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De levens van zeven miljard mensen in deze wereld zijn tegenwoordig onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Dat betekent ook dat de gedragingen van 
elk individu, opgeteld met alle anderen, effect kunnen hebben wereldwijd. 
Mondiale burgers zijn zich bewust van deze wederzijdse afhankelijkheid, 
zij zijn overtuigd van de gelijkwaardigheid van mensen wereldwijd en zij 
ervaren een gedeelde verantwoordelijkheid voor mondiale vraagstukken. 
Hun gedrag is in lijn met deze principes en bevorderend voor de duurzaam-
heid van samenleving en milieu. 

Hoe staat het met de Nederlandse jongeren als het gaat om mondiaal bur-
gerschap? Is hun levensstijl goed voor de wereld? En wat vinden en weten zij 
over de wereld? Om dit in kaart te brengen heeft NCDO, in samenwerking 
met TNS NIPO, onderzoek gedaan onder circa 2000 Nederlandse jongeren 
in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. 

Deze publicatie is onderdeel van een nieuwe reeks onderzoekspublicaties 
van NCDO, die met onderzoek, trainingen en andere activiteiten het publiek 
bewustzijn over internationale samenwerking en het belang van Nederland 
om op dit terrein actief te zijn bevordert.   

Deze onderzoekspublicatie is een uitgave van NCDO, september 2012
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SAMenvATTIng 
We leven in een globaliserende wereld. Ons eten wordt van verschillende 
hoeken uit de wereld ingevlogen. Via Facebook hebben we contact met 
vrienden wereldwijd en als er ergens iets schokkends gebeurt, lezen we het 
twee minuten later op een nieuwssite via internet. Dit zijn nog maar een paar 
simpele verbanden die getrokken kunnen worden tussen ‘hier’ en ‘daar’. De 
levens van zeven miljard mensen in deze wereld zijn tegenwoordig onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. 

In het rapport ‘Jongeren & Mondiaal Burgerschap 2012’ wordt de mate waarin 
Nederlandse jongeren van 12 tot 18 jaar zich gedragen als mondiaal burger 
onderzocht. Bij het begrip mondiaal burgerschap staan de individuele bij-
dragen van mensen aan de leefbaarheid van de wereld centraal. Hoe staat het 
met de Nederlandse jongeren als het gaat om mondiaal burgerschap? Is hun 
levensstijl goed voor de wereld? En wat vinden en weten zij van de wereld? 
NCDO heeft, in samenwerking met TNS NIPO, deze en andere vragen via een 
internetenquête voorgelegd aan circa tweeduizend jongeren in de leeftijd van 
twaalf tot achttien jaar.

gedragen	nederlandse	jongeren	zich	als	mondiaal	burger?
NCDO onderscheidt in dit onderzoek onder jongeren acht soorten gedragingen 
die verbonden zijn aan duurzaamheid van de natuur of samenleving: 1) zuinig 
omgaan met water en energie; 2) mobiliteit; 3) recycling en omgang met afval; 
4) consumentengedrag; 5) informatie zoeken en; 6) je mening geven over 
mondiale vraagstukken; 7) doneren aan goede doelen en 8) vrijwilligerswerk.

zuinig	met	water	en	energie
Nederlandse jongeren gedragen zich redelijk zuinig wat betreft onnodige ver-
spilling van water en energie. Hoewel de meeste jongeren gedrag vertonen dat 
leidt tot minder energieverspilling, laat nog steeds ruim een derde de oplader 
in het stopcontact zitten na het opladen van zijn of haar mobieltje. Eén op de 
zes jongeren laat de kraan lopen tijdens het tandenpoetsen en een even grote 
groep laat het licht branden als ze de kamer verlaten.
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mobiliteit
Jongeren onder de 18 jaar zijn nog niet bevoegd om auto te rijden en zijn 
dus vaak afhankelijk van de fiets of het openbaar vervoer om zich te kunnen 
verplaatsen. Daarmee gedragen zij zich – noodgedwongen - duurzamer dan 
volwassenen. Echter, als ze de keus zouden hebben geeft een derde van de 
jongeren aan dat zij zich liever laten wegbrengen met de auto dan met de fiets 
te gaan. 

recycling	en	omgang	met	afval
Jongeren gaan in het algemeen verantwoordelijk om met afval. De meerder-
heid zegt plastic tasjes meer dan één keer te gebruiken. Slechts een heel klein 
deel gooit vaak afval op straat. Ongeveer één op de vijf jongeren gooit vaak eten 
weg dat eigenlijk nog goed is. 

consumentengedrag
De Nederlandse jongeren gedragen zich nog maar in beperkte mate als  
duurzame consument. De overgrote meerderheid van de jongeren eet vaak of 
bijna altijd vlees. Daarnaast kopen maar weinig jongeren vaak tweedehands 
spullen. Overigens geeft de helft van de jongeren wel aan soms tweedehands 
spullen te kopen. 

informatie	zoeken	en	je	mening	geven	over	mondiale	
vraagstukken
Nederlandse jongeren vertonen geen grote interesse in de wereldproblema-
tiek. Bijna een derde van de jongeren volgt vaak het nieuws over wereldproble-
men. Opvallend is dat deze internetgeneratie nog altijd vaker het nieuws volgt 
via de traditionele media dan via internet. Maar een klein deel praat veel met 
vrienden of online over armoede of milieuproblemen. Een grote groep houdt 
zich helemaal niet bezig met dergelijke onderwerpen: ongeveer de helft van de 
jongeren zegt nooit te praten over het milieu en over armoede in de wereld. 
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doneren
Een derde van de jongeren zamelt geld in voor goede doelen of doneert zelf. En 
kleiner deel doet beiden. Jongeren die geld geven, doneren gemiddeld onge-
veer 20 euro per jaar. De helft van alle jongeren doet niets als het gaat om geld 
inzamelen of doneren aan goede doelen.

vrijwilligerswerk
Bijna de helft van de Nederlandse jongeren verricht vrijwilligerswerk. Dit zijn 
activiteiten buiten een verplichte maatschappelijke stage om. Jongeren zijn 
vooral actief binnen sportverenigingen, op enige afstand gevolgd door gebeds-
huis en buurthuis.

gelijkwaardigheid,	wederzijdse	afhankelijkheid	en	gedeelde	
verantwoordelijkheid	
NCDO onderscheidt drie principes waarvan verwacht wordt dat deze gerela-
teerd te zijn aan mondiaal burgerschap: gelijkwaardigheid van mensen, het 
besef van wederzijdse afhankelijkheid en het nemen van gedeelde verantwoor-
delijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken. 

Deze principes worden in het algemeen door de Nederlandse jongeren onder-
steund. Zij onderschrijven het principe van gedeelde verantwoordelijkheid het 
meest, gevolgd door het principe van wederzijdse afhankelijkheid. Jongeren 
zijn het minst overtuigd van de gelijkwaardigheid van mensen. Hierbij is een 
leeftijdsverschil zichtbaar: jongeren onder de vijftien jaar zijn iets positiever 
over de gelijkwaardigheid van mensen in de wereld en jongeren boven de 
vijftien jaar hebben juist meer besef van wederzijdse afhankelijkheid.

Ook het opleidingsniveau is van invloed: hoger opgeleide jongeren hangen de 
drie principes vaker aan dan lager opgeleide jongeren. Andere factoren die een 
rol spelen, zijn de mate waarin zij belang hechten aan altruïstische waarden en 
vertrouwen hebben in instituties in de samenleving. 

mondiaal	burgerschap
De verwachting dat de jongeren die de drie eerder genoemde principes meer 
onderschrijven zich ook vaker als een mondiaal burger gedragen, lijkt door 
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de resultaten te worden bevestigd. Vooral de mate van ondersteuning van 
het principe van gelijkwaardigheid verklaart verschillen in het gedrag onder 
Nederlandse jongeren. 

Ook andere achtergrondkenmerken blijken verschillen in mondiaal burger-
schap gedrag te kunnen verklaren. Jongeren met meer kennis over mondiale 
vraagstukken gedragen zich vaker als een mondiaal burger dan jongeren met 
minder kennis over deze vraagstukken. Ook opleidingsniveau heeft een posi-
tieve invloed op mondiaal burgerschap. Jongeren met minimaal havo boven-
bouw niveau gedragen zich vaker als een mondiaal burger dan jongeren met 
mavo niveau of lager. Dit gedrag kan ten dele worden verklaard door het feit dat 
zij – meer dan lager opgeleide jongeren– ook de drie principes ondersteunen.

Naast kennis- en opleidingsniveau hebben ook altruïstische waarden en het 
in contact komen met andere culturen allemaal een positieve invloed op het 
mondiaal burgerschapsgedrag van jongeren. Vooral altruïstische waarden 
blijken een zeer belangrijke factor in het verklaren van verschillen in de mate 
waarin jongeren zich als een mondiaal burger gedragen. 

Echter, ook wanneer gecontroleerd wordt voor deze achtergrondkenmerken 
samen, blijven de principes van wederzijdse afhankelijkheid en gelijkwaardig-
heid een rol spelen in het verklaren van de mate waarin Nederlandse jongeren 
zich gedragen als mondiaal burgers. 

thuissituatie
Veel jongeren krijgen thuis een positief voorbeeld mee van hun ouders. Zo 
geeft bijna twee derde aan dat zijn of haar ouders vinden dat je verantwoorde-
lijk met het milieu moet omgaan en weet de ruime meerderheid dat zijn of haar 
ouders geld geven aan goede doelen. Slechts een kleine groep heeft ouders die 
nooit over problemen in arme landen praten of die ontwikkelingshulp weg-
gegooid geld vinden.

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat het wereldbeeld van jongeren 
mede wordt bepaald door de denkbeelden van hun ouders. Uit de resultaten 
in dit rapport blijkt inderdaad dat het gedrag en de houding van de ouders met 
betrekking tot mondiaal burgerschap ook van grote invloed is op het gedrag 
van de jongeren zelf. Hoe meer jongeren een positief voorbeeld van hun ouders 
meekrijgen op het gebied van onder andere milieu en vrijwilligerswerk, hoe 
meer zij zich zelf ook gedragen als mondiaal burger. Ook onderschrijven zij 
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vaker de drie principes dan jongeren afkomstig uit een minder stimulerende 
omgeving: zij hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel, een beter besef 
van wederzijdse afhankelijkheid en zijn vaker overtuigd van de gelijkwaardig-
heid van mensen wereldwijd. 
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HooFDSTUK 1 

jongeren en HUn roL  
In De WereLD 

“Laten we erkennen en vieren wat 
de jeugd kan doen om de wereLd 
veiLiger en rechtvaardiger te 
maken. Laten we onze inspanningen 
versterken om jonge mensen te 
betrekken bij beLeid, programma’s 
en besLuitvormingsprocessen 
die gunstig zijn voor hun en onze 
toekomst.”
Ban Ki-Moon, internationale daG van de jeuGd 20101

Mondiaal burgerschap is bij uitstek een belangrijk onderwerp om de jeugd mee 
kennis te laten maken. We leven tenslotte in een globaliserende wereld waarin 
jongeren dagelijks in aanraking komen met invloeden uit andere landen. Ook heb-
ben zij zelf met hun gedrag invloed op de wereld, bijvoorbeeld met hun mondiale 
voetafdruk of via sociale media. Bovendien is de jeugd van nu van groot belang 
voor toekomstig mondiaal burgerschap. Volwassen die maatschappelijk actief 
zijn, waren dat vaak ook al in hun jeugd (Putnam, 2000: 121). Op dezelfde manier 
ligt het voor de hand dat jongeren die kennis opdoen over mondiale vraagstukken 
en betrokken zijn bij de wereld een basis hebben voor mondiaal burgerschap 
als ze volwassen zijn. Het is daarom relevant om te bestuderen hoe de huidige 

1 http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/youth/quotes.shtml
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generatie jongeren tegen mondiaal burgerschap aankijkt. Dit rapport richt zich 
op mondiaal burgerschap bij Nederlandse jongeren van twaalf tot achttien jaar.2

1.1.	mondiaal	burgerschap
In het huidige debat over internationale samenwerking gaat het niet langer om 
draagvlak in Nederland voor ontwikkelingsactiviteiten in andere landen. Het 
gaat om onze rol in de wereld, waarbij samenwerking nodig is om vraagstukken 
op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en energie, voedsel, water, en conflict 
en veiligheid op te lossen. Actief burgerschap en een open blik naar de wereld 
zijn belangrijk in een wereld waarin we steeds meer met elkaar verbonden en 
van elkaar afhankelijk zijn. Deze rol van burgers in een globaliserende wereld 
noemen we mondiaal burgerschap. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat mondiaal burgerschap precies inhoudt, 
heeft NCDO een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar verschillende achter-
gronden van en beschouwingen op mondiaal burgerschap (Carabain et al., 2012). 
Hieruit is de volgende definitie voor mondiaal burgerschap naar voren gekomen: 
“De mondiale dimensie van burgerschap is gedrag dat recht doet aan de principes 
van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en 
de gedeelde verantwoordelijkheid voor mondiale vraagstukken”. Deze definitie van 
mondiaal burgerschap vormt het uitgangspunt bij dit onderzoek naar mondiaal 
burgerschap bij de Nederlandse jeugd. In dit rapport wordt daarom gekeken naar 
(1) mondiaal burgerschapsgedrag, (2) besef van wederzijdse afhankelijkheid, 
(3) overtuiging van gelijkwaardigheid van mensen en (4) het nemen van (mede)
verantwoordelijkheid voor mondiale vraagstukken bij de Nederlandse jeugd van 
twaalf tot achttien jaar.

Mondiaal burgerschapsgedrag kan gezien worden als een verzameling van 
concrete uitingen, zoals het kopen van fairtrade producten of activiteiten 
ondernemen om levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden 
te verbeteren. Besef van wederzijdse afhankelijkheid verwijst naar het besef 
van een relatie tussen het lokale en het mondiale en inzicht in onderlinge 
afhankelijkheid op wereldschaal. Hierbij is minimale kennis van de wereld en 
van mondiale ontwikkelingen nodig (Beneker et al., 2009: 19). Onder overtuiging 
van gelijkwaardigheid van mensen vallen thema’s als respect voor diversiteit, 
geen onderscheid maken tussen mensen op basis van kenmerken, zoals sekse, 

2  Op www.ncdo.nl zijn daarnaast rapportages beschikbaar over mondiaal burgerschap bij kinderen van 
negen tot en met twaalf jaar en over mondiaal burgerschap bij volwassenen vanaf achttien jaar.
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etniciteit, sociale klasse en seksuele oriëntatie en toewijding aan een wereld 
met sociale en economische gerechtigheid en gelijkwaardigheid (Beneker et al., 
2009; Oxfam, 2006: 7). De bereidheid om medeverantwoordelijkheid te nemen 
komt tot uiting in de motivatie om zelf of samen daadwerkelijk iets te doen aan 
mondiale problemen (Brigham, 2011; Morais & Ogden, 2010; Parekh & Biekart, 
2009). Hierbij is geloof dat mensen een verschil kunnen maken en bewustzijn 
van je eigen bijdrage aan mondiale vraagstukken ook belangrijk (Beneker et al., 
2009; Carabain et al., 2011; Oxfam, 2006: 7). Daarnaast is minimale kennis van de 
wereld en van mondiale ontwikkelingen belangrijk. 

Bij de definitie van NCDO voor mondiaal burgerschap ligt de focus dus op de 
individuele bijdrage van mensen. Niet de steun aan formele organisaties, maar 
juist de rol die burgers zelf kunnen spelen is belangrijk. Dit uitgangspunt sluit 
goed aan bij de behoefte van de huidige generatie jongeren om zelf iets bij te 
dragen aan de wereld (De Goede, 2011). 

1.2.	een	nieuwe	generatie	jongeren
De tijd waarin jongeren opgroeien, met de bijbehorende sociaal-culturele en 
economische kenmerken, heeft waarschijnlijk invloed op de mate waarin zij 
zich gedragen als mondiaal burger. De jongeren die op dit moment twaalf tot 
achttien jaar zijn, zijn onderdeel van Generatie Z, geboren tussen 1992 en 2010 
(Ahlers & Boender, 2011), en van de grenzeloze generatie, geboren na 1986 
(Spangenberg & Lampert, 2009). Jongeren die tot deze generatie behoren 
worden ook wel ‘Digital Natives’ genoemd, omdat deze jongeren zijn opgegroeid 
in een wereld van online communicatie waarin men van alles regelt via internet 
en via Facebook in contact staat met mensen van over de hele wereld (Ahlers 
& Boender, 2011; De Bruykere & Smits, 2011). Ook jongeren in ontwikkelings-
landen staan via digitale netwerken steeds meer in contact met de rest van de 
wereld. Ze kunnen daardoor zien wat er in de rest van de wereld gebeurt en ook 
zelf hun stem laten horen (Ahlers & Boender, 2011: 199-200). Binnen Europa 
geldt daarnaast dat grenzen zijn vervaagd, je met low-cost airlines gemakkelijk 
naar een ander land vliegt en in veel Europese landen met de euro kan betalen. 
Communiceren met anderen buiten Nederland en verre reizen maken is 
daardoor voor de huidige Nederlandse jongeren veel normaler dat voor eerdere 
generaties (Ahlers & Boender, 2011).  

Wat betreft ontwikkelingssamenwerking zeggen trendwatchers dat sociale 
media, spektakel, een hoge emotionele beleving, transparant beleid, en de 
afwezigheid van ‘de strijkstok’  erg belangrijk zijn voor jongeren. Deze generatie 
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zou wel geld willen doneren aan goede doelen, maar niet via collectebus, auto-
matische overschrijving of via de kerk. Jongeren zouden, behalve in noodhulp 
en microkrediet, weinig vertrouwen hebben in ontwikkelingssamenwerking en 
wel goed willen doen, maar alleen onder hun eigen voorwaarden van inspiratie, 
pragmatisme en transparantie (Ahlers & Boender, 2011: 196): “Generatie Z is 
een open wereldburger, met een grote handigheid in interactieve nieuwe media, die 
graag zijn steentje aan de samenleving bijdraagt, zolang dat maar met veel eigen 
initiatief gepaard kan gaan.” 3

Verder voorspellen trendwatchers dat deze generatie jongeren het belang van 
duurzaamheid zo duidelijk mee krijgt in opvoeding en opleiding dat deze jonge-
ren als volwassenen niet bereid zullen zijn niet-duurzame producten te kopen of 
voor niet-duurzame bedrijven te werken (Ahlers & Boender, 2011: 78). Anderen 
stellen juist dat jongeren van nu meer gericht zijn op zichzelf en juist minder 
op de wereld om hen heen en bij aankoopgedrag minder ethisch zijn ingesteld 
dan eerdere generaties (Spangenberg & Lampert, 2009: 253). Ze zouden minder 
milieubewust zijn dan andere generaties en zich minder zorgen maken over 
behoud van de aarde (Spangenberg & Lampert, 2009: 240). Jongeren zouden wel 
breed geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken, zolang deze gere-
lateerd worden aan hun persoonlijke leven en niet politiek benoemd worden. 
Maatschappelijke thema’s die concreet, inhoudelijk en niet-strategisch worden 
ingevuld zouden jongeren het meeste aanspreken (De Bruykere & Smits, 2011).

1.3.	participatie	van	jongeren
Jongeren hebben dus een sterke behoefte om iets te doen tegen ongelijkheid in 
de wereld, maar hun belevingswereld staat ver af van de traditionele politieke 
organisaties en maatschappelijke instellingen (Andolina et al., 2002; Delli 
Carpini, 2000). Terwijl voorheen maatschappelijke participatie van jongeren 
veelal plaatsvond binnen formele organisaties (bijv. kerken, scouting), is dit 
tegenwoordig steeds minder het geval (Delli Carpini, 2000; Putnam, 2000). Aan 
de andere kant voelen jongeren zich wel eerder betrokken bij lokale burgerini-
tiatieven (Andolina et al., 2002). Sommige formele organisaties springen op dit 
proces van informalisering in door initiatieven op te zetten in co-creatie met 
jongeren, waarbij het samenwerkingsproces wordt ingericht aan de hand van 
ervaringen, initiatieven en de belevingswereld van jongeren zelf.4

3 http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/10/wie-is-generatie-z-en-hoe-bereik-je-ze/
4  Zie bijvoorbeeld World=U, een gezamenlijk initiatief van Nederland in Dialoog, Wereld Natuur Fonds 

en de Rabobank over wereldburgerschap bij jongeren, http://www.worldisu.nl/
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Meedoen aan een uitwisselingsproject of een ander kortdurend project gericht 
op mondiaal burgerschap is bij uitstek iets dat goed aansluit bij de participa-
tiebehoefte van jongeren. Jongeren willen zich vaak niet langdurig ergens 
aan binden en ‘pick-and-mix’ of ‘zap-gedrag’ in de vorm van deelname aan een 
eenmalig project sluit goed bij deze voorkeur aan (Boutellier et al. 2004; NOV, 
1997). Ook is vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland tijdens een vakantie 
populair, want jongeren willen naast goed doen ook graag betrokken zijn, 
geïnspireerd worden, iets beleven en iets te vertellen hebben in hun (digitale) 
sociale netwerk (Ahlers & Boender, 2011: 203-204). Het is alleen de vraag in 
hoeverre jongeren die op deze manier aan activiteiten deelnemen daadwer-
kelijk betrokken zijn bij mondiale vraagstukken. Ad hoc participatie zou meer 
calculerend en niet-ideologisch georiënteerd zijn (Van der Pennen, 2003) en 
eerder voortkomen uit andere motieven, zoals werken aan je cv. Desondanks 
bieden kortdurende initiatieven een goede kans om jongeren te laten kennis-
maken met mondiale vraagstukken en hun eigen rol in de wereld. Dit kan een 
impuls geven aan de ontwikkeling van jongeren en leiden tot meer mondiaal 
burgerschap later in het leven.  

1.4.	mondiaal	burgerschap	en	de	ontwikkeling	van	jongeren
De periode tussen twaalf en achttien jaar is een intensieve tijd voor de meeste 
jongeren. Er verandert op deze leeftijd veel en jongeren moeten leren omgaan 
met allerlei verschillende zaken als lichamelijke veranderingen, peer pressure, 
hogere verwachtingen op school en onderhandelingen met ouders over wat ze 
al dan niet zelfstandig mogen doen. Tegelijkertijd zijn jongeren nog niet volledig 
gevormd en kan er nog veel veranderen op het gebied van burgerschap. 

Ontwikkeling van mondiaal burgerschapsgedrag
Naarmate jongeren ouder worden, krijgen zij meer mogelijkheden om zich 
te gedragen als een mondiaal burger. Jongeren tot achttien jaar hebben nog 
geen formele rechten en plichten, zoals stemrecht of de plicht om belasting te 
betalen. Toch kunnen zij wel steeds actiever worden  in de maatschappij door 
bijvoorbeeld hun keuzes als consument, hun mondiale voetafdruk of door 
het doen van vrijwilligerswerk. Aan de andere kant staan jongeren vanwege 
hun verworven zelfstandigheid ook steeds minder onder invloed van ouders 
en school en wordt de invloed van leeftijdsgenoten belangrijker (De Goede, 
2009). Dit zou er toe kunnen leiden dat jongeren steeds minder mondiaal 
burgerschapsgedrag vertonen naarmate ze ouder worden, doordat dit gedrag in 
eerste instantie vooral werd ingegeven door ouders of school. Hoe de ontwik-
keling van burgerparticipatie onder jongeren precies verloopt, is daarnaast 



NCDO ONDERZOEK 8  jONgEREN & MONDIAAL BURgERSCHAP 201214 15

ook afhankelijk van het karakter en het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
jongeren (Crocetti et al., 2012). 

Ontwikkeling van de drie principes als basis voor mondiaal burgerschap
Het is aannemelijk dat besef van wederzijdse afhankelijkheid toeneemt tussen 
twaalf en achttien jaar. Zolang jongeren op school zitten zullen ze waarschijn-
lijk meer en meer kennis vergaren over hoe het er in de wereld aan toe gaat. 
Daarnaast kunnen jongeren op allerlei manieren het wereldnieuws volgen, bij-
voorbeeld via internet, gratis kranten, en televisie. Ook zetten veel rolmodellen 
van jongeren zich in voor goede doelen en internationale organisaties, waardoor 
mondiale vraagstukken onder de aandacht worden gebracht. 

Door hun cognitieve ontwikkeling kunnen jongeren, naarmate ze ouder worden, 
zich steeds beter inleven in het perspectief van anderen (Selman, 1980). Open 
staan voor andere perspectieven en omgaan met diversiteit is een belangrijk 
onderdeel van mondiaal burgerschap (Beneker et al., 2009). Ontwikkeling op 
dit gebied suggereert dat jongeren zich steeds beter zullen inleven in mensen uit 
andere landen en steeds meer overeenkomsten zien tussen zichzelf en anderen. 
Overtuiging van gelijkwaardigheid van mensen en betrokkenheid bij mensen in 
moeilijkere levensomstandigheden zal hierdoor waarschijnlijk toenemen tussen 
twaalf en achttien jaar. Hoewel ook jongere kinderen veelal overtuigd zijn van 
de gelijke rechten van mensen over de hele wereld (De Goede, 2012), begint de 
ontwikkeling van perspectief nemen op samenlevingsniveau pas tijdens de ado-
lescentie en deze gaat door tot in de volwassenheid.  Jongeren leren dan om meer 
informatie in overweging te nemen en deze vanuit verschillende perspectieven 
te analyseren (Selman, 1981). 

Voelen jongeren naarmate ze ouder worden een grotere verantwoordelijkheid 
om zelf iets te doen? Oudere adolescenten van zeventien tot en met twintig 
jaar rapporteren inderdaad meer maatschappelijke verantwoordelijkheid dan 
jongere adolescenten van veertien tot en met zestien jaar (Crocetti et al., 2012). 
Daarnaast is er een relatie tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid, het 
gevoel dat je iets kunt bijdragen en deelname aan maatschappelijke activiteiten 
(Crocetti et al., 2012; Flanagan, 2003; Pancer et al., 2007; Schmidt et al., 2007). 
Mogelijk wordt het verantwoordelijkheidsgevoel sterker als jongeren meer 
denken te kunnen bijdragen en als ze vaker deelnemen aan activiteiten gericht 
op mondiale vraagstukken. 
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1.5.	externe	invloeden	op	ontwikkeling	van	mondiaal	burgerschap
Jongeren ontwikkelen hun mondiaal burgerschap niet in een vacuüm, maar 
worden daarbij beïnvloed door ouders en vrienden. Hieronder worden deze 
invloeden kort besproken.

Invloed van ouders op mondiaal burgerschap
Vanuit de ontwikkelingspsychologie zijn er verschillende theorieën die sug-
gereren dat waarden en gedrag, via bijvoorbeeld imitatie, overgedragen worden 
van ouders op kinderen (Bandura, 1977; Bowlby, 1969; Burks & Parke, 1996; 
Furman et al., 2002; McDowell et al., 2002). Ook respect hebben voor anderen 
en overtuiging van gelijkwaardigheid van mensen zijn opvattingen die op deze 
manier binnen de opvoeding overgedragen kunnen worden. Via socialisatie-
processen nemen kinderen ook gedrag van hun ouders over. Als kinderen zien 
dat hun ouders geld geven aan goede doelen of vrijwilligerswerk doen, kunnen 
jongeren hier een voorbeeld aan nemen en zijn zij ook meer geneigd om later 
zelf deze activiteiten te gaan ondernemen (Bekkers, 2005, 2007; Mustillo et al., 
2004: 531). 

Op een meer indirecte manier kunnen ouders ook van invloed zijn op de waarden 
van hun kinderen via fysieke en sociale leefomstandigheden (De Roos & Bucx, 
2010). De leefomstandigheden van de ouders en de bijbehorende sociaal-struc-
turele en sociaal-culturele kenmerken worden door jongeren met hun ouders 
gedeeld en hierdoor van ouders op jongeren overgedragen. Deze kenmerken, 
zoals onderwijsniveau en religieuze of politieke achtergrond, zijn van invloed op 
levensstijl, waarden en opvattingen en worden hiermee indirect via de context 
waarin mensen leven overgedragen aan volgende generaties (Bucx et al. 2010; De 
Roos & Bucx, 2010; Glass et al. 1986; Hammarström 1993; Vollebergh et al. 2001). 

Via deze verschillende wegen kan ook interesse in mondiale vraagstukken van 
ouders op kinderen worden overgedragen. Ouders hebben vaak ideeën over 
de manier waarop ze hun kind willen opvoeden en welke waarden ze hun kind 
mee willen geven. Ouders die het belangrijk vinden wat er in de wereld gebeurt 
en hun kinderen graag zien opgroeien tot mondiale burgers, zullen bewust 
proberen om hun kinderen bij deze onderwerpen te betrekken door bijvoorbeeld 
thuis te praten over problemen in andere landen of hun kinderen aan te leren 
om verantwoordelijk om te gaan met het milieu (Fletcher et al. 2000). Jongeren 
blijken bijvoorbeeld later ook zelf meer politiek geïnteresseerd te zijn als ze uit 
een gezin komen waar aandacht is voor politiek (Van Houwelingen, de Hart & de 
Ridder, 2010). 
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Invloed van vrienden op mondiaal burgerschap
Tussen twaalf en achttien jaar worden vrienden en andere leeftijdsgenoten 
steeds belangrijker. De blik van jongeren is niet langer voornamelijk gericht op 
het eigen gezin, maar verschuift naar de wereld daar omheen (Brown, 2004; 
Laursen & Bukowski, 1997). Doordat leeftijdsgenoten een sterke voorbeeldrol 
krijgen, is de invloed van vrienden groot. Vooral rond de leeftijd van dertien en 
veertien jaar zijn jongeren meer geneigd zich aan te passen aan de opvattingen 
van anderen (Berndt, 1979; Coleman, 1980). Naarmate jongeren ouder worden 
en meer autonomie ontwikkelen zou dit weer moeten afnemen (Devereux, 
1970; Selman, 1981). Of jongeren actief bezig zijn met mondiaal burgerschap zal 
daarom waarschijnlijk mede afhangen van de opvattingen en het gedrag binnen 
de vriendengroep. Jongeren die bijvoorbeeld meer met hun vrienden praten 
over politieke en maatschappelijke onderwerpen, nemen ook vaker deel aan 
politieke of maatschappelijke activiteiten (Pancer et al., 2007). Ook waarden van 
leeftijdsgenoten, zoals het belang van leren of vrijwilligerswerk doen, zijn van 
invloed op toekomstige politieke betrokkenheid, stemgedrag en voorgenomen 
vrijwilligerswerk (Jahromi et al., 2012).  

1.6.	dit	onderzoek
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in mondiaal burgerschap  
bij Nederlandse jongeren van twaalf tot achttien jaar. De bedoeling is hiermee 
kennis te vergroten over wat de Nederlandse jeugd weet en vindt over de wereld 
en hoe de huidige jeugd zichzelf plaatst ten aanzien van mondiale vraagstuk-
ken. Om meer te weten te komen over jongeren en mondiaal burgerschap heeft 
NCDO, in samenwerking met TNS NIPO, verschillende vragen via een internet-
enquête voorgelegd aan circa tweeduizend jongeren in de leeftijd van twaalf tot 
achttien jaar.

Wat doen jongeren om zuinig om te gaan met de aarde? Beschouwen ze mensen 
als gelijkwaardig? En wat weten ze over wederzijdse afhankelijkheid in de 
wereld? En voelen jongeren zich überhaupt verantwoordelijk bij wat er in de 
wereld gebeurt? Dit rapport gaat in op deze vragen en kijkt daarbij ook naar de 
kennis en thuissituatie van jongeren en naar verschillen tussen groepen jonge-
ren op basis van bijvoorbeeld sekse, leeftijd, opleiding en huishoudinkomen. 



NCDO ONDERZOEK 8  jONgEREN & MONDIAAL BURgERSCHAP 201217

HooFDSTUK 2

geDrAg

NCDO is van mening dat gedrag een cruciale rol speelt in mondiaal burgerschap. 
Het gaat dan om gedrag dat gerelateerd is aan duurzaamheid van de natuur en 
samenleving. Alleen als mensen hun gedrag veranderen, kan de wereld veran-
derd worden. Een verandering in houding tot mondiale vraagstukken heeft een 
dergelijk effect veel minder. Iemand kan het bijvoorbeeld heel belangrijk vinden 
om het milieu te sparen. Als hijzelf echter niet zuinig met energie omspringt, zegt 
zo’n houding niet zoveel. Om die reden is bij jongeren gevraagd welke keuzes zij 
maken in hun dagelijkse leven. Verschillende typen gedragingen komen daarbij 
aan de orde: zuinigheid met energie en water, mobiliteit en vervoer, recycling en 
afvalreductie, consumentengedrag, mening uiten, informatie zoeken/delen en 
doneren van geld of tijd. In de volgende paragrafen wordt het gedrag beschreven 
van  jongeren rondom deze thema’s. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de vraag welke jongeren zich als mondiaal burger gedragen. 

 

2.1.	zuinig	met	energie	en	water
Aan de jongeren is aan de hand van drie stellingen gevraagd hoe zuinig zij met 
energie en water omgaan. Daarbij konden ze kiezen voor de antwoorden (bijna) 
altijd, vaak, soms of (bijna) nooit. Jongeren zijn redelijk zuinig, maar er is nog 
wel verbetering mogelijk.  Eén op de zes jongeren laat de kraan lopen tijdens het 
tandenpoetsen of laat het licht branden als ze de kamer verlaten. En bijna twee 
vijfde laat de oplader in het stopcontact zitten na het opladen van hun mobieltje.

Welke jongeren zijn nu zuiniger met energie? Jongeren met het laagste oplei-
dingsniveau gaan iets minder zuinig met energie en water om dan jongeren met 
een middelbaar opleidingsniveau5.  Hogeropgeleiden zitten daar overigens pre-
cies tussenin en verschillen niet van de lager of middelbaar opgeleide jongeren.

5  Het opleidingsniveau van jongeren is in drie niveaus ingedeeld. Laag = basisschool/lbo/vbo en vmbo
kader en beroepsgerichte leerweg. Middelbaar = mavo /eerste 3 jaar havo en vwo/vmbo (theoretische en 
gemengde leerweg). Hoog = mbo /havo en vwo bovenbouw/ wo en hbo propedeuse of hoger.
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Figuur 2.1 Energiezuinigheid (% vaak of (bijna) altijd, n = 2003, gewogen resultaten)

 

2.2.	mobiliteit
Anders dan volwassenen zijn jongeren vooral aangewezen op de fiets of het open-
baar vervoer om zich te verplaatsen. Op het vlak van mobiliteit gedragen ze zich 
dus al vaak duurzaam. Wel is aan jongeren gevraagd of ze, als ze de keuze hebben, 
zich liever laten wegbrengen met de auto, dan dat ze op de fiets gaan. Bijna een 
derde van de jongeren zou hiervoor kiezen.

Figuur 2.2 Mobiliteit en vervoer (% vaak of (bijna) altijd, n = 2003, gewogen resultaten)

Jongeren die in de Randstad wonen, kiezen er vaker voor om zich te laten 
wegbrengen (35%) dan jongeren die buiten de Randstad wonen (29%). Het 
zou voor de hand liggen dat juist  jongeren buiten de Randstad zich liever 
laten wegbrengen. Zij wonen vaker buiten de stad en moeten daardoor grotere 
afstanden afleggen dan jongeren die wel in een stad wonen. Dit is echter niet zo. 
Ook jongeren met een hoogopgeleide moeder willen vaker weggebracht worden 
(35%) in vergelijking met jongeren die een laagopgeleide moeder hebben (29%)6.
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6  Het opleidingsniveau van de ouders is in drie niveaus ingedeeld. Laag = basisschool/lbo/vbo en vmbo kadee 
en beroepsgerichte leerweg /mavo /eerste 3 jaar havo en vwo/vmbo (theoretische en gemengde leerweg). 
Middelbaar = mbo / havo en vwo bovenbouw/ wo en hbo propedeuse of hoger. Hoog = HBO / WO-bachelor 
of kandidaats / WO-doctoraal of master.
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2.3.	recycling	en	omgang	met	afval	
Er is een aantal vragen gesteld over recyclen en het verminderen van  
afval. De meeste jongeren, twee derde, geeft aan plastic tasjes meer dan één 
keer te gebruiken. Ongeveer één op de vijf jongeren geeft aan vaak of (bijna) 
altijd eten weg te gooien, ook al is dat nog goed. Slechts een heel laag percen-
tage, drie procent, zegt vaak of (bijna) altijd afval op straat te gooien. 

Figuur 2.3 Recycling en afvalreductie (% vaak of (bijna) altijd, n = 2003, gewogen resultaten) 

Meisjes gaan iets beter met afval en recycling om dan jongens. Ook blijkt oplei-
ding een rol te spelen. Laagopgeleide jongeren gaan minder bewust met afval om 
dan middelbaar of hoogopgeleide jongeren. Jongeren met hoogopgeleide ouders 
gedragen zich ook bewuster dan jongeren met laagopgeleide ouders.

2.4.	consumentengedrag
Het merendeel van de jongeren (89%) eet vaak of bijna altijd vlees. Vlees eten is 
niet erg duurzaam omdat de consumptie van vlees een grote druk legt op klimaat 
en milieu (Steinfeld et al., 2006). Daarnaast kopen weinig jongeren vaak of (bijna) 
altijd tweedehands spullen (9%). Overigens geeft de helft van de jongeren wel 
aan soms tweedehands spullen te kopen. Dertien procent van de jongeren koopt 
vaak of altijd producten ook al weten ze dat daar kinderarbeid aan te pas komt.

Figuur 2.4 Consumentengedrag (% vaak of (bijna) altijd, n = 2003, gewogen resultaten)
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Net als bij recycling en afvalreductie zijn meisjes duurzamere consumenten 
dan  jongens. Opvallend is dat jongeren met een lage opleiding, jongeren met 
een laagopgeleide moeder, of jongeren uit een gezin met een laag bruto huis-
houdinkomen7 zich als consument iets duurzamer gedragen. Bij andere type 
gedragingen houden een hoge opleiding of een hoog inkomen vaak verband 
met duurzaam gedrag, bij het consumentengedrag loopt de relatie dus juist 
andersom. Dit zou verklaard kunnen worden doordat een gezin met een laag 
bruto huishoudinkomen minder geld te besteden heeft en dus goedkoper zal 
eten (minder vlees) en vaker tweedehands spullen zal kopen.

 

2.5.	informatie	zoeken	over	mondiale	vraagstukken
Als jongeren op zoek gaan naar informatie over wereldproblemen, is dat een 
teken van interesse in de wereld. Bijna een derde van de jongeren volgt vaak 
of (bijna) altijd het nieuws over wereldproblemen. Opvallend is wel dat deze 
internetgeneratie nog altijd vaker het nieuws volgt via de traditionele media dan 
via internet. 

Figuur 2.5 Informatie zoeken/delen (% vaak of (bijna) altijd, n = 2003, gewogen resultaten)

Welke jongeren zijn nu actiever als het gaat om het zoeken van informatie 
omtrent wereldproblematiek? In tegenstelling tot de meeste  gedragingen, waar 
vooral de meisjes hoger scoren, zijn het juist de jongens die vaker informatie 
zoeken. Ook jongeren die iets ouder zijn, blijken hier wat meer interesse in te 
hebben. Ook opleiding blijkt een rol te spelen, van zowel de jongere zelf als die 
van zijn of haar ouders. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe vaker jongeren 
het nieuws volgen. Daarnaast blijkt inkomen van invloed te zijn. Jongeren uit 
een gezin met een bruto huishoudinkomen boven de 51.000 euro hebben meer 
interesse in de wereldproblematiek dan jongeren uit lagere inkomenssituaties.
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7  Het bruto huishoudinkomen is opgedeeld in vijf ongeveer even grote inkomensgroepen: 1e kwintiel 
(€ 0 – 32.000) 2e kwintiel (€ 32.500 – 38.800) 3e kwintiel (€ 38.800 – 51.300) 4e kwintiel (€ 51.300 – 
77.500) 5e kwintiel (€ 77.500 of meer)
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2.6.	mening	geven	over	mondiale	vraagstukken	
Op zoek gaan naar informatie, zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is één 
ding. Men kan nog een stap verder gaan door zijn mening te geven aan anderen. 
Jongeren zijn op dit vlak nog niet zo actief. Bijna een tiende steunt vaak tot altijd 
goede doelen via sociale media en eenzelfde deel spreekt vrienden vaak tot altijd 
erop aan als zij iets doen wat niet goed is voor het milieu. Slechts zes procent 
geeft vaak of (bijna) altijd online zijn mening over problemen in de wereld te 
ventileren. En er zijn maar weinig jongeren die veel over armoede of milieu-
problemen praten. Dit is op zich niet verwonderlijk, aangezien jongeren niet de 
hele dag over deze onderwerpen zullen praten. Daarom is het ook relevant om te 
melden dat ongeveer de helft van de jongeren (bijna) nooit over het milieu (53%) 
en over armoede in de wereld (46%) praat. Een grote groep jongeren is niet bezig 
met dergelijke onderwerpen.

Figuur 2.6 Mening geven (% vaak of (bijna) altijd, n = 2003, gewogen resultaten)

Meisjes blijken vaker dan jongens hun mening te uiten over wereldproblema-
tiek. Laagopgeleide jongeren geven minder vaak hun mening dan middelbaar 
of hoogopgeleide jongeren.  Als (één van) beide ouders hoogopgeleid zijn, geven 
jongeren vaker hun mening in vergelijking met jongeren met laag of middelbaar 
opgeleide ouders. Jongeren uit een gezin met het hoogste bruto huishoudinko-
men (meer dan 77.000 euro per jaar) geven ook vaker hun mening ten opzichte 
van jongeren uit gezinnen met een lager huishoudinkomen.
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2.7.	doneren	aan	goede	doelen
Een andere wijze waarop mondiaal burgerschap tot uiting kan komen, is door 
geld in te zamelen voor goede doelen of door zelf geld te doneren. Aan jongeren 
is de vraag voorgelegd of zij dit doen. Er is daarbij geen onderscheid gemaakt 
naar welk type goede doel ondersteund wordt. Er wordt van de veronderstelling 
uitgegaan dat elk goed doel een doelstelling heeft om bij te dragen aan de wereld.  
Elke donatie wordt daarom beschouwd als een uiting van mondiaal burgerschap 
(en niet alleen grensoverschrijdende goede doelen). De helft van de jongeren 
doet niets als het gaat om geld inzamelen voor of doneren aan het goede doelen. 
Een derde zamelt of geld in of doneert en een achtste doet beiden. Jongeren die 
geld geven, doneren gemiddeld ongeveer 20 euro per jaar.

Figuur 2.7 Doneren en geld inzamelen (%, n = 2003, gewogen resultaten)

Meisjes zamelen vaker geld in dan jongens. Middelbaar opgeleide jongeren 
zamelen het vaakst geld in (45%) gevolgd door laagopgeleide jongeren (30%). 
Hogeropgeleide jongeren zamelen het minst vaak geld in (25%). Ook jongeren 
met laagopgeleide ouders zamelen minder vaak geld in dan jongeren met 
hoogopgeleide ouders. Jongeren uit een gezin met het laagste bruto huis-
houdinkomen zijn het minst actief, jongeren afkomstig uit een gezin met een 
huishoudinkomen tussen de 51.000 en de 77.000 het meest (één na hoogste  
inkomensgroep). Geld inzamelen doen jongeren die onder de vijftien jaar vaker 
(44%) dan jongeren van vijftien jaar of ouder (25%). Tot slot blijken jongeren die 
buiten de Randstad wonen iets vaker geld in te zamelen dan jongeren die in de 
Randstad wonen.

Voor zelf geld doneren aan goede doelen blijken vergelijkbare verbanden op te 
treden als voor geld inzamelen. Meisjes doneren vaker geld dan jongens (35% 
versus 28%). Jongeren met een laag opleidingsniveau of met laagopgeleide 
ouders doneren minder vaak dan jongeren met een hoog opleidingsniveau of met 
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hoogopgeleide ouders. En jongeren uit een gezin met het laagste bruto huishou-
dinkomen doneren minder in vergelijking met jongeren uit een gezin met een 
hoger bruto huishoudinkomen. Geld doneren wordt ook vaker door jongeren 
boven de vijftien gedaan (33% versus 29% door jongeren onder de vijftien). Dat 
is verklaarbaar, omdat jongeren boven de vijftien jaar meer geld te besteden heb-
ben dan jongeren jonger dan vijftien (Nibud, 2011). Er blijken geen verschillen 
tussen jongeren buiten en in de Randstad op het gebied van geld doneren, zoals 
bij geld inzamelen wel het geval was.

 
2.8.	vrijwilligerswerk
Tot slot is gevraagd of jongeren vrijwilligerswerk verrichten, dus of zij zonder 
betaald te worden iets doen bij een club of organisatie8. Ook bij vrijwilligerswerk 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrijwilligerswerk gericht op Nederland 
en het buitenland. Alle vrijwilligerswerk wordt gezien als een uiting van betrok-
kenheid bij de wereld, of dat nu op lokale of mondiale schaal is. Bijna 40 procent 
van de jongeren geeft aan vrijwilligerswerk te doen. Jongeren zijn vooral actief 
binnen sportverenigingen, op enige afstand gevolgd door kerk en buurthuis.

Figuur 2.8 Vrijwilligerswerk (%, n = 2003, gewogen resultaten)
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Jongeren met een hoge opleiding of met hoogopgeleide ouders zijn vaker actief 
als vrijwilliger. In het verlengde daarvan blijkt dat jongeren uit een gezin met een 
laag huishoudinkomen relatief minder vaak vrijwilliger zijn. Tot slot blijkt dat 
jongeren onder de vijftien jaar minder vaak actief zijn als vrijwilliger (35%) dan 
jongeren boven de vijftien jaar (43%). 

2.9.	index	mondiaal	burgerschap
Jongeren verschillen in de mate waarin ze zich gedragen als mondiaal burger. 
Er is een index geconstrueerd waarop jongeren een score ontvangen tussen 
de 0 en de 100. Iemand die 100 scoort vertoont de alle hierboven opgesomde 
gedragingen vaak of (bijna) altijd. Iemand met score 0 vertoont al deze 
gedragingen soms of in het geheel niet.  Gemiddeld scoren de Nederlandse 
jongeren 41 punten op deze schaal (zie figuur 2.9). 

Vervolgens is gekeken of er verschillen tussen jongeren bestaan wat betreft 
de score op deze index (zie figuur 2.9). Meisjes vertonen significant meer 
gedragingen dan jongens. Daarnaast blijkt dat naarmate een jongere hoger is 
opgeleid, hij of zij significant hoger scoort op de index. Ook de opleiding van 
de ouders is relevant. Jongeren met hoogopgeleide ouders hebben een signi-
ficant hogere score dan jongeren met middelbaar- of laagopgeleide ouders. 
Verder vertonen jongeren van 15 jaar en ouder vaker mondiaal burgerschaps-
gedrag dan jongeren onder de 15 jaar. Er is geen verschil tussen jongeren die 
wel of niet in de Randstad wonen en ook de hoogte van  het bruto huishoud-
inkomen heeft geen invloed op de mate van het gedrag.

Naast achtergrondkenmerken zijn er nog andere vragen aan jongeren gesteld 
die mogelijk verband kunnen houden met hun gedrag9. Zo zijn er vragen 
gesteld over het belang dat zij hechten aan altruïstische waarden,  in welke 
mate zij met andere culturen in aanraking zijn geweest (culturele blootstel-
ling) en hoeveel vertrouwen ze in andere mensen en in instituties in onze 
samenleving hebben (sociaal en institutioneel vertrouwen). Tot slot zijn 
ook nog vragen gesteld over het gedrag en de mening van hun ouders. Dit is 
de thuissituatie genoemd (zie ook paragraaf 4.2 voor meer informatie over 
welke vragen hier precies zijn gesteld). 

In figuur 2.10 is zichtbaar gemaakt of er verschillen bestaan tussen jongeren 
die hoog, gemiddeld of laag scoren op deze vijf schalen en hun mondiaal 
burgerschapsgedrag. Dit blijkt inderdaad zo te zijn. Naarmate jongeren meer 
belang hechten aan altruïstische waarden altruïstische waarden hebben,  meer
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 Figuur 2.9 Indexcijfer gedrag naar achtergrondkenmerken (0 - 100, n =1430 (min.), gewogen resultaten) 
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contact hebben met andere culturen en een groter vertrouwen hebben in 
instituties, scoren ze hoger op de index. Ook blijkt de thuissituatie ertoe te doen. 
Jongeren met ouders die hen een positief voorbeeld geven als het gaat om milieu, 
vrijwilligerswerk, interesse  in het buitenland et cetera, vertonen ook meer mon-
diaal burgerschapsgedrag dan jongeren afkomstig uit een minder stimulerende 
thuisomgeving.

Figuur 2.10 Indexcijfer gedrag naar overige schalen (0 - 100, n = 1812 (min.), gewogen resultaten) 
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2.10.	conclusie
Jongeren kunnen nog veel veranderen in hun levensstijl om de duurzaamheid 
van de natuur en samenleving te vergroten. Op een index van 0 tot 100 scoren 
de jongeren nu gemiddeld 41 punten. In het algemeen kan gesteld worden dat 
meisjes zich meer gedragen als een mondiaal burger dan jongens. Ook opleiding 
speelt een belangrijke rol. Hogeropgeleide jongeren gedragen zich meer als 
mondiaal burger. Niet alleen de opleiding van de jongeren zelf, maar ook de 
opleiding van de ouders is van belang. Jongeren met een hoogopgeleide vader of 
moeder zijn meer mondiale burgers. Ook wat de jongeren van thuis meekrijgen 
is van invloed op hun gedrag. Een stimulerende omgeving waarin ouders  het 
goede voorbeeld gegeven als het gaat om bijvoorbeeld milieu en vrijwilligerswerk 
verhoogt de mate van het gedrag. 

Jongeren van vijftien jaar en ouder gedragen zich meer als een mondiaal burger 
dan jongeren  onder de vijftien jaar. Zij doneren vaker geld, doen  vaker vrijwil-
ligerswerk en zoeken vaker informatie.

Of jongeren buiten of in de Randstad wonen, maakt geen veel verschil. Ook de 
hoogte van het huishoudinkomen speelt geen rol. 
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HooFDSTUK 3

PrInCIPeS

In het voorgaande hoofdstuk stond het gedrag van mondiale burgers centraal. 
NCDO heeft daarbij drie principes benoemd waaraan dat gedrag recht doet. 
Het gaat dan om principes van gelijkwaardigheid van mensen, het besef van de 
wederzijdse afhankelijkheid in de wereld en een gedeelde verantwoordelijk-
heid voor het oplossen van mondiale vraagstukken. Welke houding heeft de 
Nederlandse jeugd ten aanzien van deze principes? Dit is onderzocht door 
jongeren per principe een aantal stellingen voor te leggen. In de volgende drie 
paragrafen worden de resultaten hiervan gepresenteerd en wordt nagegaan of er 
verschillen bestaan tussen jongeren.

 

3.1.	gelijkwaardigheid	van	mensen
Er zijn zes stellingen aan jongeren voorgelegd over de gelijkwaardigheid van 
mensen. Deze omvatten verschillende aspecten van gelijkwaardigheid van 
mensen, namelijk geloof, recht op arbeid, superioriteit van Nederlanders, nabij-
heid van mensen uit andere culturen, vrijheid van meningsuiting en normen 
en waarden. Jongeren zijn het gemiddeld met een derde van de stellingen 
(helemaal) eens. Jongeren onderschrijven vooral de stellingen over vrijheid 
van meningsuiting. Maar acht procent is het (helemaal) eens met de stelling dat 
meningsuiting voor mensen in arme landen minder belangrijk is dan voor men-
sen in Nederland. Opvallend is wel dat, ondanks het vrije werknemersverkeer in 
de Europese Unie, maar liefst 65 procent vindt dat zij meer kansen moet hebben 
op een baan in Nederland dan een Pool. 

Welke jongeren zijn het nu vaker eens met deze stellingen en welke jongeren 
minder vaak? Meisjes onderschrijven het principe van gelijkwaardigheid meer 
dan jongens. Jongeren met een laag opleidingsniveau zijn minder overtuigd van 
de gelijkwaardigheid van mensen dan jongeren met een hoger opleidingsniveau. 
En hoe hoger de opleiding van de ouders, hoe vaker jongeren van mening zijn dat 
mensen wereldwijd gelijkwaardig zijn. Opvallend genoeg zijn jongeren boven 
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de vijftien jaar iets minder positief over de gelijkwaardigheid van mensen dan 
jongeren onder de vijftien jaar. Verder blijken jongeren buiten de Randstad 
iets meer overtuigd van het principe van gelijkwaardigheid dan jongeren uit de 
Randstad.

Figuur 3.1 Gelijkwaardigheid van mensen (% (helemaal) mee eens, n =1736 (min.), gewogen resultaten)

Naast persoonskenmerken is ook gekeken of er relaties bestaan tussen de over-
tuiging van gelijkwaardigheid van mensen en andere kenmerken van jongeren. 
Jongeren die hogere altruïstische waarden hebben, vinden ook vaker dat mensen 
wereldwijd gelijkwaardig zijn. Ook jongeren die anderen of instituties in de 
samenleving vertrouwen, zijn vaker overtuigd van de gelijkwaardigheid van 
mensen. Dit geldt ook voor jongeren die meer met andere culturen in aanraking 
zijn gekomen of in hun thuissituatie van hun ouders positieve voorbeelden 
meekrijgen. 

 

3.2.	wederzijdse	afhankelijkheid
Er zijn aan de jongeren ook vijf stellingen voorgelegd over wederzijdse afhan-
kelijkheid in de wereld. Aan de hand van deze stellingen is gekeken of  jongeren 
zich bewust zijn van dergelijke afhankelijkheidsrelaties in de wereld. Dit 
principe veronderstelt een bepaalde kennis over de wereld. Gemiddeld zijn 
respondenten het met drie van de vijf stellingen (helemaal) eens. Het meren-
deel van de jongeren legt dus verbanden tussen hier en daar. Ondanks het besef 
van die verbanden, heeft maar een derde van de jongeren het idee dat hij of zij 
zelf iets kan doen aan wereldproblemen door de keuzes die hij of zij maakt in het 
dagelijkse leven.
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Figuur 3.2 Wederzijdse afhankelijkheid (% (helemaal) mee eens, n =1640 (min.), gewogen resultaten)

Meisjes en jongeren ouder dan vijftien jaar hebben meer besef hebben van 
de wederzijdse afhankelijkheid dan jongens en jongeren beneden de vijftien 
jaar. Hoe hoger het opleidingsniveau van de jongere of zijn of haar ouders, hoe 
meer besef de jongere heeft van wederzijdse afhankelijkheid. Ook jongeren uit 
gezinnen met een hoog bruto huishoudinkomen (meer dan 77.000 euro per 
jaar) hebben een groter besef van deze afhankelijkheid dan jongeren uit lage 
inkomensklassen. 

Jongeren die lagere altruïstische waarden hebben, minder contact hebben met 
andere culturen en die van hun ouders minder positieve voorbeelden krijgen, 
hebben ook minder besef van wederzijdse afhankelijkheid. Dit geldt ook voor 
het vertrouwen in mensen en instituties in de samenleving. Jongeren die minder 
vertrouwen hebben, hebben minder besef van wederzijdse afhankelijkheid. 

 

3.3.	gedeelde	verantwoordelijkheid
Aan de respondenten zijn vijf stellingen voorgelegd over gedeelde verantwoor-
delijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken. In de onderstaande 
tabel staan de stellingen gepresenteerd, waarbij is aangegeven welk percentage 
het met deze stellingen (helemaal) eens is. Zo is bijvoorbeeld iets meer dan twee 
derde van de jongeren het eens met de stelling dat mensen gezamenlijk de plicht 
hebben om slachtoffers van natuurrampen overal ter wereld te helpen. En 16 
procent van de jongeren is het eens met de stelling ‘Nederland moet zich niet 
bemoeien met hoe andere landen omgaan met hun natuur’. 
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Figuur 3.3 Gedeelde verantwoordelijkheid (% (helemaal) mee eens, n =1832 (min.), gewogen resultaten)

Meisjes onderschrijven vaker het principe van gedeelde verantwoordelijkheid 
dan jongens.  Laagopgeleide jongeren ervaren minder verantwoordelijkheid dan 
jongeren met een hogere opleiding. Ook blijkt dat hoe hoger de opleiding van 
de ouders, hoe meer verantwoordelijkheid de jongere neemt voor het oplossen 
van mondiale vraagstukken. Daarnaast blijkt dat jongeren uit een gezin met 
het hoogste bruto huishoudinkomen meer verantwoordelijkheid ervaren dan 
jongeren uit gezinnen met lagere inkomens.

Naarmate jongeren hogere altruïstische waarden hebben, meer contact onder-
houden met andere culturen en een groter vertrouwen hebben in mensen en 
instituties in de samenleving, voelen ze meer verantwoordelijkheid. Ook blijkt de 
thuissituatie er toe te doen. Jongeren met ouders die hen een positief voorbeeld 
geven als het gaat om bijvoorbeeld milieu, vrijwilligerswerk en interesse in het 
buitenland, hebben ook een groter verantwoordelijkheidsgevoel.
 
3.4.	conclusie
Jongeren onderschrijven het principe van gedeelde verantwoordelijkheid het 
meest (gemiddeld zijn jongeren het met drie van de vijf stellingen eens), gevolgd 
door het principe van wederzijdse afhankelijkheid (gemiddeld zijn jongeren het 
met de helft van de stellingen het eens). Jongeren zijn het minst overtuigd van 
het principe van de gelijkwaardigheid van mensen. Meisjes onderschrijven de 
principes vaker dan jongens. In het algemeen geldt dat hoogopgeleide jongeren 
en jongeren met hoogopgeleide ouders vaker de principes onderschrijven dan 
laagopgeleide jongeren en jongeren met laagopgeleide ouders. Jongeren uit 
gezinnen met een hoog bruto huishoudinkomen hebben meer besef van de 
wederzijdse afhankelijkheid en voelen zich ook vaker verantwoordelijk voor het 
oplossen van mondiale vraagstukken. 
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Opvallend is dat jongeren onder de vijftien jaar iets positiever zijn over de gelijk-
waardigheid van mensen in de wereld en dat jongeren boven de vijftien jaar juist 
meer besef hebben van de relaties tussen ‘hier’ en ‘daar’. Verder blijken jongeren 
buiten de Randstad iets meer overtuigd van de gelijkwaardigheid van mensen 
wereldwijd dan jongeren in de Randstad.

Tot slot blijkt dat jongeren die hogere altruïstische waarden hebben, meer ver-
trouwen hebben in anderen en instituties in de samenleving, die vaker contact 
hebben met andere culturen en van hun ouders positieve voorbeelden hebben 
ontvangen, vaker de drie principes onderschrijven.
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HooFDSTUK 4

KennIS en THUISSITUATIe

Het principe van wederzijdse afhankelijkheid bevat al een kenniselement, 
namelijk het besef dat veel zaken in de wereld nauw met elkaar verbonden 
zijn. Inzicht in de mate waarin jongeren concreet kennis hebben van mondiale 
vraagstukken, is echter ook wenselijk. Het is namelijk goed mogelijk dat kennis 
van mondiale vraagstukken van invloed is op gedrag van jongeren. Bij jongeren 
is daarom via een aantal multiplechoicevragen in kaart gebracht wat zij weten 
van hedendaagse problemen in de wereld. Ook is (zoals al eerder is genoemd) 
gevraagd naar hoe hun ouders tegen de wereld aankijken. Het wereldbeeld van 
jongeren zal vermoedelijk voor een deel beïnvloed worden door de mening van 
hun ouders. In dit hoofdstuk komen beide zaken aan de orde.

4.1.	kennis	van	mondiale	vraagstukken
Om een indruk te krijgen welke kennis Nederlandse jongeren hebben over de 
wereld, zijn negen multiplechoicevragen gesteld. De thema’s van deze kennisvra-
gen zijn afgeleid van de VN Millenniumverklaring en de millenniumdoelen. Deze 
vragen zijn gesteld om een globaal inzicht te krijgen in hoeverre jongeren weet 
hebben van zaken buiten hun eigen levensomgeving.

De vragen die door de meeste jongeren goed beantwoord zijn, gaan over de 
ziekte malaria (92%) en de naam van de regeringsleider van Duitsland (78%). De 
vragen die vaak fout beantwoord zijn, gaan over kinderarbeid en de naam van de 
staatsecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Op deze twee vragen wordt 
maar door respectievelijk 30% en 19% een goed antwoord gegeven.

Vervolgens is gekeken naar het aantal goede antwoorden dat elke respondent 
heeft gegeven. Jongeren geven meer goede dan slechte antwoorden. Gemiddeld 
genomen worden er 4,8 goede antwoorden gegeven op de negen vragen. Slechts 
12% van de jongeren geeft twee of minder goede antwoorden op alle vragen. Er 
zijn ook maar zeer weinig jongeren, 2%, die op alle vragen een goed antwoord 
hebben gegeven.

Welke jongeren weten veel van mondiale vraagstukken? Jongeren boven de 
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vijftien jaar geven meer goede antwoorden dan jongeren onder de vijftien jaar. 
De opleiding van de jongere zelf en van beide ouders blijken ook belangrijk. Hoe 
hoger deze zijn, hoe meer goede antwoorden een jongere geeft. Datzelfde geldt 
voor het bruto huishoudinkomen. Jongeren uit een gezin met een hoger bruto 
huishouden geven ook vaker goede antwoorden dan jongeren uit een gezin met 
een laag bruto huishouden.

De thuissituatie blijkt sterk samen te hangen met kennis van mondiale vraag-
stukken. Het is goed mogelijk dat ouders die geïnteresseerd zijn in de wereld om 
hen heen, deze belangstelling overdragen aan hun kinderen.

Figuur 4.1 Percentage goede antwoorden op kennisvragen (n = 2003, gewogen resultaten) 

4.2.	thuissituatie
Het wereldbeeld van jongeren wordt mede bepaald door de denkbeelden van 
hun ouders middels waardenoverdracht in ouder-kind relaties (Broek et al., 
2010; Roest, 2009). Ook de mate waarin jongeren zich als mondiaal burger 
gedragen, zal dus mede beïnvloed worden door het voorbeeld dat zij  van hun 
ouders krijgen. Daarom is aan jongeren gevraagd wat hun ouders vinden en 
doen. Hierbij konden ze per stelling aangeven of dit niet, een beetje of wel bij 
hun thuissituatie past. De resultaten laten zien dat veel jongeren een positief 
voorbeeld van hun ouders meekrijgen. Zo geeft bijna twee derde aan dat zijn 
of haar ouders vinden dat je verantwoordelijk met het milieu moet omgaan 
en weet bijna 60 procent dat zijn of haar ouders geld geven aan goede doelen. 
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Slechts een kleine groep, ongeveer een achtste, heeft ouders die nooit over 
problemen in arme landen praten of die ontwikkelingshulp weggegooid geld 
vinden.

Figuur 4.2 Thuissituatie (% past wel bij mijn thuissituatie, n = 2003, gewogen resultaten)

Jongeren met ouders die hoogopgeleid zijn of een hoog inkomen hebben, 
geven vaker aan dat zij van hun ouders positieve voorbeelden meekrijgen. 
Laagopgeleide jongeren geven aan minder goede voorbeelden te krijgen van hun 
ouders. Dat komt waarschijnlijk niet zozeer omdat zij zelf een lage opleiding 
volgen, maar omdat dit samenhangt met de opleiding van hun ouders. Deze zijn 
zelf ook vaker laagopgeleid, zo blijkt uit de data.

Jongeren die van hun ouders een goed voorbeeld krijgen, hebben hogere 
altruïstische waarden dan jongeren die dat niet zijn en hebben meer sociaal en 
institutioneel vertrouwen. Ook hebben ze meer contact met andere culturen.
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HooFDSTUK 5

MonDIAAL BUrgerSCHAP 

In de vorige hoofdstukken is informatie gepresenteerd over hoe Nederlandse 
jongeren zich gedragen in hun dagelijkse leven en wat zij vinden en weten van de 
wereld. Maar hoe verhouden deze  zaken zich tot elkaar? Is het zo dat jongeren 
die meer kennis hebben, of bepaalde principes onderschrijven, zich ook vaker als 
mondiaal burger gedragen? En hoe zit het met verschillen op basis van persoons-
kenmerken, bijvoorbeeld dat meisjes of hogeropgeleiden zich anders gedragen 
dan lageropgeleiden of jongens. Hoe belangrijk zijn deze kenmerken? In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op deze en andere vragen. Centraal staat het gedrag 
zoals in hoofdstuk 2 is beschreven. Het is een zoektocht om erachter te komen 
welke factoren het meest voorspellend zijn om te bepalen of een jongere zich 
gedraagt als een mondiaal burger. Als daar meer duidelijkheid over is, dan biedt 
dat in de toekomst aanknopingspunten om jongeren mondiaal burgerschap bij te 
brengen. 

5.1.	de	rol	van	principes	
De definitie van mondiaal burgerschap die NCDO hanteert, suggereert een posi-
tieve samenhang tussen gedrag en de principes ‘gelijkwaardigheid van mensen’,  
‘wederzijdse afhankelijkheid in de wereld’ en ‘gedeelde verantwoordelijkheid 
voor het oplossen van mondiale vraagstukken’ (Carabain et al., 2012). Dit wordt 
door de verzamelde gegevens inderdaad ondersteund (zie figuur 5.1). 
 
Jongeren die overtuigd zijn van de gelijkwaardigheid van mensen, een besef heb-
ben van de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld en verantwoordelijkheid 
voor de wereld ervaren, gedragen zich meer als mondiaal burger. Het principe 
van gedeelde verantwoordelijkheid hangt het sterkst samen met gedrag, het prin-
cipe van gelijkwaardigheid van mensen het minst, hoewel de verschillen klein 
zijn. De drie principes hangen ook onderling samen. Jongeren die een gedeelde 
verantwoordelijkheid ervaren, zijn ook vaker overtuigd van de gelijkwaardigheid 
van mensen en hebben ook meer besef van wederzijdse afhankelijkheid.

Welke jongeren gedragen zich vaker als mondiaal burger? Eerder werd duidelijk 
dat zowel meisjes als jongeren met een wat hogere opleiding zich vaker als 



NCDO ONDERZOEK 8  jONgEREN & MONDIAAL BURgERSCHAP 201237

mondiaal burger gedragen. Maar welke kenmerken zijn nu het belangrijkste voor 
mondiaal burgerschapsgedrag? Via een multivariate regressieanalyse kan op een 
dergelijke vraag antwoord worden gegeven. 

Figuur 5.1 Samenhang tussen principes (onderling) en gedrag uitgedrukt in correlaties 
(n = 1777 (min.), ongewogen resultaten)

Er bestaat een verschil tussen de verschillende principes in de mate van samen-
hang  met aan mondiaal burgerschap gerelateerde gedragingen. Het principe 
van gelijkwaardigheid van mensen blijkt het best in staat verschillen in de mate 
van mondiaal burgerschap te verklaren: 11% van de oorspronkelijk gevonden 
gedragsverschillen tussen jongeren wordt verklaard door de mate waarin zij 
vinden dat mensen gelijk zijn aan elkaar. De principes van gedeelde verantwoor-
delijkheid en wederzijdse afhankelijkheid verklaren beiden 8% van de verschil-
len tussen jongeren in de mate van mondiaal burgerschapsgedrag.
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Tabel 5.1 (n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Beta10 Beta Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .35**

Wederzijdse afhankelijkheid .28**

Gedeelde verantwoordelijkheid .28**

Aangepaste R2 .12 .08 .08

Significantie: *p<.05, **p<.01

Tot nu toe is afzonderlijk gekeken naar het verklarend vermogen van de drie 
principes. In het vervolg wordt er gekeken naar de gemeenschappelijke bijdrage 
van de drie principes tezamen in het verklaren van verschillen in de mate waarin 
Nederlandse jongeren zich gedragen als mondiaal burger.

Tabel 5.2 (n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .15**

Wederzijdse afhankelijkheid .13**

Gedeelde verantwoordelijkheid .22**

Aangepaste R2 .15

Significantie: *p<.05, **p<.01

Indien alle drie de principes tegelijkertijd in het verklarende model worden 
opgenomen is het opvallend dat het verklarend vermogen van alle drie de 
principes tezamen nauwelijks meer is dan dat van het onderschrijven van de 
gelijkwaardigheid van mensen alleen (zie tabel 5.2). Het percentage verklaarde 
variantie in een model waarin alle drie de principes zijn opgenomen is nu 15%.  
Ook nemen alle coëfficiënten in waarde af. Hieruit blijkt dus andermaal dat er 
sprake is van een positieve samenhang tussen de principes van gelijkwaardig-
heid van mensen, wederzijdse afhankelijkheid in de wereld en het nemen van 
(gedeelde) verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken. 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de relatie tussen deze drie principes en 
aanvullende persoonskenmerken met betrekking tot mondiaal burgerschap 
nader bekeken.  
10  De gerapporteerde Beta is de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt. Deze Beta’s liggen in de regel tussen -1 

en +1. De constante in de regressie is in het geval van gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten gelijk aan 0.
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5.2.	de	rol	van	kennis	
Jongeren die meer kennis hebben van mondiale vraagstukken gedragen zich 
vaker als een mondiaal burger dan jongeren die minder weten van deze vraag-
stukken. Kennis over mondiale vraagstukken alleen verklaart 3% van de gevon-
den verschillen in mondiaal burgerschapsgedrag.

Tabel 5.3 Kennis en mondiaal burgerschapsgedrag (n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Basismodel Model met Kennis Basismodel met kennis

Beta Beta Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .15** .14**

Wederzijdse afhankelijkheid .13** .11**

Gedeelde verantwoordelijkheid .22** .21**

Kennis .18** .09**

Aangepaste R2 .15 .03 .16

Significantie: *p<.05, **p<.01

Indien kennis wordt toegevoegd aan het basismodel met de drie principes blijven 
de effecten van deze drie principes op mondiaal burgerschapsgedrag nagenoeg 
onveranderd. Het percentage verklaarde variantie in de verschillen in mondiaal 
burgerschapsgedragingen neemt slechts met 1% toe na toevoeging van kennis. 
Het effect van kennis neemt in dit model wel af. Er lijkt dus sprake van samen-
hang tussen kennis en het onderschrijven van de drie principes. Met andere 
woorden: jongeren met meer kennis hebben ook een beter besef van wederzijdse 
afhankelijkheid in de wereld en onderschrijven vaker de principes van gelijk-
waardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid dan jongeren met minder kennis, 
wat het oorspronkelijk gevonden positieve effect van kennis deels verklaart.
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5.3.	de	rol	van	persoonskenmerken
Eerder in deze publicatie werd al een aantal persoonskenmerken geïdenti-
ficeerd die positief samenhingen met verschillende uitingen van mondiaal 
burgerschapsgedrag.

Tabel 5.4 Persoonskenmerken en mondiaal burgerschapsgedrag (n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Basismodel
Model met 
persoonskenmerken 

Basismodel met 
persoonskenmerken

Beta Beta Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .15** .15**

Wederzijdse afhankelijkheid .13** .11**

Gedeelde verantwoordelijkheid .22** .21**

Sekse (meisje)   .05 -.00

Leeftijd -.03 .02

Opleiding   .15** .08*

Opleiding vader   .07* .03

Opleiding moeder  .05 -.01

Bruto jaarinkomen huishouden -.01 .00

Wonend in randstad -.03 -.00

Aangepaste R2 .15   .04 .16

Significantie: *p<.05, **p<.01

Wanneer er wordt gekeken naar deze kenmerken tezamen, blijkt dat het eigen 
opleidingsniveau en het opleidingsniveau van de vader een positieve invloed 
hebben op de mate waarin jongeren zich gedragen als een mondiaal burger. Hoe 
hoger het opleidingsniveau, hoe meer gedragingen. Deze kenmerken verklaren 
gezamenlijk echter maar 4% van het gevonden verschil in gedrag. Wanneer 
de persoonskenmerken worden toegevoegd aan het basismodel met daarin de 
drie principes, blijven de effecten van deze principes overeind. Bij de persoons-
kenmerken valt op dat het oorspronkelijk gevonden positieve effect van het 
opleidingsniveau van de vader verdwijnt. Jongeren met een hoogopgeleide vader 
hechten meer belang aan de drie principes, wat het eerder gevonden effect van 
het opleidingsniveau van de vader verklaart. 
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Het positieve effect van de eigen opleiding neemt af, maar blijft significant. 
Hieruit kan worden afgeleid dat hogeropgeleide jongeren vaker de drie principes 
ondersteunen dan lageropgeleide jongeren, wat het verschil tussen hoger- en 
lageropgeleide jongeren op mondiaal burgerschapsgedrag deels verklaart. 
Desondanks blijft er ook na controle voor de drie principes een positief oplei-
dingseffect overeind. Hoogopgeleide jongeren die de drie principes in mindere 
mate onderschrijven gedragen zich nog steeds meer als mondiaal burger dan 
laagopgeleide jongeren met een vergelijkbare lage steun voor deze drie principes.

De persoonskenmerken tezamen verklaren maar een klein aanvullend deel 
van de verschillen in de mate van mondiaal burgerschapsgedrag. De verklaarde 
variantie stijgt na toevoeging van de persoonskenmerken tot 16%. 

5.4.		de	rol	van	altruïsme,	contact	met	andere		
culturen	en	vertrouwen	

Uit de volgende resultaten blijkt dat altruïstische waarden, het in contact komen 
met andere culturen en de mate van institutioneel vertrouwen een positieve 
samenhang hebben met de mate waarin jongeren zich gedragen als mondiaal 
burger. Sociaal vertrouwen heeft geen invloed op het gedrag.

Tabel 5.5 Altruïstische waarden en mondiaal burgerschapsgedrag (n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Basismodel
Model met  
altruïstische waarden

Basismodel met 
altruïstische waarden

Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .15** .09**

Wederzijdse afhankelijkheid .13** .12**

Gedeelde verantwoordelijkheid .22** .09**

Altruïstische waarden .44** .32**

Aangepaste R2 .15 .19 .23

Significantie: *p<.05, **p<.01
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Het belang dat jongeren hechten aan altruïstische waarden heeft een sterk 
positief effect op hun mondiaal burgerschap. Hoe hoger de waarden, hoe meer ze 
zich gedragen als mondiaal burger. Altruïstische waarden verklaren 19% van het 
gevonden verschil in gedrag. Dit is zelfs meer dan de drie principes tezamen in 
het basismodel.

Het toevoegen van altruïstische waarden in het basismodel drukt de eerder 
gevonden effecten van de drie principes. Er lijkt dus sprake te zijn van samen-
hang tussen het aanhangen van de principes en altruïstische waarden. Met name 
het effect van het onderschrijven van het principe van gedeelde verantwoorde-
lijkheid neemt af. Dit principe blijkt dus deels mondiaal burgerschap te verkla-
ren, omdat jongeren die dit principe aanhangen ook een groter belang hechten 
aan altruïstische waarden. Deze hebben een sterk positieve invloed op de mate 
waarin jongeren zich gedragen als mondiaal burger. Ondanks de sterke invloed 
van altruïstische waarden op de mate waarin jongeren zich gedragen als mon-
diaal burger, blijven de oorspronkelijk gevonden effecten van de drie principes 
overeind. Deze principes blijven dus van belang in het verklaren van verschil 
in gedrag tussen jongeren, ook wanneer er rekening wordt gehouden met het 
belang dat jongeren hechten aan altruïstische waarden Met het toevoegen van 
altruïstische waarden wordt 8% extra variantie verklaard. 

Tabel 5.6 Contact andere culturen en mondiaal burgerschapsgedrag 
(n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Basismodel
Model met contact  
met  andere culturen

Basismodel met contact 
met andere culturen

Beta Beta Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .15** .13**

Wederzijdse afhankelijkheid .13** .13**

Gedeelde verantwoordelijkheid .22** .21**

Altruïstische waarden .13** .08**

Aangepaste R2 .15 .02 .16

Significantie: *p<.05, **p<.01

Ook in het geval van contact met andere culturen is er sprake van een effect op 
mondiaal burgerschapsgedrag (zie tabel 5.6). Hoe frequenter dit contact, hoe 
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meer jongeren zich gedragen als mondiaal burger. In dit geval wordt na toevoe-
ging van dit contact aan het basismodel het effect van de drie principes nauwe-
lijks verminderd en ook blijf het effect van dit contact overeind. Wel neemt dit 
effect in sterkte af.  Jongeren die vaker in contact komen met andere culturen 
onderschrijven dus vaker de drie principes dan jongeren met minder contact. Zij 
vertonen daarom vaker mondiaal burgerschapsgedrag, en niet andersom. Met 
het toevoegen van contact met andere culturen wordt één procent extra varian-
tie verklaard ten opzichte van het basismodel. 

Tabel 5.7 Sociaal vertrouwen en mondiaal burgerschapsgedrag (n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Basismodel
Model met sociaal 
vertrouwen

Basismodel met sociaal 
vertrouwen

Beta Beta Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .15** .15**

Wederzijdse afhankelijkheid .13** .13**

Gedeelde verantwoordelijkheid .22** .22**

Sociaal vertrouwen .05* -.01

Aangepaste R2 .15 .00 .15

Significantie: *p<.05, **p<.01

Sociaal vertrouwen heeft een klein maar significant positief effect op mondiaal 
burgerschapsgedrag (zie tabel 5.7). Jongeren met een hoge mate van  sociaal 
vertrouwen vertonen iets  vaker mondiaal burgerschapsgedrag dan jongeren met 
een lage mate van sociaal vertrouwen. Na toevoeging van sociaal vertrouwen aan 
het basismodel blijven de oorspronkelijk gevonden effecten van de drie principes 
onveranderd, terwijl sociaal vertrouwen geen invloed meer heeft. Het eerder 
gevonden positieve effect van sociaal vertrouwen op mondiaal burgerschap 
kan dus worden verklaard doordat jongeren met een hogere mate van sociaal 
vertrouwen vaker de drie principes aanhangen. 
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Tabel 5.8 Institutioneel vertrouwen en mondiaal burgerschapsgedrag 
(n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Basismodel
Model met institutio-
neel vertrouwen

Basismodel met institu-
tioneel vertrouwen

Beta Beta Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .15** .16**

Wederzijdse afhankelijkheid .13** .14**

Gedeelde verantwoordelijkheid .22** .18**

Institutioneel vertrouwen .15** .06**

Aangepaste R2 .15 .02 .15

Significantie: *p<.05, **p<.01

Ook de mate van vertrouwen in instituties heeft een positief effect op mondiaal
burgerschapsgedrag: hoe hoger het institutioneel vertrouwen, hoe meer jonge-
ren zich gedragen als mondiaal burger (zie tabel 5.8). Institutioneel vertrouwen 
afzonderlijk verklaart 2% van de gevonden variantie. Na toevoeging van de drie 
principes neemt het effect van institutioneel vertrouwen af, terwijl het effect van 
de drie principes nagenoeg ongewijzigd blijft. Jongeren met meer  vertrouwen 
in instituties onderschrijven dus vaker de drie principes dan jongeren met een 
lage mate van vertrouwen en vertonen daarom vaker mondiaal burgerschapsge-
drag.  Het toevoegen van institutioneel vertrouwen aan het basismodel doet de 
verklaarde variantie echter  niet toenemen. 

5.5.	de	rol	van	de	thuissituatie	
Ook een stimulerende thuissituatie heeft een positief effect op mondiaal bur-
gerschapsgedrag onder jongeren. Hoe vaker jongeren een positief voorbeeld van 
hun ouders meekrijgen op het gebied van onder andere milieu en vrijwilligers-
werk, hoe meer zij zich zelf ook gedragen als mondiaal burger. Na toevoeging van 
de thuissituatie  aan het basismodel wordt het effect van de drie principes echter 
nauwelijks verminderd en blijft ook het effect van de thuissituatie overeind. Wel 
neemt dit laatste effect in sterkte af.  Jongeren die vaker een positief voorbeeld 
van hun ouders meekrijgen, onderschrijven dus vaker de drie principes dan 
jongeren uit een minder stimulerende omgeving. Zij vertonen daarom vaker
mondiaal burgerschapsgedrag. Met het toevoegen van de thuissituatie wordt er 
2% extra variantie verklaard ten opzichte van het basismodel. 
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Tabel 5.9 Thuissituatie en mondiaal burgerschapsgedrag (n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Basismodel
Model met institutio-
neel vertrouwen

Basismodel met institu-
tioneel vertrouwen

Beta Beta Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .15** .14**

Wederzijdse afhankelijkheid .13** .12**

Gedeelde verantwoordelijkheid .22** .17**

Thuissituatie .28** .14**

Aangepaste R2 .15 .08 .17

Significantie: *p<.05, **p<.01

5.6.	het	effect	van	alle	aspecten	samen	
Ten slotte wordt in tabel 5.10 een model gepresenteerd waarin alle achter-
grondkenmerken zijn opgenomen. In dit model kunnen een aantal interessante 
verschuivingen worden waargenomen.

Wanneer er gecontroleerd wordt voor alle achtergrondkenmerken (exclusief 
principes), blijkt dat kennis- en opleidingsniveau, contact met andere culturen, 
de thuissituatie en met name altruïstische waarden allemaal een positieve 
invloed hebben op het mondiaal burgerschapsgedrag van jongeren. De eerder 
gevonden positieve effecten van het opleidingsniveau van de vader en van sociaal 
en institutioneel vertrouwen verdwijnen. 

Wanneer de drie principes ook in het model worden opgenomen, is een belang-
rijk eerste resultaat dat de positieve effecten van de drie principes afnemen ten 
opzichte van het basismodel. De coëfficiënten van de principes van wederzijdse 
afhankelijkheid en gelijkwaardigheid worden kleiner, en het effect van het 
principe van gedeelde verantwoordelijkheid op mondiaal burgerschap verdwijnt 
zelfs helemaal. Met name altruïstische waarden blijken een zeer belangrijke 
factor in het verklaren van verschillen in de mate waarin jongeren zich als 
mondiaal burger gedragen. Aangezien deze waarden (zoals eerder gezien) 
nauw samenhangen met het onderschrijven van de drie principes, verklaren zij 
daarmee ook een groot deel van het oorspronkelijk gevonden positieve effect 
van de drie principes op mondiaal burgerschap in het basismodel. 
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Tabel 5.10 Achtergrondkenmerken en mondiaal burgerschapsgedrag 
(n = 1257 (min.), ongewogen resultaten)

Basismodel
Model met 
achtergrondkenmerken

Basismodel met 
achtergrondkenmerken

Beta Beta Beta

Gelijkwaardigheid van mensen .15** .08**

Wederzijdse afhankelijkheid .13** .08**

Gedeelde verantwoordelijkheid .19** .06

Kennis .10** .08**

Sekse (meisje) -.03 -.04

Leeftijd .00 .01

Opleiding .09** .07*

Opleiding vader .04 .03

Opleiding moeder .02 -.00

Bruto jaarinkomen huishouden -.02 -.00

Wonend in randstad -.02 -.01

Altruïstische waarden .39** .33**

Contact met ander culturen .06* .05*

Sociaal vertrouwen -.03 -.03

Institutioneel vertrouwen .03 .03

Thuissituatie .10** .06*

Aangepaste R2 .15 .23 .25

 Significantie: *p<.05, **p<.01

Dit geldt ook voor het kennis- en opleidingsniveau, contact met andere culturen 
en een stimulerende thuissituatie. Deze kenmerken behouden hun oorspronke-
lijke positieve effect op mondiaal burgerschapsgedrag na controle voor de drie 
principes. Jongeren met een hoger opleidingsniveau, meer kennis over mondiale 
vraagstukken, meer contact met andere culturen en jongeren die thuis een 
positief voorbeeld krijgen,  scoren hoger op de index. 
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5.7.	conclusie
In dit hoofdstuk zijn de verbanden tussen de drie principes en aan mondiaal 
gerelateerde gedragingen onder jongeren nader bekeken. Ook is het effect van de 
samenhang tussen diverse achtergrondkenmerken en het aanhangen van de drie 
principes op het gedrag onderzocht.

De verwachting dat jongeren die de drie principes onderschrijven zich ook 
vaker als een mondiaal burger gedragen, lijkt te worden bevestigd. Jongeren die 
de principes van gelijkwaardigheid van mensen, wederzijdse afhankelijkheid 
in de wereld en gedeelde verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van 
mondiale vraagstukken in hogere mate onderschrijven, zijn vaker geneigd zich te 
gedragen als een mondiaal burger. Uit regressieanalyse blijkt verder dat wanneer 
er geen rekening wordt gehouden met andere kenmerken, met name de onder-
steuning van het principe van gelijkwaardigheid het best in staat is verschillen in 
de mate van mondiaal burgerschap tussen jongeren te verklaren.

Ook andere achtergrondkenmerken blijken verschil in gedrag te kunnen verkla-
ren. Jongeren die meer kennis hebben over mondiale vraagstukken gedragen 
zich vaker als een mondiaal burger dan jongeren die daar minder kennis over 
hebben. Er is echter sprake van samenhang tussen kennis en het onderschrijven 
van de drie principes. Met andere woorden: jongeren met meer kennis hebben 
ook een beter besef van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld. Daarnaast 
onderschrijven ze vaker de principes van gelijkwaardigheid en gedeelde ver-
antwoordelijkheid dan jongeren met minder kennis, wat het oorspronkelijk 
gevonden positieve effect van kennis op mondiaal burgerschap deels verklaart.
Ook opleidingsniveau heeft een positieve invloed op de mate van mondiaal 
burgerschap. Jongeren met een hogere opleiding vertonen vaker aan mondiaal 
burgerschap gerelateerd gedrag dan lageropgeleide jongeren.  Uit de regressie-
analyses blijkt dat de mate van het gedrag van hogeropgeleiden deels kan worden 
verklaard door het feit dat zij vaker dan lageropgeleide jongeren de drie principes 
ondersteunen.

Verder blijkt dat altruïstische waarden, de thuissituatie, het in contact komen 
met andere culturen en de mate van  sociaal en institutioneel vertrouwen ook 
een positieve samenhang hebben met de mate waarin jongeren zich gedragen als 
mondiaal burger. Met name het belang dat jongeren hechten aan altruïstische 
waarden heeft een sterk positief effect op mondiaal burgerschap. Hoe hoger deze 
waarden, hoe vaker ze zich gedragen als mondiaal burger. Deze altruïstische 
waarden drukken ook de eerder gevonden effecten van de drie principes. In het 
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bijzonder het principe van gedeelde verantwoordelijkheid blijkt voor een groot 
deel verschil in mondiaal burgerschap te  kunnen verklaren, omdat jongeren die 
dit principe aanhangen ook een groter belang hechten aan altruïstische waarden.
Wanneer al deze achtergrondkenmerken samen met de drie principes worden 
opgenomen in een model, treedt er een aantal verschuivingen op. De effecten 
van het onderschrijven van de principes van  gelijkwaardigheid en wederzijdse 
afhankelijkheid nemen af, terwijl het effect van gedeelde verantwoordelijkheid 
op mondiaal burgerschap zelfs helemaal verdwijnt. Hieruit blijkt nogmaals 
dat altruïstische waarden een zeer belangrijke factor spelen in het verklaren 
van verschillen in de mate waarin jongeren zich gedragen als mondiaal burger. 
Aangezien deze waarden ook nauw samenhangen met het onderschrijven van de 
drie principes,  verklaren zij daarmee ook een groot deel van het oorspronkelijk 
gevonden positieve effect van de drie principes op mondiaal burgerschap in 
het basismodel. Ondanks een afname in verklarend vermogen, blijft er ook na 
controle van de achtergrondkenmerken een positief effect zichtbaar van  het 
principe van gelijkwaardigheid en van wederzijdse afhankelijkheid op het 
gedrag. 

Samenvattend kan er worden gesteld dat de drie principes inderdaad een belang-
rijke rol spelen in het verklaren van verschillen in mondiaal burgerschapsgedrag, 
maar dat zij nauw samenhangen met overige persoonskenmerken die op zichzelf  
ook een positief effect hebben op het gedrag . Het zijn (zoals eerder gezien in 
hoofdstuk 3) de  hogeropgeleide jongeren, de  jongeren met meer kennis over 
mondiale problemen en de jongeren die een groot belang hechten aan altruïs-
tische waarden die deze principes vaker onderschrijven en zich mede daardoor 
vaker gedragen als mondiaal burger.
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verAnTWoorDIng

dataverzameling
TNS NIPO voerde in opdracht van NCDO de Barometer Mondiaal Burgerschap 
2012 uit. Het betreft een longitudinale studie. 

Steekproeftrekking
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het online panel van de TNS NIPObase. De 
TNS NIPObase is een database met 59.000 huishoudens (133.000 respondenten) 
die regelmatig meedoen aan onderzoek van TNS NIPO. Het panel is representa-
tief voor de Nederlandse en gecertificeerd volgens de ISO normen (ISO 20252 en 
ISO 26362). Er zijn geen structurele verschillen in de respons van de 12- tot en 
met 17-jarigen. Deze steekproef is dan ook getrokken op basis van een represen-
tatieve verdeling.

respons
De gegevens voor deze studie zijn online verzameld. Het veldwerk heeft 
plaatsgevonden van dinsdag 19 juni 2012 tot en met zondag 1 juli 2012. De 
respondenten hadden gemiddeld 14 minuten nodig om de vragenlijst in te 
vullen. TNS NIPO heeft de jongeren die uitgenodigd waren maar niet op deze 
uitnodiging ingingen een reminder gestuurd om hen alsnog over te halen aan 
de studie deel te nemen. Aan het einde van de vragenlijst is de respondenten 
gevraagd of zij volgend jaar opnieuw deel willen nemen aan dit onderzoek. 97% 
van de jongeren was bereidwillig.

jongeren

Uitgenodigd 2.750

Respons 2.003 (73%)

Bereidwillige respons 1.941  (97%)

weegverantwoording
De resultaten van het onderzoek zijn herwogen op geslacht, leeftijd, regio, 
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opleiding en gezinsgrootte om zo tot een representatieve steekproef te komen 
voor de Nederlandse bevolking. De ideaalcijfers zijn gebaseerd op gegevens van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Steekproefefficiëntie11

Jongeren 0,91

Een uitgebreide onderzoeksverantwoording kunt u vinden op de website van 
NCDO (www.ncdo.nl).

11 Steekproefefficiëntie = ongewogen n / (som(weegfactoren2))
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De levens van zeven miljard mensen in deze wereld zijn tegenwoordig onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Dat betekent ook dat de gedragingen van 
elk individu, opgeteld met alle anderen, effect kunnen hebben wereldwijd. 
Mondiale burgers zijn zich bewust van deze wederzijdse afhankelijkheid, 
zij zijn overtuigd van de gelijkwaardigheid van mensen wereldwijd en zij 
ervaren een gedeelde verantwoordelijkheid voor mondiale vraagstukken. 
Hun gedrag is in lijn met deze principes en bevorderend voor de duurzaam-
heid van samenleving en milieu. 

Hoe staat het met de Nederlandse jongeren als het gaat om mondiaal bur-
gerschap? Is hun levensstijl goed voor de wereld? En wat vinden en weten zij 
over de wereld? Om dit in kaart te brengen heeft NCDO, in samenwerking 
met TNS NIPO, onderzoek gedaan onder circa 2000 Nederlandse jongeren 
in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. 

Deze publicatie is onderdeel van een nieuwe reeks onderzoekspublicaties 
van NCDO, die met onderzoek, trainingen en andere activiteiten het publiek 
bewustzijn over internationale samenwerking en het belang van Nederland 
om op dit terrein actief te zijn bevordert.   

Deze onderzoekspublicatie is een uitgave van NCDO, september 2012
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