen uit kaarten. De vaardigheid
vergelijken (analyseren) wordt hiermee getraind.

Hoe
Leerlingen kunnen indien gewenst eerst paragraaf 4.3 en 4.4 van het hoofdstuk onderzoek
doen bestuderen. Ook kan er eventueel uitleg gegeven worden door de docent over het
opstellen van hypothesen en conceptuele modellen. Daarna kunnen leerlingen deze
opdracht individueel of in duo’s maken.

Onderdeel C: Verband tussen waardedimensies
en tolerantie (wat, waarom en hoe) (Explore,
Explain, Elaborate)

Wat en waarom
Deze opdracht volgt logisch op opdracht B. Het opstellen en toetsen van hypothesen en
modellen is al ingeoefend. Nieuw in deze opdracht is, dat de waarden X niet worden
afgelezen van een kaart, maar uit een scatterplot. Leerlingen leren in dit onderdeel dus een
andere vorm van informatie te analyseren.

Hoe
Er is geen aparte uitleg nodig over benodigde theorie achter deze opdracht. Wel is het
behulpzaam om voor het maken van de opdracht leerlingen klassikaal een of meerdere
scatterplots te laten zien en uit te leggen hoe deze afgelezen moeten worden. Geef hierbij
aandacht aan wanneer er een verband zichtbaar is in de scatterplot en wanneer niet.
Leerlingen voeren deze opdracht uit individueel of in duo’s.



Onderdeel D: Verklaring voor verschillen binnen
landen (wat, waarom en hoe) (Explore, Explain,
Elaborate)

Wat en waarom
In deze opdracht gaan leerlingen onderzoeken of individuele kenmerken van invloed zijn op
de mate van tolerantie. Hiermee oefenen zij opnieuw in het aflezen van scatterplots en het
toetsen van hypothesen. Daarbij zien zij dat, waar het tot nu toe over verschillen tussen
landen ging, er dan gesproken wordt over gemiddelden. Binnen de onderzoeksgroep (het
land) waarover een gemiddelde wordt genomen kunnen er grote individuele verschillen
bestaan, die op hun beurt samenhangen met allerlei (persoons)kenmerken.

Hoe
Er is geen aparte uitleg nodig over benodigde theorie (hypothesen, conceptuele modellen)
Leerlingen voeren deze opdracht uit individueel of in duo’s. Eventueel kunt u een scatterplot
aan de klas tonen en samen oefenen hoe deze gemaakt gelezen moeten worden wanneer
het gaat om verschillen tussen groepen.



Evaluatie
Wij zijn benieuwd of en hoe het hulpmiddel in de klas, het hulpmiddel met de kaart en de
door EVALUE ontwikkelde materialen hebben bijgedragen tot het leren van de leerlingen.
Dit zou gedaan kunnen worden in een tool als socrative. Zou u de antwoorden van de
leerlingen (zonder hun namen) en wat informatie over de klas, niveau en leeftijd tot 30
oktober 2022 willen scannen en opsturen naar evalue.erasmus.plus@gmail.com? Bij
voorbaat hartelijk dank.

Verder zouden we het op prijs stellen als u uw ervaringen als docent zou willen delen, door
het volgende formulier in te vullen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLVfOjhjbfsczRDGwZhw0ChhBE4KwuGccjxVG
H191SNudr6g/viewform?usp=sf_link

mailto:evalue.erasmus.plus@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLVfOjhjbfsczRDGwZhw0ChhBE4KwuGccjxVGH191SNudr6g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLVfOjhjbfsczRDGwZhw0ChhBE4KwuGccjxVGH191SNudr6g/viewform?usp=sf_link



