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1. Maatschappelijke en politieke kennis van adolescenten draagt bij 
aan politieke participatie op latere leeftijd (dit proefschrift). 

2. De meerwaarde van burgerschapsonderwijs aan 14-jarigen voor 
politieke participatie op latere leeftijd zit vooral in het vergroten van 
hun burgerschapskennis, en minder in het ontwikkelen van politieke 
houdingen en oriëntaties (dit proefschrift). 

3. Politieke participatie op latere leeftijd is vooral gerelateerd aan 
het behaalde onderwijsniveau, en niet zozeer aan de leerprestaties op 
de kernvakken (dit proefschrift). 

4. Mokkenschaalanalyse is bij uitstek geschikt om de daadwerkelijke 
politieke participatie van jongvolwassenen in kaart te brengen; 
contact opnemen met een politicus doe je niet zonder dat je de 
politicus eerst online gevolgd hebt (dit proefschrift). 

5. Online politieke activiteiten vergen doorgaans minder inspanning 
en loyaliteit dan traditionele, offline politieke activiteiten, maar 
vormen een wezenlijk onderdeel van de politieke participatie van 
jongvolwassenen (dit proefschrift). 

6. Politieke gesprekken met ouders dragen niet altijd bij aan latere 
politieke participatie (dit proefschrift). 

7. Het is belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de 
effecten van burgerschapsonderwijs op de langere termijn. 

8. De populariteit van demonstraties en protestacties tegen klimaat 
en racisme laat zien dat jongvolwassenen politiek actief zijn. 

9. Het traceren van leerlingen voor vervolgonderzoek na de 
middelbare schoolperiode is geen sinecure. 

10. Een promotietraject is als het rennen van een marathon: je hebt 
een lange adem nodig.
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