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Inleiding

Eén vierde van de bewoners in Brussel is jonger dan 20 jaar. Deze jongeren halen re-
gelmatig de media, waarbij voornamelijk gefocust wordt op alarmerende thema’s als 
onveiligheid, werkloosheid en armoede. Toch bestaat er weinig objectieve kennis over 
de subjectieve leefwereld, het gedrag en de levensloop van die groep. In dit boek tracht 
het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) aan deze leemte tegemoet te komen op basis van 
data die verzameld werden via de recentste JOP-monitor.

Het JOP werd in 2003 opgericht op initiatief van de Vlaamse minister van Binnen-
landse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken. Sinds 2007 is het JOP 
als onderzoekslijn ‘jeugdbeleid’ geïntegreerd binnen het Steunpunt Cultuur, Jeugd en 
Sport van de Vlaamse regering. Het JOP is een interdisciplinair en interuniversitair 
samenwerkingsverband tussen het Leuvens Instituut voor Criminologie (K.U.Leuven), 
de vakgroep sociale agogiek (UGent) en de onderzoeksgroep Tempus Omnia Reve-
lat (TOR) van de vakgroep sociologie (VUB). De coördinatie wordt opgenomen door 
 Nicole Vettenburg van de vakgroep sociale agogiek, UGent.

Het JOP heeft een dubbele opdracht: een systematische ontsluiting van bestaand on-
derzoek in Vlaanderen en de uitbouw van recurrente metingen om de leefwereld van 
jongeren en de evoluties hierbinnen in beeld te brengen. Om de eerste opdracht tot 
een goed einde te brengen, inventariseert en synthetiseert het JOP continu het jeugd-
onderzoek. Elk afgerond Vlaams jeugdonderzoek wordt overzichtelijk samengevat in 
een gedetailleerde onderzoeksfi che die alle relevante informatie weergeeft. Al deze 
fi ches (vandaag zijn dit er meer dan 700) worden online ter beschikking gesteld op de 
website van het JOP (www.jeugdonderzoeksplatform.be) en vormen de basis voor het 
opmaken van syntheses. Een eerste synthese op basis van deze inventarisering werd 
gepubliceerd in boekvorm met als titel Jongeren van nu en straks (Vettenburg, Elchar-
dus & Walgrave, 2006).

Met het oog op de uitbouw van recurrente metingen bij de Vlaamse jongeren heeft het 
JOP een jeugdmonitor ontwikkeld. Dat is een periodiek onderzoek naar de leefom-
standigheden, de leefwereld en het gedrag van Vlaamse jongeren. De bedoeling van 
de monitor is het leven van de jeugd over de tijd heen in kaart te brengen en trends 
uit te zetten om de jeugd zelf, het werkveld, beleidsmakers en wetenschappers beter 
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te informeren. Om veranderingen over de tijd te bestuderen is een gestandaardiseerde 
procedure nodig die op verschillende tijdstippen herhaald kan worden. Daarom werd 
gekozen voor een surveymethode, meer bepaald voor een weerkerend crosssectioneel 
onderzoek. De eerste monitor (JOP-monitor 1) werd in 2005-2006 afgenomen bij 2503 
jongeren van 14 tot 25 jaar oud. Een eerste analyse van die gegevens werd gepubli-
ceerd onder de titel Jongeren in cijfers en letters (Vettenburg, Elchardus & Walgrave, 
2007). De monitor leverde echter zoveel informatie op dat er in 2009 een tweede boek 
gepubliceerd werd op basis van dezelfde cijfers, met een uitdieping van verschillende 
thema’s uit JOP-monitor 1: Jongeren binnenstebuiten (Vettenburg, Deklerck & Sion-
gers, 2009). Ondertussen werd in 2008 een tweede monitor afgenomen (JOP-monitor 
2), waarbij de leeftijd van de bevraagde jongeren werd uitgebreid naar 12- tot 30-jari-
gen. De neerslag van deze resultaten kan teruggevonden worden in het boek Jongeren 
in cijfers en letters. Bevindingen uit JOP-monitor 2 (Vettenburg, Deklerck & Siongers, 
2010).

Het huidige boek is verschillend van alle vorige JOP-publicaties en toch ook weer niet. 
Het is verschillend omdat we voor een andere onderzoekspopulatie hebben gekozen. 
Deze keer bevragen we niet de Vlaamse, maar wel de Brusselse jongeren. We doen 
dit omdat we geïnteresseerd zijn in de jongeren die opgroeien in een grootstedelijke 
context. Ook de onderzoeksmethodologie is anders. Ditmaal hebben we ervoor geop-
teerd om gebruik te maken van een scholenonderzoek in plaats van een postenquête. 
Tachtig procent van de Nederlandstalige secundaire scholen van Brussel werkte mee 
aan ons onderzoek. Een aantal klassen van deze scholen maakte enkele lesuren vrij 
om de leerlingen de schriftelijke vragenlijst te laten invullen. Alle informatie over het 
onderzoek werd neergeschreven in een technisch verslag (JOP, 2011), dat u terugvindt 
op onze website.

De twaalf hoofdstukken van dit boek kunnen zelfstandig worden gelezen. Toch vinden 
we op basis van de inhoud van de hoofdstukken ook een aantal clusters terug. De twee 
eerste hoofdstukken zijn algemeen en beschrijvend van aard. Het eerste hoofdstuk ‘De 
Brusselse jeugd onderzocht’ beschrijft het onderzoek en de onderzoekspopulatie; het 
tweede hoofdstuk ‘Het schoolwelbevinden in Brussel’ beschrijft het welbevinden van 
de bevraagde jongeren op school. Hoewel dit tweede hoofdstuk voornamelijk focust 
op welzijn tussen de schoolmuren, zal blijken dat factoren van buiten de schoolmu-
ren hierbij nooit weggedacht kunnen worden. Een tweede cluster van hoofdstukken 
beschrijft de manier waarop jongeren hun identiteit vorm proberen te geven, hoe ze 
hun weg zoeken in het Brusselse verenigingsleven, welke consumptiepatronen ze zich 
eigen hebben gemaakt en welk ideaalbeeld ze vooropstellen voor hun verdere levens-
loop. Een derde cluster behandelt verschillende vormen van intercultureel contact. 
Welke houdingen nemen verschillende etnische en religieuze groepen aan ten opzichte 
van elkaar en in welke mate zijn ze bereid elkaar echt te ontmoeten? Een laatste cluster 
behandelt de grootstedelijke problematiek van alcohol- en softdrugsgebruik, jongeren-
geweld, onveiligheidsgevoelens en de dunne lijn tussen daderschap en slachtoffer-
schap.
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We willen hier ten slotte nog degenen bedanken die ons hebben geholpen dit project 
te organiseren. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar onze opdrachtgever, Pascal 
Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, en naar de 
Vlaamse overheid, Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Zij heb-
ben dit boek mee mogelijk gemaakt. Niet het minst gaat onze dank ook uit naar de 
scholen en alle Brusselse jongeren die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Zonder 
hen hadden we dit project nooit kunnen realiseren.
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1. De Brusselse jeugd onderzocht

Mark Elchardus, Lilith Roggemans en Jessy Siongers

1. Inleiding

Brussel, onze hoofdstad, is de enige grootstad in ons land die naam waardig. Zij kampt, 
meer dan andere Belgische steden, met een aantal grootstedelijke problemen. Zo ver-
toont de Brusselse bevolking erg veel diversiteit. Eén miljoen mensen met verschillen-
de nationaliteiten, culturen, religies en sociaal-economische posities leven er samen. 
De Brusselse jongeren komen we vaak tegen in verhalen over criminaliteit, armoede en 
werkloosheid. We kennen die jongeren echter slecht omdat er zo bitter weinig onder-
zoek naar Brusselse jongeren bestaat. Die leemte werd pijnlijk aangevoeld omdat het 
Jeugdonderzoeksplatform (JOP) sinds 2007 een stevige traditie van gedegen jeugdon-
derzoek heeft opgebouwd. Er werden de voorbije vier jaar twee monitoren afgenomen 
bij de Vlaamse jeugd, dat wil zeggen: bij de jeugd die leeft in het Vlaams Gewest. Om-
dat het fi nancieel onhaalbaar is via gewoon steekproefonderzoek de Nederlandstalige 
of Vlaamse jeugd in Brussel bij een onderzoek te betrekken, bleef het onderzoek van 
het JOP steeds beperkt tot de jongeren die in het Vlaams Gewest wonen. Het Brusselse 
onderzoeksluik dat in dit boek wordt gepresenteerd, wil die leemte opvullen. Het leek 
ons uitermate belangrijk dat te doen, enerzijds omdat de Brusselse jongeren zo slecht 
gekend zijn, terwijl er over hen zoveel, doorgaans alarmerende verhalen circuleren, 
anderzijds omdat we hen willen vergelijken met de jongeren uit Vlaanderen zoals die 
via de JOP-monitoronderzoeken in beeld werden gebracht.

Het bleek, in het korte tijdsbestek dat ons voor de voorbereiding van dit onderzoek was 
toegemeten, niet mogelijk voldoende partners te vinden en een toereikend fi nancieel 
draagvlak te creëren voor een onderzoek bij alle jongeren die in Brussel wonen. Daarom 
werd het onderzoek beperkt tot de ‘Vlaamse Brusselse jongeren of de Brusselse Vlaamse 
jongeren’. Dat leek ook verantwoord omdat het vergelijken met de jongeren uit het Vlaams 
Gewest een van de doelstellingen is. Het blijkt echter niet zo gemakkelijk die groep juist 
af te bakenen en te identifi ceren. Daarom werd gekozen voor de jongeren die in Brussel 
les volgen in het Nederlandstalige onderwijs. Dat is de onderzoeksbevolking. De grote 
meerderheid van die jongeren (70%) woont ook in Brussel, in de 19 gemeenten. Bij het 
voorstellen van de gegevens over de jongeren in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs 
zullen we ook steeds onderscheid maken tussen degenen die in Brussel wonen en dege-
nen die van buiten Brussel, doorgaans uit de Rand, naar Brusselse scholen komen.
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In dit inleidende hoofdstuk bespreken we allereerst een aantal aspecten van de sociaal-
economische situatie in Brussel. Daarbij hebben we aandacht voor vier aspecten: de-
mografi e, armoede, multiculturaliteit en onderwijs.

In een tweede luik van dit hoofdstuk verduidelijken we een aantal belangrijke aspecten 
van dit onderzoek, zoals het onderzoeksdesign, de steekproef en de representativiteit. 
We belichten daarbij ook de grote voordelen van een scholenonderzoek voor het berei-
ken van de Brusselse jongeren. We maken ook plaats voor een eerste beschrijving van 
de door ons onderzochte groep jongeren. We willen weten hoe ze verdeeld zijn naar 
etnische origine, religie en sociaal-economische achtergrond.

Het laatste luik van dit hoofdstuk is van een meer technische aard. Door de grote cultu-
rele diversiteit van de Brusselse bevolking en de hieruit voortkomende beperkte kennis 
van het Nederlands van de leerlingen werd een aantal vragen door een deel van de 
leerlingen niet beantwoord. Dit zorgt ervoor dat een deel van onze data gemist wordt. 
We geven in het laatste deel van dit hoofdstuk een beschrijving van die situatie en leg-
gen uit hoe we daaruit voortvloeiende problemen hebben opgelost.

2. Brussel

2.1 Multiculturele stad

De natuurlijke aangroei van de Brusselse bevolking levert sinds 2003 de grootste bijdrage 
aan de bevolkingsgroei. Migrantenstromen oefenen daarnaast de grootste invloed uit op 
de samenstelling van de Brusselse bevolking. De interne migratie – dat is de migratie 
tussen Brussel en de twee andere gewesten – is negatief. In 2007 bijvoorbeeld verlieten 
90.000 Brusselaars de stad en kwamen 78.000 Vlamingen en Walen in Brussel wonen; 
hierdoor verliest Brussel 12.000 inwoners. Dat verlies wordt ruimschoots gecompenseerd 
door internationale migratie. In 2007 stond het internationale migratiesaldo op 20.000. Dat 
is het verschil van het aantal nieuwe internationale migranten en het aantal migranten die 
ons land verlaten. Ongeveer één derde van de bevolkingsuitwisseling tussen België en het 
buitenland gebeurt via Brussel. Brussel is de Belgische poort op de wereld. We kunnen 
stellen dat migratie de belangrijkste demografi sche factor in de bevolkingssamenstelling 
van het Brussels Gewest vormt (Deboosere, Eggerickx, Van Hecke & Wayens, 2009).

Van de 1.048.491 in 2008 getelde Brusselaars hadden 295.043 of 28% niet de Belgische 
nationaliteit (Deboosere et al., 2009). Ook de Brusselse jongeren hebben een zeer uit-
eenlopende afkomst, één op de vijf kinderen in de leeftijdscategorie tot 14 jaar heeft een 
buitenlandse nationaliteit. Dat cijfer geeft een vertekend beeld van de reële diversiteit van 
de Brusselaars, aangezien het uitsluitend gebaseerd is op nationaliteit, terwijl jongeren op 
grond van hun nationale en etnische afkomst zich met een bepaalde nationaliteit identifi -
ceren (Rea, Nagels & Christiaens, 2009). De nationaliteit geeft bijzonder slecht rekenschap 
van de grote diversiteit in afkomst en culturele achtergrond van de Brusselse bevolking.
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Houden we rekening met de nationaliteit bij de geboorte, dan is 46% van de Brusselse 
bevolking niet van Belgische origine. Voegen we daar de kinderen aan toe die geboren 
zijn als Belg uit ouders die migreerden, dan is meer dan 50% van de Brusselse bevol-
king ofwel afkomstig uit het buitenland ofwel geboren uit ouders die migreerden. De 
bevolking van Marokkaanse afkomst vormt in dat opzicht de belangrijkste groep. In 
2001 maakte deze groep bijna 13% van de Brusselse bevolking uit. De afgelopen jaren 
is de diversiteit naar het land van herkomst nog toegenomen. Nieuwe migranten zijn in 
toenemende mate afkomstig uit Oost-Europese landen (met Polen en Bulgarije op kop) 
of uit Subsaharisch Afrika (Deboosere et al., 2009). Dat karakter van Brussel wordt 
dikwijls weergegeven door te stellen dat het een kosmopolitische stad is, een stad van 
wereldburgers zonder nationale bekrompenheid of vooroordelen. Het is natuurlijk zeer 
de vraag of grote diversiteit ook leidt tot kosmopolitisme. Dat zal onder meer in verdere 
hoofdstukken worden onderzocht. Brussel is daarvoor een uitgelezen site. Het is een 
stad met een bijzonder grote, in de rest van het land ongekende diversiteit.

De migratiestromen die deze diversiteit hebben gecreëerd, zijn sociaal-economisch niet 
neutraal. De instroom in de stad bestaat vooral uit laaggeschoolde en sociaal-econo-
misch achtergestelde groepen. Daarenboven verlaten heel wat hoogopgeleide twee-
verdieners de stad wanneer ze beginnen aan de uitbouw van hun gezin. Dat maakt 
armoede in Brussel tot een steeds dringendere problematiek.

2.2 Jonge stad

Brussel is niet alleen Belgiës poort op de wereld, het is ook het enige verjongende gewest. 
In 1970 had Brussel nog de oudste bevolking van het koninkrijk. Sindsdien is de bevolking 
van het Brussels Gewest door migratie verjongd en uitgegroeid tot de jongste bevolking 
van België (Rea et al., 2009). Dat blijkt onder meer uit een hoog geboortecijfer1: in Brussel 
bedroeg dit in 2007 15.7‰; ter vergelijking: in Vlaanderen was het geboortecijfer in dat-
zelfde jaar 10.7‰ en in Wallonië 11.3‰ (FOD Economie, 2007). Jongeren van minder dan 
20 jaar oud (248.915) maken 24,1% van de Brusselse bevolking uit en de jongeren van 
minder dan 25 jaar (317.280) zijn goed voor 30.8%. In Vlaanderen bedraagt het aandeel 
-25-jarigen 28% en het aandeel jonger dan 20 jaar 22.1% (FOD Economie, 2007).

De leeftijdsstructuur van de (interne en internationale) migranten heeft een belangrijke 
impact op de leeftijdsstructuur van de Brusselse bevolking. Brussel is het enige gewest 
waarin een relatieve verjonging van de bevolking (lichte toename van het aandeel 
minder dan 20-jarigen en afname van het aandeel 60-plussers) wordt vastgesteld. Er 
worden wel grote verschillen vastgesteld tussen de verschillende gemeenten of wijken 
binnen het gewest. Zo omsluit het Brussels Gewest vandaag zowel de jongste gemeente 
(Sint-Joost-ten-Node) als een van de oudste gemeenten (Ganshoren) van België.

1.  Geboortecijfer = (aantal geboorten/totale populatie (jaargemiddelde))*1000; kan gelezen worden als het 
aantal geboorten per duizend inwoners.
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De leeftijdsstructuur van de immigratie toont duidelijk aan dat vooral jongeren in 
de hoofdstad komen wonen. Als belangrijkste oorzaak zien Deboosere et al. (2009) 
hier het onderwijsaanbod van Brussel. Met zijn ruime opleidingsaanbod in een open 
culturele omgeving trekt Brussel veel jongeren uit Vlaanderen en Wallonië aan, maar 
ook buitenlandse jongeren die na hun studies willen komen werken voor de Europese 
instellingen en hun satellietorganisaties. Velen blijven in Brussel wonen na het afstu-
deren. Jonge werknemers, zeker in een periode waarin ze nog geen kinderen hebben, 
vormen een tweede belangrijke groep die in de hoofdstad komt wonen in de nabijheid 
van hun werk. Ook de internationale migratie is hoofdzakelijk jong. Zowel de migratie 
van EU-burgers als van burgers van buiten de EU heeft een overheersend jonge leef-
tijdsstructuur. Het resultaat zorgt voor een oververtegenwoordiging van jongvolwasse-
nen in Brussel in vergelijking met de rest van het land. Dat draagt sterk bij tot de kwa-
liteit van het sociale en culturele leven in de hoofdstad, wat de aantrekkingskracht op 
buitenlandse, hoogopgeleide jongvolwassenen nog vergroot. De combinatie van een 
hogere vruchtbaarheid van de internationale migranten met een jonge leeftijdsstruc-
tuur genereert jaar na jaar een stijgend aantal geboorten (Deboosere et al., 2009).

Dat alles zou van Brussel niet alleen een levendige, maar ook een zeer dynamische en 
toekomstgerichte stad kunnen maken. Dezelfde ontwikkelingen leiden echter ook tot 
veel armoede en groeiende ongelijkheid.

2.3 Arme stad

De sociale situatie in Brussel is ronduit zorgwekkend. In Brussel leeft 28% van de 
bevolking onder de armoedegrens, tegenover 19% in Wallonië en 11% in Vlaanderen. 
Van de Brusselaars onder de 18 jaar leeft 27% in een gezin dat door werkloosheid 
wordt getroffen, tegenover 18% in Wallonië en 8% in Vlaanderen. Het Brussels Gewest 
wordt, net als alle grote internationale steden, gekenmerkt door een duidelijke polari-
satie tussen een grote groep armen enerzijds en een oververtegenwoordiging van rijke 
tot zeer rijke inwoners anderzijds (Janssens, Carlier & Van de Craen, 2009).

Waar de gemiddelde jeugdwerkloosheid van de EU-15 17% bedraagt voor de 15- tot 
24-jarigen, bedraagt deze voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 35% (vergelijk met 
Wallonië 31% en Vlaanderen 12.5%) (Oeso-landenrapport, 2007).

De Welzijnsbarometer van 2010 (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brus-
sel, 2010) wijst erop dat Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van ar-
moede in de dichtbevolkte buurten van de zogeheten ‘arme sikkel’ in het centrum van 
de stad, met name de zone van Laag-Sint-Gillis, Kuregem, de Marollen en het zuidelijke 
deel van de vijfhoek, Laag-Molenbeek, Laken, Laag-Schaarbeek en Sint-Joost-ten-No-
de. Uitgerekend in die buurten wonen veel gezinnen met jonge kinderen. De werkloos-
heidsgraad bedraagt er meer dan 25% voor de bevolking in haar geheel en meer dan 
40% (!) bij jongeren. Het aandeel huishoudens die leven van een OCMW-uitkering, is 
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er tot vijfmaal hoger dan in de rest van het gewest. In sommige wijken groeit bijna een 
op de twee kinderen op in een huishouden zonder inkomen uit arbeid.

Een groot aandeel van de Brusselaars leeft in fi nanciële moeilijkheden. Meer dan één 
op de vier Brusselaars moet rond zien te komen met een inkomen onder de armoede-
risicogrens (€ 899 per maand voor een alleenstaande). Brussel is het gewest met het 
hoogste percentage van de bevolking onder de armoederisicogrens.

Hoewel tewerkstelling niet altijd voldoende beschermt tegen de risico’s op armoede en 
sociale uitsluiting, moet de belangrijkste oorzaak van de grote fi nanciële kwetsbaar-
heid van de Brusselse bevolking gezocht worden in de lage tewerkstellingsgraad. De 
Brusselse tewerkstellingsgraad blijft onder het niveau van het land en van Vlaanderen 
en onder de Europese doelstelling. Laaggeschoolden hebben het minste toegang tot 
de arbeidsmarkt, net als Brusselaars met een niet-Europese nationaliteit. De werkloos-
heidsgraad2 voor laagopgeleiden (maximaal diploma lager secundair onderwijs) ligt op 
26.3% in Brussel (15.9% voor de totale bevolking) en op 13.7% in België (8.0% voor 
de totale bevolking). (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel, 2010).

Eind december 2009 leefden in Brussel meer dan 32.000 huishoudens met een leefl oon 
of equivalent leefl oon. Hun aandeel in de bevolking is bijna driemaal zo hoog als in 
het land in zijn geheel. Het aandeel gerechtigden op een leefl oon varieert sterk met de 
leeftijd. Bij de bevolking op actieve leeftijd (18-64 jaar) ontvangt 4.6% een leefl oon of 
equivalent leefl oon. Het aandeel bij de Brusselse jongeren (18-24-jarigen) ligt opval-
lend veel hoger (8.7%).

In januari 2010 ontvingen 102.147 Brusselaars een werkloosheidsuitkering. De Brus-
selse werkloosheidsgraad is tweemaal zo hoog als in het land. De werkloosheidsgraad 
is het hoogst voor jongvolwassenen. Iets minder dan een derde van de jongvolwassen 
Brusselaars (15-24 jaar) die zich aanbieden op de arbeidsmarkt, blijft werkloos. Brus-
sel is bovendien het gewest met de sterkste groei van het aantal werkzoekenden. Het 
aantal werkzoekenden steeg in alle leeftijdscategorieën, maar de stijging is het grootst 
bij de 50-plussers en bij de mannen. De stijging bij de Brusselaars jonger dan 40 jaar 
brengt een einde aan een daling tussen 2006 en 2008. De stijging van het aantal zeer 
langdurig werkzoekenden (meer dan vijf jaar) is onrustwekkend (+6.6% tussen 2008 
en 2009). In 2009 gaat het om bijna 20.000 mensen (Observatorium voor Gezondheid 
en Welzijn van Brussel, 2010).

Iets meer dan een derde van alle Brusselse kinderen en jongeren groeit op in een huis-
houden zonder inkomen uit arbeid, tweemaal zoveel als in het land. 28% van de Brus-
selse baby’s wordt geboren in een huishouden zonder inkomen uit arbeid. Bijna één op 
de drie kinderen die in Brussel worden geboren, wordt geboren in armoede. De sociale 
ongelijkheid binnen het gewest is groot en neemt zelfs toe. Maar ook de verschillen tus-

2.  De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkenden + werklozen) 
van 15 tot 64 jaar weer.
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sen het Brussels Gewest en zijn omgeving zijn groot. De kloof tussen de huishoudens 
met de hoogste en de laagste inkomens stijgt in het hele land, maar is het grootst in het 
Brussels Gewest (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel, 2010). Dat 
wordt mooi geïllustreerd aan de hand van de Gini-index na belastingen, deze is in de 
periode tussen 1990 en 2007 toegenomen in het gehele land, maar het sterkst in Brus-
sel. In 2007 bedroeg deze parameter voor inkomensongelijkheid in Brussel .366 en in 
Vlaanderen .304 (Gini België = .312).

De sociale ongelijkheid heeft duidelijk gevolgen voor de gezondheid van de Brusselaars. 
Verschillende indicatoren wijzen op een grote ongelijkheid tussen de arme en rijke, 
laaggeschoolde en hooggeschoolde Brusselaars. Er zijn verschillen voor alle aspecten 
van gezondheid. De eerste verschillen zien we al bij de geboorte. Kinderen die geboren 
worden in een huishouden zonder inkomen uit arbeid, hebben twee keer meer kans 
om dood geboren te worden of te sterven in de eerste levensmaand dan kinderen in een 
tweeverdienersgezin. Dat verschil is de laatste tien jaar enkel toegenomen (Observatori-
um voor Gezondheid en Welzijn van Brussel, 2009). Het aandeel Brusselaars die aange-
ven dat ze in slechte gezondheid verkeren, is bij de inwoners zonder diploma secundair 
onderwijs (42.6%) tweemaal hoger dan bij de inwoners met een diploma van het hoger 
onderwijs (19%). Ook objectieve gezondheidsmaten leggen hetzelfde pijnpunt bloot. 
Brusselaars zonder diploma hebben tot 3.5 keer meer kans om obees te worden en tot 
vier keer meer kans om diabetes te krijgen. De geestelijke gezondheidstoestand van de 
Brusselse bevolking is eveneens gekleurd door een sociale gradiënt. Meer dan een derde 
van de volwassenen zonder diploma heeft last van slaapstoornissen (20.6% bij hoogop-
geleiden) en een kwart van hen vertoont depressiestoornissen (9.3% bij hoogopgelei-
den) (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel, 2010). Daarenboven is 
de toegang tot gezondheidszorg voor vele Brusselaars een probleem. In 2008 verklaarde 
meer dan een kwart van de Brusselse huishoudens en bijna vier op de tien Brusselse 
gezinnen met een laag inkomen (1ste kwintiel) dat ze gezondheidszorg hebben moeten 
uitstellen om fi nanciële redenen. Deze cijfers liggen beduidend hoger dan de Belgische 
cijfers: in het gehele land rapporteren 15% van de bevolking en een kwart van de ge-
zinnen met een laag inkomen dat ze gezondheidszorg moeten uitstellen. Ten slotte ligt 
ook de gemiddelde levensverwachting in de rijkste gemeenten van het Brussels Gewest 
voor mannen meer dan drie jaar hoger dan in de armste gemeenten; voor vrouwen is 
het verschil 3.1 jaar (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel, 2010).

2.4 Onderwijs in Brussel

Brussels onderwijs bestaat niet. Onderwijs is in België de exclusieve bevoegdheid van de 
gemeenschappen. Vandaar dat men in Brussel twee totaal onafhankelijke onderwijsstruc-
turen heeft met respectievelijk de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap als bevoegde 
overheid. Het Franstalige onderwijs neemt bijna 80% van de leerlingen voor zijn reke-
ning, het Nederlandstalige onderwijs zo’n 17%. De rest van de leerlingen is verdeeld over 
de Europese en internationale scholen, die op hun beurt ook totaal onafhankelijk van 
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beide gesubsidieerde systemen functioneren. Een structurele link tussen deze verschil-
lende actoren of een overkoepelende overlegstructuur ontbreekt (Janssens et al., 2009).

De twee onderwijssystemen verschillen in hun fi nanciële draagkracht. Voor een leer-
ling in het basisonderwijs trekt de Vlaamse Gemeenschap 22.7% meer uit dan de 
Franstalige Gemeenschap, voor een leerling in het secundair onderwijs 18.1% meer.

In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
veel meer leerlingen die niet op leeftijd zitten. Het zijn vooral de leerlingen die in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf wonen die een belangrijke leerachterstand laten 
optekenen, een achterstand die in het secundair onderwijs verder oploopt.

Ook het aantal leerlingen die zonder diploma de school verlaten, ligt in Brussel signifi -
cant hoger dan in de rest van het land. Waar in België in zijn geheel zo’n 17% van de 
jongeren in de leeftijdscategorie van 20 tot 24 jaar geen diploma secundair onderwijs 
heeft – wat binnen de Europese context al slecht is – loopt dat cijfer in Brussel in 2007 
op tot 28%. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal jongeren tussen 18 en 25 
jaar die het onderwijs al hebben verlaten zonder diploma secundair onderwijs en die 
geen opleiding volgen in Brussel, ongeveer 24% bedraagt. In de Lissabon-akkoorden 
‘Onderwijs en opleiding 2010’ wordt een benchmark van 10% vooropgesteld (bron: 
Arbeidsmarktenquête, cijfers: Agers-DRI-IWEPS).

Zo’n 16% van de leerlingen uit het Franstalige en het Nederlandstalige onderwijs in 
Brussel komt van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral uit Vlaanderen 
(zo’n 13%). Anderzijds zijn er veel minder leerlingen uit Brussel die naar scholen in 
Vlaanderen of Wallonië gaan.

Brussel wordt niet alleen gekenmerkt door een hoge mate van diversiteit, maar kent ook 
een grote mate van ruimtelijke segregatie. Ruim 30% van de leerlingen in het Brusselse 
leerplichtonderwijs woont in een achtergestelde buurt. Dat gaat eveneens gepaard met 
onderwijssegregatie, waarbij er een polarisatie dreigt te ontstaan met een oververtegen-
woordiging van gettoscholen en probleemscholen enerzijds en meer elitaire scholen 
met rijke Brusselaars aangevuld met leeftijdsgenoten uit Vlaams- en Waals-Brabant an-
derzijds (CCFEE, 2008). Hiernaast trekken ook de Europese en internationale scholen 
een select publiek aan (Janssens, Carlier & Van de Craen, 2009).

Onderwijs zou een belangrijke sleutel kunnen vormen voor een preventief armoede-
beleid. De schoolachterstand en het lage opleidingsniveau van een belangrijk deel van 
de jonge Brusselaars zijn echter bijzonder onrustwekkend. De helft van de jongens in 
het eerste leerjaar secundair onderwijs heeft minstens één jaar schoolse vertraging. 
Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters (met maximaal een diploma lager secundair 
onderwijs) is veel hoger in het Brussels Gewest dan in de rest van het land. Dat is des te 
problematischer, omdat de inschakeling van laaggeschoolde Brusselaars op de arbeids-
markt zeer moeilijk is (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel, 2010).

58% van de leerlingen in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs volgt les in het aso, 
6% in het kso; 17% van de leerlingen volgt op school een technische richting en 18% 
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volgt een beroepsopleiding. Ter vergelijking: in het Vlaamse onderwijs volgt 39% les in 
het aso, 2% in het kso. Het tso en het bso vertegenwoordigen respectievelijk 31% en 
27% van de leerlingpopulatie in het secundair onderwijs. De leerlingen in het Brusselse 
onderwijs volgen dus meer dan in Vlaanderen les in het algemeen secundair onder-
wijs. In het bso en tso zijn allochtone leerlingen sterk oververtegenwoordigd. Ook de 
schoolse achterstand is sterk gelieerd met een allochtone origine. De helft van de jon-
geren met een vreemde nationaliteit heeft in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs 
minstens één jaar schoolvertraging opgelopen, bij de autochtone bevolking bedraagt 
dat percentage 16% (Departement Onderwijs, 2009).

Het Departement Onderwijs van de Vlaamse regering wijst ook op de slinkende aanwe-
zigheid van het aandeel homogeen Nederlandstaligen in het Nederlandstalige Brusselse 
onderwijs. In het schooljaar 1995-1996 was nog 71% van de leerlingen Nederlandsta-
lig, maar dat percentage daalde tot 41% in het schooljaar 2003-2004. De meest recente 
cijfers voor het schooljaar 2009-2010 tonen aan dat slechts 36% van de leerlingen van 
het Brusselse Nederlandstalige onderwijs thuis met de moeder Nederlands spreekt.

3. Opzet onderzoek

Zowel voor JOP-monitor 1 als voor JOP-monitor 2 werd geopteerd voor het afnemen 
van een postenquête. Bij het afnemen van de Brusselse monitor werd gekozen voor 
een scholenonderzoek. De onderzoekspopulatie, namelijk de Nederlandstalige Brus-
selse jongeren, leent zich hier goed voor. Deze methode biedt drie grote voordelen ten 
opzichte van het persoonlijke interview. Ten eerste liet ze ons toe de onderzoeksbe-
volking duidelijk af te bakenen. Ten tweede maakte ze die onderzoeksbevolking be-
reikbaar. Ten derde maximaliseerde het klassikaal afnemen van de vragenlijst de kans 
dat iedereen in de onderzoeksbevolking ook zou worden bereikt, ook degenen die van 
vreemde origine zijn en de Nederlandse taal niet vlot hanteren en die doorgaans niet 
antwoorden op postenquêtes of weigeren deel te nemen aan face-to-face interviews. 
Het opteren voor een scholenonderzoek heeft ook negatieve gevolgen, met name voor 
de vergelijking met de vorige JOP-onderzoeken. Omdat de verschillende datasets door 
middel van een verschillend onderzoeksdesign werden verzameld (scholenonderzoek 
en postenquête), wordt de vergelijking tussen beide gegevensbestanden bemoeilijkt. 
Het grootste verschil tussen beide methoden schuilt in de datastructuur van beide 
onderzoeken. Een scholenonderzoek genereert gegevens die een schoolstructuur ver-
tonen, terwijl dat niet het geval is bij een postenquête. Leerlingen binnen een school 
zijn homogener dan leerlingen van andere scholen. Deze homogeniteit kan te wijten 
zijn aan de aselecte verdeling van leerlingen over de scholen, aan de wederzijdse beïn-
vloeding van leerlingen of aan de impact van schoolkenmerken. We zullen in dit boek 
de Brusselse data wel vergelijken met de Vlaamse data, maar hierbij is het belangrijk 
de verschillen in onderzoeksdesign steeds in het achterhoofd te houden.
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De jongeren in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs zijn tussen 12 en 20 jaar oud. 
Omdat de ideale formulering van de vragen voor een 12-jarige respondent sterk ver-
schilt van deze voor een 18-jarige, werd de JOP-monitor opgesplitst in een vragenlijst 
voor jongeren uit de eerste graad secundair onderwijs (voornamelijk 12- en 13-jarigen) 
enerzijds en een vragenlijst voor leerlingen uit de tweede en de derde graad secundair 
onderwijs (voornamelijk 14 jaar en ouder) anderzijds. De vragenlijst voor de jongsten 
is korter en behandelt minder thema’s, waardoor het invullen minder tijdsintensief is. 
Bovendien werden de vragen eenvoudiger geformuleerd. Dat verschil in vragenlijst 
tussen de twee leeftijdsgroepen heeft ook gevolgen voor de analyses. Sommige thema’s 
werden in beide datasets bevraagd en kunnen dus beschreven worden voor de gehele 
leeftijdsgroep. Toch zijn er ook vragenreeksen die enkel werden bevraagd bij de 14- tot 
18-jarigen. Belangrijk te vermelden hierbij is dat voor beide datasets ook andere scha-
len werden berekend. De beschrijving van die schalen staat uitgebreid besproken in het 
technische verslag. Wanneer welke data worden gebruikt, zal steeds duidelijk vermeld 
worden in de tekst en in de tabellen.

Alle scholen die Nederlandstalig onderwijs aanbieden in het secundair onderwijs, be-
horen tot de steekproef, behalve het buso (buitengewoon secundair onderwijs) en de 
OKAN-klassen (onthaalklassen anderstaligen). In totaal werden 42 scholen aangeschre-
ven om mee te werken aan het onderzoek. Na meermaals contact zegden 34 scholen 
(80.9%) hun medewerking toe. Van deze 34 scholen die bereid waren mee te werken 
aan het onderzoek, werden in 32 scholen ook effectief leerlingen bevraagd. Twee scho-
len konden onmogelijk de nodige lesuren vrijmaken voor het afnemen van de enquête. 
Dat brengt de totale responsrate op schoolniveau op 76.2%.

Per school werd een random selectie gemaakt van de klassen die bevraagd zouden 
worden. Dat gebeurde op basis van het studiejaar en de onderwijsvorm. In totaal zaten 
2837 leerlingen in de steekproef, hiervan hebben 88.6% of 2513 leerlingen effectief een 
vragenlijst ingevuld. Een 300-tal leerlingen uit onze steekproef werd niet bevraagd, dat 
komt door afwezigheid door ziekte van de leerlingen of door afwezigheid van bepaalde 
klassen vanwege een uitstap.

Het gebruik van een schoolenquête heeft het voordeel dat alle jongeren die geselec-
teerd worden en die op het moment van de afname van de enquête op de school aan-
wezig zijn, ook effectief bevraagd worden. Bovendien werkte maar liefst 76% van de 
Brusselse scholen effectief mee aan het onderzoek. Dat maakt dat de representativiteit 
van de data in termen van het aantal ingevulde vragenlijsten erg hoog is. Afwijkingen 
van deze representativiteit worden bijgesteld aan de hand van wegingen (rekening 
houdend met geslacht, onderwijsvorm en onderwijsnet). Verder in dit hoofdstuk gaan 
we hier uitgebreider op in.

De erg hoge respons zorgt ervoor dat onze steekproef representatief is, wat maakt 
dat deze gegevens niet alleen iets vertellen over de 2500 bevraagde leerlingen, maar 
ook over leerlingen van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs in het algemeen. 
Wat we niet mogen doen, is deze gegevens lezen als gegevens over de Brusselse 
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jeugd, want er werden enkel leerlingen van Nederlandstalige scholen bevraagd. Bo-
vendien zijn in dit onderzoek ook leerlingen bevraagd die wel les volgen in Brussel, 
maar niet in Brussel wonen. Toch zullen we in het verdere verloop van dit boek het 
woord ‘Brusselse jongeren’ gebruiken: hiermee bedoelen we steeds de leerlingen die 
les volgen in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs. We zullen ook trachten zo 
vaak mogelijk de vergelijking te maken tussen leerlingen die wel en niet in Brussel 
wonen.

De representativiteit van het onderzoek op school- en klasniveau is erg goed. De ge-
brekkige kennis van het Nederlands van een aantal leerlingen en de lengte van de 
vragenlijst hebben er echter toe geleid dat de leerlingen binnen de voorziene tijd de 
vragenlijst niet volledig konden invullen. Die tijd kon niet onbeperkt worden verlengd 
om de goede gang van zaken in de scholen niet in het gedrang te brengen en ook om-
dat de overgrote meerderheid van de leerlingen de vragenlijst wel binnen de voorziene 
tijdsduur in wist te vullen. Ten gevolge daarvan werd voor een aantal vragen een 
groot aantal ontbrekende antwoorden (‘missings’) genoteerd. De helft van de leerlin-
gen vulde de vragenlijst nagenoeg volledig in (minder dan 10% niet-ingevulde items), 
70% van de leerlingen rapporteerde minder dan 30% niet-ingevulde items. Omdat dit 
probleem werd geanticipeerd, werden groepen leerlingen gevraagd de vragenlijst ofwel 
van in het begin ofwel van in het midden te beginnen in te vullen. Het aantal missende 
antwoorden neemt daarom toe naar het midden en naar het einde van de vragenlijst. 
Dat probleem en de wijze waarop we het opvangen, komen verder in sectie 6 uitvoerig 
ter sprake.

4. Beschrijving van de onderzoeksbevolking

In deze sectie geven we een eerste beschrijving van de door ons onderzochte jongeren. 
De volledige beschrijving volgt in de volgende hoofdstukken. Hier gaat het om een 
eerste kennismaking, met bijzondere aandacht voor de onderscheidende kenmerken 
van deze grootstedelijke leerlingen.

Daarna zullen in de volgende sectie elementen van deze beschrijving worden gebruikt 
om na te gaan hoe representatief onze gegevens zijn. Dat wordt onderzocht door een 
vergelijking te maken van een aantal belangrijke achtergrondkenmerken van de leer-
lingen in onze dataset en de offi ciële gegevens naar sociaal-economische achtergrond 
van de leerlingen in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs.

4.1 Culturele oorsprong

1647 leerlingen of 72.3% van onze steekproef hebben de Belgische nationaliteit, al dan 
niet in combinatie met een andere nationaliteit (zie tabel 1.1). 48% van alle jongeren 
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heeft exclusief de Belgische nationaliteit en 563 leerlingen of 24.7% hebben een dubbele 
nationaliteit. Van deze laatste groep van jongeren met een dubbele nationaliteit waarvan 
één de Belgische is, is de andere nationaliteit in 206 gevallen (37%) de Marokkaanse. 
Van alle jongeren die niet de Belgische nationaliteit hebben, zegt 45% van Marokkaanse 
of Turkse afkomst te zijn, 30% van de leerlingen is van een ander Europees land (voor-
namelijk Frankrijk, Italië en Spanje) afkomstig (zie tabel 1.2). Een kwart van de leerlin-
gen heeft de nationaliteit van een land dat niet in onze lijst werd opgenomen.

Tabel 1.1.  Belgische of niet-Belgische nationaliteit van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het 
Brusselse Nederlandstalige onderwijs.

N % %

Belg 1084 43.3 47.6

Belg + andere nationaliteit 563 22.5 24.7

Andere nationaliteit 632 25.3 27.7

Missing 223 8.9

Totaal 2502 100.0

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 1.2.  Nationaliteit van de leerlingen met een andere nationaliteit dan de Belgische uit het secundair 
onderwijs van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs.

N %

Brits 13 0.9

Congolees 57 4.3

Duits 12 0.9

Frans 69 5.2

Grieks 21 1.7

Italiaans 104 7.9

Marokkaans 423 31.9

Pools 26 1.9

Portugees 26 1.9

Spaans 70 5.4

Turks 172 12.9

Andere 331 25.1

Totaal 1324 100.0

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Nationaliteit zegt niet veel over etnische of culturele afkomst. Daarom kijken we ook 
naar de herkomst van de ouders. We vroegen de leerlingen van welke nationale ori-
gine hun vader en moeder zijn. Tabel 1.3 geeft de frequenties weer. Hieruit blijkt dat 
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bij 37% van de leerlingen vader of moeder van Belgische herkomst is. De grootste 
migrantenpopulatie is van Marokkaanse origine, 27% van de leerlingen zegt dat vader 
of moeder oorspronkelijk van Marokko afkomstig is. Naast de Marokkaanse is ook de 
Turkse gemeenschap relatief groot; bijna 9% van de leerlingen geeft aan van Turkse 
origine te zijn. Eén leerling op de tien zegt dat de ouders komen van een ander Eu-
ropees land, zoals Frankrijk, Italië, Spanje of Duitsland. De ouders van 15% van de 
leerlingen zijn van een andere origine dan de elf landen die in de lijst werden opge-
nomen.

Tabel 1.3.  Afkomst van de ouders van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brusselse Ne-
derlandstalige onderwijs.

Afkomst vader Afkomst moeder

N % N %

Belgisch 751 36.6 756 37.1

Brits 8 0.4 5 0.2

Congolees 57 2.8 56 2.7

Duits 9 0.4 6 0.3

Frans 36 1.8 31 1.5

Grieks 16 0.8 15 0.7

Italiaans 68 3.3 57 2.8

Marokkaans 555 27.0 550 27.0

Pools 13 0.6 15 0.7

Portugees 18 0.9 16 0.8

Spaans 39 1.9 44 2.2

Turks 176 8.6 177 8.7

Andere 307 15.0 312 15.3

Totaal 2053 100.0 2040 100.0

Geen antwoord 458 471

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

We vroegen de leerlingen ook welke taal ze thuis spreken met hun vader en moeder.3 
Tabel 1.4 toont dat 15% van de leerlingen in een gezin woont waar beide ouders Neder-
lands spreken, een groep van 13% spreekt thuis Nederlands en een andere taal. Dus bij 
28% van de leerlingen van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs is Nederlands een 
van de thuistalen. De grootste groep jongeren (meer dan 32%) woont in een uitsluitend 
Franstalig gezin en 28% van de leerlingen spreekt thuis met de ouders een andere taal 
dan het Nederlands of het Frans.

3.  ‘Welke taal spreek je vooral met de volgende personen? Moeder/vader’
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Tabel 1.4.  Thuistaal van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brusselse Nederlandstalige 
onderwijs.

N %

Beide ouders Nederlands 327 15.4

Beide ouders Frans 676 31.8

Nederlands + Frans 225 10.6

Nederlands + andere taal 62 2.9

Frans + andere taal 238 11.2

Beide ouders andere taal 598 28.1

Totaal 2126 100.0

Geen antwoord 376

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 1.5.  Kruistabel Belgische nationaliteit, afkomst ouders en thuistaal van de leerlingen uit het secun-
dair onderwijs van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs.

Belgische nationaliteit Niet-
Belgische 

nationaliteit

Totaal

Taal die leerling spreekt 
met ouders

Afkomst ouders

Beide ouders 
Belg

Eén ouder 
Belg

Geen van de 
ouders Belg

Beide ouders Nederlands 236 32 6 10 284
13.2% 1.8% 0.3% 0.6% 15.8%

Beide ouders Frans 171 142 176 95 584
9.5% 7.9% 9.8% 5.3% 32.6%

Nederlands + Frans 99 69 2 13 183
5.5% 3.8% 0.1% 0.7% 10.2%

Nederlands + andere taal 2 17 18 17 54
0.1% 0.9% 1.0% 0.9% 3.0%

Frans + andere taal 7 33 96 66 202
0.4% 1.8% 5.4% 3.7% 11.3%

Beide ouders andere taal 5 26 226 228 485
0.3% 1.5% 12.6% 12.7% 27.1%

Totaal 520 319 524 429 1792
29.0% 17.8% 29.2% 23.9% 100.0%

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Op basis van deze criteria bakenen we de begrippen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ af. 
Dat is een moeilijke opdracht, en daarom kiezen we ervoor twee defi nities van autoch-
toon te hanteren, een strikte en een ruime betekenis. In de strikte defi nitie geven we 
iemand het label ‘autochtoon’ als die de Belgische nationaliteit heeft, beide ouders van 
Belgische origine zijn en hij thuis enkel Nederlands of Frans praat met de ouders. 28% 
van de leerlingen voldoet aan al deze criteria. 72% van de leerlingen beschouwen we 
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in dit geval als allochtoon. Het is ook mogelijk het criterium ‘autochtoon’ ruimer te 
interpreteren. In dat laatste geval beschouwen we een jongere als autochtoon wanneer 
hij zelf de Belgische nationaliteit heeft, minstens een van de ouder Belg is en hij thuis 
Nederlands of Frans, eventueel in combinatie met een andere taal, spreekt. Wanneer 
we de ruime defi nitie van autochtoon hanteren, kunnen we 45% van de jongeren ca-
tegoriseren als autochtoon. In het verdere verloop van dit hoofdstuk hanteren we wel 
de gegevens gebaseerd op de strikte defi nitie: Belg, beide ouders Belg en Nederlands 
of Frans als thuistaal.

Tabel 1.6 toont een kruistabel tussen het al dan niet in Brussel wonen van de Brusselse 
leerlingen en of ze al dan niet allochtoon zijn. Van deze tabel kunnen we afl ezen dat 
70% van de leerlingen uit het Brusselse Nederlandstalige onderwijs ook in Brussel 
(19 gemeenten) woont. Van de leerlingen die niet in Brussel wonen, maar wel les vol-
gen in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs is 47% van allochtone origine. Als we 
kijken naar de leerlingen die wel in Brussel wonen, stijgt het percentage leerlingen van 
niet-Belgische origine tot 83%. Hieruit kunnen we opmaken dat het vooral de Brusselse 
leerlingen zijn binnen het Brusselse Nederlandstalige onderwijs die van een vreemde 
herkomst zijn. We merken ook grote verschillen op tussen leerlingen die allochtoon 
zijn, maar niet islamitisch – van deze groep woont 65% in Brussel – en allochtone 
leerlingen die wel islamitisch zijn – hiervan woont 89% in een van de 19 gemeenten 
van Brussel.

Tabel 1.6.  Al dan niet allochtoon zijn van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brusselse 
Nederlandstalige onderwijs naar het al dan niet in Brussel wonen.

Woont niet in Brussel Woont in Brussel Totaal

Autochtoon 239
53.3%
57.5%

177
16.9%
42.5%

416
27.8%

100.0%

Allochtoon, niet-moslim 127
28.3%
35.0%

236
22.5%
65.0%

363
24.2%

100.0%

Allochtoon, moslim 82
18.3%
11.4%

637
60.7%
88.6%

719
48.0%

100.0%

Totaal 448
29.9%

100.0%

1050
70.1%

100.0%

1498
100.0%
100.0%

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

We vroegen de leerlingen ook naar hun levensbeschouwing. Tabel 1.7 geeft de verde-
ling weer van de leerlingen naar levensbeschouwelijke achtergrond. Daaruit blijkt dat 
een kwart van de leerlingen zichzelf christelijk noemt. De meerderheid van hen zegt 
gelovig katholiek te zijn, maar niet zo vaak naar de kerk te gaan. De strenggelovige 
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christenen, katholieken en protestanten die regelmatig naar de kerk gaan, vormen sa-
men een groep die een vijfde van de christenen vertegenwoordigt. De moslimjongeren 
zijn het grootst in aantal, 46% van alle bevraagde jongeren zegt moslim te zijn. De 
helft van de moslimjongeren is strikt gelovig, zij zeggen zich strikt aan de geloofsre-
gels te houden. 24% van de bevraagde Brusselse jongeren beschouwt zichzelf als niet 
gelovig, hiertoe rekenen we jongeren die zichzelf als vrijzinnig beschouwen (7.8%), 
zij die zeggen dat ze niet gelovig zijn (12.5%) en de jongeren die aangeven dat ze niet 
geïnteresseerd zijn in godsdienst (3.5%).

Tabel 1.7.  Religieuze overtuiging van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brusselse Ne-
derlandstalige onderwijs.

N % %

Gelovig katholiek, en ik ga regelmatig naar de kerk 59 3.0

Christelijk:
25.2

Gelovig katholiek, maar ik ga niet zo vaak naar de kerk 272 13.8

Gelovig protestant, en ik ga regelmatig naar de kerk 37 1.9

Gelovig protestant, maar ik ga niet zo vaak naar de kerk 10 0.5

Iemand die twijfelt, maar ik ben toch min of meer christelijk 119 6.0

Gelovig moslim, en ik houd me strikt aan de geloofsregels 515 26.2
Moslim:
46.4Gelovig moslim, ik houd me niet strikt aan de geloofsregels 363 18.5

Iemand die twijfelt, maar ik ben toch min of meer moslim 33 1.7

Vrijzinnig (humanisme, zedenleer, moraal) 154 7.8

Niet gelovig:
23.8

Niet gelovig 246 12.5

Alles wat met godsdienst te maken heeft, interesseert
mij niet

68 3.5

Andere 91 4.6 4.6

Totaal 1967 100.0 100.0

Geen antwoord 544

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

4.2 Sociaal-economische situatie

Een aantal vragen peilt naar de sociaal-economische positie van de leerlingen. Hiertoe 
behoren het opleidingsniveau van de ouders en de vraag of de ouders al dan niet be-
roepsactief zijn.

Tabel 1.8 toont het behaalde opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen. 18% 
van de vaders en 19% van de moeders van de Brusselse leerlingen behaalden geen 
diploma van het secundair onderwijs. De cijfers tonen ook dat 38% van de vaders en 
40% van de moeders een diploma secundair onderwijs als hoogste diploma behaalden. 
Eén op de vier vaders en moeders heeft een diploma van het hoger onderwijs behaald, 
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de vaders behalen in deze groep iets vaker een universitair diploma, de moeders vaker 
een diploma van een hogeschool. We merken hier wel op dat we van ongeveer een 
kwart van de leerlingen geen antwoord hebben gekregen op deze vraag, omdat ze de 
vraag niet invulden of omdat ze het antwoord niet kenden.

Tabel 1.8.  Opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brus-
selse Nederlandstalige onderwijs.

Opleiding vader Opleiding moeder

N % Netto % N % Netto %

Geen 138 6.5 8.6 125 5.9 7.3

Lager onderwijs 150 7.1 9.4 207 9.7 12.1

Secundair/middelbaar onderwijs 603 28.5 37.7 676 31.8 39.6

Hoger onderwijs buiten de
universiteit

289 13.7 18.1 346 16.3 20.3

Universitair onderwijs 399 18.9 24.9 338 15.9 19.8

Andere 22 1.0 1.3 17 0.8 0.9

Weet ik niet 514 24.3 420 19.7

Totaal 2115 100.0 100.0 2129 100.0 100.0

Geen antwoord 396 382

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 1.9 geeft de gegevens van het opleidingsniveau van de ouders weer, opgedeeld naar 
het al dan niet in Brussel wonen. Hieruit blijkt dat het vooral de Brusselse jongeren zijn 
die vaker dan de niet-Brusselse medeleerlingen in een gezin opgroeien waar de ouders 
lager opgeleid zijn. 32% van de Brusselse leerlingen heeft een hoogopgeleide moeder; 
bij de leerlingen die niet in Brussel wonen, bedraagt dat percentage 60%. Een kwart van 
de Brusselse jongeren heeft een moeder zonder diploma van het secundair onderwijs; bij 
de leerlingen van buiten Brussel heeft slechts 7% een moeder zonder diploma.

Tabel 1.9.  Opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brus-
selse Nederlandstalige onderwijs naar het al dan niet in Brussel wonen (N = 2502).

Geen diploma 
secundair

%

Diploma 
secundair

%

Diploma hoger 
onderwijs

%

Totaal

%

Woont niet in 
Brussel

Moeder 7.4 33.0 59.6 100.0
Vader 8.3 31.7 60.0 100.0

Woont in Brussel Moeder 24.8 43.2 32.0 100.0
Vader 22.2 41.0 36.8 100.0

Totaal Moeder 19.8 40.3 40.0 100.0
Vader 18.2 38.3 43.5 100.0

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Een tweede belangrijke parameter in de bepaling van de sociaal-economische positie 
van de jongere is het arbeidsstatuut van de ouders. Tabel 1.10 geeft weer hoeveel jon-
geren een vader of een moeder hebben die actief is op de arbeidsmarkt. Onder een 
werkende ouder verstaan we een ouder die werknemer of zelfstandige is of momenteel 
loopbaanonderbreking neemt. De tabel toont dat 80% van de leerlingen een werkende 
vader heeft en 62% een werkende moeder. Tabel 1.11 geeft ons informatie over de werk-
situatie van de ouders op gezinsniveau. Daaruit kunnen we afl eiden dat een tiende van 
de leerlingen opgroeit in een gezin waar geen inkomen uit arbeid wordt gehaald. Een 
derde van de leerlingen geeft aan dat ze slechts één werkende ouder hebben, 26% zegt 
dat enkel de vader werkt en 8% geeft aan dat enkel de moeder een baan heeft. Meer 
dan de helft van de jongeren (55%) leeft in een gezin waar beide ouders werken.

Tabel 1.10.  Arbeidsstatuut van de moeder en de vader van de leerlingen uit het secundair onderwijs van 
het Brusselse Nederlandstalige onderwijs.

Vader Moeder

N % N %

Werkt niet 334 19.6 642 37.6

Werkt 1366 80.4 1066 62.4

Totaal 1700 100.0 1708 100.0

Geen antwoord 811 803

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 1.11.  Arbeidsstatuut van de ouders van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brus-
selse Nederlandstalige onderwijs.

N %

Geen van beide ouders werkt 156 10.2

Vader werkt, moeder niet 399 26.1

Moeder werkt, vader niet 125 8.2

Beide ouders werken 848 55.5

Totaal 1528 100.0

Geen antwoord 983

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 1.12 geeft het arbeidsstatuut van de ouders weer naar het al dan niet in Brussel 
wonen. Hiervan kunnen we afl ezen dat Brusselse jongeren vaker geconfronteerd wor-
den met werkloze ouders dan leerlingen die van buiten Brussel komen. 45% van de 
Brusselse leerlingen leeft in een gezin waar beide ouders actief zijn op de arbeidsmarkt; 
van de leerlingen die van buiten Brussel komen, leeft 76% in een tweeverdienersgezin. 
Een op de zeven Brusselse jongeren is afkomstig uit een gezin waar geen inkomsten ge-
genereerd worden uit arbeid; bij de jongeren die niet in Brussel wonen, is dat één op de 
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vijftig. Gezinnen waar enkel de vader werkt, zijn ook oververtegenwoordigd in Brussel: 
32% van de Brusselse leerlingen ten opzichte van 15% van de leerlingen van buiten 
Brussel zegt dat enkel hun vader actief is op de arbeidsmarkt. In 10% van de Brusselse 
gezinnen werkt enkel de moeder; voor de gezinnen die buiten Brussel wonen, is dat 
6.5%. Het is duidelijk dat de leerlingen van de Brusselse scholen die in Brussel wonen, 
sterk verschillen van hun klasgenoten die buiten Brussel wonen.

Tabel 1.12.  Arbeidsstatuut van de ouders van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brus-
selse Nederlandstalige onderwijs naar het al dan niet in Brussel wonen (N = 2502).

Woont niet in 
Brussel 

%

Woont in Brussel

%

Totaal

%

Geen van beide ouders werkt 2.4 14.1 10.3

Vader werkt, moeder niet 15.3 32.0 26.5

Moeder werkt, vader niet 6.5 9.0 8.2

Beide ouders werken 75.7 44.9 55.1

Totaal 100.0 100.0 100.0

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Deze korte beschrijving van de door ons bevraagde leerlingen legt een aantal pijnpunten 
bloot. De cijfers tonen duidelijk aan dat een groot deel van de leerlingen die les volgen in 
het Nederlandstalige onderwijs, het Nederlands niet als thuistaal hebben. Slechts 25% 
geeft aan thuis met de vader of de moeder Nederlands te spreken, slechts 15% komt uit 
een homogeen Nederlandstalig gezin. Vier op de tien leerlingen spreken thuis Frans en 
een derde spreekt nog een andere taal. Deze grote taaldiversiteit kunnen we verklaren 
door het aantal jongeren dat van allochtone afkomst is. 37% van de leerlingen geeft 
aan dat beide ouders Belgisch zijn, een even groot deel van de leerlingen is van Turkse 
of Marokkaanse origine, een kleine 10% is afkomstig van binnen de EU en de overige 
15% komt van elders. Opvallend hierbij is dat de leerlingen van allochtone origine dis-
proportioneel vaak in Brussel wonen. 83% van alle leerlingen die in Brussel wonen, is 
allochtoon; van de leerlingen die van buiten Brussel komen, is 47% allochtoon.

Leerlingen die in Brussel wonen en leerlingen die niet in Brussel wonen, verschillen 
ook naar een aantal belangrijke sociaal-economische kenmerken. Brusselse jongeren 
zijn oververtegenwoordigd in de gezinnen met laagopgeleide ouders en gezinnen waar 
minstens een van de ouders geen werk heeft.

5. Evaluatie van de steekproef

In deze sectie gaan we dieper in op de representativiteit van onze steekproef. Deze 
wordt bepaald door de onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkings-
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categorieën. In een representatieve steekproef komen de verschillende categorieën in 
dezelfde verhouding voor als in de bevolking, en geeft de steekproef een correct beeld 
van de volledige populatie. Afwijkingen op de evenredige vertegenwoordiging brengen 
de veralgemeenbaarheid van vaststellingen in gevaar. Daarom wordt hier onderzocht 
in welke mate de gerealiseerde steekproeven representatief zijn voor de populatie van 
de leerlingen van het Nederlandstalige Brusselse onderwijs.

Daarna maken we een vergelijking van een aantal kenmerken van onze steekproef 
met andere data en onderzoeken. Zo willen we weten of onze gegevens stroken met 
de data die het Departement Onderwijs zelf verzamelt bij de leerlingen van het Brus-
selse Nederlandstalige onderwijs4 en indien er verschillen zijn, waaraan we die kunnen 
toeschrijven. Ook maken we een vergelijking met ander onderzoek dat recent werd 
uitgevoerd bij Brusselse jongeren.

5.1 Wegingscoëffi ciënten berekenen

Het toetsen van de kwaliteit van de gerealiseerde steekproef doen we door de onder-
zoeksgegevens te vergelijken met de samenstelling van de volledige populatie op een 
aantal kenmerken, zoals geslacht, onderwijsvorm en onderwijsnet. Als referentiepunt 
gebruiken we de gegevens van het Nederlandstalige Brusselse onderwijs verkregen van 
het Departement Onderwijs voor het schooljaar 2009-2010.

De databank van de leerlingen uit de eerste graad wordt gewogen naar geslacht en on-
derwijsnet (zie tabel 1.13). De wegingscoëffi ciënten zijn gebaseerd op de verhouding 
van de steekproef tot de bevolking. Onze steekproef is licht vertekend naar onder-
wijsnet en geslacht. De jongens uit het vrij onderwijs zijn oververtegenwoordigd en 
de jongens uit de andere onderwijsnetten zijn ondervertegenwoordigd. Categorieën 
die ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef, krijgen een weging hoger dan 1, en 
categorieën die oververtegenwoordigd zijn een weging lager dan 1. De hoogste we-
gingscoëffi ciënten vinden we terug bij de jongens die les volgen in een school die niet 
behoort tot het vrij onderwijs (1.27). De laagste wegingscoëffi ciënt wordt gerappor-
teerd voor de jongens die wel les volgen in het vrij gesubsidieerd onderwijs (.87). De 
wegingscoëffi ciënten zijn dus heel beperkt, wat betekent dat de steekproef zeer goed 
de onderzoeksbevolking weergeeft.

Tabel 1.13.  Wegingscoëffi ciënten voor leerlingen uit de eerste graad van het Brusselse Nederlandstalige 
secundair onderwijs.

Jongen Meisje

Vrij onderwijs .873 .977

Andere onderwijsnetten 1.272 1.080

4.  Gegevens die verzameld worden in het kader van het GOK-decreet.
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Tabel 1.14.  Wegingscoëffi ciënten voor leerlingen uit de tweede en derde graad van het Brusselse Neder-
landstalige secundair onderwijs.

Aso Tso Bso

Vrij onderwijs 1.704 .503 .322

Andere onderwijsnetten .890 .880 2.394

De data voor de leerlingen van de tweede en derde graad worden gewogen naar onder-
wijsvorm en onderwijsnet (zie tabel 1.14). De drie categorieën die we gebruiken om 
te wegen naar onderwijsvorm, zijn (1) aso of kso, (2) tso en (3) bso, dbso of leercon-
tract. Het onderwijsnet verdelen we in twee groepen, enerzijds de leerlingen die les 
volgen in het vrij gesubsidieerd onderwijs, en anderzijds de jongeren die in een ander 
onderwijsnet les volgen. De jongeren die les volgen in het tso en het bso van het vrij 
gesubsidieerd onderwijs zijn oververtegenwoordigd, en we stellen ondervertegenwoor-
diging vast voor jongeren die les volgen in het aso van het vrij gesubsidieerd onderwijs 
en jongeren die les volgen in het bso van de andere onderwijsnetten. De wegingscoëf-
fi ciënten variëren van minimum .32 voor jongeren die les volgen in het bso in het vrij 
gesubsidieerd onderwijs tot maximum 2.39 voor jongeren die les volgen in het bso in 
een school die niet behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs. Deze twee wegings-
coëffi ciënten worden afgetopt op respectievelijk .5 en 2. Voor meer informatie over de 
wegingscoëffi ciënten, raadpleeg het technische verslag.5

5.2 Vergelijking met schoolgegevens van het Departement Onderwijs

Het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap verzamelt zelf ook een 
aantal belangrijke gegevens bij zijn leerlingen. Zo kennen zij de nationaliteit van de 
leerlingen die in hun scholen les volgen, alsook de taal die thuis met de moeder wordt 
gesproken en het opleidingsniveau van de moeder. Deze gegevens worden verzameld 
met behulp van een korte vragenlijst die aan de ouders van de leerlingen wordt meege-
geven aan het begin van het schooljaar. We vergelijken deze gegevens van het Depar-
tement Onderwijs van het schooljaar 2009-2010 met de gegevens uit onze steekproef.

Tabel 1.15 toont een aantal belangrijke verschillen tussen onze gegevens en de gege-
vens van het Departement Onderwijs. Een eerste verschil vinden we terug voor het 
aandeel jongeren die de Belgische nationaliteit hebben. In onze steekproef zegt 72% 
van de leerlingen dat ze de Belgische nationaliteit hebben of een dubbele nationaliteit 
waarvan één de Belgische. Uit de gegevens van het Departement Onderwijs blijkt dat 
89% van de leerlingen die les volgen in de door ons bevraagde scholen, de Belgische 
nationaliteit heeft.6 Het kan zijn dat sommige jongeren met een Belgische nationaliteit 

5.  Zie technisch verslag www.jeugdonderzoeksplatform.be.
6.  Dit wordt door de school gecontroleerd aan de hand van de identiteitskaart van de leerling.
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geen weet hebben van hun nationaliteit of zich niet verbonden voelen met hun Belgi-
sche nationaliteit omdat ze van een andere etnische origine zijn.

Tabel 1.15.  Vergelijking tussen de Jop Brussel (N = 2502, ongewogen) en gegevens van het Depar-
tement Onderwijs (N = 13575) van het aandeel Belgen, leerlingen die Nederlands spreken 
met de moeder en leerlingen die een laagopgeleide moeder hebben.

JOP Brussel
%

Departement Onderwijs
%

% Belg 72 89

% spreekt Nederlands met moeder 23 30

% met moeder zonder diploma secundair onderwijs 20 47

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Een andere discrepantie vinden we terug voor het aandeel jongeren die Nederlands 
spreken met de moeder. In onze steekproef geeft 23% van de jongeren aan dat ze Neder-
lands spreken met de moeder; de gegevens die het Departement Onderwijs verzamelde, 
geven aan dat 30% van de leerlingen die les volgen in de door ons bevraagde scholen 
Nederlands spreekt met de moeder. We hebben hier wel te maken met een verschil in be-
vraging. Wij vragen de leerlingen zelf welke taal ze thuis vooral spreken met de moeder, 
het Departement Onderwijs vraagt de ouders welke taal ze met hun kind spreken. Zo 
kan het zijn dat ouders het Nederlands wel machtig zijn en dit ook af en toe gebruiken in 
de communicatie met hun kinderen, maar dat vooral een andere taal wordt gesproken. 
Bijgevolg worden er verschillende percentages voor de thuistaal gerapporteerd.

Ten slotte vinden we ook grote verschillen terug voor het aandeel leerlingen met een 
moeder die geen diploma secundair onderwijs behaalde. Slechts 20% van alle leerlin-
gen uit onze steekproef gaf aan dat de moeder geen diploma secundair onderwijs be-
haalde, voor dezelfde scholen rapporteert het Departement Onderwijs een aandeel van 
47% laagopgeleide moeders. Ook hier zien we een verschil in de bevragingsmethode. 
Het Departement Onderwijs bevraagt de moeders via de scholen, die zelf geen belange-
loze partij zijn. Een groot aantal leerlingen met een laagopgeleide moeder leidt immers 
tot een hogere subsidiëring van de scholen door de overheid. Ons onderzoek moet het 
dan weer stellen met de informatie van de leerlingen. Jongeren weten vaak niet welk 
opleidingsniveau hun ouders hebben behaald. Dat blijkt ook uit onze cijfers: een vijfde 
van de leerlingen antwoordde ‘ik weet niet’ op de vraag naar het opleidingsniveau van 
de moeder. De onderzoeksmethode van het Departement Onderwijs kan leiden tot een 
overschatting van het aantal laagopgeleide moeders, onze methode kan leiden tot een 
onderschatting. We vermoeden dat de waarheid ergens in het midden ligt.

5.3 Vergelijking met ander onderzoek in Brusselse scholen

Ten slotte hebben we aandacht voor ander onderzoek dat probeert om de Brusselse 
jongeren in kaart te brengen. Ook hier stuit men op het probleem van de selectieve 
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uitval. We bekijken twee studies over de Brusselse jeugd en we maken een vergelijking 
van een aantal sociaal-demografi sche kenmerken van de steekproef van deze onder-
zoeken met onze gegevens.

Een recent onderzoek van Cesor en Kind en Samenleving (2010) naar de vrijetijdsbe-
steding van leerlingen in Brusselse Nederlandstalige scholen in opdracht van de jeugd-
dienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werkte met een drop-offvragenlijst in 
de scholen. De leerlingen werden gevraagd de enquête thuis in te vullen en terug mee te 
brengen naar school, maar de vragenlijst werd niet klassikaal ingevuld. Dit onderzoek 
rapporteert een erg hoge respons op schoolniveau, 90% van de scholen was bereid mee te 
werken aan hun onderzoek. Toch zien we een aantal problemen naar representativiteit. 
In dit onderzoek naar vrije tijd bij de leerlingen van het Brusselse Nederlandstalige on-
derwijs spreken 56% van de tieners (11- tot 14-jarigen) en 77% van de jongeren (14- tot 
18-jarigen) thuis Nederlands. In ons onderzoek spreekt slechts 23% van 12-18-jarigen 
thuis Nederlands; de cijfers van het Departement Onderwijs duiden op 30% leerlingen 
die thuis Nederlands spreken met de moeder. In het onderzoek van Cesor en Kind en 
Samenleving (2010) is 63% van de ouders van de bevraagde jongeren in België geboren, 
in ons onderzoek is dat slechts 38%. Op basis van deze gegevens kunnen we vragen 
stellen naar de representativiteit van het onderzoek van Cesor en Kind en Samenleving. 
Dit is een gevolg van de toegepaste onderzoeksmethode. Zij maakten gebruik van een 
drop-offenquête. Hiermee wordt bedoeld dat de vragenlijsten aan de scholen worden 
bezorgd en aan de scholen wordt gevraagd ze aan de leerlingen te bezorgen. Er wordt 
echter geen moment van klassikale invulling voorzien. Deze methodologie heeft gelijk-
aardige nadelen als de postenquête: een erg selectieve non-respons waarbij voorname-
lijk laagopgeleide jongeren en jongeren van een andere origine niet antwoorden.

Dirk Jacobs deed in 2007 een scholenonderzoek in het laatste jaar secundair van zowel 
het Franstalige als het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. De gegevens die in dat 
onderzoek werden verzameld, tonen veel meer gelijkenissen met onze data (Jacobs, 
Rea, Teney, Callier & Lothaire, 2009). We maken hier een vergelijking tussen de ge-
gevens van 3121 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs van Jacobs et al. 
(2009) met de data die wij verzamelden in het Brusselse onderzoek voor 357 laatste-
jaars. 50% van de door Jacobs bereikte leerlingen zegt een moeder te hebben die van 
Belgische afkomst is, bij ons bedraagt dat aandeel bij de laatstejaars 47%. Ook heeft 
44% van de bevraagde leerlingen in het onderzoek van Jacobs et al. een moeder met 
een diploma van het hoger onderwijs. In ons onderzoek rapporteert eveneens 44% van 
de laatstejaars dat de moeder verder heeft gestudeerd na het secundair onderwijs. Ook 
naar de religieuze achtergrond van de leerlingen zien we geen grote verschillen. In het 
Brusselse onderzoek van Jacobs et al. (2009) is 30% van de leerlingen moslim, 37% 
christelijk en 33% niet gelovig. Van de laatstejaarsleerlingen die wij hebben bevraagd, 
is 36% moslim, 31% christelijk en 33% niet gelovig.

Als besluit benadrukken we dat we de specifi eke groep leerlingen die de vragenlijst on-
voldoende invulden, in een onderzoek aan de hand van een postenquête nooit zouden 
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bereiken. Dat kunnen we afl eiden uit ander onderzoek (zoals dat van Cesor en Kind 
en Samenleving in 2010). Door het werken met een ander onderzoeksdesign (drop-off) 
hebben zij een groot deel van de allochtone bevolking met een andere thuistaal dan het 
Nederlands niet bereikt. Het is de door ons verkozen methode van het scholenonder-
zoek die de problematiek juist blootlegt. Alle leerlingen die door ons geselecteerd wer-
den, worden klassikaal bevraagd. De non-respons wordt hierdoor gedrukt. Dat heeft als 
nadeel dat we een groot aandeel blanco antwoorden krijgen op onze vragen, omdat de 
leerlingen niet over de nodige tijd en taalvaardigheid beschikken. We kunnen stellen 
dat non-respons die we bestrijden door gebruik te maken van een scholenonderzoek, 
zich vertaalt in een groot aantal missings.

Het voordeel van het scholenonderzoek is dat dit grote aantal gedeeltelijk ingevulde 
vragen nog altijd meer informatie biedt dan een echte non-respons, waar we geen ge-
gevens hebben over wie niet wil of kan antwoorden op onze vragen. In een volgende 
sectie achterhalen we welke leerlingen oververtegenwoordigd zijn bij de slecht inge-
vulde vragenlijsten. Een juist profi el van de slechte invullers geeft ons de mogelijkheid 
oplossingen te zoeken voor de gemankeerde data.

6. Probleem van de ontbrekende antwoorden

Het grote aantal leerlingen bij wie het Nederlands niet de moedertaal is in combinatie 
met veel leerlingen uit een sociaal zwakkere achtergrond maakt dat onze enquête niet 
altijd op een ideale manier werd ingevuld. Voor een aantal vragen rapporteren we een 
heel groot aantal ontbrekende antwoorden. In deze sectie gaan we daar dieper op in en 
verduidelijken we de wijze waarop we daarmee in de analyse en interpretatie van de 
gegevens zullen omgaan.

6.1 Het aantal missende antwoorden

In fi guren 1.1 en 1.2 presenteren we het percentage ontbrekende antwoorden per item. 
Dat loopt soms hoog op, voor sommige vragen (bijvoorbeeld over media, verenigings-
leven en vrije tijd) tot meer dan 30%. We zien ook duidelijk dat een deel van de res-
pondenten in de helft van de vragenlijst is begonnen, op dat punt zijn er heel weinig 
ontbrekende data.7

7.  Bij de leerlingen uit de tweede en derde graad zien we ook een tweede kleinere piek van gemiste antwoorden 
voor de items 200 tot 220. Deze items behandelen de vragen over de ideale levensloop. 
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Figuur 1.1.  Percentage ontbrekende antwoorden per item voor de leerlingen van de eerste graad van het 
Brusselse Nederlandstalige onderwijs (N = 2502).

Evolutie % ontbrekende antwoorden: 14-18-jarigen

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30,00

35.00

40.00

45.00

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 261 281 301 321 341 361 381 401

Item

% ontbr.kende antwoorden

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Figuur 1.2.  Percentage ontbrekende antwoorden per item voor de leerlingen van de tweede en derde 
graad van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs (N = 2502).
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Om een duidelijker beeld te krijgen van dit grote aantal ontbrekende antwoorden ma-
ken we een variabele aan die het aantal niet-ingevulde items telt per respondent. Deze 
zetten we om in een percentage, wat we kunnen interpreteren als de invullingsgraad 
van de vragenlijst (zie tabel 1.16).

Tabel 1.16.  Invullingsgraad van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brusselse Nederlands-
talige onderwijs (N = 2511).

N Minimum Maximum Gemiddelde Standaard-
afwijking

% ontbrekende antwoorden 2511 1.14 98.74 21.3 20.6

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

De respondent met het minste aantal gemiste antwoorden heeft er vier, wat neerkomt 
op 1.1%. Het maximale aantal gemiste antwoorden is 98.7%. Het gemiddelde aantal 
ontbrekende antwoorden is 21%.

Tabel 1.17 geeft een frequentieverdeling per percentiel. Dat leert ons dat 47% van de 
respondenten minder dan 10% gemiste antwoorden rapporteert. 69% van de respon-
denten heeft minder dan 30% gemiste antwoorden. Dat wil zeggen dat 30% van onze 
respondenten een derde of meer van de vragenlijst niet heeft ingevuld.

Tabel 1.17.  Decielen invullingsgraad van de leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brusselse 
Nederlandstalige onderwijs (N = 2511).

Frequentie % Cumulatief %

0-10% 1167 46.5 46.5

10-20% 280 11.2 57.6

20-30% 286 11.4 69.0

30-40% 235 9.4 78.4

40-50% 281 11.2 89.6

50-60% 130 5.2 94.7

60-70% 71 2.8 97.6

70-80% 35 1.4 99.0

80-90% 17 0.7 99.6

90-100% 2 0.4 100.0

Totaal 2502 100.0

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

We kunnen duidelijk zien dat het percentage gemiste antwoorden niet normaal ver-
deeld is, daarom maken we een dummyvariabele aan om verder te kunnen werken in 
de analyses. Tabel 1.18 geeft de verdeling van deze variabele weer.
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Tabel 1.18.  Meer of minder dan 10 procent gemiste antwoorden bij de leerlingen uit het secundair on-
derwijs van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs.

N %

 0 = > 10% missing 1344 53.5

 1 = < 10% missing 1167 46.5

Totaal 1658 100.0

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

6.1.1 Sociologische schets ontbrekende antwoorden

Het is erg belangrijk om een zo accuraat mogelijk beeld te schetsen van de sociologi-
sche achtergrond van de respondenten die veel ontbrekende antwoorden rapporteren. 
We proberen dit door een aantal belangrijke kenmerken van de leerlingen als verkla-
ring te gebruiken voor het al dan niet goed invullen van de vragenlijst. Tabel 1.19 geeft 
de resultaten van de analyses weer voor het goed invullen van de vragenlijst met min-
der dan 10% gemiste antwoorden.

Tabel 1.19.  Logistische regressie voor meer dan 90 procent van de items beantwoord voor de leerlingen 
uit het secundair onderwijs van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs (N = 1460).

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6

Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B)

Geslacht (Ref. cat: 
meisje)

1.154 1.115 1.093 1.178 1.156 1.157

Leeftijd 1.014** .996 1.027*** 1.006 1.030*** 1.043***

Onderwijsvorm (Ref. 
cat: aso)

(tso) 1.211 1.130

(bso) .376*** .408***

Moeder Nederlandstalig 2.117*** 1.671***

Afkomst moeder (Ref. 
cat: Belg)

(Marokkaan/Turk) .700* 1.008

(Andere) .564*** .870

Hoogopgeleide moeder 1.224*** .1142

Woonplaats Brussel .546*** .647***

Chi2 112.1*** 64.5*** 46.8*** 34.2*** 51.2*** 133.6***

Nagelkerke R2 .067 .064 .031 .027 .032 .117

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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In een eerste model gaan we de samenhang na tussen het goed invullen van de vra-
genlijst en geslacht, leeftijd en onderwijsvorm van de leerlingen. Meisjes en jongens 
vullen de vragenlijst even goed of slecht in, er is geen signifi cant effect naar geslacht. 
Wel zien we een duidelijk effect van de leeftijd van de jongere: hoe ouder de leerlingen, 
hoe beter ze de vragenlijst invullen. Ook de analyse naar onderwijsvorm geeft aan dat 
hier signifi cante verschillen zijn. Jongeren uit het bso doen het opvallend slechter dan 
jongeren uit het aso en het tso; we vinden geen signifi cante verschillen tussen aso en 
tso.

We verwachten uiteraard dat ook de thuistaal en de sociale achtergrond van de leerling 
een verschil kunnen maken in het al dan niet goed invullen van de vragenlijst. Deze 
variabelen werden niet tezamen ingebracht in het model omdat ze sterk met elkaar 
samenhangen. De volgende modellen zijn steeds als volgt opgebouwd: geslacht, leef-
tijd en een andere variabele (moedertaal, afkomst moeder, opleiding moeder en al dan 
niet in Brussel wonen). Uit deze analyses blijkt dat jongeren die thuis met de moeder 
Nederlands spreken,8 meer dan twee keer zoveel kans hebben de vragenlijst goed in te 
vullen. Anderstaligen hebben hier duidelijk een nadeel.

Ook de afkomst van de moeder heeft een signifi cant effect. Jongeren van Belgische 
afkomst vullen de vragenlijst het best in, kinderen van Marokkaanse en Turkse moe-
ders minder en de andere nationaliteiten (erg gemengde groep) het slechtst. Ook het 
opleidingsniveau van de moeder is bepalend voor de kwaliteit van invullen van de 
vragenlijst. Jongeren met een moeder die een diploma hoger onderwijs heeft behaald, 
hebben meer kans de vragenlijst goed in te vullen dan jongeren met een moeder die 
ten hoogste een diploma van het secundair onderwijs behaalde.

Opvallend is ook het verband tussen het al dan niet in Brussel wonen en de kwaliteit 
van het invullen van de vragenlijst. Jongeren die in Brussel wonen, vullen de vragen-
lijst minder goed in dan leerlingen die niet in Brussel wonen. We gaan na of dat effect 
blijft bestaan na controle voor de sociale achtergrond van de leerlingen in de vorm van 
onderwijsvorm waarin de leerling les volgt, thuistaal en de afkomst en het opleidings-
niveau van de moeder.

Het laatste model toont de analyse met alle verklarende parameters in één model. 
Hieruit kunnen we afl eiden dat de afkomst en het opleidingsniveau van de moeder 
geen signifi cante rol meer spelen. We kunnen besluiten dat jonge leerlingen, leerlingen 
uit het bso, leerlingen van wie de moedertaal niet het Nederlands is en jongeren die 
in Brussel wonen, de vragenlijst beduidend minder goed invullen dan de andere leer-
lingen. De totale verklaarde variantie voor dit model bedraagt 12%. Deze relatief lage 
verklaringskracht wijst erop dat naast de door ons in rekening gebrachte verklaringen 
ook andere factoren meespelen. Hierbij denken we aan het gebrek aan tijd om de vra-
genlijst in te vullen of een gebrek aan motivatie.

8.  We vroegen de leerlingen: ‘Welke taal spreek je vooral met je moeder?’
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6.1.2 Situatieschets Nederlandstalige leerlingen

Omdat de invloed van de taal als erg belangrijk blijkt uit de analyses, bekijken we ook 
het aantal ontbrekende antwoorden bij de leerlingen met het Nederlands als moeder-
taal. 495 leerlingen of 20% van onze steekproef spreken Nederlands met zijn of haar 
moeder. In deze groep is in 86% van de gevallen de moeder van Belgische komaf. 
Tabel 1.20 toont aan dat deze groep minder problemen had met het invullen van de 
vragenlijst. 68% van de Nederlandstalige leerlingen heeft minder dan 10% gemiste 
antwoorden. En 88% van hen heeft minder dan 30% gemiste antwoorden.

Tabel 1.20.  Deciel invullingsgraad voor de Nederlandstalige leerlingen uit het secundair onderwijs van 
het Brusselse Nederlandstalige onderwijs.

Frequentie % Cumulatief %

0-10% 336 67.9 67.9

10-20% 50 10.1 78.0

20-30% 49 9.9 87.9

30-40% 34 6.9 94.7

40-50% 19 3.8 98.6

50-60% 4 0.8 99.4

60-70% 1 0.2 99.6

70-80% 2 0.4 100.0

Totaal 495 100.0

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Uit verdere analyses (zie tabel 1.21) blijkt ook voor deze groep leerlingen de impact van 
de onderwijsvorm signifi cant. Leerlingen uit het aso en het tso doen het opmerkelijk 
beter dan leerlingen uit het bso.

Net als bij de volledige groep vinden we signifi cante verschillen naar leeftijd bij de 
Nederlandstalige jongeren. Oudere leerlingen hebben minder moeite met het invullen 
van de vragenlijst dan de jongere leerlingen. De afkomst van de moeder heeft ook een 
bepalende invloed: jongeren met moeders van een andere origine dan de Belgische, de 
Marokkaanse of Turkse rapporteren meer gemiste antwoorden. Jongeren van Marok-
kaanse en Turkse origine verschillen niet naar de kwaliteit van invullen van de vragen-
lijst van hun Belgische medeleerlingen.

Uit de analyses blijkt een blijvende impact van het al dan niet in Brussel wonen, ook 
na controle voor de achtergrond van de leerlingen.

Samengevat kunnen we stellen dat het invullen van de vragenlijst bij de Nederlandsta-
lige leerlingen voornamelijk een probleem vormde voor jongere leerlingen, leerlingen 
uit het bso, leerlingen met een andere afkomst dan de Belgische, de Marokkaanse of de 
Turkse en leerlingen die in Brussel wonen.
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Tabel 1.21.  Logistische regressie voor meer dan 90 procent van de items beantwoord voor de Ne-
derlandstalige leerlingen uit het secundair onderwijs van het Brusselse Nederlandstalige 
onderwijs (N = 495).

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B)

Geslacht (Ref. cat: meisje) .892 .909 .872 .933 .923

Leeftijd 1.055*** 1.058*** 1.058*** 1.060*** 1.075***

Onderwijsvorm (Ref. cat: 
aso)

(tso) 1.192 1.166

(bso) .425*** .514*

Afkomst moeder (Ref. 
cat: Belg)

(Marokkaan/Turk) .743 .786

(Andere) .511** .564*

Hoogopgeleide moeder .972

Woonplaats Brussel .661*** .641*

Chi2 71.2*** 65.5*** 64.1*** 64.4*** 501.5***

Nagelkerke R2 .180 .185 .204 .172 .224

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Terwijl dit onderzoek er veel beter dan andere in geslaagd is ook de kwetsbare jongeren 
te bereiken, stellen we vast dat deze de vragenlijst minder volledig hebben ingevuld 
dan de andere leerlingen. Het is echter heel belangrijk ook die jongeren mee op te ne-
men in de groepsfoto van de leerlingen uit het Nederlandstalige Brusselse onderwijs, 
die hier wordt beoogd. Daarom zoeken we in een volgende sectie naar een aantal op-
lossingen voor dit probleem.

6.2 Mogelijke oplossingen

Omdat het probleem van de niet-ingevulde vragen de kwaliteit en de representativiteit 
van onze analyses en dus ook van het gehele boek kan aantasten, is het belangrijk zo 
veel mogelijk oplossingen te vinden voor dit probleem.

Soms worden missende antwoorden geschat op basis van de gegeven antwoorden (‘impu-
tatie’ in technisch jargon). Zo’n ingreep is echter slechts verantwoord als men duidelijke 
aanwijzingen heeft dat de ontbrekende antwoorden toevallig zijn, dat wil zeggen dat ze 
niet op een systematische wijze verband houden met de kenmerken van de respondenten 
(Allison, 2001). Dat is in dit geval absoluut niet het geval. We zagen dat de proportie ont-
brekende antwoorden samenhangt met een beperkt aantal op zich belangrijke kenmer-
ken (thuistaal, origine, onderwijsvorm). Daarom wordt deze methode niet gevolgd.
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We zijn extra aandachtig geweest bij de cleaning van de databank. Een groot aantal ont-
brekende antwoorden wijst er immers op dat een groep leerlingen problemen heeft met 
het invullen van de vragenlijst. Een deel van de leerlingen zal hierdoor trager werken 
en toch proberen de vragen zo goed mogelijk in te vullen, met veel gemiste antwoorden 
als gevolg. Sommige leerlingen zullen misschien voor een andere strategie kiezen, deze 
van het willekeurig invullen van de vragenlijst. We kunnen dit soort antwoordgedrag 
identifi ceren bij gebalanceerde schalen of bij tegenstrijdige antwoorden bij andere vari-
abelen. We zijn met veel aandacht op zoek gegaan naar tegenstrijdigheden en hebben 
in geval van twijfel de papieren vragenlijst opnieuw bekeken. Dat had als resultaat dat 
18 slecht ingevulde vragenlijsten met een willekeurig en/of tegenstrijdig antwoordpa-
troon konden worden geïdentifi ceerd en uit de analyses werden geweerd.

Indien er niet veel ontbrekende antwoorden zijn, wordt in de multivariate analyse 
doorgaans gewerkt met de respondenten die voor alle gebruikte variabelen een geldig 
antwoord hebben gegeven (een werkwijze waarvoor de Engelse term ‘listwise deletion’ 
wordt gehanteerd). Deze werkwijze zou er in dit geval op neerkomen dat we bij ge-
bruik van de variabelen waarvoor er veel ontbrekende antwoorden zijn, ten eerste met 
een sterk gereduceerd aantal respondenten zouden werken, maar ten tweede – en dat 
is veel erger – precies de respondenten zouden missen van wie de moedertaal niet het 
Nederlands is, die in Brussel wonen, in het beroepsonderwijs zitten en van allochtone 
origine zijn. Dat is precies een groep die we niet uit het oog willen verliezen. Daarom 
gebruiken we de ‘listwise deletion’ niet.

De alternatieve methode is de paarsgewijze selectie (‘pairwise deletion’). Deze kan 
worden gebruikt voor alle technieken die steunen op associatiematen. Het komt erop 
neer dat voor het berekenen van een associatiemaat enkel die respondenten worden 
weggelaten die niet geantwoord hebben op de twee voor die associatiemaat gebruikte 
variabelen. Als we bijvoorbeeld correlaties berekenen tussen vier variabelen A, B, C en 
D, en een case heeft alleen een ontbrekende waarde op variabele A, dan wordt de case 
weggelaten in de berekening van de correlaties rAB, rAC, rAD, maar de case doet wel 
mee in de berekening van de andere correlaties rBC, rBD en rCD. Dat heeft het voordeel 
dat zo veel mogelijk beschikbare data worden gebruikt. Het nadeel is dat als er veel 
ontbrekende waarden zijn, de verschillende correlaties steeds op een ander deel van 
de cases betrekking hebben, waardoor de vergelijkbaarheid van de resultaten wordt 
bemoeilijkt. Daarom zullen we er steeds op toezien dat ook bij gebruik van pairwise 
deletion nog steeds voldoende cases worden opgenomen in de analyse. Verder heeft 
elke onderzoeker onderzocht of de twee verschillende methoden tot echt verschillende 
besluiten zouden leiden. Indien dat het geval is, wordt dat gesignaleerd.

Bij de rapportage van de gegevens kunnen we op verschillende manieren rekening hou-
den met het probleem van de gemiste antwoorden. De online bijlage9 bevat frequen-

9.  www.jeugdonderzoeksplatform.be.
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tietabellen waarin we de mening van de groep jongeren met veel gemiste antwoorden 
schatten en proportioneel laten meetellen.

We werken een voorbeeld uit aan de hand van het item ‘mijn vader helpt mij goed 
als ik het moeilijk heb’. We maken een variabele aan die de invullingsgraad van de 
vragenlijst weergeeft (zie sectie 6.1). Vervolgens maken we een kruistabel tussen het 
antwoordpatroon van een item en de kwartielen van deze variabele van het totale 
aantal gemiste antwoorden. In tabel 1.22 tonen we deze kruistabel voor het item ‘mijn 
vader helpt mij goed als ik het moeilijk heb’. Hiervan kunnen we afl ezen dat in de 
totale steekproef 9.6% helemaal niet akkoord gaat met deze stelling. We kunnen ook 
afl ezen dat 9.7% van zij die weinig ontbrekende antwoorden hebben (eerste kwartiel 
invullingsgraad), helemaal niet akkoord gaat met deze stelling. De laatste kolom geeft 
weer hoeveel van zij die geen antwoord gaven op deze vraag, behoren tot het eerste, 
tweede, derde dan wel vierde kwartiel van de variabele die het totale aantal gemiste 
antwoorden meet (invullingsgraad).

Tabel 1.22.  Voorbeeld voor het berekenen van de gecorrigeerde frequenties voor de variabele ‘mijn 
vader helpt mij goed als ik het moeilijk heb’.

Invullings-graad 1 Helemaal 
niet akkoord

%

2 Niet 
akkoord

%

3 Tussen 
beide

%

4 Akkoord

%

5 Helemaal 
akkoord

%

% Missing

1ste kwartiel 9.7 10.2 19.6 33.9 26.6 0.6

2ste kwartiel 10.4 7.7 23.2 27.6 31.1 7.8

3ste kwartiel 9.6 9.6 23.9 30.9 26.0 9.6

4de kwartiel 7.2 7.2 23.7 36.7 25.2 82.1

Totaal 9.6 9.0 22.3 31.6 27.5 100.0

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Om de gecorrigeerde frequenties te berekenen houden we rekening met het totale 
aantal gemiste antwoorden voor dit item, dat is 20%. 80% van de respondenten gaf 
een geldig antwoord op deze vraag. Dat percentage vermenigvuldigen we met het 
antwoord van de totale steekproef (9.6%). Hierbij moeten we nog het verwachte 
antwoord tellen van de gemisten; dat doen we per kwartiel van het totale aantal 
ontbrekende antwoorden (invullingsgraad). Zo heeft het item ‘mijn vader helpt mij 
goed als ik het moeilijk heb’ .6% gemiste antwoorden die behoren bij respondenten 
die tot het eerste kwartiel behoren van het totale aantal missings. 7.8% behoort tot 
het tweede kwartiel, 9.6% tot het derde kwartiel en 82.1% tot het laatste kwartiel. 
We berekenen voor hen hun verwachte antwoordpatroon op basis van hun aantal 
ontbrekende antwoorden in de totale vragenlijst. De gecorrigeerde frequentie voor 
de antwoordcategorie ‘helemaal niet akkoord’ verkrijgen we aan de hand van de 
volgende berekening:

0.8*9.6 + 0.2*.006 *9.7 + .2*.078*10.4 + .2*.096*9.6 + .2*.82*7.2 = 9.2
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De gecorrigeerde frequentie is 9.2% of .4% lager dan de niet-gecorrigeerde frequentie. 
In het technische verslag tonen we de resultaten voor alle items van de belangrijkste 
schalen. Wanneer we de gecorrigeerde frequentietabellen naast de originele leggen, 
vinden we nagenoeg dezelfde resultaten. De verschillen lopen op tot maximaal 1 à 2%. 
Er kunnen dus nergens betekenisvolle verschillen worden vastgesteld tussen de gecor-
rigeerde en de oorspronkelijke frequenties.

7. Besluit

We begonnen dit hoofdstuk met een sociaal-culturele schets van Brussel. Dat portret 
onthult een schrijnend beeld van onze hoofdstad. Deze hoofdstedelijke problematiek 
omvat verschillende demografi sche, sociaal-economische en institutionele facetten. Er 
bestaat enerzijds een bevolkingsuitstroom die voornamelijk bestaat uit hoogopgeleide 
tweeverdieners die klaar zijn om een gezin te starten en anderzijds een bevolkingsin-
stroom die gevormd wordt door jonge, vaak laagopgeleide, internationale migranten 
met een zwakke sociaal-economische positie.

Deze bevolkingsstroom draagt bij aan de penibele sociale situatie van Brussel. Geen en-
kele van de vele sociaal-economische parameters die gaan over armoede, (jeugd)werk-
loosheid, kansarme gezinnen, leefl onen of gezondheid, laten ruimte voor optimisme. 
Ook het onderwijs in het Brussels Gewest, wat de motor zou kunnen zijn voor sociaal-
maatschappelijke verbeteringen, schetst geen hoopvol beeld. Ten eerste bestaat er een 
institutioneel struikelblok. Het Brusselse onderwijs wordt georganiseerd door enkele on-
afhankelijke onderwijsstructuren: de Franstalige en de Nederlandstalige Gemeenschap 
zijn hier de grootste spelers, aangevuld door de Europese en de internationale scholen. 
Elke structurele link of overkoepelende overlegstructuur tussen deze verschillende ac-
toren ontbreekt. Naast de institutionele verdeeldheid bestaat er ook een probleem met 
de output van het onderwijs in Brussel. Een kwart van alle jongeren in Brussel tussen 
de leeftijden van 18 en 25 jaar is het onderwijs uitgestroomd zonder diploma secundair 
onderwijs.

Het onderzoek dat in dit boek uitvoerig zal worden beschreven, gaat niet over de Brus-
selse jeugd in haar geheel, wel over de jongeren die les volgen in het Nederlandstalige 
secundair onderwijs van Brussel. 70% van deze leerlingen woont ook effectief in een 
van de 19 gemeenten van Brussel. Driekwart van alle scholen die Nederlandstalig se-
cundair onderwijs aanbieden, werkte mee aan ons onderzoek. De representativiteit 
op schoolniveau is hiermee verzekerd. Een ander probleem stelt zich met de kwaliteit 
van invullen van de vragenlijst. Een gemiddeld ingevulde vragenlijst telt 20% niet-
ingevulde items. Dat aandeel gemiste antwoorden is hoog, en daarom gingen we op 
zoek naar oorzaken en oplossingen.

Een deel van de oorzaak voor dit grote aantal gemiste antwoorden vinden we wanneer 
we een beschrijving maken van de door ons bevraagde groep jongeren. Hieruit blijkt 
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dat slechts 15% van de leerlingen van het Nederlandstalige Brusselse onderwijs uit een 
homogeen Nederlandstalig gezin komt; bij een kwart van de leerlingen spreekt minstens 
een van de ouders Nederlands. Deze taaldiversiteit wordt verklaard door het grote aantal 
leerlingen van allochtone origine: een derde is van Belgische afkomst, een derde is van 
Turkse of Marokkaanse afkomst en het laatste derde is van elders. Bovendien wonen deze 
jongeren vaker dan de Vlaamse jongeren in gezinnen met laagopgeleide en/of werkloze 
ouders. Uit de analyse blijkt dat naast de jongsten en de beroepsleerlingen het vooral de 
leerlingen met een taalachterstand zijn die de vragenlijst onvolledig invulden.

Het is belangrijk het probleem van de gemiste antwoorden in een juist perspectief te 
plaatsen, daarom maakten we in dit hoofdstuk een vergelijking met ander Brussels 
onderzoek. Daaruit bleek dat wanneer onderzoek in Brussel gebeurt aan de hand van 
andere onderzoeksmethoden, een grote groep jongeren, voornamelijk van allochtone 
afkomst en uit sociaal zwakkere gezinnen, niet bereikt wordt. Ons onderzoek, evenals 
ander scholenonderzoek, bevraagt deze moeilijk bereikbare jongeren wel. Dat heeft 
gevolgen voor de kwaliteit van het invullen van de vragenlijst: sommige leerlingen 
slagen er niet in alle vragen te beantwoorden. Ondanks het feit dat een bepaalde groep 
jongeren de vragenlijst niet volledig invult, is het toch een grote verdienste van dit on-
derzoek dat het net deze groep sociaal zwakkere en taalarme jongeren, onzichtbaar in 
ander Brussels onderzoek, weet te schetsen.

Ons antwoord op het probleem van de gemiste antwoorden is zowel methodologisch 
als inhoudelijk. Enerzijds houden we bij het uitvoeren van de multivariate analyses 
rekening met het grote aantal gemisten door gebruik te maken van pairwise deletion 
in plaats van listwise deletion. Hierdoor kunnen we een grotere groep leerlingen mee-
nemen in de analyses. Daarnaast hebben we voor de belangrijkste schalen ook gecor-
rigeerde frequenties geschat die rekening houden met het verwachte antwoord van 
jongeren die een bepaalde vraag niet invulden. Dat zijn veeleer technische oplossingen 
voor het probleem. Maar ook inhoudelijk houden we het aantal gemisten in gedachten. 
Bij de interpretatie van de resultaten zullen we steeds rekening moeten houden met het 
feit dat de meest kwetsbare leerling minder luid wordt gehoord dan de sociaal sterkere 
klasgenoten.
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2. Het schoolwelbevinden in Brussel

Ogi De Clerck en Nicole Vettenburg

1. Inleiding

Het schoolwelbevinden van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs-
beleid (Engels, Aelterman, Van Petegem & Schepens, 2004; Stevens, De Groof & Burssens, 
2006). Kinderen en jongeren brengen immers veel tijd door op school en zij hebben het 
recht om zich goed te voelen binnen de instituties waarin zij functioneren (Verkuyten & 
Thijs, 2002). Ook binnen het schooleffectiviteitsonderzoek ligt de focus niet meer uitslui-
tend op de academische prestaties van leerlingen. Het schoolwelbevinden van leerlingen 
wordt als een kwaliteitscriterium van het onderwijs beschouwd (Opdenakkker & Van 
Damme, 2000; Engels et al., 2004; Van Petegem, 2008; Van Petegem, Aelterman, Van 
Keer & Rosseel, 2008). Het doel van onderwijs gaat immers verder dan het louter ver-
werven van cognitieve kennis en vaardigheden. Non-cognitieve uitkomsten, zoals het 
welbevinden van leerlingen, zijn een belangrijke outputfactor van het onderwijsproces 
geworden en een onderwijsdoel op zich (Opdenakker & Van Damme, 2000). Dat sluit 
aan bij de huidige emancipatorische onderwijsvisie waarbij de nadruk ligt op een har-
monische vorming van leerlingen. Hierbij staat een integratie van denken, handelen en 
zijn op cognitief, psychomotorisch, dynamisch affectief en sociaal vlak centraal (Van 
Petegem, 2008).

Over het schoolwelbevinden van leerlingen zijn al heel wat onderzoeken verschenen 
(onder meer Knuver & Brandsma, 1993; Samdal, Wold & Bronis, 1999; Opdenakker & 
Van Damme, 2000; Engels, Aelterman, Schepens & Van Petegem, 2001; Engels et al., 
2004; De Fraine, Van Landeghem, Van Damme & Onghena, 2005). Deze studies bena-
drukken het belang van het zich goed voelen op school. Zo is het schoolwelbevinden 
van leerlingen positief gerelateerd aan hun schoolprestaties (Knuver & Brandsma, 1993; 
Samdal et al., 1999; Tymms, 2001). Leerlingen die tevreden zijn over hun school, pres-
teren academisch beter (Hallinan, 2008). In de literatuur wordt dit verband omschreven 
als ‘the good circle’: hoge schoolprestaties verhogen het welbevinden van leerlingen, 
dit vergroot de motivatie van leerlingen en leidt op zijn beurt tot betere schoolprestaties 
(Samdal et al., 1999; Opdenakker & Van Damme, 2000; De Groof, 2003; De Maeyer, 
Rymenans, Daems, Van Petegem & Van den Bergh, 2003; Crosnoe, Johnson & Elder, 
2004; Engels et al., 2004; Van Petegem et al., 2008). Een negatief schoolwelbevinden 
kan echter uitval (het vroegtijdig schoolverlaten) met zich mee brengen (Verkuyten 
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& Thijs, 2002; Nicaise & De Rick, 2004; Hallinan, 2008). Verschillende onderzoeken 
tonen ook aan dat er sterke verbanden bestaan tussen het schoolwelbevinden van 
leerlingen en hun algemene welbevinden (Suldo, Riley & Shaffer, 2006). Een verstoord 
schoolwelbevinden kan gepaard gaan met fundamentele gevoelens van onwelbevin-
den (Mertens & Van Damme, 2000), met psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, 
rugpijn, duizeligheid, vermoeidheid en slapeloosheid, en met psychische klachten zo-
als een laag zelfbeeld, eenzaamheid en depressie (McDougall, Hymel, Vaillancourt 
& Mercer, 2001; Rask, Astedt-Kurki, Tarkka & Laippala, 2002; Natvig, Albrektsen & 
Qvarnstrom, 2003; Locker & Cropley, 2004; Brand, Felner, Seitsinger, Burns & Bolton, 
2008). Het schoolwelbevinden hangt ook samen met gedragsmatige aspecten. Leerlin-
gen met een negatief schoolwelbevinden hebben meer kans op disciplinaire problemen 
en probleemgedrag zoals het verstoren van de les, weigeren mee te werken, mentaal 
afhaken in de les, opstandig gedrag, spijbelen, pesten, roken, drinken, drugsgebruik 
en seksueel risicogedrag (Vettenburg, 1988; Samdal, Nutbeam, Wold & Kannas, 1998; 
Engels et al., 2004; Lévy-Garboua, Lohéac & Fayolle, 2006). Een positief schoolwel-
bevinden daarentegen draagt bij tot minder delinquentie en minder agressie (Eccles, 
2007; Frey, Ruchkin, Martin & Schwab-Stone, 2009). Ook voor de sociale ontwikkeling 
van leerlingen blijkt een positief schoolwelbevinden belangrijk te zijn (Hallinan, 2008). 
Leerlingen die zich goed voelen op school, engageren zich in schoolactiviteiten. Dat 
biedt kansen om sociale vaardigheden te ontwikkelen, zoals vriendschappen sluiten, 
anderen leren respecteren en leren samenwerken, wat de sociale ontwikkeling van 
leerlingen bevordert.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de meeste leerlingen in Vlaamse secundaire 
scholen zich over het algemeen goed voelen op school (Elchardus, Kavadias & Siongers, 
1999; Mertens & Van Damme, 2000; Goedseels & Van den Bergh, 2003; Engels et al., 
2004). Ook de resultaten van eerdere JOP-monitoren bevestigen deze vaststelling. Op 
basis van JOP-monitor 1 (2005-2006) onderzoekt Rombauts (2007) het schoolwelbevin-
den (de algemene tevredenheid over de opleiding en over de eigen school) van 14- tot 
25-jarigen in Vlaanderen. Zij concludeert dat het schoolwelbevinden van leerlingen in 
Vlaanderen vrij hoog ligt. De overgrote meerderheid van de leerlingen is tevreden over 
zijn opleiding en wil niet van school veranderen. De meeste leerlingen geven ook aan 
dat ze meestal gelukkig zijn op hun school. Vettenburg, Vyverman en Brondeel (2009) 
diepen het schoolwelbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaande-
ren verder uit. Zij kiezen voor een ruimere invulling van het schoolwelbevinden van 
leerlingen en onderscheiden hierin drie dimensies: de waardering van leerlingen voor 
de leerinhouden, voor de school als geheel en voor de relatie met de leerkrachten. Ze 
stellen vast dat de meerderheid van de jongeren van 14 jaar en ouder zich overwegend 
goed voelt op school; een minderheid, ongeveer tien procent, voelt zich niet goed op 
school. Leerlingen geven een iets hogere waardering aan de school als geheel dan aan 
de leerinhouden en aan de relatie met de leerkrachten. Op basis van JOP-monitor 2 
(2008) onderzoeken Vettenburg en Brondeel (2010) het schoolwelbevinden van 12- tot 
30-jarigen in Vlaanderen. In het schoolwelbevinden van leerlingen onderscheiden zij 
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twee dimensies, namelijk ‘de schoolbeleving’ of de tevredenheid over de school en de 
lesinhoud en ‘de relatie met de leerkrachten’ of de mate waarin leerlingen de relatie 
met hun leerkrachten waarderen. Zij besluiten dat de meeste leerlingen in het Vlaamse 
secundair onderwijs tevreden tot zeer tevreden zijn over hun opleiding en school en 
ook een goede tot zeer goede relatie hebben met hun leerkrachten.

Over het schoolwelbevinden van leerlingen in een grootstedelijke context is echter wei-
nig bekend. De JOP-monitor Brussel (2010) biedt de mogelijkheid om het schoolwelbe-
vinden van leerlingen in een grootstedelijke context te onderzoeken. Brussel wordt als 
grootstad gekenmerkt door een zeer internationale, meertalige en multiculturele bevol-
king (Corijn, Vandermotten, Decroly & Swyngedouw, 2009). Op de Brusselse school-
banken vinden we met andere woorden jongeren met diverse culturele, lin guïstische 
en religieuze achtergronden terug (Janssens, Carlier & Van de Craen, 2009). De multi-
culturele en meertalige omgeving waarin deze jongeren leven, contrasteert echter op 
sommige vlakken met de waarden en idealen die vanuit de school worden doorgegeven 
(Janssens et al., 2009). Nergens in België is de kloof tussen de leefwereld van de kinde-
ren en de schoolwereld zo groot als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Janssens et 
al., 2009). Binnen het Nederlandstalige onderwijs in Brussel bestaat er ook dikwijls een 
kloof tussen de thuis- en de onderwijstaal. Voor het grote aantal allochtone leerlingen 
is noch de thuistaal noch de eigen culturele achtergrond de maatstaf binnen het on-
derwijs (Janssens et al., 2009). Door deze kloof tussen school- en thuiscultuur vinden 
sommige leerlingen het moeilijk om een band te creëren met hun school (Vyverman & 
Vettenburg, 2009; Vettenburg, 1988). Dat verhoogt het risico dat zij zich niet goed voe-
len op school, onder hun potentiële mogelijkheden presteren en gaandeweg meer pro-
bleemgedrag stellen (Vettenburg, 1988; Vettenburg & Walgrave, 2009). Brussel wordt 
bovendien gekenmerkt door een zorgwekkende sociale situatie (Carlier, 2009). In Brus-
sel leeft 28% van de bevolking onder de armoedegrens, tegenover 8% in Wallonië en 
6% in Vlaanderen. Van de Brusselaars onder de 18 jaar leeft 27% in een gezin dat 
door werkloosheid wordt getroffen, tegenover 18% in Wallonië en 8% in Vlaanderen 
(Carlier, 2009; Janssens et al., 2009). Kinderen in arme thuissituaties kunnen zich veel 
moeilijker in de schoolcultuur herkennen waardoor aansluiting vinden en het leren op 
school veel moeilijker worden (Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007). Op basis van deze 
gegevens verwachten we dat Brusselse leerlingen een negatiever schoolwelbevinden 
hebben in vergelijking met Vlaamse leerlingen.

2. Literatuurgegevens over beïnvloedende factoren van schoolwelbevinden

In de literatuur vindt men verschillende factoren terug die het schoolwelbevinden van 
leerlingen in het secundair onderwijs kunnen beïnvloeden. Zowel persoons-, gezins- 
als schoolgerelateerde factoren kunnen bepalend zijn voor het schoolwelbevinden van 
leerlingen.
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2.1 Persoonsgerelateerde factoren

Persoonsgebonden factoren die onderzocht worden in relatie tot het schoolwelbevinden 
van leerlingen zijn het geslacht, de leeftijd, de etnische afkomst en het algemene welbe-
vinden. De meeste studies komen tot de vaststelling dat er een verschil in schoolwelbe-
vinden bestaat naargelang het geslacht van de leerlingen (Mertens & Van Damme, 2000; 
Van Landeghem, Van Damme, Opdenakker, De Fraine & Onghena, 2002; Verkuyten & 
Thijs, 2002; Engels et al., 2004). Meisjes zouden zich beter voelen op school en ook lie-
ver naar school gaan dan jongens. Andere onderzoeken vinden echter geen geslachtsver-
schillen voor schoolwelbevinden (Rask et al., 2002; De Maeyer et al., 2003; Van Petegem, 
2008). Volgens De Groof (2003) wordt het schijnbare verschil tussen jongens en meisjes 
gemedieerd door andere factoren zoals attitudes van zorgzaamheid, behulpzaamheid en 
gehoorzaamheid. Meisjes vertonen deze attitudes die een positief schoolwelbevinden in 
de hand werken meer dan jongens. Over de relatie tussen schoolwelbevinden en leeftijd 
bestaat er weinig eenduidigheid. De meeste onderzoeken stellen dat het schoolwelbevin-
den van leerlingen afneemt naarmate ze ouder worden (Mertens & Van Damme, 2000; 
Rask et al., 2002; Goedseels & Van den Bergh, 2003; De Fraine et al., 2005; Rombauts, 
2007). Dat zou kunnen samenhangen met de ontwikkelingsfase waarin jongeren zich be-
vinden en de mogelijkheid dat het onderwijssysteem onvoldoende aansluit bij de noden 
en behoeften van opgroeiende tieners (Eccles, Lord & Buchanan, 1996; Goedseels & Van 
den Bergh, 2003). Andere onderzoeken concluderen dat er grote verschillen zijn tussen 
leerlingen: bij sommige leerlingen neemt het schoolwelbevinden toe met de leeftijd (De 
Fraine et al., 2005). Zo vinden Stevens en Elchardus (2001) en Engels et al. (2004) het 
laagste schoolwelbevinden in de tweede graad van het secundair onderwijs en een verbe-
tering in de derde graad. Wat de etnische afkomst van leerlingen betreft, worden er geen 
verschillen in schoolwelbevinden vastgesteld tussen autochtone en allochtone leerlingen 
(Knuver & Brandsma, 1993; Engels et al., 2004, Van Petegem et al., 2008). Ten slotte 
worden indicatoren van het algemene welbevinden zoals het toekomstperspectief, het 
zelfbeeld, de buurtbeleving en de onveiligheidsgevoelens geassocieerd met het school-
welbevinden van leerlingen. Een gunstig toekomstperspectief, een positief zelfbeeld en 
een positieve buurtbeleving hangen bij leerlingen in belangrijke mate samen met een po-
sitief schoolwelbevinden (Elchardus et al., 1999; Mertens & Van Damme, 2000; Rask et 
al., 2002; Vettenburg et al., 2009, 2010). Ook onveiligheidsgevoelens hebben een invloed 
op het schoolwelbevinden van leerlingen (Vettenburg et al., 2009). De impact verschilt 
echter signifi cant naargelang de onderwijsvorm. Leerlingen uit het bso en tso die zich 
onveilig voelen, voelen zich goed op school. Leerlingen uit het aso die zich onveilig voe-
len, voelen zich echter minder goed op school (Vettenburg et al., 2009).

2.2 Gezinsgerelateerde factoren

In de literatuur vinden we voornamelijk twee factoren binnen de gezinscontext van jon-
geren die belangrijk zijn voor het schoolwelbevinden: de socio-economische status van 
de ouders en de relatie met de ouders. De socio-economische status van de ouders wordt 
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doorgaans gemeten aan de hand van variabelen zoals het inkomen, de beroepssituatie en 
de opleiding van de ouders (Ostrove & Long, 2007). Bestaand onderzoek geeft geen een-
duidigheid over de relatie tussen de socio-economische status en het schoolwelbevinden 
van leerlingen. Sommige onderzoekers stellen dat leerlingen met een hoge socio-econo-
mische status zich beter voelen op school en liever naar school gaan dan leerlingen met 
een lage socio-economische status (Decaluwé, Goedseels, Hooge, Mertens & Vandoorne, 
2000; Mertens & Van Damme, 2000; Clerkin, Walsh & Gabhainn, 2002; Van Landeghem et 
al., 2002; Jungbluth, 2003; Van Reuden, Gosh, Rajmi, Bisegger & Ravens-Sieberer, 2006). 
Andere onderzoekers vinden echter geen samenhang tussen de socio-economische sta-
tus en het schoolwelbevinden (Schuurman, 1984; De Maeyer et al., 2003; De Laender, 
2007). Over de tweede factor, de relatie met de ouders, is er meer overeenstemming. Een 
ondersteunende relatie van de ouders is belangrijk voor het schoolwelbevinden van de 
leerlingen (Vettenburg et al., 2009). Leerlingen die een goede relatie rapporteren met hun 
ouders, voelen zich beter op school (Elchardus et al., 1999). Volgens Vettenburg en Bron-
deel (2010) speelt vooral de responsiviteit van de moeder (de mate waarin de jongere aan-
geeft in de opvoeding door de moeder responsiviteit te ervaren voor behoeften, signalen 
en gesteldheid van zichzelf) een belangrijke rol. Leerlingen die met hun moeder kunnen 
praten over persoonlijke problemen en beslommeringen en daarbij het gevoel hebben 
dat ze begrepen en geholpen worden, hebben een positieve beleving van hun opleiding 
en school. Ook de opvolging door de ouders levert een bijdrage aan het zich goed voelen 
in de klas (Goedseels & Van den Bergh, 2003). Kinderen en jongeren die beter door hun 
ouders worden opgevolgd, voelen zich over het algemeen ook beter in de klas.

2.3 Schoolgerelateerde factoren

Talrijke onderzoeken wijzen ook op de invloed van schoolgerelateerde factoren. Zo 
hangt het schoolwelbevinden van leerlingen samen met de onderwijsvorm waarin ze 
les volgen. De bevindingen over deze samenhang liggen echter ver uit elkaar. Sommige 
onderzoekers stellen dat leerlingen uit het aso een beter schoolwelbevinden hebben dan 
leerlingen uit het tso en bso (Mertens & Van Damme, 2000; Engels et al., 2001, 2004). 
Vettenburg en Brondeel (2010) vinden enkel in de eerste jaren van het secundair onder-
wijs een iets positiever schoolwelbevinden bij leerlingen uit de a-klas dan bij leerlingen 
uit de b-klas en het tweede beroepsvoorbereidende leerjaar. In de hogere jaren van het 
secundair onderwijs vinden ze geen betekenisvol verschil in schoolwelbevinden tussen 
leerlingen uit het aso, tso en bso. Ook andere onderzoeken maken geen melding van ver-
schillen tussen onderwijsvormen op het gebied van schoolwelbevinden (Elchardus et al., 
1999; Rombauts, 2007). Een tweede schoolfactor die gerelateerd wordt aan schoolwelbe-
vinden, zijn de biservaringen van leerlingen. Leerlingen die nooit gebist hebben, voelen 
zich beter dan leerlingen die wel bisten in het lager en/of secundair onderwijs (Vet-
tenburg & Brondeel, 2010). Volgens Smerdon (2002) is hier sprake van een wederzijdse 
beïnvloeding. Bissen kan een invloed hebben op het schoolwelbevinden: door te bissen 
kan een jongere zich minderwaardig voelen, vrienden verliezen, ... Omgekeerd zetten 
leerlingen die zich niet goed voelen op school, zich wellicht minder in voor de school-
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taken en riskeren ze minder goed te presteren. Ten slotte blijken ook het schoolklimaat 
en de organisatie van de school belangrijk te zijn voor het schoolwelbevinden van leer-
lingen (De Groof & Stevens, 2004; Engels et al., 2001, 2004). Zo is de mate van inspraak 
die leerlingen ervaren op schoolniveau een belangrijke voorspeller van het schoolwelbe-
vinden (Eder, 1995; Elchardus et al., 1999; Engels et al., 2001, 2004). Leerlingen die het 
gevoel hebben dat hun stem gehoord wordt, voelen zich over het algemeen beter in de 
klas en op school (Goedseels et al., 2003). Ook een aangename materiële omgeving, de 
aanwezigheid van structuur en een gelijke behandeling voor iedereen dragen bij tot een 
beter schoolwelbevinden (Goedseels et al., 2003; Engels et al., 2004). Daarnaast vormen 
positieve contacten met medeleerlingen een belangrijk onderdeel van een goed school-
klimaat. Leerlingen die goede contacten hebben met hun vrienden en medeleerlingen, 
hebben meer kans op een positief schoolwelbevinden (Engels et al., 2001, 2004). Hierbij 
zijn de kwaliteit van de relatie met de vrienden en de steun die leerlingen ervaren van 
hun vrienden van belang, en niet het aantal vrienden (Vettenburg et al., 2009).

Er zijn ook onderzoeken die nagaan of er tussen scholen onderling variatie bestaat in 
schoolwelbevinden. Na controle voor de instroom en kenmerken van leerlingen stel-
len Elchardus et al. (1999) vast dat er tussen scholen geen betekenisvolle variatie in 
schoolwelbevinden bestaat en dat scholen met andere woorden weinig impact hebben 
op het schoolwelbevinden van leerlingen. Dat correspondeert met andere onderzoeken 
die slechts een zwakke invloed van de scholen op het schoolwelbevinden van hun 
leerlingen rapporteren (Verhoeven, Vandenberghe, Van Damme, Clement, Maetens & 
Vergauwen, 1992; Opdenakker & Van Damme, 2000; Van Landeghem et al., 2002). En-
gels et al. (2004) spreken daarentegen wel van signifi cante verschillen tussen scholen 
onderling met betrekking tot het schoolwelbevinden van leerlingen. Schoolkenmerken 
zoals de schoolgrootte of het aantal onderwijsvormen op een school blijken deze vari-
atie tussen scholen echter niet te kunnen verklaren (Engels et al., 2004).

3. Onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk onderzoeken we het schoolwelbevinden van jongeren in het Neder-
landstalige secundair onderwijs in Brussel.10 Concreet stellen we de volgende onder-
zoeksvragen voorop:

hoe goed voelen leerlingen van het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel  –
zich op school? Hebben Brusselse leerlingen een negatiever schoolwelbevinden dan 
Vlaamse leerlingen11?

10.  In dit hoofdstuk gebruiken we de term ‘Brusselse jongeren’ om te verwijzen naar jongeren die les volgen in 
het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel. 

11.  Met de term ‘Vlaamse leerlingen’ verwijzen we naar jongeren die les volgen in het secundair onderwijs in 
Vlaanderen. Voor deze jongeren gebruiken we de gegevens uit de JOP-monitor 2 (2008). 
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welke factoren hebben een invloed op het schoolwelbevinden van Brusselse leer- –
lingen? Zijn dezelfde factoren relevant voor het schoolwelbevinden van Brusselse 
en Vlaamse leerlingen?

4. Onderzoeksopzet

4.1 Onderzoekspopulatie12

De JOP-monitor Brussel werd afgenomen in 32 Nederlandstalige Brusselse scholen. Per 
school werden op basis van het studiejaar en de onderwijsvorm een aantal klassen at 
random geselecteerd. In totaal zaten 2837 leerlingen in de steekproef, hiervan vulden 
er 2513 effectief een vragenlijst in. Omdat we in dit hoofdstuk uitspraken willen doen 
over het schoolwelbevinden van leerlingen in het Nederlandstalig secundair onderwijs 
in Brussel werden de data van de 12-tot 13-jarigen en de data van de 14-jarigen en ou-
der samengevoegd. Dit leverde een nieuw databestand op van 2498 leerlingen waarvan 
53% meisjes en 47% jongens. De leeftijd van de leerlingen varieerde tussen 12 en 23 
jaar en de gemiddelde leeftijd was 16 (standaardafwijking 1.9).

4.2 Onderzoeksvariabelen

4.2.1 Schoolwelbevinden

Als afhankelijke variabele bestuderen we in dit hoofdstuk het schoolwelbevinden van 
leerlingen. Zoals in de JOP-monitor 2 (Vettenburg & Brondeel, 2010) onderscheiden we 
twee dimensies in het schoolwelbevinden, namelijk ‘de schoolbeleving’ of de tevreden-
heid van leerlingen over de school en de lesinhoud, en ‘de relatie met de leerkrachten’ 
of de mate waarin leerlingen de relatie met hun leerkrachten waarderen.

De dimensie ‘schoolbeleving’ wordt gemeten aan de hand van vijf items: 1) ik ben te-
vreden over mijn opleiding, 2) over het algemeen heb ik plezier in mijn studie, 3) ik zou 
graag van school veranderen, 4) ik voel me ongelukkig op deze school, en 5) ik vind de 
meeste lessen te saai. Op een vijfpuntenschaal – gaande van ‘helemaal niet akkoord’ 
tot ‘helemaal akkoord’ – gaven de leerlingen aan in welke mate zij akkoord gingen met 
deze uitspraken. Op basis van deze items werd de somschaal ‘schoolbeleving’ gecon-
strueerd (Cronbach α = .702). De schaal meet twee tevredenheidsaspecten, namelijk de 
tevredenheid over de opleiding (items 1, 2 en 5) en de tevredenheid over de eigen school 
(items 3 en 4). Een hoge score op deze schaal wijst op een positieve schoolbeleving.

12.  Voor een gedetailleerde omschrijving van de onderzoekspopulatie, zie hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd 
onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers). 
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Om de relatie met de leerkrachten te meten, werd een somschaal geconstrueerd be-
staande uit vier items: 1) ik ben tevreden over de contacten met de leerkrachten, 2) 
mijn leerkrachten nemen me niet serieus, 3) de meeste leerkrachten zijn bereid om met 
mij te praten als mij iets niet bevalt, en 4) ik kan openlijk mijn mening geven ook als die 
verschilt van die van de leerkrachten (Cronbach α = .651). De leerlingen gaven op een 
vijfpuntenschaal aan in welke mate zij akkoord gingen met deze uitspraken. Een hoge 
score op de schaal geeft aan dat leerlingen de relatie met hun leerkrachten waarderen.

Onderzoek toont aan dat beide dimensies samenhangen (Brutsaert, 1993; Matthijssen, 
1993; Mertens & Van Damme, 2000; Goedseels & Van den Bergh, 2003; Wei & Chen, 
2010). Hoe positiever de relatie met de leerkrachten, hoe groter de kans dat jongeren 
zich goed voelen op school en in de klas. Een goede relatie met de leerkrachten zorgt 
ook voor een positieve ingesteldheid van leerlingen ten aanzien van de school (Engels 
et al., 2001). Ook in dit onderzoek stellen we een sterke samenhang vast tussen de 
schoolbeleving van Brusselse jongeren en de mate waarin ze de relatie met hun leer-
krachten waarderen (r = .468, p < .001).

4.2.2 Beïnvloedende factoren

Voor de beïnvloedende factoren worden de gegevens verkregen uit de bevraging van 
de leerlingen (individuele leerlingkenmerken) aangevuld met drie factoren gemeten op 
het schoolniveau (geaggregeerde leerlingkenmerken), namelijk ‘aandeel leerlingen dat 
Belg is’, ‘aandeel leerlingen dat Nederlands spreekt met moeder’ en ‘aandeel leerlingen 
met een moeder zonder diploma secundair onderwijs’.

Uit de bevraging van de leerlingen verkrijgen wij gezins-, school- en persoonsgerela-
teerde factoren. De gezinsgerelateerde factoren zijn: ‘werksituatie ouders (Ref. cat: geen 
van beide ouders werkt)’, ‘opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van beide ouders 
hoogopgeleid)’, ‘responsiviteit vader’, ‘responsiviteit moeder’, ‘opvolging ouders’, ‘fi -
nanciële ruimte’ en ‘subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende)’. Ouders zijn hoogop-
geleid indien ze over een diploma hoger of universitair onderwijs beschikken. Om de 
responsiviteit van de vader en moeder te meten, werden twee somschalen geconstrueerd 
(Cronbach α bedraagt respectievelijk .940 en .949).13 Beide schalen gaan over de mate 
waarin de respondenten vinden dat hun vaders en moeders betrokken zijn op hun ge-
voelens, problemen en aspiraties. Hoe hoger de score op deze schalen, hoe responsiever 
de vader of de moeder. De variabele ‘opvolging ouders’ geeft aan in welke mate moeders 
en vaders weten wat hun kinderen doen (Cronbach α = .798). Een hoge score op deze 
schaal wijst op meer opvolging door de ouders. De variabele ‘fi nanciële ruimte’ verwijst 
onder meer naar de mate waarin het gezin nieuwe in plaats van tweedehandskleding 
kan kopen en het huis warm kan houden in de winter (Cronbach α = .694). Dit is een 

13.  Voor de items van de gebruikte schalen, zie bijlage; voor de technische gegevens, zie technisch verslag 
JOP-monitor Brussel (2011).
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subjectieve maat voor de fi nanciële ruimte van het gezin, het gaat immers om een beoor-
deling door de leerling. Leerlingen die hoog scoren op deze schaal, vinden dat hun gezin 
het fi nancieel breed heeft. De variabele ‘subjectieve koopkracht’ meet de mate waarin 
leerlingen vinden dat hun gezin al dan niet kan rondkomen met het gezinsinkomen. Net 
als fi nanciële ruimte gaat het hier om een subjectieve maat en niet om het reële gezins-
inkomen.

De schoolgerelateerde factoren zijn de variabelen ‘ooit gebist’, ‘onderwijsvorm (Ref. 
cat: a-stroom)’ en ‘B-attest’. De variabele ‘onderwijsvorm’ bestaat uit twee categorieën: 
de a-stroom en de b-stroom. De a-stroom omvat de a-klas in de eerste graad van het 
secundair onderwijs en het aso en kso in de tweede en derde graad, de b-stroom omvat 
de b-klas, het tso en (d)bso.

Als persoonsgerelateerde factoren worden de volgende variabelen opgenomen: ‘zelf-
beeld’, ‘negatief toekomstperspectief’, ‘onveiligheidsgevoelens’, ‘buurtbeleving’ en 
‘antisociaal gedrag op school’. Deze variabelen peilen naar de belevings- en gedrags-
componenten van de jongeren. De eerste vier variabelen beschouwen we als indica-
toren van het algemene welbevinden van leerlingen. De schaal ‘zelfbeeld’ meet onder 
meer de mate waarin leerlingen trots zijn op zichzelf en van zichzelf vinden dat ze 
goede kwaliteiten hebben (Cronbach α = .700). Leerlingen die hoog scoren op deze 
schaal, hebben een positief zelfbeeld. De schaal ‘negatief toekomstperspectief’ verwijst 
onder meer naar de mate waarin leerlingen hun toekomst somber of hopeloos inzien 
(Cronbach α = .679). Hoe hoger de score op deze schaal, hoe negatiever het toe-
komstperspectief. De schaal ‘onveiligheidsgevoelens’ meet onder meer de mate waarin 
leerlingen vinden dat de straten onveiliger zijn geworden (Cronbach α = .807). Een 
hoge score op deze schaal wijst op meer onveiligheidsgevoelens. De variabele ‘buurt-
beleving’ is een schaal die onder meer peilt naar de mate waarin leerlingen graag in 
hun buurt wonen en zich veilig voelen in hun buurt (Cronbach α = .781). Hoe hoger 
de score op de schaal, hoe beter de buurtbeleving. De variabele ‘antisociaal gedrag op 
school’ gaat na in welke mate leerlingen antisociaal gedrag stellen, zoals de leerkrach-
ten met opzet storen of andere leerlingen pesten (Cronbach α = .808). Leerlingen die 
een hoge score hebben op deze schaal, stellen meer antisociaal gedrag op school.

Ten slotte worden de variabelen ‘geslacht (Ref. cat: meisje)’, ‘leeftijd’ en ‘etnische afkomst 
(Ref. cat: allochtoon)’ gebruikt als statistische controlevariabelen. De variabele ‘etnische 
afkomst’ zegt of een leerling autochtoon of allochtoon is. In dit hoofdstuk beschouwen 
we een leerling als autochtoon als hij of zij de Belgische nationaliteit heeft, minstens één 
ouder heeft die Belg is en met minstens één ouder Nederlands of Frans spreekt.

4.2.3 Statistische analyses

Om een gedetailleerd beeld te schetsen van het schoolwelbevinden van Brusselse 
leerlingen bespreken we de dimensies ‘schoolbeleving’ en ‘relatie met de leerkrach-
ten’ afzonderlijk. Aan de hand van frequentieverdelingen geven we een beschrijving 



78  |  Het schoolwelbevinden in Brussel

van beide dimensies bij Brusselse en Vlaamse leerlingen.14 Vervolgens gaan we na of 
er verschillen in groepsgemiddelden bestaan naargelang het geslacht, de leeftijd en de 
onderwijsvorm. Aan de hand van meervoudige lineaire regressieanalyses onderzoe-
ken we welke gezins-, school- en persoonsgerelateerde factoren een invloed hebben 
op de schoolbeleving en op de relatie met de leerkrachten bij Brusselse en Vlaamse 
leerlingen.15 Aangezien we geen multilevelanalyses kunnen uitvoeren op de Vlaamse 
gegevens (postenquête), starten we met de multivariate analyses voor Brussel en 
Vlaanderen. Ten slotte voeren we de multilevelanalyses uit voor de Brusselse leerlin-
gen. We gaan na of er variatie in schoolwelbevinden bestaat tussen scholen en of de 
geaggregeerde leerlingkenmerken ‘aandeel leerlingen dat Belg is’, ‘aandeel leerlingen 
dat Nederlands spreekt met moeder’ en ‘aandeel leerlingen met een moeder zonder 
diploma secundair onderwijs’ deze variatie tussen scholen kunnen verklaren.

5. Resultaten

5.1 Schoolbeleving

Tabel 2.1 toont aan dat de meeste Brusselse jongeren tevreden zijn over hun opleiding 
(76%). Iets meer dan de helft zegt plezier te beleven in zijn studies (54%). Over de 
saaiheid van de lessen zijn de meningen verdeeld, 29% vindt de meeste lessen te saai 
en 30% gaat hier (helemaal) niet mee akkoord. Wat de tevredenheid over de eigen 
school betreft, zien we dat de meeste Brusselse leerlingen zich gelukkig voelen op 
school (69%) en niet van school zouden willen veranderen (58%). In vergelijking met 
Vlaanderen stellen we vast dat Brusselse jongeren over het algemeen een lagere school-
beleving hebben dan jongeren in het Vlaamse secundair onderwijs (de gemiddelde 
schoolbeleving, uitgedrukt op een 100-puntenschaal, bedraagt respectievelijk 64 en 
68).16 Uit tabel 2.1 kunnen we afl eiden dat dit vooral te maken heeft met de tevreden-
heid over de eigen school. 19% van de Brusselse jongeren zou graag van school ver-
anderen, tegenover slechts 5% van de Vlaamse leerlingen. In Vlaanderen voelen ook 
meer leerlingen zich gelukkig op school (81%) in vergelijking met Brussel (69%).17

14.  Omdat de JOP-monitor 2 werd afgenomen bij 12- tot 30-jarigen, werden enkel de leerlingen geselecteerd 
die les volgen in het secundair onderwijs. Bij het vergelijken van de gegevens uit de JOP-monitor Brussel met de JOP-
monitor 2 moeten we wel steeds rekening houden met het verschil in onderzoeksdesign (schoolenquête versus posten-
quête). Voor meer informatie over het verschil in onderzoeksopzet, zie hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ 
(Elchardus, Roggemans & Siongers). 

15.  Bij de meervoudige lineaire regressieanalyses hanteren we ‘pairwise deletion’, dat wil zeggen dat als een res-
pondent bij een van de variabelen een ontbrekende waarde heeft, hij alleen wordt weggelaten bij de analyses waarbij 
de variabele met de ontbrekende waarde betrokken is, bij alle andere variabelen wordt die persoon wel meegenomen. 

16.  Zie tabel 2.13 in bijlage.
17.  Hoewel er verschillen zijn tussen de schoolbeleving bij Brusselse en Vlaamse leerlingen, is enige voorzich-

tigheid aangewezen bij het vergelijken van de percentages, dit vanwege verschillen in de dataverzamelingsmethode 
(school- versus postenquête) en het grotere aantal ontbrekende (valide) antwoorden op vragen in de JOP-monitor 
Brussel. We merken ook op dat meer Brusselse jongeren de antwoordcategorie ‘tussen beide’ hebben aangeduid in 
vergelijking met leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen. 
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Tabel 2.1.  Schaalitems schoolbeleving (in percentage) bij jongeren in het Nederlandstalige secundair 
onderwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Items (Helemaal)
niet akkoord

Tussen
beide

(Helemaal)
akkoord

Brussel Vlaanderen Brussel Vlaanderen Brussel Vlaanderen

1.  Ik ben tevreden over 
mijn opleiding

Brussel (N = 1923)
Vlaanderen (N = 1426)

6.6 1.8 17.5 14.8 75.9 83.4

2.  Over het algemeen heb 
ik plezier in mijn studie

Brussel (N = 1921)
Vlaanderen (N = 1434)

14.8 10.0 30.9 27.3 54.3 62.7

3.  Ik zou graag van 
school veranderen

Brussel (N = 1893)
Vlaanderen (N = 1426)

57.9 84.2 23.3 10.6 18.8 5.2

4.  Ik voel me ongelukkig 
op deze school

Brussel (N = 1896)
Vlaanderen (N = 1423)

68.5 80.8 19.9 10.5 11.7 8.7

5.  Ik vind de meeste 
lessen te saai

Brussel (N = 1888)
Vlaanderen (N = 1433)

30.3 40.7 40.5 37.7 29.3 21.6

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).

Tabel 2.2.  Schoolbeleving naar geslacht bij jongeren in het Nederlandstalige secundair onderwijs in 
Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Gemiddelde

Brussel Vlaanderen t-toets

Geslacht Jongen 61.67 67.38 6.599***

Meisje 66.57 69.00 2.920***

t-toets -5.746*** -1.977*

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).

In tabel 2.2 zien we dat bij Brusselse leerlingen de gemiddelde schoolbeleving bij meis-
jes signifi cant hoger ligt dan de gemiddelde schoolbeleving bij jongens (t = -5.746, 
p < .001). Meisjes hebben met andere woorden een betere schoolbeleving dan jongens. 
Ook in Vlaanderen is dat het geval (t = -1.977, p < .05). Het verschil tussen jongens 
en meisjes is echter sterker in Brussel. We stellen ook vast dat Brusselse jongens een 
lagere schoolbeleving hebben dan Vlaamse jongens (t = 6.599, p < .001). Hetzelfde 
geldt voor meisjes (t = 2.920, p < .001).
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Voor Brusselse leerlingen is er geen signifi cant verschil in schoolbeleving naargelang de 
leeftijd (F = 1.928, n.s.).18 Figuur 2.1 toont aan dat de gemiddelde schoolbeleving het 
hoogst is bij 13- en 14-jarigen en het laagst bij 16-jarigen. Ook bij Vlaamse jongeren is 
er geen signifi cant verschil in schoolbeleving naargelang de leeftijd van de leerlingen 
(F = 2.163, n.s.).19 Ook hier hebben 13- en 14-jarigen de hoogste schoolbeleving. De 
schoolbeleving is het laagst bij 18-jarigen.20
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Figuur 2.1.  Schoolbeleving naar leeftijd bij jongeren in het Nederlandstalige secundair onderwijs in 
Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Wat de onderwijsvorm betreft, zien we in tabel 2.3 dat in het eerste en tweede jaar 
van het secundair onderwijs Brusselse jongeren uit de a-klas een betere schoolbeleving 
hebben dan leerlingen uit de b-klas (t = 1.977, p < .05). In het derde tot zesde jaar 
van het secundair onderwijs stellen we geen betekenisvol verschil in schoolbeleving 
vast tussen leerlingen uit het aso/kso, tso of (d)bso (F = .481, n.s.). Ook in het Vlaam-

18.  Zie tabel 2.15 in bijlage. 
19.  Zie tabel 2.15 in bijlage. 
20.  Omdat er in de Brusselse databank slechts één 12-jarige is, werd deze respondent uit deze analyse gelaten, 

bijgevolg werd deze leeftijdscategorie ook niet opgenomen bij de analyse voor de Vlaamse jongeren. Ook leerlingen 
ouder dan 18 jaar werden niet betrokken in deze analyse aangezien zij niet leerplichtig zijn.
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se secundair onderwijs hebben leerlingen in het eerste en tweede jaar die les volgen in 
de a-klas, een betere schoolbeleving dan leerlingen in de b-klas (t = 2.689, p < .01). 
De onderwijsvorm in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs speelt ook 
hier geen signifi cante rol voor de schoolbeleving (F = .194, n.s.). We stellen ook vast 
dat Brusselse leerlingen in bijna alle onderwijsvormen steeds een lagere schoolbeleving 
hebben dan Vlaamse leerlingen. Enkel bij leerlingen die in het eerste en tweede jaar 
van het secundair onderwijs in de b-klas zitten, zien we geen betekenisvol verschil in 
schoolbeleving tussen Brusselse en Vlaamse leerlingen (t = 1.569, n.s.).

Tabel 2.3.  Schoolbeleving naar onderwijsvorm bij jongeren in het Nederlandstalige secundair onderwijs 
in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Gemiddelde

Brussel Vlaanderen t-toets

Onderwijsvorm 1ste en 2de jaar a-klas 65.59 71.72 5.186***

b-klas 62.33 66.08 1.569

t-toets 1.977* 2.689**

3de tot 6de jaar aso/kso 64.35 67.35 3.280***

tso 64.28 67.17 1.805*

(d)bso/buso/
leercontract

62.94 68.03 3.026**

F-toets .481 .194

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).

Om na te gaan welke factoren een invloed hebben op de schoolbeleving van Brusselse 
leerlingen voeren we een meervoudige regressieanalyse uit met een groot aantal onaf-
hankelijke variabelen (tabel 2.4). We stellen vast dat 25% van de variantie in school-
beleving verklaard wordt door het regressiemodel (R2 = .250). De gestandaardiseerde 
β-waarden wijzen op een belangrijke rol van de ingevoerde persoonsgerelateerde facto-
ren. Vooral het antisociaal gedrag dat leerlingen stellen op school hangt in belangrijke 
mate samen met de schoolbeleving van Brusselse jongeren (β = -.284, p < .001). Hoe 
meer antisociaal gedrag een leerling stelt op school, hoe lager zijn schoolbeleving. 
Ook het zelfbeeld van de leerlingen (β = .133, p < .001) en hun toekomstperspectief 
(β = -.137, p < .001) hebben een signifi cant effect op de schoolbeleving. Een positief 
zelfbeeld en een gunstig toekomstperspectief hangen samen met een positieve school-
beleving. Wat de gezinsgerelateerde factoren betreft, spelen vooral een hoge responsi-
viteit van de vader (β = .111, p < .001) en de moeder (β = .099, p < .001) een signi-
fi cante rol. In mindere mate hebben ook de fi nanciële ruimte van het gezin (β = .060, 
p < .05) en het opleidingsniveau van de ouders (β = -.055, p < .05) een signifi cante 
invloed. Leerlingen die vinden dat hun gezin het fi nancieel breed heeft, hebben een 
betere schoolbeleving. Leerlingen van wie één ouder of allebei de ouders hoogopgeleid 
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zijn, hebben daarentegen een lagere schoolbeleving. Ten slotte hebben ook de controle-
variabelen ‘geslacht’ (β = -.090, p < .001) en ‘etnische afkomst’ (β = .117, p < .001) 
een signifi cant effect op de schoolbeleving van Brusselse leerlingen. Meisjes en autoch-
tone leerlingen voelen zich beter op school. We merken op dat de schoolgerelateerde 
factoren ‘ooit gebist’, ‘onderwijsvorm’ en ‘B-attest’ geen signifi cante invloed hebben 
op de schoolbeleving van Brusselse leerlingen.21

Tabel 2.4.  Verklarende factoren van schoolbeleving bij jongeren in het Nederlandstalige secundair on-
derwijs in Brussel (gestandaardiseerde β-waarden).

Brussel

β N

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: meisje) -.090*** 2224

Leeftijd -.034 2164

Etnische afkomst (Ref. cat: allochtoon) .117*** 2271

Gezinsgerelateerde factoren

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen van beide ouders werkt) -.011 1844

Opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van beide ouders hoogopgeleid) -.055* 1762

Responsiviteit vader .111*** 1939

Responsiviteit moeder .099*** 1971

Opvolging ouders -.009 1895

Financiële ruimte .060* 2498

Subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende) -.030 1745

Schoolgerelateerde factoren

Ooit gebist -.040 1689

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) .049 2498

B-attest -.016 1805

Persoonsgerelateerde factoren

Zelfbeeld .133*** 2355

Negatief toekomstperspectief -.137*** 2274

Onveiligheidsgevoelens -.046 2313

Buurtbeleving -.016 2184

Antisociaal gedrag op school -.284*** 1871

R² .250

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

21.  Ook het effect van de mate waarin Brusselse leerlingen de vragenlijst volledig invulden, werd getoetst. Dat 
blijkt een signifi cant effect te hebben (β=-.055; p < .05). Een omschrijving en interpretatie van deze variabele vindt 
u in hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers).
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Vanuit de verwachting dat de achterstellingsproblematiek meer speelt bij leerlingen die 
in Brussel wonen, maken we onderscheid tussen leerlingen die in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest wonen en leerlingen die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wonen.22 Niet alle jongeren die les volgen in het Brusselse onderwijs, wonen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Jacobs & Rea, 2007).23 Zo blijkt 30% van de leerlingen 
in onze steekproef niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te wonen. We stellen 
vast dat de responsiviteit van de moeder en de fi nanciële ruimte van het gezin enkel 
een signifi cant effect hebben bij leerlingen die in Brussel wonen. Bij deze leerlingen 
zien we ook een bijkomend effect van de schoolgerelateerde factor ‘onderwijsvorm’. 
Leerlingen in de b-stroom hebben een betere schoolbeleving dan leerlingen in de a-
stroom.24

Om een vergelijking door te voeren met Vlaanderen, bouwen we vervolgens voor 
Brussel en Vlaanderen twee regressiemodellen uit met dezelfde onafhankelijke va-
riabelen (tabel 2.5). Aangezien we voor Vlaamse leerlingen geen informatie hebben 
over de etnische afkomst (zoals hier geoperationaliseerd), B-attesten en antisociaal 
gedrag op school, worden deze onafhankelijke variabelen niet opgenomen in de re-
gressiemodellen. In Brussel wordt 17% van de variantie in schoolbeleving verklaard 
door het regressiemodel (R2 = .167) en in Vlaanderen 11% (R2 = .110). Zowel in 
Brussel als in Vlaanderen zijn vooral de persoonsgerelateerde factoren ‘zelfbeeld’ en 
‘negatief toekomstperspectief’ belangrijke voorspellers van de schoolbeleving. Een 
positief zelfbeeld en een gunstig toekomstperspectief hangen samen met een posi-
tieve schoolbeleving. Ook de gezinsgerelateerde factoren ‘responsiviteit vader’ en 
‘responsiviteit moeder’ hebben zowel in Brussel als in Vlaanderen een signifi cant ef-
fect op de schoolbeleving. Bij Brusselse jongeren speelt ook de fi nanciële ruimte van 
het gezin een signifi cante rol (β = .063, p < .05). Hoe groter de fi nanciële ruimte 
van het gezin, hoe positiever de schoolbeleving van de leerling. In Vlaanderen speelt 
dit effect niet. Wat de schoolgerelateerde factoren betreft, zien we dat enkel de va-
riabele ‘ooit gebist’ een signifi cant effect heeft en dit enkel bij Brusselse leerlingen 
(β = -.081, p < .01). Brusselse leerlingen die ooit gebist hebben, hebben een lagere 
schoolbeleving dan leerlingen die nooit gebist hebben. Kijken we naar de controleva-
riabelen, dan stellen we vast dat het geslacht van de leerlingen enkel in Brussel een 
signifi cant effect heeft op de schoolbeleving (β = -.164, p < .001). Brusselse jongens 
hebben een lagere schoolbeleving dan Brusselse meisjes. In Vlaanderen heeft het 
geslacht van de leerlingen geen invloed op hun schoolbeleving. In tegenstelling tot 
Brussel hangt bij Vlaamse leerlingen de leeftijd wel signifi cant samen met de school-
beleving (β = -.064, p < .05). Hoe ouder een Vlaamse leerling, hoe lager zijn of haar 
schoolbeleving.

22.  Zie tabel 2.17 in bijlage. 
23.  Zie hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers).
24.  We merken ook op dat het signifi cante effect van de variabele ‘opleidingsniveau ouders’ (zie tabel 2.4) ver-

dwijnt wanneer we onderscheid maken tussen leerlingen die in Brussel wonen en leerlingen die niet in Brussel wonen. 
Mogelijk hangt dat samen met het kleinere aantal leerlingen dat per groep wordt opgenomen (N).
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Tabel 2.5.  Verklarende factoren van schoolbeleving bij jongeren in het Nederlandstalige secundair on-
derwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen (gestandaardi-
seerde β-waarden).

Brussel Vlaanderen

β N β N

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: meisje) -.164*** 2224 -.051 1360

Leeftijd -.002 2164 -.064* 1357

Gezinsgerelateerde factoren

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen van 
beide ouders werkt) 

.003 1844 -.028 1345

Opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van 
beide ouders hoogopgeleid) 

-.027 1762 -.002 1278

Responsiviteit vader .128*** 1939 .078* 1315

Responsiviteit moeder .124*** 1971 .084** 1345

Opvolging ouders -.035 1895 .040 1295

Financiële ruimte .063* 2498 .008 1360

Subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende) -.031 1745 -.054 1289

Schoolgerelateerde factoren

Ooit gebist -.081** 1689 -.023 1290

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) .010 2498 .028 1360

Persoonsgerelateerde factoren

Zelfbeeld .136*** 2355 .112** 1333

Negatief toekomstperspectief -.164*** 2274 -.127*** 1329

Onveiligheidsgevoelens -.015 2313 .053 1329

R2 .167 .110

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).

Aangezien de Brusselse JOP-data geclusterde data betreffen van leerlingen binnen 
klassen in scholen, is multilevelanalyse strikt gezien noodzakelijk (tabel 2.6). De in-
tragroepscorrelatie (ρ) of de proportie van de variantie op schoolniveau ten opzichte 
van de totale variantie25 toont aan dat het zinvol is om multilevelanalyse te hanteren 
aangezien 10% van de variantie in schoolbeleving zich blijkt te situeren op het school-
niveau.26 Dat wijst op een variatie in schoolbeleving tussen scholen. Een bijkomende 
doelstelling van multilevelanalyse bestaat erin na te gaan welke kenmerken gemeten 
op het schoolniveau een invloed hebben op de schoolbeleving van Brusselse leerlin-
gen, en dus welke factoren die variantie op schoolniveau kunnen verklaren.

25.  ρ = variantie op schoolniveau/totale variantie = 34.26/(34.26+313.47)=.0985. 
26.  Deze correlatie kan eveneens geïnterpreteerd worden als de verwachte correlatie tussen twee willekeurig 

gekozen individuen uit eenzelfde klas.
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Tabel 2.6.  Multilevelanalyse met schoolbeleving als afhankelijke variabele bij leerlingen in het Neder-
landstalige secundair onderwijs in Brussel (gestandaardiseerde β-waarden).

Model 1 β Model 2 β Model 3 β

Intercept 63.81 64.53 27.16

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: meisje) -.074** -.070*

Leeftijd -.044 -.042

Etnische afkomst (Ref. cat: allochtoon) .077** .069*

Gezinsgerelateerde factoren

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen van beide 
ouders werkt) 

-.029 -.030

Opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van 
beide ouders hoogopgeleid) 

-.028 -.030

Responsiviteit vader .088*** .087**

Responsiviteit moeder .088*** .091***

Opvolging ouders .006 .003

Financiële ruimte .034 .033

Subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende) -.015 -.016

Schoolgerelateerde factoren

Ooit gebist -.027 -.027

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) .073* .086*

B-attest -.048 -.050

Persoonsgerelateerde factoren

Zelfbeeld .172*** .170***

Negatief toekomstperspectief -.121*** -.123***

Onveiligheidsgevoelens -.046 -.045

Buurtbeleving -.020 -.018

Antisociaal gedrag op school -.286*** -.286***

Geaggregeerde leerlingkenmerken 

Aandeel leerlingen dat Belg is .148

Aandeel leerlingen dat Nederlands spreekt met 
moeder

.177

Aandeel leerlingen met een moeder zonder 
diploma secundair onderwijs

.134

N 2315 1244 1242

Level 1 variantie 313.47 232.29 232.48

Level 2 variantie 34.26 28.26 20.78

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Na opname van de controlevariabelen, gezins-, school- en persoonsgerelateerde factoren 
in model 2, zien we dat de onverklaarde variantie op individueel niveau daalt van 313.47 
naar 232.29. De individuele leerlingkenmerken verklaren met andere woorden 26% van 
de variantie in schoolbeleving op individueel niveau.27 De onverklaarde variantie op 
schoolniveau daalt eveneens van 34.26 naar 28.26, wat wijst op compositie-effecten door 
de inherent bestaande verschillen in leerlingenpopulaties tussen de scholen onderling.

Wanneer we het effect nagaan van de geaggregeerde leerlingkenmerken ‘aandeel leer-
lingen dat Belg is’, ‘aandeel leerlingen dat Nederlands spreekt met moeder’ en ‘aan-
deel leerlingen met een moeder zonder diploma secundair onderwijs’ (model 3), dan 
constateren we dat, hoewel de onverklaarde variantie op het schoolniveau daalt van 
28.26 naar 20.78, geen enkele van deze kenmerken signifi cant samenhangt met de 
schoolbeleving van Brusselse leerlingen. Mogelijk zijn dus andere dan de in deze stu-
die opgenomen school- (en individuele) kenmerken belangrijk in het verklaren van 
deze variatie op schoolniveau.

5.2 Relatie met de leerkrachten

Tabel 2.7.  Schaalitems relatie met de leerkrachten (in percentage) bij jongeren in het Nederlandstalige 
secundair onderwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Items (Helemaal)
niet akkoord

Tussen
beide

(Helemaal)
akkoord

Brussel Vlaande-
ren

Brussel Vlaande-
ren

Brussel Vlaande-
ren

1.  Ik ben tevreden over de contac-
ten met de leerkrachten

Brussel (N = 1905)
Vlaanderen (N = 1417)

11.5 8.2 32.1 33.0 56.5 58.8

2.  Mijn leerkrachten nemen me niet 
serieus

Brussel (N = 1901)
Vlaanderen (N = 1424)

57.2 73.6 26.8 18.9 16.0 7.5

3.  De meeste leerkrachten zijn 
bereid om met mij te praten als 
mij iets niet bevalt

Brussel (N = 1886)
Vlaanderen (N = 1420)

19.5 15.4 31.9 30.8 48.7 53.8

4.  Ik kan openlijk mijn mening 
geven, ook als die verschilt van 
die van de leerkrachten

Brussel (N = 1871)
Vlaanderen (N = 1424)

16.8 16.6 30.9 32.5 52.3 50.9

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).

27.  1-(232.29/313.47)=.259.
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Iets meer dan de helft van de Brusselse leerlingen is tevreden over de contacten met 
de leerkrachten (57%) en vindt dat de leerkrachten hen serieus nemen (57%). Onge-
veer de helft van de leerlingen vindt dat de meeste leerkrachten bereid zijn om met 
hen te praten als iets hen niet bevalt (49%) en dat ze openlijk hun mening kunnen 
geven (52%). Net als bij schoolbeleving stellen we vast dat Brusselse leerlingen in het 
algemeen minder tevreden zijn over de relatie met hun leerkrachten dan Vlaamse leer-
lingen (de gemiddelden op de schaal ‘relatie met de leerkrachten’ bedragen respectie-
velijk 62 en 65).28 Tabel 2.7 toont aan dat dit hoofdzakelijk te maken heeft met de mate 
waarin leerlingen vinden dat de leerkrachten hen serieus nemen. Zo vindt 16% van de 
Brusselse leerlingen dat de leerkrachten hen niet serieus nemen, tegenover slechts 8% 
in Vlaanderen.29

Tabel 2.8.  Relatie met de leerkrachten naar geslacht bij jongeren in het Nederlandstalige secundair on-
derwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Gemiddelde

Brussel Vlaanderen t-toets

Geslacht Jongen 60.03 64.35 4.722***

Meisje 64.22 66.61 2.895**

t-toets -4.947*** -2.521***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).

Brusselse meisjes voelen zich niet alleen beter op school, ze zijn ook meer tevreden 
over de relatie met hun leerkrachten dan Brusselse jongens (t = -4.947, p < .001) 
(tabel 2.8). Ook in Vlaanderen beoordelen meisjes de relatie met hun leerkrachten 
positiever dan jongens (t = -2.521, p < .001). Zoals bij schoolbeleving is het verschil 
tussen meisjes en jongens sterker in Brussel. We stellen hier ook vast dat Brusselse 
jongens minder tevreden zijn over de relatie met hun leerkrachten dan Vlaamse jon-
gens (t = 4.722, p < .001). Hetzelfde geldt voor Brusselse meisjes in vergelijking met 
Vlaamse meisjes (t = 2.895, p < .01).

Bij Brusselse leerlingen verschilt de relatie met de leerkrachten niet signifi cant naarge-
lang de leeftijd (F = 2.059, n.s.).30 Figuur 2.2 toont aan dat net als bij schoolbeleving 
16-jarige leerlingen de laagste gemiddelde score hebben voor de relatie met de leer-
krachten. 18-jarige leerlingen zijn het meest tevreden over de relatie met de leerkrach-
ten. In tegenstelling tot Brussel verschilt in Vlaanderen de relatie met de leerkrachten 
wel signifi cant naargelang de leeftijd van de leerlingen (F = 5.145, p < .001).31 In 

28.  Zie tabel 2.14 in bijlage.
29.  Zoals eerder aangegeven, is voorzichtigheid bij het maken van vergelijkingen hier ook aangewezen.
30.  Zie tabel 2.16 in bijlage.
31.  Zie tabel 2.16 in bijlage.
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Vlaanderen zijn 13-jarige leerlingen het minst tevreden over de relatie met hun leer-
krachten en 17-jarigen het meest. Tussen 14 en 18 jaar varieert de gemiddelde score 
tussen 65 en 67.
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Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).

Figuur 2.2.  Relatie met de leerkrachten naar leeftijd bij jongeren in het Nederlandstalige secundair on-
derwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Tabel 2.9.  Relatie met de leerkrachten naar onderwijsvorm bij jongeren in het Nederlandstalige secun-
dair onderwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Gemiddelde

Brussel Vlaanderen t-toets

On
de

rw
ijs

vo
rm

1ste en 2de jaar a-klas 62.23 63.28 .839

b-klas 60.94 60.34 -.285

t-toets .802 1.46

3de tot 6de jaar aso/kso 62.06 67.17 5.184***

tso 62.81 66.96 2.520**

(d)bso/buso/leercontract 63.67 65.92 1.159

F-toets .644 .389

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).
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Wat de onderwijsvorm betreft, stellen we in tabel 2.9 vast dat er in Brussel voor de 
relatie met de leerkrachten geen signifi cant verschil bestaat tussen leerlingen uit de 
a- of b-klas (t = .802, n.s.), noch tussen leerlingen uit het aso/kso, tso of (d)bso 
(F = .644, n.s.). Dat correspondeert met de resultaten voor Vlaanderen (t = 1.46, n.s.; 
F = .0389, n.s.). Vergelijken we Brusselse leerlingen met Vlaamse leerlingen, dan zien 
we dat er enkel voor leerlingen in het aso/kso (t = 5.184, p < .001) en voor leerlin-
gen in het tso (t = 2.520, p < .01) een signifi cant verschil is voor de relatie met de 
leerkrachten. Brusselse leerlingen in het aso/kso zijn minder tevreden over de relatie 
met hun leerkrachten dan Vlaamse leerlingen in het aso/kso. Hetzelfde geldt voor 
leerlingen in het tso.

Tabel 2.10.  Verklarende factoren van de relatie met de leerkrachten bij jongeren in het Nederlandstalige 
secundair onderwijs in Brussel (gestandaardiseerde β-waarden).

Brussel

β N

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: meisje) -.097*** 2224

Leeftijd .044 2164

Etnische afkomst (Ref. cat: allochtoon) .085** 2271

Gezinsgerelateerde factoren

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen van beide ouders werkt) -.014 1844

Opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van beide ouders hoogopgeleid) -.038 1762

Responsiviteit vader .105*** 1939

Responsiviteit moeder .084** 1971

Opvolging ouders .025 1895

Financiële ruimte .067* 2498

Subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende) .015 1745

Schoolgerelateerde factoren

Ooit gebist -.033 1689

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) .062* 2498

B-attest -.010 1805

Persoonsgerelateerde factoren

Zelfbeeld .108*** 2355

Negatief toekomstperspectief -.078** 2274

Onveiligheidsgevoelens -.035 2313

Buurtbeleving .069** 2184

Antisociaal gedrag op school -.185*** 1871

R2 .151

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Tabel 2.10 toont verklarende factoren van de relatie met de leerkrachten bij Brusselse 
jongeren. We zien dat het regressiemodel 15% van de variantie in de relatie met de 
leerkrachten verklaart (R2 = .151). Net als bij schoolbeleving is de persoonsgerelateerde 
factor ‘antisociaal gedrag op school’ de belangrijkste voorspeller (β = -.185, p < .001). 
Leerlingen die antisociaal gedrag stellen op school, zijn minder tevreden over hun re-
latie met de leerkrachten. Ook een positief zelfbeeld hangt signifi cant samen met een 
positieve waardering van de relatie met de leerkrachten (β = .108, p < .001). Daarnaast 
spelen ook het toekomstperspectief (β = -.078, p < .01) en de buurtbeleving (β = .069, 
p < .01) van de jongeren een rol. Jongeren met een gunstig toekomstperspectief en 
een positieve buurtbeleving hebben een betere relatie met hun leerkrachten. Wat de 
gezinsgerelateerde factoren betreft, zien we dat vooral de responsiviteit van de vader 
een signifi cante rol speelt (β = .105, p < .001). Hoe hoger de responsiviteit van de 
vader, hoe beter de relatie met de leerkrachten. Hetzelfde geldt voor de responsiviteit 
van de moeder (β = .084, p < .01). Ook de fi nanciële ruimte van het gezin speelt in 
beperkte mate een rol (β = .067, p < .05). Leerlingen die vinden dat hun gezin het 
fi nancieel breed heeft, zijn meer tevreden over de relatie met hun leerkrachten. Bij de 
ingevoerde schoolgerelateerde factoren zien we dat enkel de variabele ‘onderwijsvorm’ 
een signifi cant effect heeft (β = .062, p < .05). Leerlingen die les volgen in de b-stroom, 
beoordelen de relatie met hun leerkrachten beter dan leerlingen die les volgen in de a-
stroom. Ten slotte hebben ook de controlevariabelen ‘geslacht’ (β = -.097, p < .001) en 
‘etnische afkomst’ (β = .085, p < .01) in beperkte mate een invloed op de relatie met 
de leerkrachten. Meisjes en autochtone leerlingen zijn meer tevreden over de relatie met 
hun leerkrachten.32

Bij het onderscheid tussen leerlingen die in Brussel wonen en leerlingen die niet in 
Brussel wonen,33 stellen we vast dat het geslacht, de fi nanciële ruimte, de onderwijs-
vorm en het toekomstperspectief enkel een signifi cant effect hebben bij leerlingen die 
in Brussel wonen. Bij leerlingen die niet in Brussel wonen, stellen we een bijkomend 
effect vast van de werksituatie van de ouders. Leerlingen van wie één ouder werkt of 
allebei de ouders werken, zijn minder tevreden over de relatie met hun leerkrachten 
dan wanneer geen van beide ouders werkt.34

Bij het vergelijken van beïnvloedende factoren voor de relatie met de leerkrachten bij 
Brusselse en Vlaamse leerlingen (tabel 2.11) stellen we vast dat het regressiemodel 
zowel in Brussel als in Vlaanderen 11% van de variantie verklaart. In Brussel heb-
ben vooral de gezinsgerelateerde factoren ‘responsiviteit vader’ (β = .128, p < .001) 
en ‘responsiviteit moeder’ (β = .109, p < .001) een signifi cant effect op de relatie 

32.  Ook het effect van de mate waarin Brusselse leerlingen de vragenlijst volledig invulden, werd getoetst. Dat 
blijkt een signifi cant effect te hebben (β=-.052, p < .05). Een omschrijving en interpretatie van deze variabele vindt 
u in hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers). 

33.  Zie tabel 2.18 in bijlage. 
34.  We merken op dat het signifi cante effect van de variabele ‘buurtbeleving’ (zie tabel 2.10) verdwijnt wanneer 

we onderscheid maken tussen leerlingen die in Brussel wonen en leerlingen die niet in Brussel wonen. Mogelijk hangt 
dat samen met het kleinere aantal leerlingen dat per groep wordt opgenomen (N).
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met de leerkrachten. Ook in Vlaanderen hangen een hoge responsiviteit van de vader 
(β = .091, p < .01) en een hoge responsiviteit van de moeder (β = .098, p < .01) 
samen met een positieve relatie met de leerkrachten. Bij Brusselse jongeren speelt 
ook de fi nanciële ruimte van het gezin in beperkte mate een rol (β = .072, p < .05). 
Hoe groter de fi nanciële ruimte van het gezin, hoe beter de relatie met de leerkrach-
ten. In Vlaanderen heeft de fi nanciële ruimte van het gezin echter geen signifi cant ef-
fect. Bij Vlaamse leerlingen blijken vooral de persoonsgerelateerde factoren ‘zelfbeeld’ 
(β = .135, p < .001) en ‘negatief toekomstperspectief’ (β = -.112, p < .01) een effect 
te hebben. Leerlingen met een positief zelfbeeld en een gunstig toekomstperspectief 
zijn meer tevreden over de relatie met hun leerkrachten. Dat geldt ook bij Brusselse 
leerlingen (β = .123, p < .001; β = -.099, p < .001). Wat de schoolgerelateerde facto-
ren betreft, zien we dat de variabele ‘ooit gebist’ zowel in Brussel (β = -.059, p < .05) 

Tabel 2.11.  Verklarende factoren van de relatie met de leerkrachten bij jongeren in het Nederlandstalige 
secundair onderwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen 
(gestandaardiseerde β-waarden).

Brussel Vlaanderen

β N β N

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: meisje) -.146*** 2224 -.080** 1360

Leeftijd .063* 2164 .168*** 1357

Gezinsgerelateerde factoren

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen van beide 
ouders werkt) 

.000 1844 -.029 1345

Opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van 
beide ouders hoogopgeleid) 

-.017 1762 .001 1278

Responsiviteit vader .128*** 1939 .091** 1315

Responsiviteit moeder .109*** 1971 .098** 1345

Opvolging ouders .010 1895 .043 1295

Financiële ruimte .072** 2498 .001 1360

Subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende) .012 1745 -.003 1289

Schoolgerelateerde factoren

Ooit gebist -.059* 1689 -.091** 1290

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) .034 2498 .012 1360

Persoonsgerelateerde factoren

Zelfbeeld .121*** 2355 .135*** 1333

Negatief toekomstperspectief -.097*** 2274 -.112** 1329

Onveiligheidsgevoelens -.022 2313 .005 1329

R2 .113 .109

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).
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Tabel 2.12.  Multilevelanalyse met de relatie met de leerkrachten als afhankelijke variabele bij leerlingen 
in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel (gestandaardiseerde β-waarden).

Model 1 β Model 2 β Model 3 β

Intercept 63.10 49.24 29.15

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: meisje) -.088** -.086**

Leeftijd .032 .038

Etnische afkomst (Ref. cat: allochtoon) .048 .065*

Gezinsgerelateerde factoren

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen van beide 
ouders werkt) 

-.058* -.055

Opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van 
beide ouders hoogopgeleid) 

-.015 -.008

Responsiviteit vader .132*** .128***

Responsiviteit moeder .044 .040

Opvolging ouders .029 .030

Financiële ruimte .038 .043

Subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende) .007 .008

Schoolgerelateerde factoren

Ooit gebist -.088** -.093**

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) .075* .057

B-attest .003 .006

Persoonsgerelateerde factoren

Zelfbeeld .136*** .132***

Negatief toekomstperspectief -.101*** -.106***

Onveiligheidsgevoelens -.027 -.026

Buurtbeleving .051 .054

Antisociaal gedrag op school -.212*** -.211***

Geaggregeerde leerlingkenmerken

Aandeel leerlingen dat Belg is .065

Aandeel leerlingen dat Nederlands spreekt met 
moeder

.028

Aandeel leerlingen met een moeder zonder 
diploma secundair onderwijs

.165

N 2280 1244 1242

Level 1 variantie 319.63 264.13 264.39

Level 2 variantie 19.25 9.59 6.92

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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als in Vlaanderen (β = -.091, p < .01) een effect heeft. Leerlingen die ooit gebist 
hebben, zijn minder tevreden over de relatie met de leerkrachten. De variabele ‘on-
derwijsvorm’ heeft geen signifi cante invloed. Ten slotte hangen zowel in Brussel als 
in Vlaanderen het geslacht en de leeftijd van de leerlingen signifi cant samen met hun 
relatie met de leerkrachten. Oudere leerlingen en meisjes beoordelen de relatie met hun 
leerkrachten positiever. In Brussel is het effect van geslacht sterker, in Vlaanderen het 
effect van leeftijd.

Bij de multilevelanalyse met de relatie met de leerkrachten als afhankelijke variabele 
(tabel 2.12) is de intragroepscorrelatie of het aandeel van de variantie op schoolniveau 
gelijk aan 6% (model 1).35 Ook hier daalt de onverklaarde variantie op individueel 
niveau (van 319.63 naar 264.13), na toevoeging van de factoren gemeten op het indivi-
duele niveau (model 2). De verklaarde variantie op dat niveau bedraagt dus ongeveer 
17%.36 De onverklaarde variantie op het schoolniveau daalt hier eveneens (van 19.25 
naar 9.59) en dat is opnieuw te wijten aan compositie-effecten.

Na opname van de geaggregeerde leerlingkenmerken (model 3) daalt de onverklaarde 
variantie op schoolniveau van 9.59 naar 6.92. Geen enkele van deze kenmerken blijkt 
echter een signifi cant effect te hebben op de relatie met de leerkrachten. Zoals bij 
schoolbeleving zijn mogelijk dus andere dan in deze studie opgenomen school- (en in-
dividuele) kenmerken belangrijk in het verklaren van deze variatie op schoolniveau.

6. Besluit

Dit hoofdstuk had tot doel het schoolwelbevinden van leerlingen in een grootstede-
lijke context, met name in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel, te 
onderzoeken. In het schoolwelbevinden onderscheiden we twee dimensies, namelijk 
de schoolbeleving en de relatie met de leerkrachten. We stellen vast dat de meeste 
Brusselse leerlingen tevreden zijn over hun school en opleiding en de relatie met hun 
leerkrachten waarderen. Brusselse leerlingen voelen zich gelukkig op school en rap-
porteren goede contacten met hun leerkrachten.

Naast een algemene beschrijving van het schoolwelbevinden van Brusselse leerlingen 
had dit hoofdstuk ook tot doel na te gaan welke factoren een invloed hebben op het 
schoolwelbevinden van deze leerlingen. Vertrekkende vanuit literatuurgegevens, on-
derzochten we de invloed van persoons-, gezins- en schoolgerelateerde factoren op de 
schoolbeleving en op de relatie met de leerkrachten van Brusselse leerlingen. We con-
stateren dat beide dimensies in grote mate door dezelfde factoren beïnvloed worden. 
Vooral het antisociaal gedrag dat leerlingen stellen op school, blijkt het sterkst samen 
te hangen met het schoolwelbevinden. Brusselse leerlingen die antisociaal gedrag stel-

35.  ρ=19.25/(319.63+19.25)=.0568. 
36.  1-(264.13/319.63)=.174. 
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len op school, zoals leerkrachten met opzet storen tijdens de les, andere leerlingen 
pesten, brutaal zijn of dingen vernielen, voelen zich minder goed op school en zijn 
minder tevreden over de relatie met hun leerkrachten. Dat sluit aan bij onderzoeken 
die aantonen dat leerlingen met een laag schoolwelbevinden meer kans hebben om 
probleemgedrag te stellen op school (Vettenburg, 1988; Samdal et al., 1998; Engels et 
al., 2004; Lévy-Garboua et al., 2006). De vraag blijft echter of leerlingen antisociaal 
gedrag stellen omdat ze zich niet goed voelen op school of zich niet goed voelen op 
school omdat ze antisociaal gedrag stellen. Over de causaliteit van dat verband kun-
nen we op basis van onze analyses echter geen uitspraken doen. Verder onderzoek 
kan hierover meer duiding geven. Naar analogie met andere onderzoeken (Elchardus 
et al., 1999; Mertens & Van Damme, 2000; Rask et al., 2002; Vettenburg et al., 2009, 
2010) zien we dat Brusselse leerlingen met een gunstig toekomstperspectief, een posi-
tief zelfbeeld en een responsieve vader of moeder een positieve schoolbeleving hebben 
en tevreden zijn over de relatie met hun leerkrachten. Ook het geslacht van Brusselse 
leerlingen blijkt een invloed te hebben op het schoolwelbevinden. Meisjes hebben een 
betere schoolbeleving en beoordelen de relatie met hun leerkrachten positiever dan 
jongens. Deze vaststelling strookt eveneens met eerdere onderzoeken (Mertens & Van 
Damme, 2000; Van Landeghem et al., 2002; Verkuyten & Thijs, 2002; Engels et al., 
2004). In tegenstelling tot andere onderzoeken (Knuver & Brandsma, 1993; Engels et 
al., 2004; Van Petegem et al., 2008) vinden we wel een effect van de etnische afkomst 
van leerlingen. Autochtone leerlingen voelen zich beter op school en zijn meer tevre-
den over de relatie met hun leerkrachten dan allochtone leerlingen. De culturele kloof 
tussen de school- en thuisomgeving kan een mogelijke verklaring bieden voor deze 
vaststelling. De grootstedelijke context maakt immers dat er meer jongeren met diverse 
culturele, linguïstische en religieuze achtergronden op de Brusselse schoolbanken zit-
ten. De kloof tussen de school- en thuiscultuur kan ervoor zorgen dat deze jongeren 
minder aansluiting vinden op school en zich hierdoor minder goed voelen (Vyverman 
& Vettenburg, 2009; Vettenburg, 1988). Ook de fi nanciële ruimte van het gezin blijkt 
een rol te spelen. Leerlingen die vinden dat de fi nanciële ruimte van hun gezin beperkt 
is, hebben een lage schoolbeleving en een negatieve relatie met hun leerkrachten. Dat 
effect speelt enkel bij leerlingen die in Brussel wonen. Hieruit veronderstellen we dat 
de achterstellingsproblematiek in Brussel een bijkomend effect heeft op het schoolwel-
bevinden. Opvallend is de beperkte invloed van de onderzochte schoolgerelateerde 
factoren. In tegenstelling tot Vettenburg en Brondeel (2010) vinden we geen effect van 
de biservaringen van leerlingen. Ook de variabele ‘B-attest’ blijkt geen invloed te heb-
ben. Wat de onderwijsvorm betreft, stellen we enkel een effect vast bij leerlingen die in 
Brussel wonen. In tegenstelling tot wat de literatuur suggereert (Mertens & Van Dam-
me, 2000; Engels et al., 2001, 2004), beoordelen leerlingen uit de b-stroom de relatie 
met hun leerkrachten positiever dan leerlingen uit de a-stroom. Ook deze vaststelling 
vraagt verdere uitdieping.

In dit hoofdstuk onderzochten we ook of er een verschil in schoolwelbevinden bestaat 
tussen scholen onderling en of een beperkt aantal schoolkenmerken deze variatie tus-
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sen scholen kan verklaren. Net als Engels et al. (2004) stellen we vast dat het school-
welbevinden van Brusselse leerlingen varieert tussen scholen. Deze variatie mag echter 
niet overschat worden aangezien het slechts om een beperkte variantie op schoolniveau 
gaat, respectievelijk 10% voor schoolbeleving en 6% voor de relatie met de leerkrach-
ten. De onderzochte schoolkenmerken ‘aandeel leerlingen dat Belg is’, ‘aandeel leerlin-
gen dat Nederlands spreekt met moeder’ en ‘aandeel leerlingen met een moeder zonder 
diploma secundair onderwijs’ slagen er ook niet in het verschil in schoolwelbevinden 
tussen scholen te verklaren. Dat sluit niet uit dat andere dan de door ons onderzochte 
kenmerken mogelijk een invloed hebben op het schoolwelbevinden van leerlingen en 
een rol spelen in de variatie tussen scholen.

Ten slotte wilden we in dit onderzoek het schoolwelbevinden van Brusselse leerlingen 
vergelijken met het schoolwelbevinden van Vlaamse leerlingen. Gezien de grootstede-
lijke context van ons onderzoek veronderstelden we een lager schoolwelbevinden bij 
Brusselse leerlingen. Dat werd ook bevestigd in onze analyses. Brusselse leerlingen 
hebben een lagere schoolbeleving en zijn minder tevreden over de relatie met hun 
leerkrachten dan Vlaamse jongeren. In Brussel zijn er meer leerlingen die zich onge-
lukkig voelen op school, die van school willen veranderen en die het gevoel hebben 
dat hun leerkrachten hen niet serieus nemen. De factoren die een invloed hebben op 
het schoolwelbevinden van Brusselse en Vlaamse leerlingen, liggen wel in dezelfde 
lijn. Vanuit de vaststelling dat Brusselse leerlingen een negatiever schoolwelbevinden 
hebben dan Vlaamse leerlingen, kunnen we besluiten dat deze factoren sterker spelen 
in een grootstedelijke context. We zien bijvoorbeeld ook dat de fi nanciële ruimte van 
het gezin enkel een invloed heeft op het schoolwelbevinden van Brusselse leerlin-
gen. Dat laat vermoeden dat door de armoedeconcentratie in Brussel armoede een 
bijkomend effect heeft. Opmerkelijk is ook dat het geslacht van de leerlingen anders 
speelt op het schoolwelbevinden van Brusselse en Vlaamse leerlingen. In Brussel 
voelen meisjes zich niet alleen beter op school, maar zijn ze ook meer tevreden over 
de relatie met de leerkrachten dan jongens. In Vlaanderen heeft het geslacht enkel 
een effect op de relatie met de leerkrachten, tevens in het voordeel van de meisjes. 
Hieruit concluderen we dat het effect van geslacht op schoolbeleving verschilt naar 
grootstedelijkheid.

Algemeen kunnen we besluiten dat het schoolwelbevinden van leerlingen in het Ne-
derlandstalige secundair onderwijs in Brussel vrij positief is, maar lager ligt dan het 
schoolwelbevinden van leerlingen in Vlaamse scholen. Het onderzoek in Brussel kent 
beperkingen (zie hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’), maar wij kunnen er 
wel uit afl eiden dat de grootstedelijke context zich laat voelen in een lager schoolwel-
bevinden bij jongens, allochtonen, leerlingen met minder fi nanciële ruimte thuis en 
leerlingen die antisociaal gedrag stellen op school.
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7. Bijlagen

Tabel 2.13.  Gemiddelde op de schaal ‘schoolbeleving’ bij jongeren in het Nederlandstalige secundair 
onderwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Gemiddelde N SD t-toets

Brussel 64.30 1910 18.44 6.57***

Vlaanderen 68.17 1363 15.18

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).

Tabel 2.14.  Gemiddelde op de schaal ‘relatie met de leerkrachten’ bij jongeren in het Nederlandstalige 
secundair onderwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Gemiddelde N SD t-toets

Brussel 62.24 1880 18.33 5.171***

Vlaanderen 65.43 1378 16.68

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).
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Tabel 2.15.  Schoolbeleving naar geslacht, leeftijd, onderwijsvorm, biservaringen bij jongeren in het Ne-
derlandstalige secundair onderwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair onderwijs in 
Vlaanderen.

Brussel Vlaanderen

Gemid-
delde

N SD t/F-toets Gemid-
delde

N SD t/F-toets

Geslacht man 61.67 859 19.29 67.38 698 14.84

vrouw 66.57 1035 17.47 -5.746*** 69.00 604 15.50 -1.977***

Leeftijd 13 66.34 158 19.56 71.60 192 15.53

14 66.87 263 17.85 71.78 192 15.87

15 63.90 297 18.42 70.77 186 14.51

16 62.89 329 18.20 69.49 219 15.95

17 63.68 307 17.89 70.52 197 14.54

18 64.48 303 17.51 66.01 91 17.57

totaal 64.47 1657 18.16 1.928 70.39 1077 15.56 2.163

Onderwijsvorm

1ste en 2de jaar a-klas 65.59 461 19.05 71.72 338 14.26

b-klas 62.33 187 18.97 66.08 78 17.19

totaal 64.65 647 19.07 1.977* 70.66 416 14.99 2.689**

3de en 6de jaar aso/kso 64.35 854 17.83 67.35 447 14.41

tso 64.28 217 18.55 67.17 242 15.38

(d)bso 62.94 193 19.92 68.03 187 15.75

totaal 64.12 1263 18.11 .481 67.45 876 14.96 .194

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).
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Tabel 2.16.  Relatie met de leerkrachten naar geslacht, leeftijd, onderwijsvorm, biservaringen bij jonge-
ren in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel en bij jongeren in het secundair 
onderwijs in Vlaanderen.

Brussel Vlaanderen

Gemid-
delde

N SD t/F-toets Gemid-
delde

N SD t/F-toets

Geslacht man 60.03 849 18.31 64.35 708 17.69

vrouw 64.22 1016 18.13 -4.947*** 66.61 668 15.47 -2.521***

Leeftijd 13 60.85 152 17.57 60.29 200 16.86

14 63.10 262 17.99 67.05 199 16.60

15 62.50 294 19.02 65.26 188 16.96

16 59.89 316 18.91 65.64 219 14.81

17 62.21 303 16.89 67.63 195 14.23

18 64.15 301 17.38 66.08 94 19.33

totaal 62.19 1628 18.05 2.059 65.25 1095 16.38 5.145***

Onderwijsvorm

1ste en 2de jaar a-klas 62.23 456 18.72 63.28 343 16.56

b-klas 60.94 179 16.56 60.34 81 15.34

totaal 61.86 635 18.13 .802 62.72 424 16.36 1.46

3de en 6de jaar aso/kso 62.06 841 18.08 67.17 449 16.18

tso 62.81 217 18.08 66.96 238 16.94

(d)bso 63.67 188 20.36 65.92 193 17.39

totaal 62.43 1246 18.44 .644 66.84 880 16.64 .389

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010); JOP-monitor 2 (2008).
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Tabel 2.17.  Verklarende factoren van schoolbeleving bij jongeren in het Nederlandstalige Brusselse se-
cundair onderwijs die niet in Brussel wonen en die in Brussel wonen (gestandaardiseerde 
β-waarden).

Woont niet in Brussel Woont in Brussel

β N β N

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: meisje) -.140** 627 -.077* 1492

Leeftijd -.055 617 -.028 1457

Etnische afkomst (Ref. cat: allochtoon) .163*** 628 .101*** 1488

Gezinsgerelateerde factoren

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen van beide 
ouders werkt) 

-.036 561 .002 1224

Opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van 
beide ouders hoogopgeleid) 

.000 519 -.050 1189

Responsiviteit vader .160** 553 .100** 1316

Responsiviteit moeder .024 570 .124*** 1329

Opvolging ouders .043 547 -.024 1280

Financiële ruimte -.036 628 .076* 1496

Subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende) -.025 518 -.026 1167

Schoolgerelateerde factoren

Ooit gebist -.050 491 -.041 1136

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) -.025 628 .067* 1496

B-attest -.033 516 .005 1226

Persoonsgerelateerde factoren

Zelfbeeld .129* 603 .147*** 1396

Negatief toekomstperspectief -.139** 597 -.147*** 1343

Onveiligheidsgevoelens -.037 602 -.048 1370

Buurtbeleving -.021 576 -.020 1291

Antisociaal gedrag op school -.196*** 546 -.303*** 1252

R2 .206 .274

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 2.18.  Verklarende factoren van de relatie met de leerkrachten bij jongeren in het Nederlandstalige 
Brusselse secundair onderwijs die niet in Brussel wonen en die in Brussel wonen (gestan-
daardiseerde β-waarden).

Woont niet in Brussel Woont in Brussel

β N β N

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: meisje) -.052 627 -.126*** 1492

Leeftijd .040 617 .051 1457
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Woont niet in Brussel Woont in Brussel

β N β N

Etnische afkomst (Ref. cat: allochtoon) .124* 628 .088** 1488

Gezinsgerelateerde factoren

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen van beide 
ouders werkt) 

-.094* 561 .005 1224

Opleidingsniveau ouders (ref. cat: geen van 
beide ouders hoogopgeleid) 

.038 519 -.062 1189

Responsiviteit vader .182*** 553 .094** 1316

Responsiviteit moeder .129** 570 .070* 1329

Opvolging ouders -.054 547 .063 1280

Financiële ruimte -.061 628 .089** 1496

Subjectieve koopkracht (ref. cat: voldoende) -.024 518 .024 1167

Schoolgerelateerde factoren

Ooit gebist .047 491 -.057 1136

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) .033 628 .075* 1496

B-attest -.032 516 -.004 1226

Persoonsgerelateerde factoren

Zelfbeeld .145** 603 .092** 1396

Negatief toekomstperspectief -.013 597 -.108** 1343

Onveiligheidsgevoelens -.073 602 -.035 1370

Buurtbeleving .078 576 .060 1291

Antisociaal gedrag op school -.236*** 546 -.158*** 1252

R2 .186 .154

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 2.19.  Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘responsiviteit vader’.

Items Ladingen

Mijn vader helpt mij goed als ik het moeilijk heb .801

Als ik ergens over pieker of verdrietig ben, dan begrijpt mijn vader wat er aan de hand is .864

Als het niet zo goed gaat met mij, dan lukt het mijn vader om mij te troosten .867

Als ik met mijn vader over mijn problemen praat, dan helpt hij mij echt .860

Mijn vader weet precies wanneer ik het ergens moeilijk mee heb .858

Als ik verdrietig ben of ergens mee zit, dan heeft mijn vader dat in de gaten .821

Ik kan goed met mijn vader praten over alles .811

Mijn vader weet heel goed wat ik wil of voel .833

Eigenwaarde 5.64

Verklaarde variantie 70.53%

Cronbach α .940
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Tabel 2.20. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘responsiviteit moeder’.

Items Ladingen

Mijn moeder helpt mij goed als ik het moeilijk heb .832

Als ik ergens over pieker of verdrietig ben, dan begrijpt mijn moeder wat er aan de hand is .901

Als het niet zo goed gaat met mij, dan lukt het mijn moeder om mij te troosten .899

Als ik met mijn moeder over mijn problemen praat, dan helpt zij mij echt .877

Mijn moeder weet precies wanneer ik het ergens moeilijk mee heb .878

Als ik verdrietig ben of ergens mee zit, dan heeft mijn moeder dat in de gaten .833

Ik kan goed met mijn moeder praten over alles .809

Mijn moeder weet heel goed wat ik wil of voel .842

Eigenwaarde 5.91

Verklaarde variantie 73.84%

Cronbach α .949

Tabel 2.21. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘opvolging ouders’.

Items Ladingen

Mijn vader vraagt altijd waar ik naartoe ga als ik uitga .640

Mijn vader vraagt waar ik mijn geld aan uitgeef .724

Mijn vader wil weten wie mijn vrienden zijn .714

Mijn moeder vraagt altijd waar ik naartoe ga als ik uitga .692

Mijn moeder vraagt waar ik mijn geld aan uitgeef .741

Mijn moeder wil weten wie mijn vrienden zijn .726

Eigenwaarde 3.00

Verklaarde variantie 50.00%

Cronbach α .798

Tabel 2.22. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘zelfbeeld’.

Items Ladingen

Algemeen genomen voel ik mezelf eigenlijk een mislukking .527

Ik vind mezelf best OK .800

Ik vind dat ik trots kan zijn op wie ik ben .836

Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb .798

Eigenwaarde 2.25

Verklaarde variantie 56.33%

Cronbach α .700
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Tabel 2.23.  Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘negatief toekomstperspectief’.

Items Ladingen

Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos .655

Ik ben er zeker van dat mij een schitterende toekomst te wachten staat .530

Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb .785

Ik kijk vol verwachting uit naar de toekomst .534

Ik zie mijn toekomst vaak somber in .775

Eigenwaarde 2.21

Verklaarde variantie 44.25%

Cronbach α .679

Tabel 2.24. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘onveiligheidsgevoelens’.

Items Ladingen

Het is vandaag de dag onveilig om kinderen alleen op straat te laten .583

Uit angst dat er mij iets overkomt, durf ik ’s avonds niet meer alleen op straat te komen .743

’s Avonds moet je op straat extra voorzichtig zijn .757

De laatste jaren zijn de straten onveiliger geworden .756

De politie is niet meer in staat om ons nog te beschermen tegen criminelen .550

Uit angst om overvallen te worden, durf ik niet in bepaalde wijken te komen .741

In deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige luxe .614

’s Avonds en ’s nachts durf ik niet alleen thuis te blijven .461

Eigenwaarde 3.48

Verklaarde variantie 43.47%

Cronbach α .807

Tabel 2.25. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘fi nanciële ruimte’.

Items Ladingen

Het huis of appartement warm houden in de winter .506

Slechte meubels vervangen .711

Nieuwe in plaats van tweedehandskledij kopen .664

Vlees, vis of kip eten om de twee dagen .629

Eén keer per maand vrienden uitnodigen .687

Eén week per jaar op vakantie gaan .612

Eigenwaarde 2.45

Verklaarde variantie 40.74%

Cronbach α .694
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Tabel 2.26. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘buurtbeleving’.

Items Ladingen

Ik voel me thuis bij de mensen in mijn buurt .662

In mijn buurt gaan jongeren en volwassenen op een prettige manier met elkaar om .728

Ik woon in een gezellige buurt waar de mensen elkaar nog kennen .760

Ik kan goed opschieten met de meeste jongeren in mijn buurt .750

Veel van mijn vrienden wonen in mijn buurt .549

Ik woon graag in mijn buurt .711

Eigenwaarde 2.92

Verklaarde variantie 48.59%

Cronbach α .781

Tabel 2.27. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘antisociaal gedrag op school’.

Items Ladingen

Ik ben op school soms brutaal tegen de leerkrachten .804

Ik pest soms andere leerlingen op deze school .792

Ik stoor soms met opzet de leerkrachten tijdens het lesgeven .833

Ik heb in de loop van dit of vorig schooljaar wel eens dingen op school met opzet vernield
of beschadigd

.758

Eigenwaarde 2.54

Verklaarde variantie 63.56%

Cronbach α .808



3. Brusselse jongeren in het verenigingsleven37

Sarah Herbots

1. Inleiding

In dit hoofdstuk bestuderen we de sociale participatie van Brusselse jongeren38 uit het 
Nederlandstalige onderwijs. Uit de Vlaamse JOP-monitoren bleek al dat de overgrote 
meerderheid van de jongvolwassenen wonend in de Vlaamse regio deelneemt aan het 
verenigingsleven. Hoewel er de laatste jaren – zowel vanuit academische hoek als vanuit 
beleidskringen – gevreesd werd voor een ‘algemene teloorgang’ van de sociale partici-
patie, bleek deze vrees voor jongeren in Vlaanderen niet gegrond. Deze gunstige cijfers 
voor Vlaamse jongeren impliceren echter niet automatisch gelijkaardige bevindingen 
voor onze hoofdstad. ‘Inworteling’ of ‘engagement’ krijgen per defi nitie een andere 
vorm in een grootstedelijke context dan in bijvoorbeeld kleine steden en gemeenten, 
onder meer door de sterk verschillende demografi sche, sociaal-economische en culture-
le samenstelling van de bevolking in beide contexten. In ieder geval is duidelijk dat de 
middenveldparticipatie in Brussel – net zoals in Vlaanderen – hoog op de prioriteiten-
lijst staat en sterk wordt gestimuleerd vanuit beleidskringen. Zo wordt in het jeugdbe-
leidsplan 2011-2015 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) vooropgesteld dat 
“kinderen, jongeren en jeugdverenigingen meer dan ooit prioritaire doelgroepen vor-
men van de VGC” (Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie, 2010). Daarnaast wil men 
intensief werken aan het verlagen van diverse fi nanciële, culturele en andere drempels 
om de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod voor de Brusselse jeugd te vergroten. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst het algemene participatieniveau van de onderzochte 
groep weergegeven. Waar mogelijk, worden vergelijkingen gemaakt met de jongeren 
in Vlaanderen, die bevraagd werden in de JOP-monitor 2. Vervolgens schetsen we een 
profi el van de ‘participerende jongere’ en gaan we na op basis van welke variabele(n) 
deze zich onderscheidt van de niet-participerende jongeren. Daarna onderzoeken we 
welke dimensies van het verenigingsleven er het meest in slagen jongeren uit verschil-
lende sociale geledingen en van verschillende etnische afkomst te rekruteren. Tot slot 
toetsen we de zogenaamde ‘contacthypothese’ door na te gaan of autochtone leden van 

37.  Met dank aan prof. dr. Mark Elchardus voor de hulp bij de analyses.
38.  Met de term ‘Brusselse jongeren’ verwijzen we naar jongeren die les volgen in het Nederlandstalige secun-

dair onderwijs in Brussel. Voor een beschrijving van deze onderzoeksbevolking, zie hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd 
onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers). 
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heterogeen samengestelde verenigingen toleranter zijn ten aanzien van andere culturen 
en religies dan leden van homogeen samengestelde verenigingen of niet-leden.39

2. Verbondenheid in een grootstedelijke context

Verbondenheid en samenhang in een stedelijke context vormen allang een grote 
zorg voor wetenschappers uit diverse disciplines. Omdat dit hoofdstuk geschreven is 
vanuit een cultuursociologisch perspectief, zal hier evenwel voornamelijk aandacht 
besteed worden aan de inzichten van sociale wetenschappers. Volgens de gangbare 
opvatting zouden spontane en solidaire intermenselijke contacten minder gemakke-
lijk tot stand komen in een stedelijke context dan in kleine gemeenschappen. Steden 
worden dan ook vaak voorgesteld als verzamelplaatsen voor anonieme individuen, 
die elkaar niet kennen en die geen hechte samenlevingsverbanden aangaan met el-
kaar (Van Ouytsel, 2003). Daarbij aansluitend heeft men het vaak over de ‘ieder voor 
zich’-mentaliteit en het gebrek aan verbondenheid en geborgenheid in een groot-
stedelijke context.

Aan het einde van de 19de eeuw waren het voornamelijk sociologen als Simmel (1903), 
Durkheim (1893) en Tönnies (1887) die hun bezorgdheid uitten over de sociale des-
integratie in steden. In The Metropolis and Mental Life (1903) buigt Simmel zich over 
de mentaliteit van de stedeling en vergelijkt deze met de mentaliteit van iemand die 
in een dorpsgemeenschap leeft. Hij beschrijft daarin het enorme contrast tussen het 
stedelijke en het rurale leven, alsook de onvermijdelijke gevolgen daarvan voor de 
ingesteldheid van het individu. Het grootstedelijke individu – dat uiteraard in verschil-
lende varianten bestaat – ontwikkelt volgens Simmel een soort ‘orgaan’ dat hem be-
schermt tegen de dreigende en overweldigende impressies van de grootstad. Doordat 
het individu in de stad dagelijks geconfronteerd wordt met een enorme verscheiden-
heid aan indrukken die hem dreigen te ontwortelen, moet hij zichzelf beschermen. 
Dat doet het individu door zich aan te passen: hij leert om met zijn hoofd te reageren 
in plaats van met zijn hart. Persoonlijke relaties maken bijgevolg plaats voor zakelijke 
relaties, die volgens Simmel sterk contrasteren met de relaties die voorkomen in een 
kleine gemeenschap. In een kleine gemeenschap – met een beperkt aantal mensen 
– leidt kennismaking met de ander onvermijdelijk tot een warmere sociale omgang, 
en een gedrag dat méér betekent dan louter een objectieve afweging van geven en 
nemen. Het grootstedelijke leven – dat beheerst wordt door rationaliteit en zakelijk-

39.  De vraag naar sociale participatie situeerde zich op het einde van de eerste helft van de vragenlijst. Omdat 
vele leerlingen de vragenlijst invulden vanaf de tweede helft, is de non-respons op deze vraag erg groot. De gemid-
delde non-respons op de items met betrekking tot participatie bedraagt 38.8%. Dat betekent dat zo’n 40% van de 
respondenten niet kan worden opgenomen in dit hoofdstuk. Bovendien gaat het om een selectieve uitval, wat betekent 
dat steeds de nodige voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van de resultaten. Voor meer informatie over de 
non-respons, zie hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers).
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heid – biedt evenwel geen plaats voor dergelijke irrationele en instinctieve impulsen 
die de levenswijze van binnenuit bepalen. Het leven in de stad ontwricht immers het 
gevoelsleven en vergt van het individu een meer berekende houding. Dat kenmerk van 
het grootstedelijke individu is volgens Simmel zowel een gevolg als een oorzaak van de 
levensomstandigheden in de stad: een grootstedelijk leven is immers ondenkbaar zon-
der een uiterst nauwkeurige integratie van alle activiteiten en onderlinge relaties in een 
stabiel en onpersoonlijk tijdsschema. In deze context worden individuen genoodzaakt 
om stiptheid, berekenbaarheid en nauwkeurigheid eigen te maken als een manier van 
leven (Simmel, 1950[1903]: 412).

Daarnaast stelt Simmel ook dat de grootstad gedomineerd wordt door de geldecono-
mie, die een onpersoonlijke en zakelijke attitude vereist tegenover mensen en dingen. 
Om zijn zelfbehoud te vrijwaren in de grootstad wordt het individu gedwongen tot 
een negatief sociaal gedrag. Deze houding – die stedelingen tegenover elkaar aanne-
men – kunnen we ‘gereserveerd’ noemen. Hoewel Simmel deze aard van samenleven 
betreurt, erkent hij dat het grootstedelijke individu geen andere keuze heeft dan het 
aannemen van een gereserveerde, afstandelijke houding. Immers, in de stad ziet men 
dagelijks talloze nieuwe gezichten: indien de innerlijke reacties op deze ontmoetingen 
gelijk zouden zijn aan deze in een kleine gemeenschap – waar bijna iedereen elkaar 
kent – dan zou het individu intern volledig geatomiseerd en psychisch onstabiel wor-
den. Simmel besluit dat een gereserveerde houding onvermijdelijk is, maar dat ze er 
helaas toe leidt dat het grootstedelijke individu jarenlang naast iemand kan wonen 
zonder ooit zijn buur te kennen. Sterker nog, deze gereserveerde houding is volgens 
Simmel niet alleen een uiting van onverschilligheid, maar vaak zelfs van een lichte 
aversie, een wederzijdse vreemdheid en een latente antipathie (Simmel, 1950[1903]: 
413-416).

Ook Durkheim (1893) – die tijdens de industriële revolutie observeerde hoe steeds 
meer mensen van het platteland naar de steden trokken – hield zich bezig met de stu-
die van sociale cohesie en solidariteit. Als kind van zijn tijd beschreef hij de overgang 
van een traditionele samenleving naar een moderne maatschappij. In een traditionele, 
rurale samenleving was volgens Durkheim sprake van mechanische solidariteit: een ge-
voel van samenhorigheid dat ontstaat op basis van gelijkheid. Kleine gemeenschappen 
worden immers gekenmerkt door een beperkte hoeveelheid mensen die sterk op elkaar 
gelijken in termen van opvattingen, ideeën, werkzaamheden, waarden en houdingen. 
Al deze elementen die men in een dergelijke samenleving gemeenschappelijk heeft met 
anderen, vormen samen het collectieve bewustzijn, dat op zijn beurt de basis vormt 
voor sociale cohesie en een gemeenschapsgevoel. In een moderne samenleving – die 
ook door Durkheim wordt geassocieerd met de geïndustrialiseerde stad – vervagen deze 
sociale bindmiddelen. Steden worden immers gekenmerkt door intensievere contacten 
en een hogere bevolkingsdichtheid, wat leidt tot spanningen en een toenemende con-
currentie en arbeidsdeling. Door het differentiëren en specialiseren van arbeidsfuncties 
gaan mensen vervolgens in toenemende mate opkomen voor hun onafhankelijkheid, 
waardoor ze zich steeds minder als deel van een collectiviteit gaan beschouwen. De 
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nadruk wordt in een moderne samenleving meer en meer gelegd op zelfstandigheid, 
onafhankelijkheid en persoonlijke vrijheid. Daarnaast wordt de samenleving volgens 
Durkheim ook steeds meer open waardoor er meer keuzemogelijkheden ontstaan voor 
mensen. Dat heeft tot gevolg dat er verschillende wereldbeschouwingen en levens-
stijlen ontstaan, waardoor individuen steeds minder op elkaar gaan gelijken en steeds 
meer autonomie verwerven ten aanzien van de samenleving. In een dergelijke context 
komt solidariteit niet meer tot stand op basis van gelijkheid, maar wel op basis van 
verschil. Durkheim spreekt in dat verband over ‘organische solidariteit’: door de toene-
mende arbeidsdifferentiatie en specialisering ontstaan er grote individuele verschillen 
in vaardigheden en functies, wat leidt tot een netwerk van mensen die onderling sterk 
van elkaar afhankelijk zijn. De sociale structuur van de gemeenschap kan dan worden 
vergeleken met een levend organisme van interdependente delen. Hieruit ontstaat een 
vorm van sociale cohesie die gebaseerd is op organische solidariteit. Máár Durkheim 
waarschuwt dat het versterken van sociale cohesie door middel van arbeidsdeling geen 
automatisme is. Wanneer de arbeidsdeling niet voldoende onderworpen wordt aan re-
gels, ontstaat een ‘anomische arbeidsdeling’. Dat wil zeggen dat er een gebrek bestaat 
aan normen, die de onderlinge samenwerking van individuen voldoende op elkaar 
afstemmen. Zonder een overkoepelend collectief kader – dat alles in goede banen leidt 
– dreigt de sociale cohesie in de moderne samenleving af te brokkelen, aldus Durk-
heim.

Tönnies volgde een gelijkaardige redenering toen hij onderscheid maakte tussen een 
‘Gemeinschaft’ en een ‘Gesellschaft’. Een Gemeinschaft of dorpsgemeenschap wordt 
volgens Tönnies gekenmerkt door een sterke affectieve betrokkenheid op anderen 
en op de collectiviteit. De leden van deze gemeenschap zien het individuele hande-
len in de eerste plaats als een dienst aan de gemeenschap. Een dergelijke samenle-
vingsvorm vinden we volgens Tönnies het meest terug op het platteland (Tönnies, 
1990[1887]: 21-27). In de stad – of de ‘Gesellschaft’ – daarentegen is er eerder sprake 
van een berekende omgang met anderen. Mensen gaan hier slechts relaties aan met 
elkaar om bepaalde doelen te bereiken, het gaat dan ook veelal om economische en 
zakelijke verbindingen. Tönnies associeert de evolutie van een Gemeinschaft naar 
een Gesellschaft dan ook met een verlies aan gemeenschapszin en een toenemend 
egoïsme.

Het is duidelijk dat de problematisering van verbondenheid in een stedelijke context 
al een tijd oud is. Maar ook vandaag nog zijn er auteurs die het gemeenschapsleven in 
de stad met een pessimistische visie benaderen. De vraag blijft echter of deze bezorgd-
heid gelegitimeerd kan worden op basis van empirische observaties. Hierover buigen 
we ons in de volgende sectie, waar de participatie van de ‘grootstedelijke’ of Brusselse 
jongeren vergeleken zal worden met deze van jongeren die wonen in het minder ver-
stedelijkte Vlaams Gewest.
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3.  Sociale participatie bij jongeren in het Nederlandstalige Brusselse 
onderwijs: de cijfers

Op basis van de JOP-monitor 1 (2006) en de JOP-monitor 2 (2008) konden we alvast 
besluiten dat Vlaamse jongeren (12-30 jaar) nog steeds erg aanwezig zijn in het vereni-
gingsleven (Vanhoutte, 2007; Elchardus & Herbots, 2010). Sportverenigingen, jeugdver-
enigingen en het gemeentelijk jeugdwerk bleken van alle onderzochte organisaties het 
meest populair. In deze sectie gaan we – aan de hand van de Brusselse JOP-monitor 
– allereerst na welke proportie van de Brusselse jongeren uit het secundair onderwijs 
deelneemt aan het verenigingsleven. Daarna maken we een vergelijking met de cijfers 
van de JOP-monitor 2 (2008), om na te gaan in welke mate de Brusselse jongeren ver-
schillen van de Vlaamse jongeren.

Aan de respondenten werden 18 verschillende types verenigingen voorgelegd. Voor elk 
type vereniging diende de respondent een van de volgende antwoordcategorieën aan te 
duiden: ‘nooit lid geweest’, ‘vroeger lid geweest’, ‘nu passief lid’ of ‘nu actief lid’. De 
antwoorden op deze vraag worden weergegeven in tabel 3.1.

Alle verenigingen samen beschouwd, geeft 11.5% van de respondenten aan nooit lid 
te zijn geweest van een vereniging. Dat percentage ligt opvallend hoger dan bij de 
middelbare scholieren in Vlaanderen, waar slechts 2.6% nooit lid was van een vereni-
ging.40 Zo’n twee derde (65.4%) van de Brusselse jongeren tussen 12 en 18 jaar oud is 
momenteel passief of actief lid van minstens een van de 18 onderzochte verenigingen. 
De jongeren in Vlaanderen scoorden wat dat betreft beter, zo bleek uit de JOP-monitor 
2: driekwart van hen (74.6%) is momenteel lid van een vereniging.

Sportverenigingen blijken met vlag en wimpel het meest populair bij de Brusselse jeugd: 
bijna driekwart (71.7%) van de jongeren was ooit lid van een sportvereniging. Meer 
dan vier op de tien jongeren (41.6%) is op dit moment lid van een sportvereniging. Op 
de tweede plaats volgt de organisatie van een muziekfestival, fuif of buurtfeest: 14.3% 
van de jongeren rapporteert dat ze hier momenteel aan deelnemen. Op de derde plaats 
vinden we de jeugd- en jongerenbewegingen: meer dan een derde (36%) van de Brus-
selse jongeren geeft aan dat ze ooit aangesloten geweest zijn bij een jeugdbeweging, 
13.7% is dat momenteel nog. Bij de jongeren uit het secundair onderwijs in Vlaande-
ren bedroeg dat percentage 22.3%, wat betekent dat één op de vijf Vlaamse jongeren 
actief is in een jeugdbeweging, ten opzichte van slechts één op de acht in Brussel. Bij 
de Vlaamse respondenten gaf bovendien 57.6% aan dat ze ooit aangesloten geweest 
zijn bij een jeugdbeweging, een percentage dat toch beduidend hoger ligt dan in onze 

40.  Omdat de JOP-monitor 2 werd afgenomen bij 12- tot 30-jarigen, werden enkel de leerlingen geselecteerd die 
les volgen in het secundair onderwijs. Dat leverde een databestand op van 1428 respondenten, waarvan de leeftijd 
varieert tussen 12 en 22 jaar. Bij het vergelijken van de gegevens uit de Brusselse JOP-monitor met de JOP-monitor 2 
moeten we wel steeds rekening houden met het verschil in onderzoeksdesign (schoolenquête versus postenquête). Zie 
hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers).
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Tabel 3.1.  Frequentietabel participatie in het verenigingsleven (in percentages) bij leerlingen uit het Ne-
derlandstalige secundair onderwijs in Brussel (N = 1576-1603).

Item Nooit lid 
geweest

Vroeger lid 
geweest

Nu passief 
lid

Nu actief 
lid

Sportverenigingen, sportclubs, ... (N = 1576) 28.3 30.0 7.0 34.6

Organisatie van een muziekfestival, fuif, buurt-
feest, ... (N = 1581)

72.2 13.4 6.8 7.5

Jeugdbeweging of jongerenbeweging (N = 1592) 64.0 22.3 4.2 9.5

Deeltijds kunstonderwijs (muziekschool, 
tekenacademie, beeldende kunst, toneel, dans, 
woordkunst, ... na de schooluren) (N = 1593)

62.3 24.0 3.0 10.6

Jeugdhuis of jeugdclub (N = 1589) 75.3 12.6 6.0 6.2

Hobbyverenigingen (knutselclub, computerclub, 
schaakclub, quizzen, ...) (N = 1603)

66.5 22.3 2.9 8.3

(Amateur)kunstbeoefening (dans, harmonie, 
straattheater, circusschool, toneel, jeugdkoor, ...) 
(N = 1595)

67.9 21.2 3.8 7.1

Religieuze of levensbeschouwelijke verenigingen 
(Humanistische Jongeren, Plus-werking, JoKri, 
moskeevereniging, ...) (N = 1582)

81.1 9.1 4.5 5.3

Speelplein, grabbelpas, roefel, ... (N = 1581) 68.8 21.8 4.8 4.6

Verenigingen of actiegroepen rond milieu, dieren-
rechten en natuur (N = 1586)

86.0 5.3 6.9 1.8

Vereniging die anderen helpt (bv. Rode Kruis, 
Broederlijk Delen, ...) (N = 1587)

85.2 6.9 5.6 2.2

Verenigingen verbonden aan een café (darts, 
biljart, tafelvoetbal, ...) (N = 1584)

86.7 5.7 4.7 2.9

Buurt- of wijkwerking (carnavalsvereniging, 
feestvereniging, redactie van een lokaal tijdschrift, 
...) (N = 1590)

82.4 10.5 4.4 2.7

Cursussen, workshops of lessen (taalcursus, 
computerlessen, ...) (N = 1582)

78.5 14.7 3.4 3.4

Verenigingen of actiegroepen rond derde wereld 
(11-11-11, ...), vrede en verdraagzaamheid 
(Forum voor Vredesactie, ...), mensenrechten 
(Amnesty, Liga voor de Mensenrechten, ...) of an-
tiracistische organisaties (KifKif, ...) (N = 1590)

87.8 5.7 5.2 1.3

Jongerenuitwisselingsprogramma’s (AFS, VIA, 
EFS, ...) (N = 1584)

91.0 4.5 2.8 1.7

Initiatieven voor kansarme jeugd (bv. Arktos, ...) 
(N = 1577)

92.4 4.4 2.1 1.1

Allochtone jeugdverenigingen, zelforganisaties 
van migranten (Steunpunt Allochtone Meisjes en 
Vrouwen, VOEM, UTV, Inyange vzw, Hodari vzw, 
Chicago vzw, ...) (N = 1590)

93.4 3.6 2.0 1.0

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Brusselse populatie. Andere populaire verenigingsvormen bij Brusselse jongeren zijn 
het deeltijds kunstonderwijs (13.6%), jeugdhuizen of jeugdclubs (12.2%), hobbyver-
enigingen (11.2%) en verenigingen voor (amateur)kunstbeoefening (10.9%). Het minst 
populair zijn de allochtone jeugdverenigingen (3.0%), de initiatieven voor kansarme 
jeugd (3.2%) en jongerenuitwisselingsprogramma’s (4.5%). Uit deze cijfers kunnen 
we voorlopig besluiten dat het participatieniveau van de Brusselse jongeren wat lager 
ligt dan dat van de jongeren in de Vlaamse regio, met zo’n twee derde van de leerlingen 
uit het secundair onderwijs dat momenteel – hetzij actief, hetzij passief – deelneemt 
aan het verenigingsleven.

Tabel 3.2.  Participatie in het verenigingsleven (in percentages) bij 14- tot 18-jarigen in Brussel (N = 
840) en Vlaanderen (N = 1047).

Item Actief lid 
Brussel 
(2010)

Actief lid 
Vlaanderen 

(2008)

Sportverenigingen, sportclubs, ... 36.6 48.1

Organisatie van een muziekfestival, fuif, buurtfeest, ... 7.9 9.5

Jeugdbeweging of jongerenbeweging 10.3 20.2

Deeltijds kunstonderwijs 11.5 13.7

Jeugdhuis of jeugdclub 7.1 6.0

Hobbyverenigingen 6.1 8.9

(Amateur)kunstbeoefening 7.1 16.9

Religieuze of levensbeschouwelijke verenigingen 4.1 1.6

Speelplein, grabbelpas, roefel, ... 4.3 5.6

Verenigingen of actiegroepen rond milieu, dierenrechten en natuur 1.6 1.5

Vereniging die anderen helpt 1.8 2.0

Verenigingen verbonden aan een café 2.0 1.4

Buurt- of wijkwerking 2.9 2.7

Cursussen, workshops of lessen 2.8 2.8

Verenigingen of actiegroepen rond derde wereld, vrede en verdraagzaamheid, 
mensenrechten of antiracistische organisaties 

1.1 2.7

Jongerenuitwisselingsprogramma’s 1.3 1.0

Initiatieven voor kansarme jeugd 0.7 3.8

Allochtone jeugdverenigingen, zelforganisaties van migranten 0.5 n.v.t.

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

In tabel 3.2 maken we een meer systematische vergelijking tussen de Brusselse jon-
geren en de jongeren die wonen in de Vlaamse regio. We doen dat uitsluitend voor 
de 14- tot 18-jarigen, omdat sociale participatie in de JOP-monitor 2 op verschillende 
manieren werd bevraagd voor 12- en 13-jarigen enerzijds, en 14- tot 30-jarigen ander-
zijds. Daarnaast merken we tevens op dat ook de bevragingswijzen in de JOP-monitor 
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2 en de Brusselse JOP-monitor niet volledig identiek zijn. De Vlaamse respondenten 
hadden immers de keuze tussen de antwoordcategorieën ‘nooit lid geweest’, ‘ooit lid’, 
‘nu passief lid’, ‘nu actief lid’ en ‘nu organiserend lid’. We beschouwen de som van de 
laatste twee antwoordcategorieën – ‘nu actief lid’ en ‘nu organiserend lid’ – als actief 
lidmaatschap.

We stellen vast dat de participatiegraad van jongeren die in de Vlaamse regio wonen, 
hoger ligt in sportverenigingen, jeugdbewegingen, deeltijds kunstonderwijs, hobbyver-
enigingen, amateurkunstbeoefening, gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven (speelplein, 
grabbelpas, roefel, ...), actiegroepen rond de derde wereld, initiatieven voor kansarme 
jeugd en de organisatie van muziekfestivals en fuiven. In sportverenigingen, jeugd-
bewegingen en organisaties voor (amateur)kunstbeoefening bedraagt het verschil in 
participatiegraad zelfs om en bij de 10%. Dat kan twee dingen betekenen: ofwel voelen 
Brusselse jongeren zich minder aangetrokken tot deze verenigingsvormen, ofwel is er 
een beperkt of onvoldoende divers aanbod van deze organisaties. Daarnaast zijn er ook 
verenigingstypes waarin de participatiegraad van Brusselse jongeren hoger ligt dan die 
van jongeren die in Vlaanderen wonen. Het betreft de religieuze verenigingen, actie-
groepen rond milieu en natuur, verenigingen verbonden aan een café, buurt- of wijk-
werking, jeugdhuizen of -clubs, en jongerenuitwisselingsprogramma’s. De verschillen 
in participatiegraad zijn hier echter relatief klein en bedragen nooit meer dan 5%. Over 
het algemeen kunnen we besluiten dat de participatiegraad bij jongeren in Brussel la-
ger ligt dan de participatiegraad bij jongeren in Vlaanderen. In de volgende sectie gaan 
we hier dieper op in door na te gaan of de non-participatie zich situeert in specifi eke 
subgroepen van de Brusselse jongerenpopulatie.

4. Diverse achtergonden: diverse participatiepatronen?

Zoals in het eerste hoofdstuk uitvoerig werd beschreven, worden de inwoners van onze 
hoofdstad getypeerd door een grote verscheidenheid van culturen, religies, talen en etni-
sche herkomst. Zowel vanuit beleidskringen als binnen de sociale wetenschappen is er 
sprake van een zekere bezorgdheid over de mate waarin al deze verschillende groepen 
van mensen geïntegreerd zijn in en zich thuisvoelen in onze samenleving. Deelname 
aan het verenigingsleven vormt een van de vele mogelijke maatstaven om de graad van 
integratie te toetsen. Immers, het aangaan van een engagement binnen een vrijwillige 
vereniging vormt in zekere zin een uitdrukking van het zich ‘verbonden voelen’ met 
mensen in de lokale gemeenschap. Omwille van deze reden is het wenselijk om de par-
ticipatiegraad van bepaalde groepen – en dan vooral mensen met een andere etnische 
origine – nader te bestuderen. Doorgaans is het echter bijzonder moeilijk om de parti-
cipatiepatronen van die groepen in kaart te brengen door middel van surveyonderzoek 
– zeker wanneer dit wordt uitgevoerd op nationale of regionale schaal – omdat zij hierin 
vaak in onvoldoende mate vertegenwoordigd zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen 
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doen. De Brusselse JOP-monitor biedt wat dat betreft de bijzondere mogelijkheid om het 
participatiegedrag van een aantal groepen op een betrouwbare manier te verkennen en 
ook vergelijkingen te maken tussen de onderscheiden groepen. In het eerste hoofdstuk 
werd al vastgesteld dat er grosso modo drie groepen zijn die sterk van elkaar verschillen 
in termen van sociale achtergrond, woonplaats (in Brussel of in de Rand) en schoolloop-
baan: de autochtonen, de moslims en de allochtone niet-moslims. Ook hier maken we in 
eerste instantie de vergelijking tussen deze drie groepen van jongeren (tabel 3.3).

Tabel 3.3.  Vergelijking participatie in het verenigingsleven (in percentages) tussen autochtonen, alloch-
tone niet-moslims en moslims bij jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige onderwijs.

Soort vereniging N Actief lid
%

X2

Hobbyverenigingen Populatie 1245 8.3 16.677*

Autochtonen 405 9.9

Allochtone niet-moslims 286 8.7

Moslims 554 6.9

Deeltijds kunstonderwijs Populatie 1240 10.6 20.667***

Autochtonen 403 17.1

Allochtone niet-moslims 287 14.6

Moslims 550 3.8

(Amateur)kunstbeoefening Populatie 1240 7.0 41.553***

Autochtonen 407 11.8

Allochtone niet-moslims 283 8.1

Moslims 550 2.9

Buurt- of wijkwerking Populatie 1242 2.5 68.054***

Autochtonen 403 2.7

Allochtone niet-moslims 286 2.1

Moslims 553 2.5

Verenigingen of actiegroepen rond de 
derde wereld, vrede en verdraagzaam-
heid, mensenrechten of antiracisti-
sche organisaties

Populatie 1241 0.9 1.870 (n.s.)

Autochtonen 404 0.7

Allochtone niet-moslims 285 1.1

Moslims 552 0.9

Vereniging die anderen helpt Populatie 1236 1.9 9.427 (n.s.)

Autochtonen 403 1.7

Allochtone niet-moslims 284 2.1

Moslims 549 2.0

Verenigingen of actiegroepen rond 
milieu, dierenrechten en natuur, 
duurzame voeding 

Populatie 1234 1.9 13.949*

Autochtonen 404 2.5

Allochtone niet-moslims 282 1.1

Moslims 548 1.8
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Soort vereniging N Actief lid
%

X2

Religieuze of levensbeschouwelijke 
verenigingen 

Populatie 1233 4.7 92.882***

Autochtonen 404 1.0

Allochtone niet-moslims 284 2.1

Moslims 545 8.8

Sportverenigingen, sportclubs, ... Populatie 1227 34.8 46.721***

Autochtonen 401 42.9

Allochtone niet-moslims 283 34.6

Moslims 543 28.9

Verenigingen verbonden aan een café Populatie 1235 2.4 31.402***

Autochtonen 405 1.5

Allochtone niet-moslims 282 0.0

Moslims 548 4.4

Allochtone jeugdverenigingen, zelfor-
ganisaties en migranten 

Populatie 1239 0.6 37.511***

Autochtonen 407 0.0

Allochtone niet-moslims 286 0.0

Moslims 546 1.3

Jeugdbeweging of jongerenbeweging Populatie 1241 10.6 104.820***

Autochtonen 406 20.0

Allochtone niet-moslims 286 10.5

Moslims 549 3.6

Organisatie van een muziekfestival, 
fuif, buurtfeest, ...

Populatie 1230 7.4 17.329**

Autochtonen 399 10.0

Allochtone niet-moslims 285 10.2

Moslims 546 4.0

Speelplein, grabbelpas, roefel, ... Populatie 1233 5.1 6.705 (n.s.)

Autochtonen 403 6.0

Allochtone niet-moslims 283 4.9

Moslims 547 4.6

Initiatieven voor kansarme jeugd Populatie 1232 1.0 20.667**

Autochtonen 403 0.5

Allochtone niet-moslims 283 0.7

Moslims 546 1.5

Cursussen, workshops of lessen Populatie 1237 3.3 11.267 
(n.s.)

Autochtonen 402 3.5

Allochtone niet-moslims 285 2.1

Moslims 550 3.8
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Soort vereniging N Actief lid
%

X2

Jongerenuitwisselingsprogramma’s Populatie 1234 1.6 6.538 (n.s.)

Autochtonen 406 1.5

Allochtone niet-moslims 282 1.8

Moslims 546 1.6

Jeugdhuis of jeugdclub Populatie 1235 6.3 57.477***

Autochtonen 404 8.7

Allochtone niet-moslims 282 5.7

Moslims 549 4.9

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Hoewel al deze jongeren naar dezelfde scholen gaan, samen in de klas zitten, sa-
men les volgen, enzovoort, stellen we toch grote verschillen vast met betrekking tot 
hun deelname aan het verenigingsleven. De autochtone jongeren zijn signifi cant over-
vertegenwoordigd ten opzichte van de andere twee groepen in hobbyverenigingen, 
het deeltijds kunstonderwijs, verenigingen voor amateurkunstbeoefening, buurt- en 
wijkwerking, verenigingen of actiegroepen rond milieu, sportverenigingen, jeugdbe-
wegingen en jeugdhuizen. De moslimjongeren blijken ondervertegenwoordigd in het 
merendeel van de onderzochte verenigingstypes. Slechts in vier soorten organisaties 
zijn zij signifi cant sterker vertegenwoordigd ten opzichte van autochtonen en alloch-
tone niet-moslims: religieuze of levensbeschouwelijke verenigingen, verenigingen 
verbonden aan een café, allochtone jeugdverenigingen en initiatieven voor kansarme 
jeugd. In bijna elk van de onderzochte verenigingstypes blijkt de participatiegraad van 
de moslimjongeren het laagst. De allochtone niet-islamitische jongeren nemen in de 
meeste verenigingstypes een tussenpositie in: ze zijn meestal minder sterk vertegen-
woordigd dan de autochtone jongeren, maar tegelijk sterker vertegenwoordigd dan de 
moslimjongeren.

Naast het vergelijken van deze drie groepen willen we ook aandacht besteden aan de 
ruimtelijke dimensie van participatie. Deze ruimtelijke dimensie kan weliswaar niet 
volledig los gezien worden van de groep waartoe men behoort: van de moslimleerlin-
gen in onze steekproef woont maar liefst 90% in een van de 19 Brusselse gemeenten, 
bij de allochtone niet-moslims ligt dat percentage wat lager (60%) en bij de autoch-
tone jongeren bedraagt dat percentage slechts 38%. De plaats waar men woont, is 
vaak ook geassocieerd met de sociaal-economische positie van het gezin. Zo worden 
de wijken die zich situeren rond het stadscentrum, vaak vanuit een ‘probleemper-
spectief’ benaderd in de literatuur: ze worden vaak voorgesteld als ‘achtergestelde’ 
buurten waarin buren elkaar niet kennen en waarin mensen zich niet met elkaar 
verbonden voelen. In dergelijke stadswijken zouden samenwerkingsverbanden dan 
ook moeilijker tot stand komen dan in de stedelijke buitenwijken of de meer rurale 
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gebieden. Een grootstedelijke context zou zich minder lenen tot een bloeiend vereni-
gingsleven dan gemeenschappen met een lagere bevolkingsdichtheid. We bekijken 
dat door voor de bevraagde jongeren na te gaan of zij meer dan wel minder partici-
peren al naargelang hun woonplaats: de stad of de Brusselse Rand (tabel 3.4).

Tabel 3.4.  Vergelijking participatie in het verenigingsleven (in percentages) tussen jongeren die in Brus-
sel wonen versus jongeren die niet in Brussel wonen, bij jongeren uit het Brusselse Neder-
landstalige onderwijs.

Soort vereniging N Actief lid
%

X2

Hobbyverenigingen Populatie 1532 8.3 11.544**

Niet-Brussel 466 10.1

Brussel 1066 7.5

Deeltijds kunstonderwijs Populatie 1522 10.6 16.708***

Niet-Brussel 461 13.0

Brussel 1061 9.5

(Amateur)kunstbeoefening Populatie 1523 7.1 12.109**

Niet-Brussel 466 10.1

Brussel 1057 5.8

Buurt- of wijkwerking Populatie 1523 2.7 12.018**

Niet-Brussel 465 2.2

Brussel 1058 2.9

Verenigingen of actiegroepen rond de 
derde wereld, vrede en verdraagzaam-
heid, mensenrechten of antiracisti-
sche organisaties 

Populatie 1522 1.3 1.426 (n.s.)

Niet-Brussel 464 1.1

Brussel 1058 1.4

Vereniging die anderen helpt Populatie 1518 2.2 9.315*

Niet-Brussel 459 1.5

Brussel 1059 2.5

Verenigingen of actiegroepen rond 
milieu, dierenrechten en natuur, 
duurzame voeding 

Populatie 1516 1.9 0.842 (n.s.)

Niet-Brussel 461 2.2

Brussel 1055 1.8

Religieuze of levensbeschouwelijke 
verenigingen 

Populatie 1513 5.4 35.501***

Niet-Brussel 461 2.6

Brussel 1052 6.7

Sportverenigingen, sportclubs, ... Populatie 1508 34.5 32.499***

Niet-Brussel 462 42.9

Brussel 1046 30.8

Verenigingen verbonden aan een café Populatie 1515 2.9 4.839 (n.s.)

Niet-Brussel 460 2.8

Brussel 1055 2.9
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Soort vereniging N Actief lid
%

X2

Allochtone jeugdverenigingen, zelfor-
ganisaties en migranten 

Populatie 1520 1.1 11.197*

Niet-Brussel 463 0.4

Brussel 1057 1.3

Jeugdbeweging of jongerenbeweging Populatie 1523 9.7 61.051***

Niet-Brussel 467 15.6

Brussel 1056 7.0

Organisatie van een muziekfestival, 
fuif, buurtfeest, ...

Populatie 1512 7.2 5.216 (n.s.)

Niet-Brussel 459 9.4

Brussel 1053 6.3

Speelplein, grabbelpas, roefel, ... Populatie 1514 4.8 8.359*

Niet-Brussel 464 5.8

Brussel 1050 4.4

Initiatieven voor kansarme jeugd Populatie 1509 1.1 16.288***

Niet-Brussel 462 0.4

Brussel 1047 1.4

Cursussen, workshops of lessen Populatie 1516 3.3 5.379 (n.s.)

Niet-Brussel 465 3.0

Brussel 1051 3.4

Jongerenuitwisselingsprogramma’s Populatie 1518 1.7 6.311 (n.s.)

Niet-Brussel 464 1.9

Brussel 1054 1.6

Jeugdhuis of jeugdclub Populatie 1522 6.2 57.477***

Niet-Brussel 464 9.5

Brussel 1058 4.7

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

We stellen vast dat de participatiegraad over het algemeen het hoogst ligt bij de jonge-
ren die niet in Brussel wonen, zij zijn namelijk oververtegenwoordigd in hobbyvereni-
gingen, deeltijds kunstonderwijs, verenigingen voor (amateur)kunstbeoefening, sport-
verenigingen, gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven (speelplein, grabbelpas, roefel) en 
in jeugdhuizen. Jongeren die wél in Brussel wonen, participeren signifi cant vaker in 
buurt- en wijkwerking, verenigingen die anderen helpen, religieuze of levensbeschou-
welijke verenigingen, allochtone jeugdverenigingen en initiatieven voor kansarme 
jeugd. Deze gegevens laten echter nog niet toe om te kunnen bepalen welke groepen 
dan precies ondervertegenwoordigd zijn in het Brusselse verenigingsleven. Om het ef-
fect van beide variabelen – de groep waartoe men behoort en de woonplaats – beter 
te kunnen onderscheiden, maken we in tabel 3.5 een vergelijking tussen specifi eker 
afgebakende groepen: allochtonen die in Brussel wonen, autochtonen die in Brussel 
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wonen, jongeren die in Brussel naar school gaan maar er niet wonen, en jongeren die 
in het Vlaams Gewest wonen (JOP-monitor 2, 2009).41

Tabel 3.5.  Vergelijking participatie in het verenigingsleven (in percentages) tussen vier groepen (14-
18 jaar): allochtonen die wonen in Brussel (N = 106), autochtonen die wonen in Brussel 
(N = 187), jongeren uit het Brusselse onderwijs maar die niet wonen in Brussel (N = 294), 
en jongeren die wonen in het Vlaams Gewest (N = 1047).

Item Actief lid 
allochtonen 
wonend in 

Brussel
(2010)

Actief lid 
autochto-

nen wonend 
in Brussel

(2010)

Actief lid 
onderwijs 

Brussel niet 
wonend in 

Brussel
(2010)

Actief lid 
Vlaanderen 

(2009)

Sportverenigingen, sportclubs, ... 28.2 39.2 46.0 48.1

Organisatie van een muziekfestival, fuif,
buurtfeest, ... 

4.2 11.2 9.9 9.5

Jeugdbeweging of jongerenbeweging 3.0 16.9 17.2 20.2

Deeltijds kunstonderwijs 5.8 18.4 14.1 13.7

Jeugdhuis of jeugdclub 3.8 6.5 11.1 6.0

Hobbyverenigingen 9.2 6.1 11.1 8.9

(Amateur)kunstbeoefening 4.2 6.8 9.8 16.9

Religieuze of levensbeschouwelijke
verenigingen 

7.2 0.5 1.4 1.6

Speelplein, grabbelpas, roefel, ... 4.0 3.7 5.7 5.6

Verenigingen of actiegroepen rond milieu, 
dierenrechten en natuur 

1.1 3.3 2.1 1.5

Vereniging die anderen helpt 1.2 3.2 0.6 2.0

Verenigingen verbonden aan een café 1.7 0.5 2.6 1.4

Buurt- of wijkwerking 3.3 2.1 1.9 2.7

Cursussen, workshops of lessen 2.1 2.5 3.1 2.8

Verenigingen of actiegroepen rond derde wereld, 
vrede en verdraagzaamheid, mensenrechten of 
antiracistische organisaties

0.7 1.6 0.3 2.7

Jongerenuitwisselingsprogramma’s 1.3 0.0 1.8 1.0

Initiatieven voor kansarme jeugd 1.0 0.0 0.0 3.8

Allochtone jeugdverenigingen, zelforganisaties 
van migranten 

0.3 0.0 0.0 n.v.t.

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

41.  Opnieuw wordt de vergelijking hier slechts gemaakt voor de 14- tot 18-jarigen, omdat de 12- en 13-jarigen 
in de JOP-monitor 2 op een andere manier werden bevraagd.
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Jongeren die wonen in het Vlaams Gewest, blijken van alle groepen het sterkst ver-
tegenwoordigd in sportverenigingen, jeugdbewegingen, verenigingen voor (amateur)
kunstbeoefening, verenigingen of actiegroepen rond derde wereld en mensenrechten, 
en initiatieven voor kansarme jeugd. Jongeren die in Brussel naar school gaan – maar 
niet in een van de 19 Brusselse gemeenten wonen – participeren meer dan de andere 
groepen in jeugdhuizen, hobbyverenigingen, gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven, ver-
enigingen verbonden aan een café, cursussen en uitwisselingsprogramma’s. Autoch-
tone jongeren die in Brussel naar school gaan – en er ook wonen – zijn het sterkst 
vertegenwoordigd in het deeltijds kunstonderwijs, actiegroepen rond milieu, vereni-
gingen die anderen helpen en de organisatie van muziekfestivals en fuiven. Allochtone 
jongeren die zowel in Brussel wonen als er naar school gaan, zijn meer dan de andere 
drie groepen vertegenwoordigd in levensbeschouwelijke verenigingen, buurt- of wijk-
werking en allochtone jeugdverenigingen.

Over het algemeen stellen we vast dat de participatiegraad het laagst ligt bij de al-
lochtone jongeren die in Brussel wonen en er naar school gaan. De kloof tussen deze 
groep jongeren en de overige drie groepen is voor sommige verenigingstypes erg groot. 
Zo rapporteert bijvoorbeeld 28% van de allochtone Brusselse jongeren dat ze actief lid 
zijn van een sportvereniging, terwijl dat voor de andere drie groepen minstens 40% 
bedraagt. Hetzelfde geldt voor jeugdbewegingen: slechts 3% van de allochtone Brus-
selse jongeren is hierin actief, ten opzichte van minstens 15% in de overige groepen. 
Ook voor het deeltijds kunstonderwijs, verenigingen voor (amateur)kunstbeoefening 
en de organisatie van fuiven stellen we een relatief grote kloof vast tussen allochtone 
jongeren in Brussel en de andere categorieën. Allochtone jongeren in onze hoofdstad 
vormen duidelijk een groep die te weinig door het huidige aanbod van verenigingen 
wordt bereikt. Hierdoor blijven zij ook uitgesloten van alle positieve effecten die door 
het verenigingsleven worden gegenereerd; jongeren die participeren in het verenigings-
leven, hebben namelijk meer vertrouwen in anderen, voelen zich beter in hun vel en 
nemen vaker democratische en tolerante houdingen aan ten aanzien van anderen en de 
samenleving. Hierover volgt verder meer. We onthouden uit deze sectie dat allochtone 
jongeren in Brussel een extra kwetsbare groep vormen die tot dusver te weinig wordt 
bereikt door het verenigingenaanbod.

5. Participatiebevorderende elementen

Eerder in dit hoofdstuk werd vastgesteld dat moslimjongeren systematisch minder par-
ticiperen in het verenigingsleven dan autochtone jongeren. Hetzelfde geldt voor al-
lochtone jongeren die niet-moslim zijn, maar dan in mindere mate. In dit onderdeel 
willen we voor elk van deze drie groepen nagaan welke factoren leiden tot participatie. 
Uit de Vlaamse JOP-monitor leerden we al dat het middenveld in Vlaanderen er niet in 
slaagt jongeren uit alle sociale geledingen te mobiliseren (Elchardus & Herbots, 2010). 
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Zo bleek dat er nog steeds groepen van jongeren zijn die structureel van het vereni-
gingsleven uitgesloten blijven. Omdat het een selectief deel van de jongerenbevolking 
betrof die niet bereikt werd, spraken we in dat verband van een ‘democratisch defi cit’. 
We stelden onder meer een signifi cante invloed vast van de leeftijd op het participatie-
gedrag: hoe ouder men wordt, hoe lager de kans op participatie. Ook de onderwijsvorm 
speelde een rol: leerlingen uit het bso bleken beduidend minder deel te nemen aan het 
verenigingsleven dan leerlingen uit het aso. Tot slot werd ook een klein effect vastge-
steld van de levensbeschouwing: ongelovigen en levensbeschouwelijk onverschilligen 
waren minder actief in het verenigingsleven dan levensbeschouwelijk sterk betrok-
kenen.

Rekening houdend met de enorme demografi sche diversiteit die in onze hoofdstad 
aanwezig is, is het daar vermoedelijk nog moeilijker om een vrijetijdsaanbod te ont-
wikkelen dat voor iedereen in dezelfde mate toegankelijk en aantrekkelijk is. We her-
halen deze analyses voor de Brusselse jongeren om na te gaan in hoeverre het Brus-
selse verenigingsleven erin slaagt een grote diversiteit van jongeren te mobiliseren. 
Bovendien wordt nagegaan of de voorspellers van participatie verschillen tussen mos-
lims, allochtone niet-moslims en autochtonen. Hiertoe voeren we voor elk van deze 
drie groepen een aparte logistische regressieanalyse uit met als afhankelijke variabele 
‘momenteel al of niet actief lid van een vereniging’. Op die manier verwerven we meer 
inzicht in de elementen die deelname aan het verenigingsleven bevorderen. Omdat 
we telkens met kleine groepen zitten – en pairwise deletion geen optie is bij een lo-
gistische regressie – doen we dit echter niet op basis van een multivariate toets. De 
parameters die in de tabellen worden weergegeven, hebben dus steeds betrekking op 
een model waarin enkel de desbetreffende variabele als onafhankelijke in het model 
werd opgenomen.

Uit tabel 3.6 lezen we af dat het participatiegedrag van de drie onderscheiden groe-
pen beïnvloed wordt door verschillende indicatoren. Bij de autochtone Brusselse 
jongeren vinden we grosso modo dezelfde voorspellers van participatie terug als bij 
de jongeren in de Vlaamse JOP-monitor: leerlingen uit het tso en bso participeren 
minder dan leerlingen uit het aso, en jongeren met hoogopgeleide en werkende 
ouders hebben een hogere kans op participatie dan jongeren met laagopgeleide of 
niet-werkende ouders. Bij de moslims krijgen we een ander beeld: noch de onder-
wijsvorm, noch de arbeidssituatie van de ouders speelt hier een rol. Wél is ook hier 
het opleidingsniveau van de ouders van belang: jongeren van wie minstens één 
ouder hoogopgeleid is, hebben een hogere kans op participatie dan jongeren van 
wie beide ouders laagopgeleid zijn. Ook observeren we bij de moslims een sterk 
gendereffect: de relatieve kans op participatie versus niet-participatie is voor jongens 
2.8 keer groter dan de kans die meisjes hebben op participatie versus niet-partici-
patie. In de Vlaamse JOP-monitor (Elchardus & Herbots, 2010) vonden we (voor de 
autochtone jongeren) ook een gendereffect, maar dat bleek volledig te wijten aan 
de oververtegenwoordiging van jongens in sportverenigingen. Wanneer de sport-
verenigingen buiten beschouwing werden gelaten, trad er namelijk geen signifi cant 
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genderverschil meer op. Hier geldt hetzelfde: wanneer we de analyse herhalen zon-
der sportverenigingen op te nemen, is het geslachtseffect niet langer signifi cant. Tot 
slot observeren we bij de moslimjongeren nog een klein, maar signifi cant effect van 
de leeftijd: jonge adolescenten zijn vaker actief in het verenigingsleven dan oudere 
adolescenten.

Tabel 3.6.  Bivariate logistische regressieanalyse: bevorderende factoren voor deelname aan het vereni-
gingsleven: vergelijking tussen autochtonen, moslims en allochtone niet-moslims met actief 
lidmaatschap als afhankelijke variabele.

N Autochtonen
Exp(B)42

N Moslims
Exp(B)

N Allochtone 
niet-moslims

Exp(B)

Man (Ref. cat: vrouw) 332 1.317 (n.s.) 613 2.766*** 257 1.352 (n.s.)

Leeftijd (in jaar) 329 .963 (n.s.) 601 .889* 250 .919 (n.s.)

Onderwijsvorm (Ref. cat: aso) 332 619 256

tso .280*** .897 (n.s.) .504 (n.s.)

bso .310** 1.042 (n.s.) .333**

Ten minste één ouder hoger 
diploma (Ref. cat: Geen ouder 
hoger diploma)

246 3.593*** 436 2.011*** 164 1.726 (n.s.)

Beide ouders werken (Ref. cat: 
minstens een van beide ouders 
werkt niet)

281 2.545*** 424 1.363 (n.s.) 216 1.808*

Levensbeschouwelijke betrok-
kenheid (Ref. cat: gelovigen)

332 620 257

Randgelovigen en twijfelaars .222 (n.s.) .852 (n.s.) .879 (n.s.)

Vrijzinnigen .256 (n.s.) n.v.t. 1.383 (n.s.)

Ongelovigen en onverschilligen .213 (n.s.) n.v.t. 1.421 (n.s.)

Wonend in Brussel (Ref. cat: niet 
wonend in Brussel)

316 .779 (n.s.) 607 1.249 (n.s.) 247 .474**

Maximum 10% missings (Ref. 
cat: meer dan 10% missings)

332 2.131* 620 1.188 (n.s.) 257 1.105 (n.s.)

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant; n.v.t. = niet van toepassing

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Bij de allochtone jongeren die niet moslim zijn, observeren we een signifi cant verschil 
tussen jongeren uit het aso en jongeren uit het bso. Daarnaast zijn ook in deze groep de 
jongeren uit tweeverdienersgezinnen sterker vertegenwoordigd in het verenigingsleven 
dan jongeren van wie minstens één ouder niet werkt. Ook van het al dan niet wonen in 

42.  Exp(B) geeft de verhouding weer van de kans op lidmaatschap van de categorie ten opzichte van de refe-
rentiecategorie. Bijvoorbeeld: de kans dat een autochtone jongere met minstens één opgeleide ouder lid is van een 
vereniging, ligt 3.593 keer hoger dan de kans dat een autochtoon zonder hoger opgeleide ouders lid is.
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Brussel gaat een effect uit: jongeren die in een van de 19 Brusselse gemeenten wonen, 
hebben maar half zoveel kans op participatie als jongeren die aan de rand van Brussel 
wonen.

We concluderen dat participatie in de drie onderscheiden groepen door verschillende 
factoren wordt bevorderd. Binnen de groep van moslimjongeren vinden we de laagste 
graad van differentiatie terug. Zo stellen we in deze groep geen signifi cante verschillen 
vast tussen jongeren naargelang de onderwijsvorm waarin zij les volgen, de tewerkstel-
ling van hun ouders, de mate waarin ze de vragenlijst invulden en het al of niet wonen 
in Brussel. Enkel het opleidingsniveau van de ouders heeft een noemenswaardig ef-
fect. Dat betekent dat de kans op participatie versus niet-participatie voor alle moslim-
jongeren nagenoeg even groot (of klein) is, ongeacht hun onderwijs- of thuissituatie. 
Bij autochtone en allochtone niet-moslimjongeren daarentegen wordt participatie wél 
beïnvloed door sociale achtergrond en onderwijssituatie. Jongeren uit het bso hebben 
in deze groepen namelijk een lagere kans op participatie dan jongeren uit het aso. 
Hetzelfde geldt voor jongeren die niet uit een tweeverdienersgezin komen: zij zijn 
minder vertegenwoordigd in het verenigingsleven dan jongeren van wie beide ouders 
tewerkgesteld zijn.

6. Inclusieve versus exclusieve verenigingstypes

In dit onderdeel gaan we na welke verenigingstypes includeren, dan wel exclusief voor-
behouden zijn aan een bepaalde groep van de jongerenbevolking.43 Hiervoor gaan we 
eerst de onderzochte organisaties reduceren tot een beperkt aantal types verenigingen. 
We doen dat aan de hand van een explorerende factoranalyse; deze techniek is geschikt 
om de onderliggende structuur (dimensies) aan het licht te brengen van een grote reeks 
variabelen. Met behulp van een factoranalyse kunnen we dus nagaan of de 18 verschil-
lende verenigingstypes samenvattend kunnen worden beschreven in een kleiner aantal 
dimensies.44 Uit de factoranalyse met varimax-rotatie blijkt initieel een structuur met 
vijf dimensies. Na verdere analyse en het verwijderen van items45 die nergens hoog 
laden, verkrijgen we een vierdimensionale structuur (zie tabel 3.7). De eerste dimen-
sie – ‘Wereld’ – groepeert de verenigingen en actiegroepen die vertrekken vanuit een 
zekere ‘altruïstische’ inslag en die zich inzetten om anderen te helpen. Deze dimensie 
heeft een eigenwaarde van 3.151 en verklaart 28.64% van de variantie. De tweede 

43.  Vanaf deze sectie werken we verder met de databank van 14- tot 18-jarigen omdat er in de verdere analyses 
gebruik wordt gemaakt van variabelen die niet bij de 12- en 13-jarigen werden bevraagd.

44.  We opteren hierbij voor een factoranalyse met ‘varimax’-rotatie. Hierbij wordt gestreefd naar een zo een-
voudig mogelijke structuur van factorladingen: variabelen laden slechts hoog op één factor, en per factor heeft een 
(beperkt) aantal variabelen een hoge lading.

45.  De zeven items die geëlimineerd werden, zijn: deeltijds kunstonderwijs, (amateur)kunstbeoefening, buurt- 
of wijkwerking, religieuze of levensbeschouwelijke verenigingen, verenigingen verbonden aan een café, allochtone 
jeugdverenigingen en cursussen, workshops of lessen.
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dimensie – ‘Jeugd’ – groepeert alle verenigingsvormen die zich expliciet richten tot 
een populatie die uitsluitend uit jongeren bestaat: de jeugd- en jongerenbewegingen, 
de jeugdhuizen en jeugdclubs, alsook de organisatie van een muziekfestival, fuif of 
buurtfeest. Deze dimensie heeft een eigenwaarde van 1.280 en een verklaarde variantie 
van 11.64%. De derde dimensie – ‘Gestructureerd’ – omvat allerhande verenigingsvor-
men die doorgaans sterk gestructureerd verlopen, namelijk: speelplein, grabbelpas en 
roefel, initiatieven voor kansarme jeugd en jongerenuitwisselingsprogramma’s. Deze 
dimensie heeft een eigenwaarde van 1.139 en een verklaarde variantie van 10.35%. De 
vierde dimensie ten slotte – ‘Hobby & Sport’ – groepeert de hobby- en sportverenigin-
gen. Deze dimensie heeft een eigenwaarde van 1.059 en een verklaarde variantie van 
9.63%.

Tabel 3.7.  Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘lidmaatschap van verenigingen’ (14-18-jarigen) 
(N = 928).

‘Wereld’ ‘Jeugd’ ‘Gestruc-
tureerd’

‘Hobby & 
Sport’

Verenigingen of actiegroepen rond derde wereld, 
vrede en verdraagzaamheid, mensenrechten
of antiracistische organisaties 

.802 .077 .251 .028

Vereniging die anderen helpt .830 .073 .142 .104

Verenigingen of actiegroepen rond milieu,
dierenrechten en natuur, duurzame voeding 

.765 .242 .061 .055

Jeugdbeweging of jongerenbeweging .056 .730 .192 .000

Organisatie van een muziekfestival, fuif, buurtfeest, ... .156 .641 .082 .166

Jeugdhuis of jeugdclub .125 .726 .081 .000

Speelplein, grabbelpas, roefel, ... .049 .268 .604 .024

Initiatieven voor kansarme jeugd .241 -.006 .762 .039

Jongerenuitwisselingsprogramma’s .130 .134 .737 .052

Hobbyverenigingen .127 -.077 .209 .770

Sportverenigingen, sportclubs, ... .020 .216 -.099 .755

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

3.151
28.64%

.770

1.280
11.64%

.562

1.139
10.35%

.486

1.059
9.63%

.330

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Vervolgens gaan we na in welke van de vier onderscheiden types verenigingen sprake 
is van segregatie alsook op basis van welke grond. We doen dat opnieuw aan de hand 
van een logistische regressieanalyse, met ‘wel of niet actief lid van deze dimensie’ als 
afhankelijke variabele (zie tabel 3.8). Vanwege de kleine aantallen kiezen we opnieuw 
voor een bivariate toets. De parameters in de tabel hebben dus steeds betrekking op het 
model waarin enkel de overeenkomstige variabele werd opgenomen als onafhankelijke 
variabele.



126  |  Brusselse jongeren in het verenigingsleven

Tabel 3.8.  Bivariate logistische regressieanalyse op al dan niet actief lidmaatschap van verschillende 
verenigingstypes bij 14- tot 18-jarigen in Brussel (N = 786-1047).

N Wereld
Exp(B)

N Jeugd
Exp(B)

N Gestructu-
reerd

Exp(B)

N Hobby & 
Sport
Exp(B)

Man (Ref. cat: vrouw) 1036 .840 (n.s.) 1031 1.280 (n.s.) 1035 .645 (n.s.) 1031 2.440***

Leeftijd (in jaar) 1020 1.242 (n.s.) 1012 .966 (n.s.) 1016 1.232* 1013 .899*

Onderwijsvorm (Ref. 
cat: aso)

1047 1042 1046 1042

tso .748 (n.s.) .627* .619 (n.s.) .702*

bso 1.233 (n.s.) .540* .458 (n.s.) .412***

Ten minste één ouder 
hoger diploma (Ref. 
cat: geen ouder hoger 
diploma)

788 1.466 (n.s.) 786 2.626*** 792 1.857* 786 2.503***

Beide ouders werken 
(Ref. cat: minstens 
één ouder werkt niet)

824 .997 (n.s.) 824 1.837*** 820 2.158* 818 2.154***

Groep waartoe men 
behoort (Ref. cat: 
autochtonen)

797 792 796 793

Allochtoon niet-
moslim

.996 (n.s.) .604* .799 (n.s.) .862 (n.s.)

Moslim .563 (n.s.) .221*** .634 (n.s.) .481***

Wonend in Brussel 
(Ref. cat: niet-wonend 
in Brussel)

1012 .864 (n.s.) 1008 .423*** 1011 .668 (n.s.) 1006 .541***

Maximum 10% mis-
sings (Ref. cat: meer 
dan 10% missings)

1047 2.142 (n.s.) 1042 2.661*** 1046 1.472 (n.s.) 1042 1.410*

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

We stellen vast dat bepaalde verenigingstypes exclusiever zijn dan andere. De vereni-
gingen die behoren tot de dimensies ‘Jeugd’ en ‘Hobby & Sport’, blijken zich het meest 
te richten tot een welafgebakend segment van de Brusselse jongeren. De verenigingen 
die behoren tot de dimensie ‘Jeugd’, trekken vooral autochtone jongens en meisjes aan 
uit een tweeverdienersgezin waarvan minstens een van beide ouders een diploma ho-
ger onderwijs heeft. Jongeren uit het tso en bso, alsook jongeren die in Brussel wonen, 
hebben een lagere kans op participatie in deze dimensie dan jongeren uit het aso en 
jongeren die aan de rand van Brussel wonen. Ook de mate waarin de respondent de 
vragenlijst invulde, speelt hier een rol: de leerlingen die minder dan 10% ontbrekende 
antwoorden hadden, hebben een grotere kans op participatie dan degenen die meer 
ontbrekende antwoorden hadden. De verenigingen die behoren tot de dimensie ‘Hobby 
& Sport’, blijken vooral populair bij jongens, adolescenten met hoogopgeleide en wer-
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kende ouders, jongeren uit het aso, niet-moslims, jongeren die niet in Brussel wonen 
en jongeren die goed het Nederlands beheersen (en dus hun vragenlijst goed invulden). 
De verenigingen met het grootste democratische bereik zijn zonder twijfel de organisa-
ties die behoren tot de dimensie ‘Wereld’: het betreft de sociale bewegingen die zich en-
gageren rond postmaterialistische waarden, zoals milieu, ontwikkelingssamenwerking 
en natuur. In de verenigingsvormen die tot deze dimensie behoren, kunnen we op basis 
van geen enkele variabele spreken van een signifi cante segregatie. Ook de dimensie 
‘Gestructureerd’ blijkt democratiserend te werken: in deze dimensie wordt niet signi-
fi cant gesegregeerd naar geslacht, genoten onderwijsvorm, etniciteit en woonplaats, 
maar wél naar leeftijd en sociale achtergrond: de kans op participatie blijkt groter in de 
late adolescentie en voor jongeren met hoogopgeleide en werkende ouders.

De genderkloof situeert zich uitsluitend in de verenigingen die behoren tot de dimen-
sie ‘Hobby & Sport’, waar we een signifi cante ondervertegenwoordiging van meisjes 
observeren.

Het al of niet autochtoon zijn houdt sterk verband met de kans op participatie in 
verenigingen die behoren tot de dimensies ‘Jeugd’ en ‘Hobby & Sport’: hierin zijn 
allochtonen – en voornamelijk moslimjongeren – telkens ondervertegenwoordigd. In 
de verenigingen die behoren tot de dimensies ‘Wereld’ en ‘Gestructureerd’ heeft de 
etnisch-culturele origine geen signifi cant effect op de participatiekans. Het al of niet 
wonen in Brussel beïnvloedt vooral de participatie in verenigingen die behoren tot de 
dimensies ‘Jeugd’ en ‘Hobby & Sport’: jongeren die in Brussel wonen, hebben hier een 
lagere kans op deelname dan jongeren die niet in Brussel wonen.

7. De gevolgen van middenveldparticipatie

De onderzoeksliteratuur over civiele participatie toont aan dat middenveldorganisaties 
in grote mate bepalend zijn voor de manier waarop sociale normen en ethische codes 
in de praktijk worden gebracht. Zij vertegenwoordigen als het ware de geldende waar-
den en normen in een samenleving en dragen deze hoog in het vaandel (Heuser, 2005; 
Woolley, 1998). Op die manier draagt het verenigingsleven bij tot de vorming van soci-
ale cohesie in een samenleving. Het begrip ‘sociale cohesie’ duikt sinds het begin van 
de jaren ´90 opnieuw steeds vaker op in de sociaal-wetenschappelijke literatuur en is 
uitgegroeid tot een ‘hot thema’ in denktanken, internationale organisaties, universitei-
ten en onderzoekscentra (Beauvais & Jenson, 2002). Binnen de sociale wetenschappen 
heeft het concept zich tijdens de laatste jaren ontwikkeld tot een van de belangrijkste 
instrumenten aan de hand waarvan maatschappelijke ontwikkelingen worden beoor-
deeld. Het betreft evenwel een meerduidig en vaag begrip. De concrete invulling ervan 
is vaak afhankelijk van de bestaande maatschappelijke context, de tijdsperiode, de 
cultuur, de overheersende politieke ideeën en zelfs de feitelijke doelstellingen van de 
auteur (Cheong, Edwards, Goulbourne & Solomos, 2007). Het gevolg is dat er van het 



128  |  Brusselse jongeren in het verenigingsleven

begrip ‘sociale cohesie’ verscheidene defi nities en interpretaties te vinden zijn in de 
literatuur. In bijna alle bestaande literatuur over sociale cohesie wordt evenwel een link 
gelegd met sociaal kapitaal en sociale netwerken. Er lijkt dus nagenoeg eensgezindheid 
te bestaan over het feit dat er in een cohesieve samenleving veel interactie plaatsvindt 
tussen verschillende groepen en gemeenschappen (Beauvais et al., 2002). Het feit dat 
mensen zich verenigen en op regelmatige basis contacten met elkaar onderhouden, 
zou de kleefkracht van een samenleving versterken. De manier waarop deze relatie 
tussen vrijwillige verenigingen en sociale cohesie tot stand komt, kan volgens Heuser 
(2005) als volgt worden beschreven: wanneer individuen deelnemen aan het vrijwillige 
verenigingsleven, genereren zij sociaal kapitaal (ze breiden hun sociaal netwerk uit, ze 
leren andere mensen vertrouwen en ontwikkelen normen van wederkerigheid). Het so-
ciaal kapitaal dat op die manier gecreëerd wordt, genereert op zijn beurt een potentieel 
voor ‘goed gedrag’ – wat verwijst naar de gezamenlijke inzet voor gemeenschappelijke 
doelen – en de resultante van dat gedrag is een verhoogd niveau van sociale cohesie in 
de samenleving (Heuser, 2005). Daarnaast zouden er in het verenigingsleven ook een 
aantal wenselijke maatschappelijke waarden en houdingen gecultiveerd worden: deel-
nemers aan het verenigingsleven blijken toleranter, kunnen makkelijker omgaan met 
een multiculturele samenleving en hebben minder antipolitieke gevoelens (De Groof & 
Siongers, 1999; Elchardus, 1999; Smits, 2004).

Het onderzoek naar waardevorming bij jongeren is des te interessanter omdat waarde-
vorming wordt geacht bij te dragen tot de vorming van vertrouwen, verdraagzaamheid, 
sociaal kapitaal en burgerzin. Met betrekking tot waarden en attitudes bij jongeren 
blijkt uit voorgaand onderzoek dat het verenigingsleven een belangrijk socialisatieveld 
vormt dat de waarden en houdingen van jongeren beïnvloedt (Elchardus, 1999). Het 
lidmaatschap van verenigingen werkt voor jongeren duidelijk maatschappij-integre-
rend, al zijn niet alle verenigingstypes in gelijke mate geassocieerd met democratische 
burgerschapswaarden. In de Brusselse context – die gekenmerkt wordt door een grote 
etnische en culturele heterogeniteit – mag het belang van dergelijke verdraagzame en 
democratische houdingen niet onderschat worden. Het cultiveren van tolerantie ten 
opzichte van andere culturen, andere religies en andere etnieën is een essentiële ver-
eiste voor het vreedzaam samenleven van verschillende sociale groepen. Volgens een 
uitgebreide onderzoekstraditie kan het verenigingsleven hierin een centrale rol spelen, 
omdat er tussen burgerparticipatie en maatschappelijke attitudes systematisch signifi -
cante positieve verbanden worden vastgesteld. In deze sectie zal dan ook onderzocht 
worden in welke mate de deelname aan de verschillende dimensies binnen het vereni-
gingsleven bijdraagt tot de vorming van democratische en verdraagzame houdingen. 
We kunnen dit evenwel uitsluitend toetsen voor de autochtone jongeren. De schaal 
die in de JOP-monitor werd opgenomen om xenofobie of etnocentrisme te meten (zie 
bijlage), wekt bij allochtone jongeren immers niet dezelfde gevoelens op omdat zij 
zich door deze uitspraken niet aangesproken, maar geviseerd voelen. Wanneer zij bij-
voorbeeld een stelling als ‘vreemdelingen nemen ons werk af’ lezen, zijn zij geneigd 
zichzelf te categoriseren onder de noemer ‘vreemdelingen’ en niet ‘ons’. Omwille van 
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die reden kunnen we enkel voor de autochtone Brusselse jongeren nagaan in welke 
mate deelname aan het verenigingsleven bijdraagt tot verdraagzaamheid ten aanzien 
van andere culturen.

Alvorens de analyses aan te vatten, gaan we eerst nog dieper in op het herhaaldelijk 
geobserveerde verband tussen participatie in het verenigingsleven en democratische 
attitutes. Een eerste belangrijke vraag die zich in dit verband aandient, is de vraag naar 
de causaliteit: leidt participatie binnen het verenigingsleven tot de vorming van demo-
cratische houdingen? Met andere woorden: is er sprake van een causaal verband en zo 
ja, in welke richting? Een tweede belangrijke vraag, die daarop volgt, is de volgende: 
welk soort interactie is bevorderlijk voor de vorming van vertrouwen, verdraagzaam-
heid en democratische houdingen?

Wat de eerste vraag betreft, wordt in de literatuur geen uitsluitsel gegeven over de rich-
ting van de causaliteit. Wél treffen we twee tegengestelde kampen aan, die elk een an-
dere mogelijkheid naar voren schuiven. Aan de ene kant gaat men uit van socialisatie-
effecten: het lidmaatschap van vrijwillige organisaties biedt actoren de mogelijkheid tot 
het verwerven van samenwerkingsvaardigheden en tot het ontwikkelen van normen 
van wederkerigheid. Op die manier worden leden binnen een vereniging gesocialiseerd 
in een meer democratische cultuur. Wanneer het meer specifi ek over (interculturele) 
verdraagzaamheid gaat, wordt volgens dezelfde redenering vaak ook gesproken over 
het contactmechanisme: hoe vaker mensen met elkaar omgaan, hoe groter de sociale 
cohesie en het onderlinge vertrouwen zullen zijn, zowel intra- als interraciaal. Dit 
contactmechanisme is een erg aannemelijke verklaring als het gaat over overbruggende 
sociale netwerken, verenigingen die erg heterogeen zijn samengesteld en die hun leden 
bijgevolg stimuleren om frequent in contact te treden met mensen met een andere 
etnisch-culturele achtergrond. Wanneer het daarentegen gaat over homogeen samen-
gestelde verenigingen, die slechts een welafgebakend segment van de bevolking rekru-
teren, is een verklaring aan de hand van het contactmechanisme minder voor de hand 
liggend. De hogere tolerantieniveaus zijn dan immers niet het gevolg van interculturele 
ontmoetingen binnen die vereniging.

In het andere kamp vinden we auteurs die meer belang hechten aan een proces van 
selectieve rekrutering of zelfselectie. Volgens hen gaat de causaliteit in de omgekeerde 
richting en hun redenering gaat als volgt: verdraagzame mensen met hoge vertrouwens-
niveaus zijn meer geneigd aansluiting te zoeken bij het verenigingsleven dan onver-
draagzame mensen met lage vertrouwensniveaus. Leden van verenigingen zijn volgens 
deze opvatting dus mensen die al op voorhand sterk maatschappelijk betrokken zijn; 
hun participatie in het verenigingsleven heeft dan verder geen bijkomende effecten 
op hun waardepatroon. Een van de beperkingen van sociologisch onderzoek is helaas 
dat er nooit uitsluitsel gegeven kan worden over de causale richting van een verband. 
Het is echter aannemelijk dat zowel socialisatie-effecten als selectieve rekrutering een 
rol spelen. Ook over de tweede vraag is men het in de literatuur niet eensgezind: welk 
soort interactie is bevorderlijk voor de vorming van vertrouwen en wederkerigheid? 
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Dragen alle verenigingen in dezelfde mate bij tot de vorming van democratische hou-
dingen en sociaal kapitaal?

Uit de theoretische literatuur (Boix & Posner, 1996; Stolle, 1999) blijkt dat een kantteke-
ning dient te worden geplaatst bij het algemene verenigingsoptimisme van Putnam; niet 
alle soorten verenigingen blijken op dezelfde manier bij te dragen tot de opbouw van een 
democratische politieke cultuur. Boix en Posner (1996) maken onderscheid tussen ‘pu-
blic goods-producing associations’ enerzijds en ‘private goods-producing associations’ 
anderzijds. Public goods-producing associations, zoals bijvoorbeeld milieubewegingen 
of buurtwachten, bieden voordelen voor de gehele samenleving, ongeacht het feit of 
men lid is van de vereniging of niet. Public goods-producing associations creëren dus 
de mogelijkheid om aan ‘free-riding’ te doen: zelfs degenen die niet actief bijdragen 
of deelnemen, genieten van de voordelen gecreëerd door de vereniging. Een private 
goods-producing association functioneert op een andere manier. Het voordeel dat hier-
uit gehaald kan worden, is van een andere aard en strikt persoonlijk. Voorbeelden van 
private goods-producing associations zijn zangkoren, hobbyclubs of sportverenigingen: 
individuen worden lid van dergelijke verenigingen omwille van de individuele voordelen 
die zij hieruit halen. Zij genieten ervan te zingen in een koor, een uurtje te sporten of ’s 
avonds in groep te knutselen. Wanneer een lid een bijeenkomst niet bijwoont, beperkt 
hij daardoor enkel zijn eigen voordelen en niet die van de rest van de groep. Van ‘free-
riding’ is hier dus geen sprake. Door die mogelijkheid tot free-riding – die intrinsiek 
verbonden is aan public goods-producing associations – zijn het volgens Boix en Posner 
(1996, p. 5-6) juist deze verenigingen die het meest bijdragen aan de vorming van sociaal 
kapitaal: “Thus, while private goods-producing associations may involve coordination 
(i.e. the coming together of individuals into a group for a collective activity), they do not 
require cooperation, which we take to involve coordinated actions, which take place in 
the context of strong incentives to defect... Whereas public and private goods-producing 
associations both provide their members with the opportunity to interact with other 
citizens, amplify reputations, and build bonds of friendship, public goods associations 
alone require – and embody past successes at – cooperation” (Boix et al., 1996, p. 5-6).

De auteurs benadrukken echter dat het hier gaat om een ideaaltypisch onderscheid; 
veel organisaties kunnen namelijk niet onder een van deze twee noemers worden ge-
plaatst en bevinden zich tussen beide extremen. Daarnaast stellen zij ook dat álle or-
ganisaties bijdragen tot de vorming van sociaal kapitaal, ook private goods-producing 
associations, zij het dan in mindere mate. Op basis van de Brusselse JOP-monitor kun-
nen we deze stelling toetsen. Als ‘public goods-producing associations’ effectief het 
meest bijdragen tot de vorming van democratische attitudes, dan moeten de gevonden 
effecten het grootst zijn in de dimensie ‘Wereld’ en het laagst in de dimensies ‘Jeugd’ 
en ‘Hobby & Sport’.

In tabel 3.9 worden de effecten van participatie onder autochtone jongeren gerappor-
teerd. Concreet gaan we na of deelname aan een van de onderscheiden dimensies uit 
het verenigingsleven signifi cant bijdraagt tot de vorming van verdraagzaamheid tegen-
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over vreemdelingen. Daarnaast wordt ook nagegaan of de contacthypothese bevestigd 
kan worden. Deze contacthypothese suggereert dat etnische heterogeniteit binnen or-
ganisaties het ‘wij versus zij’-onderscheid verzwakt en solidariteit met andere etnische 
groepen vergroot. Op die manier wordt overbruggend sociaal kapitaal gegenereerd, wat 
op zijn beurt leidt tot een verminderde graad van etnische vooroordelen.

We vermoeden echter dat dit contactmechanisme voornamelijk in werking treedt in 
verenigingen die heterogeen zijn samengesteld, en die dus niet segregeren naar et-
nische afkomst. In de vorige sectie stelden we al vast dat enkel de verenigingen die 
behoren tot de dimensies ‘Jeugd’ en ‘Hobby & Sport’, signifi cant segregeren naar etni-
sche afkomst: allochtonen bleken in deze dimensie ondervertegenwoordigd. Daarnaast 
bleken deze dimensies ook een erg selecte groep van jongeren aan te spreken: meisjes, 
jongeren uit het beroepsonderwijs en jongeren met laagopgeleide of niet-werkende 
ouders waren in deze dimensies ondervertegenwoordigd. Indien er werkelijk sprake 
is van een contactmechanisme, dan moeten de effecten van de participatie het grootst 
zijn in de verenigingen die behoren tot de dimensies ‘Wereld’ en ‘Gestructureerd’.

Tabel 3.9.  Gestandaardiseerde bètacoëffi ciënten van de meervoudige regressieanalyses met etnocen-
trisme als afhankelijke (N = 294-349), uitsluitend voor autochtonen (14-18 jaar).

Model 1
(N = 294-349)

β

Model 2
(N = 294-349)

β

Model 3
(N = 294-349)

β

Model 4
(N = 294-349)

β

Man (Ref. cat: vrouw) .149* .168** .164** .168**

Leeftijd (in jaar) -.097 (n.s.) -.078 (n.s.) -.077 (n.s.) -.082 (n.s.)

Onderwijsvorm
(Ref. cat: aso)

tso .231*** .241*** .243*** .243***

bso .124 (n.s.) .127* .124 (n.s.) .126 (n.s.)

Ten minste één ouder hoger 
diploma (Ref. cat: Geen 
ouder hoger diploma)

-.063 (n.s.) -.068 (n.s.) -.071 (n.s.) -.076 (n.s.)

Wonend in Brussel (Ref. cat: 
niet-wonend in Brussel)

-.124* -.117 (n.s.) -.111 (n.s.) -.110 (n.s.)

Vroeger of nu lid van dimen-
sie ‘Wereld’

-.163**  

Vroeger of nu lid van dimen-
sie ‘Jeugd’

-.059 (n.s.)

Vroeger of nu lid van dimen-
sie ‘Gestructureerd’

-.035 (n.s.)

Vroeger of nu lid van dimen-
sie ‘Hobby & Sport’

.005 (n.s.)

Adjusted R2 .104 .082 .080 .078

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Als we kijken naar de effecten van sociale participatie op etnocentrisme (tabel 3.9), 
blijkt enkel het lidmaatschap van verenigingen die behoren tot de dimensie ‘Wereld’ 
signifi cant bij te dragen tot het cultiveren van interetnische verdraagzaamheid. Jonge-
ren die in deze verenigingen actief zijn (of waren), stellen zich toleranter op ten op-
zichte van andere etnische groepen dan jongeren die niet participeren in deze dimensie. 
Daarnaast observeren we ook een minder tolerante houding bij jongens en bij jongeren 
uit het technisch onderwijs. In het eerste model observeren we ook een signifi cant ef-
fect van het al dan niet wonen in Brussel: autochtone jongeren die in een van de 19 
Brusselse gemeenten wonen, zijn verdraagzamer ten opzichte van andere culturen dan 
jongeren die niet in Brussel wonen.46 We observeren met andere woorden twee verban-
den die in zekere zin pleiten voor het bestaan van een contactmechanisme: ten eerste 
wordt verdraagzaamheid bevorderd door participatie in de ‘Wereld’-dimensie, wat het 
meest heterogeen is samengesteld naar etnisch-culturele achtergrond. Hieruit zouden 
we kunnen afl eiden dat frequent contact met andere culturen leidt tot een verhoogd 
niveau van verdraagzaamheid. Daarnaast stellen we vast dat autochtone jongeren die 
in Brussel wonen – en dus het meest geconfronteerd worden met etnisch-culturele di-
versiteit – ook minder etnocentrisch zijn dan jongeren die niet in Brussel wonen. Dat 
zou kunnen betekenen dat het frequent in contact treden met mensen van een andere 
origine daadwerkelijk bijdraagt tot een meer tolerante houding.

Over het algemeen kunnen we besluiten dat deelname aan het verenigingsleven slechts 
onder bepaalde omstandigheden samenhangt met democratische en verdraagzame hou-
dingen. Autochtone jongeren die participeren in verenigingen die behoren tot de dimen-
sie ‘Wereld’, hebben minder vooroordelen tegenover ‘vreemdelingen’ dan jongeren die 
niet actief zijn in deze dimensie. Hier benadrukken we evenwel dat de dimensie ‘Wereld’ 
net die verenigingen omvat die hoogstwaarschijnlijk een publiek aantrekken dat al erg 
sociaal geëngageerd is. Het betreft namelijk de verenigingen en actiegroepen rond derde 
wereld, vrede en verdraagzaamheid, verenigingen die anderen helpen en bewegingen 
rond milieu, dierenrechten en natuur. Mensen die zich engageren binnen dit type van ver-
enigingen, tonen door hun lidmaatschap op zich al een grote mate van betrokkenheid op 
anderen. Van de participatie in andere dimensies van het verenigingsleven – ‘Jeugd’, ‘Ge-
structureerd’ of ‘Hobby & Sport’ – wordt geen enkele signifi cante invloed geobserveerd.

De ‘sociaal kapitaal’-stroming uit de literatuur suggereert dat de gevonden verban-
den tussen participatie en de ontwikkeling van houdingen tot stand komen door het 
‘contactmechanisme’: door interactie met een grote diversiteit van mensen laat men 
vooroordelen varen en ontstaan samenwerkingsverbanden en vertrouwensrelaties. We 
toetsten deze hypothese door voor autochtone jongeren na te gaan of participatie bin-
nen heterogeen samengestelde netwerken meer effecten genereert dan participatie bin-
nen homogeen samengestelde netwerken. Onze bevindingen tonen aan dat participatie 

46.  In de andere modellen is het effect van al dan niet in Brussel wonen nét niet signifi cant, wat mogelijk te 
wijten is aan het beperkte aantal respondenten dat in deze analyses werd opgenomen (enkel de autochtonen). 
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in de meest divers samengestelde organisaties – met name deze die behoren tot de 
dimensie ‘Wereld’ – een gunstig effect genereert op de tolerantieniveaus. Dat wijst erop 
dat er sprake kan zijn van een contactmechanisme: wie regelmatig contact heeft met 
mensen van een andere etnische origine, stelt zich toleranter op ten aanzien van deze 
mensen. Bovendien observeerden we ook een effect van het al dan niet wonen in Brus-
sel: jongeren die in Brussel wonen – en zich dus in een etnisch-cultureel diverse om-
geving bevinden – bleken minder etnocentrisch te zijn dan jongeren die niet in Brussel 
wonen. Het is dus plausibel dat het ‘contactmechanisme’ hierin een rol speelt.

8. Besluit

In dit hoofdstuk werd de aandacht gevestigd op de mate waarin jongeren uit het Brus-
selse Nederlandstalige onderwijs deelnemen aan het verenigingsleven. Uit de algemene 
participatiecijfers leidden we af dat de participatie bij de Brusselse jongeren wat lager 
ligt dan bij de jongeren in Vlaanderen, die bevraagd werden in de voorgaande JOP-
monitoren. Toch neemt ook in Brussel zo’n twee derde van de 12- tot 18-jarigen in het 
Nederlandstalige onderwijs deel aan het verenigingsleven.

De meest kwetsbare groep wordt onmiskenbaar gevormd door de allochtone jongeren 
die in Brussel wonen en de moslimjongeren: zij blijken sterk ondervertegenwoordigd 
in het merendeel van de onderzochte verenigingstypes. Dat kan erop wijzen dat het 
verenigingsleven er niet voldoende in slaagt jongeren van een verschillende achter-
grond en uit verschillende milieus te mobiliseren, maar kan net zo goed betekenen 
dat bepaalde groepen van jongeren zich niet aangetrokken voelen tot het bestaande 
aanbod van verenigingen.

Vervolgens werd onderzocht of deelname aan het verenigingsleven in verschillende 
groepen van jongeren bevorderd wordt door dezelfde factoren. Hier werd onderscheid 
gemaakt tussen autochtone jongeren, moslimjongeren en allochtone niet-moslims. Bij 
de moslimjongeren werd de kans op participatie het minst bepaald door hun sociale 
achtergrond en hun onderwijssituatie. Dit in tegenstelling tot autochtone jongeren en 
allochtone niet-moslims, bij wie een sterke invloed uitging van de gevolgde onderwijs-
vorm en de tewerkstellingsstatus van de ouders.

In een volgende sectie werd nagegaan welke verenigingstypes het meest democratise-
rend werken, oftewel welke er het meest in slagen jongeren uit verschillende sociale 
geledingen te rekruteren. De verenigingen die behoren tot de dimensies ‘Jeugd’ en 
‘Hobby & Sport’, bleken zich het meest te richten tot een welafgebakend segment van 
de jongeren, terwijl de verenigingen die behoren tot de dimensie ‘Wereld’, het grootste 
democratische bereik hadden.

Tot slot werd nagegaan of deelname aan het verenigingsleven bij autochtone jongeren 
samenhangt met een meer tolerante houding ten aanzien van andere culturen. We 
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stelden echter uitsluitend een gunstig effect vast van deelname aan verenigingen die 
behoren tot de dimensie ‘Wereld’: jongeren die in deze dimensie actief zijn, hebben 
minder vooroordelen ten opzichte van mensen met een andere origine. Een andere 
opvallende bevinding in dat verband is de positieve samenhang tussen verdraagzaam-
heid en in Brussel wonen. Beide bevindingen pleiten voor het bestaan van een con-
tactmechanisme: hoe frequenter jongeren van diverse etnisch-culturele origine elkaar 
ontmoeten, hoe meer zij zich openstellen voor het ‘vreemde’ en vooroordelen laten 
varen.
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9. Bijlagen

Tabel 3.10.  Uitspraken, schaalwaarden en betrouwbaarheid voor het meten van xenofobie of algemeen 
etnisch vooroordeel (N = 1636).

Items Ladingen Alpha 

Migranten komen hier profi teren van de uitkeringen .780 .838

België kan beter geen asielzoekers toelaten .756 .842

In sommige buurten doet de overheid te veel voor de migranten en te
weinig voor de Belgen die er wonen

.764 .841

Ik vind dat we veel kunnen bijleren van mensen uit andere culturen -.784 .839

Vreemdelingen nemen ons werk af .737 .844

De aanwezigheid van verschillende culturen verrijkt onze samenleving -.637 .856

Ik ben een racist

Als we een leefbare samenleving willen opbouwen, moeten verschillende 
culturen elkaar respecteren

-.590 .861

Vreemdelingen dragen bij tot de welvaart van ons land -.661 .853

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

4.11
51.42%

.864





4. De ideale levensloop van de Brusselse jeugd47

Lilith Roggemans

1. Inleiding

In dit hoofdstuk hebben we aandacht voor de ideale levensloop van de jongeren die les 
volgen in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs. We onderzoeken welke leeftijd zij 
als ideaal beschouwen om een aantal belangrijke levenslooptransities door te maken. 
Deze transities bepalen zowel de arbeidsloopbaan van jongeren, met transities als af-
studeren, het vinden van een eerste baan en met pensioen gaan, als hun familieleven, 
waarbij het eerste seksuele contact, het aangaan van een huwelijk en het krijgen van 
een eerste kind centraal staan. Zoals in het eerste hoofdstuk werd gesteld, zijn de door 
ons bevraagde Brusselse jongeren erg divers naar sociaal-culturele en sociaal-econo-
mische achtergrond, veel meer dan de Vlaamse jongeren. We hebben in dit hoofdstuk 
extra aandacht voor deze diversiteit. Afkomst en religie zullen hierin een belangrijke 
rol spelen, omdat we veronderstellen dat de aard en de intensiteit van de religieuze 
overtuiging een grote impact hebben op de ideale timing van een aantal familiegerela-
teerde transities.

De studie van de ideale timing van belangrijke levenslooptransities is belangrijk omdat 
ze in grote mate voorspellen welke keuzes de jongeren later maken bij hun familiefor-
matie. Deze keuzes hebben belangrijke gevolgen voor het leven van de jongvolwasse-
nen (Hogan, 1986; Settersten, 1997; Barber, Axinn & Thornton, 2002). Het vroegtijdig 
verlaten van het ouderlijke huis en tienerzwangerschappen worden vaak geassocieerd 
met negatieve individuele en sociale gevolgen. De timing van belangrijke levensloop-
transities zoals het vormen van een eigen gezin of de intrede op de arbeidsmarkt kan 
een invloed uitoefenen op de arbeidsmarktparticipatie, de stabiliteit van de relatie en 
het welzijn (Furstenberg, Levine & Brooks-Gunn, 1990; Kahn & Anderson, 1992). Het 
opsporen van mechanismen die leiden tot een specifi eke timing van belangrijke tran-
sities, is dus erg relevant.

In Europa en Vlaanderen zijn nagenoeg geen gegevens voorhanden over hoe jonge-
ren van allochtone origine hun levensloop zien. Europese studies naar de culturele 

47.  Met dank aan prof. dr. Mark Elchardus voor de hulp bij de analyses.
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integratie van migranten hebben de groei naar volwassenheid van migrantenjongeren 
steeds verwaarloosd. Er was vooral aandacht voor één bepaald aspect van de transitie 
naar volwassenheid, namelijk de partnerkeuze (Esveldt, Kulu-Glasgow, Schoorl & Van 
Solinge, 1995; Hooghiemstra, 2003; Sterckx & Bouw, 2005). Studies in Noord-Amerika 
over familiegerelateerde transities hebben wel steeds meer aandacht voor migranten 
(Goldscheider & Goldscheider, 1989, 1997; Burr & Mutchler, 1993; Boyd, 2000; Glick & 
Van Hook, 2002). Deze studies hebben echter vooral aandacht voor demografi sche ver-
schuivingen en bieden weinig inzichten in de determinanten die de verschillen bepalen 
tussen de weg naar volwassenheid van allochtonen en autochtonen. Voor Europese 
landen, en België in het bijzonder, is de groei naar volwassenheid bij migrantenjonge-
ren een zo goed als onontgonnen gebied.

In Nederland werd in 2006 door Helga de Valk (De Valk & Liefbroer, 2007) wel een 
grootschalig onderzoek uitgevoerd waarin deze materie wordt behandeld. Zij stelde 
dat er een aantal goede redenen zijn waarom we aandacht moeten hebben voor de 
ideale levensloop van allochtone jongeren. Ten eerste is een steeds groter deel van 
de Nederlandse en ook Belgische bevolking van allochtone origine. Ten tweede is 
het niet geweten welke mechanismen de groei naar volwassenheid bij migranten-
jongeren beïnvloeden. En er zijn volgens haar goede redenen om aan te nemen dat 
deze verschillen van die van de autochtone jongeren. We delen deze veronderstel-
ling omdat uit vorig onderzoek blijkt dat er een culturele grond bestaat waarop een 
ideale levensloop is gebouwd (Elchardus & Smits, 2006; Elchardus & Roggemans, 
2010). Deze onderzoeken tonen het bestaan van een maatschappelijk gedeeld ideaal-
beeld van een levensloop. Nagenoeg alle jongeren, ongeacht hun leeftijd, geslacht of 
sociaal-economische positie, kwamen tot een gelijkaardig beeld van hoe een levens-
loop er moet uitzien. Er bestaat nagenoeg geen variatie naar timing en sequentie van 
de ideale levensloop bij Vlaamse jongeren. Wanneer de culturele achtergrond van 
migrantenjongeren sterk verschilt van die van autochtone jongeren, is het mogelijk 
dat hun ideaalbeeld van een levensloop signifi cant gaat verschillen van dat van de 
autochtone jongeren.

Zoals in vele westerse geïndustrialiseerde landen zijn de patronen van familieformatie 
ook in ons land veranderd gedurende de laatste decennia. Het pad naar volwassenheid 
wordt verlaat, zowel familiale als arbeidsgerelateerde transities worden later meege-
maakt dan vroeger (Jansen & Liefbroer, 2001; Furstenberg, Rumbaut & Settersten, 2005). 
Het huwelijk en het krijgen van het eerste kind worden uitgesteld, en het ongehuwd 
samenwonen en alleen wonen zijn samenlevingsvormen die steeds vaker voorkomen. 
Tot 1960 kwamen het huwelijk en het verlaten van het ouderlijke huis vaak samen 
voor, vandaag leven jonge mensen vaak eerst alleen of samen met hun partner alvorens 
te huwen (Jansen & Liefbroer, 2001). Deze tendens werd ook vastgesteld op basis van 
gegevens van Vlaamse jongeren. In 2008 werd in het kader van de tweede JOP-monitor 
3200 Vlaamse jongeren tussen 14 en 30 jaar gevraagd naar hun ideale levensloop. Deze 
Vlaamse ideale levensloop toont ons dat de gewenste leeftijd voor het krijgen van een 
eerste kind relatief laat ligt, namelijk op 26 jaar. Ook werd vastgesteld dat een aantal 
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aloude traditionele sequenties hun draagvlak hebben verloren. Zowel het hebben van 
seksueel contact als het samenwonen met een partner voor het huwelijk zijn levensfa-
ses met een breed maatschappelijk draagvlak. In de gemiddelde ideale levensloop van 
de Vlaamse jongeren tussen 14 en 30 jaar is de ideale leeftijd voor het verlaten van het 
ouderlijke huis 23 jaar, de ideale leeftijd voor een huwelijk is 26 jaar. De ideale timing 
voor het eerste seksuele contact ligt rond de leeftijd van 17 jaar, ongeveer negen jaar 
voor de ideale leeftijd van het huwelijk. Vlaamse jongeren hebben zowel het ervaren 
van seksueel contact voor het huwelijk als het samenwonen voor het huwelijk als een 
volwaardige fase aanvaard (Elchardus & Roggemans, 2010). Bovendien bestond er erg 
veel eensgezindheid over hoe een levensloop er moest uitzien bij die jongeren. Er was 
weinig variatie te bekennen over de ideale timing en de ideale sequentie van de ge-
middelde levensloop. De timing van belangrijke levenslooptransities bleek ook relatief 
invariant naar leeftijd, geslacht en opleiding. Het bestaan van een collectieve voorstel-
ling van de ideale of gewenste levensloop werd in dit onderzoek bevestigd (Elchardus 
& Roggemans, 2010).

Het ideaalbeeld van een levensloop zoals gesteld in de studie van Elchardus en Rog-
gemans is gebaseerd op data verzameld in Vlaanderen, waarin slechts 10% van de 
respondenten aangaf van een andere herkomst te zijn dan de Belgische. De data over 
Brusselse jongeren bevat 72% allochtonen.48 We onderzoeken of dit grote aandeel al-
lochtonen in de hoofdstad het uniforme beeld van hoe een levensloop er moet uitzien, 
beïnvloedt. We spreken van een gedeeld ideaalbeeld van een levensloop wanneer aan 
een aantal criteria wordt voldaan. Hierbij houden we rekening met twee verschillende 
indicaties: enerzijds de ideale timing van de levenslooptransities en anderzijds de ide-
ale sequentie van de transities. De ideale timing van de levensloop zien we als een 
goede indicatie voor het bestaan van een gedeeld levensloopideaal, maar we beschou-
wen het niet als doorslaggevend. Om echt te kunnen spreken van een maatschappelijk 
draagvlak voor een ideale levensloop, moet er ook een uitgesproken voorkeur bestaan 
om de levenslooptransities in eenzelfde volgorde door te maken. De ideale sequentie 
van de levensloop moet gerespecteerd worden.

2. Allochtone paden

De grootste groep binnen de allochtone respondenten wordt gevormd door jongeren 
van Turkse en Marokkaanse origine. Vandaag is de meerderheid van de Turkse en Ma-
rokkaanse jongeren een kind van de gastarbeiders die in de jaren 1960 naar ons land 
werden gehaald om ongeschoolde arbeid te verrichten. De meerderheid van deze mi-
granten komt uit landelijke streken van Turkije en Marokko en is moslim (Phalet & Van 

48.  Onder autochtone jongeren verstaan we jongeren die Belg zijn, van wie de beide ouders van Belgische 
origine zijn en die thuis Frans of Nederlands praten.
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Praag, 2004). Vanwege hun rekrutering als ongeschoolde arbeiders is de eerste genera-
tie Turken en Marokkanen vaak laagopgeleid en hebben ze vaak een beperkte kennis 
van het Nederlands. Ondanks de verbeterde positie van de tweede en derde generatie 
jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst hebben ook zij nog vaak een lagere 
sociaal-economische status (Odé & Veenman, 2003). We verwachten dat deze situatie 
van achterstelling een invloed heeft op hun perceptie van een ideale levensloop.

Niet alleen de sociaal-economische situatie van migrantenjongeren, maar ook hun cul-
turele achtergrond kan het beeld bepalen over hoe een ideale levensloop er moet uit-
zien. In mediterrane landen zoals Turkije en Marokko spelen familiale overwegingen, 
familiestrategieën en eer een belangrijke rol in de beslissingen van jongeren (Fuligni, 
1998; Giles-Sims & Lockhart, 2005; Walsch, Shulman, Feldman & Maurer, 2005). Hun 
maatschappij wordt gekenmerkt door traditionele relatievormen en een patriarchale 
familiestructuur. Migrantenjongeren worden beïnvloed door deze waarden alsook 
door de waarden van de autochtone bevolking. Ze worden geconfronteerd met waar-
den en keuzes in het gastland die duidelijk verschillen van de waarden en houding 
van hun ouders ten aanzien van transities. Gegeven deze culturele verschillen, is het 
interessant de verschillen naar de ideale levensloop van de allochtone jongeren te 
onderzoeken.

Processen en mechanismen van het huis verlaten, het huwelijk en het krijgen van kinde-
ren zijn anders in landen als Marokko en Turkije (Todd, 1985; Lesthaeghe, 1996; Nauck, 
2002). Trajecten naar volwassenheid in Turkije en Marokko worden gekenmerkt door een 
relatief jonge leeftijd voor het doormaken van belangrijke familietransities. Het huwelijk 
is universeel en het aantal kinderen dat een vrouw krijgt, ligt hoger dan in de meeste Eu-
ropese landen. Volgens gegevens van de Turkish Demographic and Health Survey (2009) 
ligt de gemiddelde leeftijd van het eerste huwelijk in 2008 voor meisjes op 20.8 jaar en 
de leeftijd van het krijgen van het eerste kind op 22.3 jaar. Van de vrouwelijke Turkse 
bevolking tussen 20 en 49 jaar oud was in 2003 18.6% nooit getrouwd. Ter vergelijking: 
in België is de gemiddelde leeftijd voor het eerste huwelijk 31.7 jaar, de gemiddelde leef-
tijd voor het krijgen van een eerste kind 28.2 jaar, en 46% van de vrouwen tussen 20 en 
49 jaar is niet getrouwd. Maar ook in Turkije en Marokko stijgt de leeftijd van het eerste 
huwelijk en het krijgen van een eerste kind. In 1993 was de gemiddelde huwelijksleeftijd 
19.0 jaar en de gemiddelde leeftijd voor het krijgen van het eerste kind 20.8 jaar. In 1978 
was 71% van de vrouwelijke bevolking tussen 15 en 49 jaar getrouwd.

Turkse en Marokkaanse maatschappijen zijn sterker georganiseerd rond patriarchale 
systemen en leggen sterker de nadruk op de rol van de familie dan westerse landen 
(Todd, 1985; Kagitcibasi, 1994, 2005). Traditioneel hebben oudere leden en mannen 
een meer prominente zeg in belangrijke beslissingen (Nauck & Suckow, 2003; Pels & De 
Haan, 2003; Pyke, 2003). Mannen en vrouwen leven een heel verschillend leven (Bolak, 
2002). Ondanks veranderingen in huwelijkstradities en het proces van partnerkeuze is 
het huwelijk nog steeds het dominante model van cohabitatie. Het huwelijk wordt tra-
ditioneel gearrangeerd via de ouders. Hierdoor is het huwelijk minder een individuele 
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aangelegenheid en meer een familiezaak waarbij de familie-eer belangrijk is (Wakil, 
Siddique & Wakil, 1981; Yacef, 1994; Cressey, 2002; Sterckx & Bouw, 2005). Volgens de 
traditie blijven de zonen bij hun ouders wonen na het huwelijk en de dochters komen 
inwonen bij de schoonfamilie. Het huwelijk is daarom een manier om het patriarchale 
familiesysteem voort te zetten. Maar er bestaat bij de jonge Turken en Marokkanen ook 
verzet tegen dit systeem. Ze zijn op zoek naar een manier om meer medezeggenschap 
te hebben over de partnerkeuze, zonder evenwel de ouders daarbij te passeren (Wakil 
et al., 1981; Hooghiemstra, 2001).

De rol en het gedrag van vrouwen zijn sterk gebonden aan regels, onder andere omdat 
de maagdelijkheid voor het huwelijk erg belangrijk is. Vaders en broers zijn verant-
woordelijk voor het seksuele gedrag van de meisjes tot ze getrouwd zijn, en het sek-
suele gedrag van de meisjes wordt dan ook strenger bewaakt dan dat van de jongens 
omdat het rechtstreeks gelieerd wordt aan de eer van de familie (Timmermans, 1994; 
Manning & Landale, 1996; East, 1998; Pels & Vedder, 1998; Goodwin, 1999; Phalet & 
Schönpfl ug, 2001; Eldering, 2002; Pels & Nijsten, 2003). Men kan dan ook verwach-
ten dat verschillen in de ideale timing van bepaalde transities tussen allochtonen en 
autochtonen meer uitgesproken zijn voor vrouwen (De Valk & Liefbroer, 2007). Het 
is traditioneel erg belangrijk om een eerste kind te hebben kort na het huwelijk, en 
het hebben van veel kinderen wordt sociaal beloond (Nauck, 2001; Haug, 2005). Uit 
onderzoek van De Valk en Liefbroer (De Valk et al., 2004) blijkt dat ook wanneer deze 
jongeren niet meer in het land van origine wonen, zij nog steeds veel belang hechten 
aan het huwelijk. Bij Nederlandse Marokkanen en Turken ligt de huwelijksleeftijd tot 
vier jaar vroeger dan bij de autochtone Nederlandse jongeren in de periode 1995-1999. 
Ook stelden zij in hun onderzoek vast dat Turkse en Marokkaanse families jonge kop-
pels aanmoedigen om snel na het huwelijk kinderen te krijgen, omdat dit van groot 
belang is voor het voortbestaan van de familie.

3. De ideale levensloop van Brusselse jongeren

Vooraleer we kijken naar de verschillen tussen jongeren, schetsen we een globaal 
beeld van de ideale levensloop van de gemiddelde Brusselse leerling die les volgt in de 
tweede of derde graad van het Nederlandstalige secundair onderwijs. Deze ideale le-
vensloop werd gemeten door aan de respondenten te vragen wat de ideale leeftijd vol-
gens hen is waarop een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven moeten 
plaatsvinden. Het gaat om het krijgen van het eerste kind, het krijgen van een laatste 
kind, het kopen van een huis, huwen, het bereiken van het toppunt van de carrière, 
samenwonen met een partner, stoppen met studeren, fi nancieel op eigen benen staan, 
het eerste seksuele contact, met pensioen gaan, de eerste werkervaring, het behalen 
van het rijbewijs, het verlaten van het ouderlijke huis en gaan stemmen.
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Tabel 4.1.  Gemiddelde, mediaan en variatiematen van de ideale leeftijden voor een aantal sociale transi-
ties van leerlingen in Brusselse Nederlandstalige scholen uit de tweede en derde graad.

N 10% 25% 50% 75% 90% Gemid-
delde

Stan-
daard-

afwijking

Variatie-
coëffi ciënt

Autorijbewijs behalen 1578 17 18 18 18 18 18.11 1.18 .07

Eerste seksuele contact 1452 15 16 17 20 24 18.42 3.60 .19

Gaan stemmen 1375 19 20 22 24 25 18.51 1.42 .08

De eerste werkervaring 1470 16 16 20 23 25 19.88 3.75 .19

Het ouderlijke huis 
verlaten 

1463 19 20 22 24 25 22.23 2.73 .12

Financieel op eigen 
benen staan

1505 19 20 23 25 27 22.87 3.37 .15

Stoppen met studeren 1421 20 21 23 25 26 23.16 3.22 .14

Samenwonen met een 
partner

1470 20 21 23 25 26 23.23 3.07 .13

Kopen van een huis/
appartement

1557 20 22 25 27 30 24.70 3.99 .16

Huwelijk 1380 20 23 25 26 30 24.74 3.67 .15

Eerste kind 1553 22 24 25 27 29 25.50 2.71 .11

Toppunt van de carrière 
bereiken

1441 22 26 30 37 42 32.44 8.41 .26

Laatste kind 1502 29 30 35 38 40 34.88 5.35 .15

Met pensioen gaan 1350 55 60 60 65 65 60.43 4.89 .08

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

We berekenen het gemiddelde, de mediaan, een aantal percentielen49, de standaardaf-
wijking en de variatiecoëffi ciënt50. voor de ideale leeftijden van deze transities en geven 
ze weer in tabel 4.1. De transities worden gesorteerd op basis van de gemiddelde leef-
tijd, dus kan de volgorde van de ideale levensloop van de tabel afgelezen worden.

De eerste transitie in de groei naar volwassenheid is het behalen van het autorijbewijs; 
deze transitie wordt in de gemiddelde ideale levensloop van Brusselse jongeren het eerst 
gepland. De mediaan voor de ideale leeftijd van het behalen van het rijbewijs is 18 jaar 
en het gemiddelde bedraagt 18.1 jaar. Kort na de ideale leeftijd om een rijbewijs te beha-
len, volgt de ideale leeftijd om een eerste keer te gaan stemmen; de gemiddelde leeftijd 
hiervoor is 18.5 jaar. Deze transities – het behalen van het rijbewijs en de eerste keer gaan 
stemmen – vertonen ook nagenoeg geen variatie. De interkwartielen liggen erg dicht bij 
elkaar en zowel de standaardafwijking als de variatiecoëffi ciënt is erg laag (.07 en .08).

49.  De percentielen geven de ideale leeftijd weer waarop respectievelijk 10, 25, 50, 75 en 90% van de jongeren 
een bepaalde transitie zouden moeten doorlopen.

50.  De variatiecoëffi ciënt is een maatstaf voor de relatieve spreiding in een verdeling, ze kan de spreiding van 
variabelen met uiteenlopende gemiddelden met elkaar vergelijken. Een variatiecoëffi ciënt kleiner dan .20 wordt be-
schouwd als weinig variatie.
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In de gemiddelde ideale levensloop van Brusselse jongeren wordt het eerste seksuele 
contact gelegd op de leeftijd van 18.4 jaar; 50% van de jongeren vindt 17 jaar een ide-
ale leeftijd. Minder dan 10% van de Brusselse jongeren vindt het ideaal om het eerste 
seksuele contact te hebben voor de leeftijd van 15 jaar en driekwart van de jongeren 
zegt dat ze de eerste keer het liefst plannen voor de leeftijd van 20 jaar. Opvallend is 
hier de hoge mate van variatie; de variatiecoëffi ciënt bedraagt 0.19 en we zien een 
verschil van negen jaar tussen het eerste en het laatste deciel.

Brusselse jongeren willen het liefst hun eerste werkervaring opdoen op de leeftijd van 
19.9 jaar; de mediaan voor deze transitie bedraagt 20 jaar. Minder dan 10% van de 
Brusselse jongeren vindt het ideaal om de eerste werkervaring op te doen voor de leef-
tijd van 16 jaar; eenzelfde aandeel van de Brusselse jeugd vindt het niet opportuun de 
eerste werkervaring op te doen na de leeftijd van 25 jaar. De variatiecoëffi ciënt voor de 
ideale leeftijd om de eerste werkervaring op te doen bedraagt 0.19; in vergelijking met 
de ideale leeftijd van andere levenslooptransities is dit hoog.

Afstuderen, het ouderlijke huis verlaten en fi nanciële zelfstandigheid bereiken zijn 
drie transities die in de ideale Brusselse levensloop nagenoeg simultaan gebeuren. In 
een ideale wereld verlaten de jongeren het ouderlijke huis op de leeftijd van 22.2 jaar; 
wanneer ze 22.9 jaar oud zijn, staan ze fi nancieel op eigen benen en op de leeftijd van 
23.2 jaar studeren ze af. De variatiecoëffi ciënten voor deze transities zijn laag, van 0.12 
voor de ideale leeftijd om het ouderlijke huis te verlaten tot 0.15 voor de ideale leeftijd 
om fi nancieel zelfstandig te worden.

Nadat de Brusselse jongeren het ouderlijke huis en de schoolbanken achter zich heb-
ben gelaten, is er in de ideale levensloop plaats voor het samenwonen, het kopen 
van een huis en het huwelijk. Het samenwonen met een partner gebeurt volgens de 
Brusselse jongeren het best op de leeftijd van 23.2 jaar; de mediaan voor deze transi-
tie bedraagt 23 jaar. De Brusselse jongeren willen een eigendom kopen op de leeftijd 
van 24.7 jaar; de mediaan voor deze transitie is 25 jaar. Slechts 10% van de Brusselse 
jongeren vindt het ideaal een eigen huis of appartement te kopen na de leeftijd van 30 
jaar; een even groot aandeel van de jongeren vindt het ideaal een eigendom te kopen 
voor de leeftijd van 20 jaar.

Brusselse jongeren willen in het huwelijksbootje treden op de leeftijd van 24.7 jaar. 
Een tiende van de Brusselse Nederlandstalige jongeren wil voor de leeftijd van 20 
jaar getrouwd zijn; evenveel jongeren plannen dit na de leeftijd van 30 jaar. De ideale 
gezinsuitbreiding wordt door de Brusselse jongeren gepland tussen de leeftijden van 
25.5 jaar en 34.9 jaar. De variatiecoëffi ciënt van de ideale leeftijd om een eerste kind 
te krijgen ligt voor de Brusselse jongeren op 0.11, deze voor de ideale leeftijd voor het 
krijgen van het laatste kind bedraagt 0.15. We stellen meer variatie vast voor de ideale 
leeftijd van het krijgen van het laatste kind dan voor de ideale leeftijd van het krijgen 
van een eerste kind. Minder dan één op de tien Brusselse jongeren wil het laatste kind 
krijgen voor de leeftijd van 29 jaar.
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Het toppunt van zijn of haar carrière ziet de helft van de respondenten rond de leeftijd 
van 30 jaar. Van alle transities die werden bevraagd, is de variatie van het bereiken van 
het toppunt van de carrière het grootst. Een kwart wil dat toppunt al bereiken op de 
leeftijd van 26 jaar, driekwart van de respondenten vindt het ideaal dat te bereiken voor 
de leeftijd van 37 jaar. Het bereiken van het toppunt van de carrière is dan ook moeilijk 
te plannen en bovendien sterk afhankelijk van het beroep waarin de respondent terecht-
komt.

Brusselse jongeren zien het als ideaal om op de leeftijd van 60.4 jaar met pensioen te 
gaan, 40.6 jaar na de eerste werkervaring. Deze ideale pensioenleeftijd ligt vijf jaar 
voor de wettelijke pensioenleeftijd, maar is wel nagenoeg gelijk aan de effectieve pen-
sioenleeftijd in Brussel (61 jaar). Minder dan 10% van de respondenten wil voor de 
leeftijd van 55 jaar met pensioen, driekwart van de jongeren wil voor de leeftijd van 65 
jaar stoppen met werken.

We vergelijken deze ideale levensloop met eenzelfde onderzoek dat werd gedaan bij 
Vlaamse jongeren (Elchardus & Roggemans, 2010). Om de vergelijking zo zuiver moge-
lijk te maken selecteren we enkel de Vlaamse jongeren die les volgen in het secundair 
onderwijs en ouder zijn dan 14 jaar; zo houden we een groep van 1000 jongeren over 
(zie tabel 4.2).

We vinden geen verschillen terug naar de ideale leeftijd om het autorijbewijs te behalen 
tussen Brusselse en Vlaamse jongeren. De gemiddelde Vlaamse jongere wil zijn rijbe-
wijs behalen op 18.2 jaar, een Brusselse jongere op de leeftijd van 18.1. Hetzelfde geldt 
voor de gemiddelde ideale leeftijd om voor de eerste keer te gaan stemmen: jongeren 
uit Brussel en Vlaanderen leggen deze allebei op de leeftijd van 18.5 jaar.

De gemiddelde ideale leeftijd voor het eerste seksuele contact ligt voor Vlaamse studen-
ten uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs op 17.3 jaar, meer dan 
een jaar vroeger dan bij de Brusselse jongeren. Ook zien we hier veel minder variatie: 
de variatiecoëffi ciënt is 0.12, bij de Brusselse jongeren is deze 0.19, en het verschil 
tussen het eerste en het laatste deciel betreft slechts drie jaar, terwijl dat verschil bij de 
Brusselse jeugd negen jaar is.

Eenzelfde uitkomst verkrijgen we na de vergelijking van de gemiddelde ideale leeftij-
den om de eerste werkervaring op te doen tussen Vlaamse en Nederlandstalige Brus-
selse jongeren. Ook hier zien we grote verschillen naar zowel timing als variatie tussen 
beide groepen jongeren. Brusselse jongeren willen het liefst hun eerste werkervaring 
opdoen op de leeftijd van 19.9 jaar, bij de Vlaamse jongeren ligt de gemiddelde ideale 
leeftijd op 21.3 jaar. Het aantal jaren tussen het eerste en het laatste kwartiel is voor de 
Brusselse jongeren zeven jaar, voor de Vlaamse jongeren vier jaar. Dat laatste duidt op 
meer variatie bij de Brusselse jongeren.
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Tabel 4.2.  Gemiddelde, mediaan en variatiematen van de ideale leeftijden voor een aantal sociale tran-
sities van leerlingen in Brusselse Nederlandstalige scholen uit de tweede en derde graad en 
een naar leeftijd vergelijkbare groep in Vlaanderen.

Brussel Vlaanderen Verschil

N Medi-
aan

Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

N Medi-
aan

Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

Sig.

Eerste seksuele 
contact

1452 17 18.42 .19 859 17 17.29 .12 ***

Autorijbewijs 
behalen

1578 18 18.11 .07 939 18 18.22 .14

Gaan stemmen 1375 18 18.51 .08 812 18 18.51 .15

De eerste werker-
varing 

1470 20 19.88 .19 880 22 21.27 .15 ***

Stoppen met 
studeren

1421 23 23.16 .14 845 22 22.23 .12 ***

Het ouderlijke huis 
verlaten 

1463 22 22.23 .12 891 22 22.23 .11

Financieel op eigen 
benen staan

1505 23 22.87 .15 894 23 22.59 .14

Samenwonen met 
een partner

1470 23 23.23 .13 882 23 23.17 .12

Huwelijk 1380 25 24.74 .15 799 25 25.27 .16 ***

Kopen van een huis/
appartement

1557 25 24.70 .16 909 25 24.91 .16

Eerste kind 1553 25 25.50 .11 913 25 26.40 .11

Laatste kind 1502 35 34.88 .15 885 33 33.20 .15 ***

Toppunt van de car-
rière bereiken

1441 30 32.44 .26 816 35 34.38 .21 ***

Met pensioen gaan 1350 60 60.43 .08 900 60 60.44 .09

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Stoppen met studeren willen jongeren uit Brussel en Vlaanderen ook niet op dezelfde 
leeftijd doen. Brusselse jongeren zien zichzelf het liefst afstuderen op de leeftijd van 
23.2 jaar, Vlaamse jongeren willen dat een jaar vroeger al doen, op de leeftijd van 22.2 
jaar.

De helft van de Brusselse jongvolwassenen vindt 22 à 23 jaar de ideale leeftijd om het 
ouderlijke huis te verlaten, fi nancieel op eigen benen te staan en samen te wonen met 
een partner. De gemiddelden en de medianen voor deze transities die de overgang van 
afhankelijkheid van de ouders naar onafhankelijkheid markeren, verschillen niet van 
de Vlaamse gegevens. Ook de mate van variatie is nagenoeg gelijk voor beide groepen 
jongeren.
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Ook over wanneer in de ideale levensloop tijd gemaakt moet worden om een huis te 
kopen, bestaat veel eensgezindheid tussen Vlaamse en Brusselse jongeren: de gemid-
delde ideale leeftijden zijn hier 24.9 en 24.7 jaar. Voor de ideale leeftijden voor het 
samenwonen met een partner en het kopen van een eigen huis vinden we ook geen 
verschillen naar variatie.

We vinden wel verschillen terug naar de ideale timing van het huwelijk bij jongeren. 
Brusselse jongeren plannen hun huwelijk een jaar vroeger dan de Vlaamse jongere. 
Dat heeft ook als gevolg dat het aantal jaren tussen het samenwonen met een partner 
en het huwelijk kleiner is in de ideale levensloop van Brusselse jongeren dan in het 
ideaalbeeld van Vlaamse jongeren. Verder in dit hoofdstuk gaan we na of dat een ge-
volg is van het minder aanvaarden van het ongehuwd samenwonen als volwaardige 
levensfase.

De ideale timing voor een gezinsuitbreiding is erg verschillend voor Vlaamse en Brus-
selse jongeren. Vlaamse jongeren zien het ideaal om hun eerste kind later te krijgen, 
op de leeftijd van 26.4 jaar, en hun laatste kind vroeger, op de leeftijd van 33.2 jaar. 
Brusselse jongeren willen het eerste kind een jaar vroeger en het laatste kind anderhalf 
jaar later dan Vlaamse jongeren. De mate van variatie voor beide groepen jongeren is 
wel gelijk: zowel voor de Brusselse als voor de Vlaamse jongeren op 0.11.

We zien ten slotte geen verschillen naar de ideale leeftijd om met pensioen te gaan. 
Zowel Vlaamse als Brusselse jongeren willen gemiddeld op de leeftijd van 60.4 jaar 
met pensioen, de mediane ideale pensioenleeftijd voor Vlaamse jongeren is eveneens 
60 jaar.

We weten uit onderzoek naar de Vlaamse levensloop dat de ideale levensloop in 
Vlaanderen zoals weergegeven in tabel 4.2 een betrouwbare schaal vormt (Elchardus & 
Smits, 2006; Elchardus & Roggemans, 2010). We willen nagaan of we hetzelfde kunnen 
zeggen van de ideale levensloop van de Brusselse jongeren. Er bestaat een techniek – 
de cumulatieve Mokkenschaal (Mokken & Lewis, 1982) – die toelaat om na te gaan of 
een aantal gebeurtenissen inderdaad een sequentie vormt. Die techniek gaat in feite 
na of uitzonderingen en omkeringen van de sequentie voldoende schaars zijn om van 
een echte collectief gedragen visie op een sequentie te kunnen spreken. Mocht het zo 
zijn dat een signifi cant aantal mensen de opgesomde transities liever in verschillende 
volgordes doorloopt, dan zou de toepassing van deze schaaltechnieken uitwijzen dat 
niet van een echte sequentie of een echte ideale levensloop kan worden gesproken. 
Een Mokkenschaal onderzoekt in feite of er een bepaalde volgorde of hiërarchie is in 
het doorlopen van de verschillende transities.51 De veronderstelde volgorde is in dit 
geval de volgorde van de mediane leeftijden waarop de verschillende transities plaats-

51.  Om na te gaan of de veertien transities op iedere leeftijd een Mokkenschaal vormen, berekenen we Loevin-
gers coëffi ciënt voor homogeniteit H, die de schaalbaarheid van de items weergeeft. Deze coëffi ciënt wordt berekend 
op basis van het aantal fouten, waarbij een fout een afwijking van de veronderstelde volgorde betekent. Statistische 
analyse met behulp van het programma MSPWIN5.0 (Mokken Scale analysis for Polytomous Items). 
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vinden. Uit de berekeningen blijkt dat de levensloop die we voor de Vlaamse jongeren 
terugvonden, niet kunnen repliceren voor de Brusselse jongeren.52 De Mokkenanalyse 
toont aan dat vooral over de ideale sequentie van de familiegerelateerde transities veel 
meningsverschillen bestaan. Dat laat vermoeden dat we onder Brusselse jongeren geen 
homogene culturele benadering van een ideale levensloop terugvinden.

De beschreven levensloop is de ideale levensloop van jongeren die les volgen in de 
tweede en derde graad van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs. Wanneer we 
deze naast de ideale levensloop van een naar leeftijd vergelijkbare groep van Vlaamse 
jongeren leggen, valt op dat er voor een aantal transities belangrijke verschillen in ti-
ming zijn. Zo zien de Brusselse jongeren een aantal familiegerelateerde transities, zoals 
het eerste seksuele contact, huwen en het krijgen van een eerste kind, het liefst vroeger 
gebeuren dan de Vlaamse jongeren. Ook het opdoen van de eerste werkervaring wordt 
door jongeren die les volgen in Brussel, vroeger gepland dan door de Vlaamse jonge-
ren. Ook naar de ideale sequentie van de Vlaamse en de Brusselse levensloop vonden 
we verschillen: familiegerelateerde transities zoals het eerste seksuele contact, samen-
wonen en het huwelijk wil een signifi cant aantal Brusselse jongeren in een andere volg-
orde meemaken dan Vlaamse jongeren. In het verdere verloop van dit hoofdstuk zijn 
we vooral geïnteresseerd in deze transities waarover minder eensgezindheid bestaat 
aangaande de ideale planning ervan. We gaan op zoek naar factoren die een invloed 
hebben op de ideale timing van een aantal van deze belangrijke transities. Nadien heb-
ben we ook aandacht voor de ideale volgorde waarin deze transities gebeuren.

4. Ideale timing

4.1 Verschillen naar geslacht

We gaan aan de hand van onze data na of er belangrijke verschillen terug te vinden zijn 
voor de timing van de ideale levensloop naar geslacht, religie en sociaal-economische 
achtergrond. Tabel 4.3 toont de gemiddelden en variatiecoëffi ciënten van de ideale leef-
tijden voor belangrijke levenslooptransities van Brusselse jongeren naar geslacht.

We merken een verschil in timing voor alle familiegerelateerde transities. Deze verschil-
len zijn signifi cant maar erg klein, vaak niet meer dan één jaar. Zoals verwacht, hebben 
meisjes het eerste seksuele contact het liefst op een latere leeftijd dan jongens. Meisjes 
willen een eerste keer seks op de leeftijd van 18.8 jaar, dat is een jaar later dan de ideale 
leeftijd van jongens voor het eerste seksuele contact. Meisjes willen het ouderlijke huis 
gemiddeld een halfjaar vroeger verlaten dan jongens. De ideale leeftijd voor meisjes is 
21.9 jaar, voor jongens ligt het ideaal op 22.5 jaar. Eenzelfde patroon zien we terug voor 

52.  Loevingers H is een indicatie voor de schaalbaarheid van de schaal. Met .16 < Hij < .33 kunnen we spre-
ken van een zwakke hiërarchie.
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alle andere familiegerelateerde transities; meisjes willen die steeds signifi cant vroeger 
meemaken dan jongens. Het samenwonen met een partner is een transitie die meisjes 
idealiter op de leeftijd van 22.8 jaar meemaken; jongens geven de leeftijd van 23.8 jaar 
aan als ideaal. Het grootste verschil zien we voor de ideale huwelijksleeftijd: meisjes 
willen anderhalf jaar vroeger in het huwelijk treden dan jongens. Ook de kinderen wil-
len meisjes vroeger zien komen, een eerste kind zien ze ideaal op de leeftijd van 25.2 
jaar, het laatste kind op de leeftijd van 34 jaar. Jongens willen gemiddeld een eerste 
kind op de leeftijd van 26.1 jaar en het laatste kind tegen de leeftijd van 34.8 jaar. Voor 
de meeste werkgerelateerde transities, zoals het afstuderen, de eerste werkervaring 
opdoen of met pensioen gaan, vinden we geen signifi cante verschillen naar geslacht. 
Jongens en meisjes willen deze transities het liefst op dezelfde leeftijd doormaken. De 
enige werkgerelateerde transitie waarvoor we wel verschillen vinden naar geslacht, 
is het bereiken van het toppunt van de carrière. Meisjes zien het als ideaal om op de 
leeftijd van 31.2 jaar het toppunt van de carrière te bereiken, jongens willen dat drie en 
een half jaar later, op de leeftijd van 34.8 jaar bereiken.

Tabel 4.3.  Gemiddelde leeftijd waarop de respondenten een bepaalde transitie als ideaal zien naar geslacht 
voor jongeren uit het Nederlandstalige Brusselse onderwijs van de tweede en derde graad.

Jongen Meisje Sig.

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi cient

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

Seksueel contact 593 17.7 .18 699 18.8 .17 ***

Autorijbewijs behalen 633 18.1 .07 757 18.1 .05

Stemmen 541 18.5 .08 674 18.6 .07

Eerste werkervaring 581 19.9 .19 715 20.1 .19

Stoppen met studeren 573 23.2 .15 681 23.2 .12

Ouderlijk huis verlaten 587 22.5 .11 710 21.9 .10 ***

Financieel zelfstandig 602 23.2 .15 726 22.8 .14

Samenwonen 605 23.8 .13 692 22.8 .13 ***

Huwelijk 546 26.6 .15 655 24.1 .13 ***

Kopen van een huis 623 24.9 .15 745 24.5 .16

Eerste kind 610 26.1 .10 753 25.2 .10 ***

Toppunt carrière 586 34.8 .24 679 31.2 .25 ***

Laatste kind 588 35.5 .16 733 34.0 .14 ***

Met pensioen gaan 545 60.8 .08 663 60.4 .08

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Demografi sche studies toonden al aan dat verschillen naar geslacht vooral een invloed 
hebben op de timing van familiegerelateerde transities, zoals het eerste seksuele con-
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tact, het huwelijk en het krijgen van het eerste kind. Meisjes maken het eerste seksuele 
contact op latere leeftijd mee dan jongens. Het huwelijk en het krijgen van het eerste 
kind zijn transities die vrouwen op een jongere leeftijd meemaken dan mannen (Rol-
ston, Schubotz & Simpson, 2004). Deze gegevens over de effectief doorlopen levens-
loop van jongeren lopen parallel met onze bevindingen in verband met het ideaalbeeld 
van een levensloop bij Brusselse jongeren.

We berekenen de schaalbaarheid van de gehele ideale levensloop, zowel voor meisjes 
als voor jongens. Het algemene beeld van deze twee levenslopen is nagenoeg identiek, 
we vinden twee verschillen terug naar sequentie. Meisjes willen eerst een rijbewijs 
behalen en daarna het eerste seksuele contact hebben; bij jongens is deze ideale se-
quentie omgekeerd. We vinden dus slechts geringe genderverschillen terug.

4.2 Verschillen naar sociaal-economische situatie

Het opleidingsniveau van de moeder geeft ons meer informatie over de sociaal-eco-
nomische positie van het gezin. Tabel 4.4 geeft de ideale levensloop weer van drie 
groepen jongeren: een groep jongeren van wie de moeder geen diploma secundair 
onderwijs behaalde, een groep van wie de moeder hoogstens een diploma secundair 
onderwijs behaalde en een groep jongeren van wie de moeder hoogopgeleid is. We 
gaan op zoek naar de verschillen in ideale timing van belangrijke transities tussen deze 
drie groepen.

Jongeren met een hoogopgeleide moeder willen het huwelijk en het eerste kind signi-
fi cant later dan jongeren van wie de moeder laagopgeleid is. De eerste groep ziet de 
leeftijd van 25.7 jaar voor het huwelijk en 26.1 jaar voor het krijgen van een eerste kind 
als ideaal, de laatste groep wil trouwen op de leeftijd van 23.9 jaar en ouder worden 
op de leeftijd van 25.2 jaar. Ook de ideale leeftijd voor het eerste seksuele contact is 
signifi cant verschillend voor jongeren uit een verschillende sociaal-economische situ-
atie. Jongeren met een hoogopgeleide moeder willen idealiter seksueel contact vanaf 
de leeftijd van 17.6 jaar, jongeren uit gezinnen met een laagopgeleide moeder willen 
pas twee jaar later, op de leeftijd van 19.5 jaar, het eerste seksuele contact. Alle andere 
verschillen in de ideale levensloop tussen jongeren met een hoogopgeleide en laagop-
geleide moeder zijn werkgerelateerd.

Jongeren met een moeder met een diploma hoger onderwijs willen langer studeren 
(tot 23.8 jaar) en later de eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten (20.8 jaar) dan 
jongeren van wie de moeder geen diploma heeft. Deze laatste groep jongeren maakt 
de transities afstuderen en de eerste werkervaring idealiter een jaar vroeger mee, res-
pectievelijk op de leeftijd van 22.8 en 19.6 jaar. Doordat de overgang van school naar 
arbeid later gepland wordt door jongeren met hoogopgeleide moeders, wordt ook de 
stap naar fi nanciële zelfstandigheid later gepland door hen, op de leeftijd van 23.6 jaar. 
Jongeren met een laagopgeleide moeder willen al op de leeftijd van 22.4 jaar fi nancieel 
zelfstandig zijn. Een ander gevolg van de latere intrede op de arbeidsmarkt door jon-
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geren uit hoogopgeleide gezinnen is de latere pensioenleeftijd. Jongeren uit gezinnen 
waarvan de moeder hoogopgeleid is, willen een jaar later (op 61.3-jarige leeftijd) met 
pensioen dan jongeren uit gezinnen met een laagopgeleide moeder (60.2 jaar). Ook het 
toppunt van de carrière zien de jongeren niet op hetzelfde moment in hun levensloop 
gebeuren. Jongeren met een gediplomeerde moeder zien het toppunt van hun carrière 
op de leeftijd van 35.3 jaar, jongeren met een moeder zonder diploma zien dat vijf jaar 
vroeger, op 30-jarige leeftijd gebeuren.

Tabel 4.4.  Gemiddelde leeftijd waarop de respondenten een bepaalde transitie als ideaal zien naar oplei-
dingsniveau van de moeder voor leerlingen uit het Nederlandstalige Brusselse onderwijs van 
de tweede en derde graad.

Lager onderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs Sig.

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

Seksueel contact 171 19.5 .18 415 18.7 .17 505 17.6 .17 ***

Autorijbewijs 
behalen

196 18.3 .06 449 18.2 .07 525 18.0 .05

Stemmen 172 18.4 .06 396 18.6 .07 464 18.6 .09

Eerste werker-
varing 

173 19.6 .18 426 19.5 .18 503 20.8 .19 ***

Stoppen met 
studeren

175 22.8 .12 406 22.9 .11 478 23.8 .11 ***

Financieel zelf-
standig

192 22.4 .15 426 22.6 .14 507 23.6 .13 ***

Ouderlijk huis 
verlaten

170 22.1 .11 421 22.1 .11 501 22.5 .09

Samenwonen 171 23.1 .13 409 23.1 .13 505 23.6 .12

Kopen van een 
huis

192 24.7 .18 440 24.8 .16 518 24.9 .15

Huwelijk 185 23.9 .14 401 24.3 .15 425 25.7 .14 ***

Eerste kind 196 25.2 .10 439 25.2 .10 517 26.1 .10 ***

Laatste kind 189 34.2 .13 423 34.5 .14 500 34.7 .14

Toppunt carrière 171 30.0 .24 419 32.2 .26 485 35.3 .22 ***

Met pensioen 
gaan

169 60.2 .08 391 60.0 .08 477 61.3 .07 ***

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Studies naar de reële levensloop van jongeren bevestigen deze gegevens. Uit onder-
zoek van De Valk en Liefbroer (2007) blijkt dat jongeren uit sociaal sterkere gezinnen 
een huwelijk en het krijgen van een eerste kind langer uitstellen dan jongeren van 
sociaal minder sterke komaf. Uit onze data blijkt dat jongeren met een hoogopgeleide 
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moeder de ideale leeftijd voor het huwelijk en het krijgen van het eerste kind later 
inschatten.

Met behulp van een Mokkenschaal berekenen we de ideale levensloop voor de jongeren 
met een laagopgeleide moeder en jongeren met een hoogopgeleide moeder. Op deze 
manier kunnen we nagaan of de twee groepen jongeren eenzelfde sequentie als ideaal 
beschouwen. We kunnen stellen dat het diploma van de moeder niet veel verandert 
aan de structuur van de ideale levensloop, we vinden slechts twee kleine verschillen 
terug. Jongeren uit een hoogopgeleid gezin willen eerst seksuele ervaringen opdoen en 
daarna een rijbewijs behalen; jongeren uit laagopgeleide gezinnen zien deze volgorde 
het liefst omgekeerd. Jongeren met een hoogopgeleide moeder zien het ook als ideaal 
eerst een huis te kopen en daarna pas te huwen; jongeren die geen hoogopgeleide moe-
der hebben, willen eerst huwen en daarna een huis kopen.

4.3 Verschillen naar onderwijsvorm

Van de onderwijsvorm waarin de jongeren les volgen, kunnen we verwachten dat ze 
een sterke invloed heeft op de ideale leeftijd van afstuderen en op de ideale leeftijd 
voor het hebben van een eerste baan. Jongeren die les volgen in het aso, stromen veel 
vaker dan jongeren van het tso en het bso door naar het hoger onderwijs, waardoor zij 
een aantal jaren langer op de schoolbanken zitten (Belet & Laurijssen, 2002). We gaan 
in de analyses na of deze verwachte verlengde studieduur bij jongeren uit het aso zich 
ook refl ecteert in een latere ideale leeftijd van afstuderen.

Tabel 4.5 toont ons de gemiddelden en variatiecoëffi ciënten voor de ideale leeftijden 
van een aantal belangrijke levenslooptransities voor Brusselse jongeren. Hieruit blijkt 
dat jongeren die les volgen in het aso, op een latere leeftijd willen afstuderen (23.8 jaar) 
en de eerste werkervaring opdoen (20.4 jaar) dan jongeren uit het bso (respectievelijk 
21.6 en 18.2 jaar). Ook alle ideale transitiemomenten die volgen na het afstuderen, 
lopen bij de leerlingen uit het aso vertraging op in vergelijking met jongeren uit het tso 
en bso. Aso-leerlingen willen fi nancieel zelfstandig zijn op de leeftijd van 23.4 jaar, dat 
is exact twee jaar later dan bso-leerlingen (21.4 jaar). Ook het ouderlijke huis verlaten 
(22.4 jaar) en gaan samenwonen met een partner (23.6 jaar) zijn transities die jonge-
ren uit het aso een jaar tot anderhalf jaar later willen meemaken dan jongeren uit het 
bso. Leerlingen die les volgen in het aso, geven aan de leeftijd van 24.9 jaar als ideaal 
te beschouwen om een eigen huis te kopen; leerlingen uit het bso zeggen de leeftijd 
van 23.7 jaar ideaal te vinden voor deze transitie. Het huwelijk willen aso-jongeren 
voltrekken op de leeftijd van 25.2 jaar; jongeren uit het tso en het bso kiezen voor de 
leeftijd van 23.3 jaar. Ook de gezinsuitbreiding komt idealiter later bij jongeren die les 
volgen in het aso: het eerste kind plannen ze op de leeftijd van 25.9 jaar en het laatste 
op de leeftijd van 35.1 jaar. Leerlingen uit het bso zien de leeftijden 24.4 en 34.3 jaar 
als ideaal voor het krijgen van het eerste en het laatste kind. Het grootste verschil in 
ideale leeftijd tekenen we op voor de ideale timing van het toppunt van de carrière: 
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aso-leerlingen willen dat op de leeftijd van 33.9 jaar bereiken, bso-leerlingen op de 
leeftijd van 27.4 jaar. Ten slotte willen leerlingen uit het aso ook op latere leeftijd met 
pensioen gaan. Leerlingen uit het aso zeggen het ideaal te vinden om op de leeftijd van 
61 jaar met pensioen te gaan; leerlingen uit het aso verkiezen de leeftijd van 58.8 jaar.

Tabel 4.5.  Gemiddelde leeftijd waarop de respondenten een bepaalde transitie als ideaal zien naar on-
derwijsvorm voor leerlingen uit het Nederlandstalige Brusselse onderwijs van de tweede en 
derde graad.

Onderwijsvorm Aso Tso Bso Sig.

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

Seksueel contact 948 18.2 .17 227 18.3 .18 276 18.8 .19

Autorijbewijs 
behalen

1017 18.1 .06 247 18.2 .07 312 18.1 .06

Stemmen 890 18.6 .08 210 18.5 .07 275 18.4 .07

Eerste werker-
varing 

968 20.4 .19 233 19.4 .17 267 18.2 .14 ***

Stoppen met 
studeren

920 23.8 .11 223 22.4 .12 277 21.6 .21 ***

Financieel zelf-
standig

979 23.4 .14 238 22.4 .15 286 21.4 .14 ***

Ouderlijk huis 
verlaten

971 22.4 .10 233 22.0 .11 257 21.5 .16 ***

Samenwonen 947 23.6 .12 238 22.8 .13 283 22.2 .15 ***

Kopen van een 
huis

998 24.9 .16 248 24.9 .17 309 23.7 .17 ***

Huwelijk 862 25.2 .13 230 24.7 .16 286 23.3 .15 ***

Eerste kind 994 25.9 .10 248 25.1 .11 310 24.4 .18 ***

Laatste kind 966 35.1 .14 241 34.6 .16 294 34.3 .18 *

Toppunt carrière 931 33.9 .24 232 32.6 .26 276 27.4 .26 ***

Met pensioen 
gaan

889 61.0 .07 219 60.2 .08 241 58.8 .09 ***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

We zien weinig verschillen tussen de leerlingen van de verschillende onderwijsvormen 
naar de ideale sequentie van de levensloop. Enkel de sequentie van het kopen van een 
huis en het huwelijk verschilt naar onderwijsvorm. Leerlingen uit het aso willen eerst 
een huis kopen en dan pas samenwonen, leerlingen uit het bso zien het als ideaal eerst 
te huwen en daarna een huis te kopen.
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4.4 Verschillen naar religie

We kijken ook naar de verschillen in ideale timing naar religieuze overtuiging van de 
jongeren. Hierbij maken we onderscheid tussen jongeren die aangeven dat ze moslim 
zijn en jongeren die niet-moslim zijn. Tot de laatste groep rekenen we katholieken, 
protestanten, vrijzinnigen, niet-gelovigen en onverschilligen. We maken deze opdeling 
naar al dan niet moslim zijn om twee redenen. Ten eerste kunnen we op deze manier 
twee groepen maken die ongeveer even groot zijn: 44% van de jongeren geeft aan 
moslim te zijn, tegenover 56% niet-moslims. De tweede en belangrijkste reden is dat 
uit onderzoek blijkt dat moslimjongeren meer traditionele opvattingen hebben over 
familietransities. Ze stellen het hebben van seksueel contact langer uit, liefst tot na het 
huwelijk, en het huwelijk en het eerste kind komen vroeger dan bij niet-moslims (Uec-
ker, 2008; Simons, Burt & Peterson, 2009). We verwachten een effect van het al dan niet 
moslim zijn op de ideale timing van de familiegerelateerde transities.

Tabel 4.6.  Gemiddelde en variatiematen van de ideale leeftijden voor een aantal sociale transities van 
leerlingen in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs van de tweede en derde graad naar 
het al dan niet moslim zijn.

Moslim Niet-moslim Sig.

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

N Gemid-
delde

Varia-
tiecoëf-
fi ciënt

Seksueel contact 421 20.5 .17 638 17.0 .12 ***

Autorijbewijs behalen 485 18.0 .06 658 18.1 .06

Stemmen 426 18.5 .08 580 18.5 .07

Eerste werkervaring 431 18.9 .19 638 20.7 .18 ***

Stoppen met studeren 420 23.2 .14 614 23.1 .11

Ouderlijk huis verlaten 421 22.1 .11 642 22.3 .11

Financieel zelfstandig 448 22.7 .16 644 23.2 .13 **

Samenwonen 415 23.0 .14 645 23.3 .12

Huwelijk 430 23.4 .12 519 26.0 .16 ***

Kopen van een huis 469 24.5 .17 655 24.8 .15

Eerste kind 469 24.9 .10 657 25.9 .10 ***

Laatste kind 447 35.2 .15 644 34.2 .15 **

Toppunt carrière 430 30.4 .25 613 34.9 .21 ***

Met pensioen gaan 390 59.9 .08 615 61.1 .07 ***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 4.6 plaatst de ideale levensloop van Brusselse moslimjongeren naast de ideale 
levensloop van Brusselse jongeren die niet moslim zijn. We zien een aantal opmerke-
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lijke verschillen tussen beide groepen. De uitbouw van de familiale levensloop gebeurt 
opmerkelijk sneller bij moslimjongeren. Ze zien de ideale leeftijd voor het eerste sek-
suele contact (20.5 jaar) twee en een half jaar verder in het leven dan andere jonge-
ren (17 jaar). Het huwelijk (23.4 jaar) en het krijgen van het eerste kind (24.9 jaar) 
daarentegen komen bij moslimjongeren respectievelijk drie en één jaar vroeger dan bij 
niet-moslims (26 en 25.9 jaar). Hierdoor is de duur van het eerste seksuele contact tot 
en met een gehuwde ouder zijn 4.5 jaar bij moslims; jongeren die niet-moslim zijn, 
plannen voor deze transities negen jaar in hun ideale levensloop.

Ook in de professionele loopbaan zien we verschillen tussen beide idealen. Moslim-
jongeren vinden het ideaal de eerste werkervaring op te doen op de leeftijd van 19 
jaar; jongeren die niet-moslim zijn, zien dat liever twee jaar later gebeuren. Ook het 
toppunt van de carrière komt sneller in het ideaalbeeld van de moslimjongeren (30.4 
jaar); in vergelijking met leerlingen die niet-moslim zijn (34.9 jaar), willen ze het top-
punt van hun carrière vier jaar vroeger meemaken. En omdat moslims vroeger op 
de arbeidsmarkt zijn gekomen, wensen ze deze ook vroeger te verlaten. De ideale 
pensioenleeftijd ligt een jaar vroeger voor moslimjongeren (59.9 jaar) in vergelijking 
met niet-moslimjongeren (61.1 jaar). In totaal zijn moslimjongeren wel bereid een jaar 
langer op de arbeidsmarkt te blijven dan jongeren die niet-moslim zijn.

We zien grote verschillen naar de ideale sequentie van de levensloop van moslims 
en niet-moslims. Omdat het eerste seksuele contact door moslims idealiter op latere 
leeftijd wordt beleefd, komt deze transitie in hun ideale sequentie na de eerste werker-
varing. Ook de ideale leeftijd voor het huwelijk komt bij moslims vroeger dan bij niet-
moslims. Jongeren die niet-moslim zijn, zien het ideaal om eerst samen te wonen, een 
huis te kopen en een eerste kind te krijgen alvorens te trouwen. Moslims willen vaker 
dan niet-moslims het samenwonen, het kopen van een huis en het verwekken van een 
kind na een huwelijksverbintenis meemaken.

4.5 Tussentijds besluit

Het weergeven van de ideale levensloop van Brusselse jongeren naar een aantal be-
langrijke achtergrondkenmerken is bijzonder leerrijk. Zo kunnen we vaststellen dat 
de ideale levensloop van jongens en meisjes een aantal verschillen vertoont naar de 
timing van familiegerelateerde transities. Meisjes willen het eerste seksuele contact het 
liefst een jaar later beleven dan jongens. Alle andere familiegerelateerde transities zoals 
samenwonen, trouwen en kinderen krijgen beleven meisjes het liefst op jongere leeftijd 
dan jongens. Naar ideale sequentie zien we geen noemenswaardige verschillen. We mo-
gen stellen dat meisjes de familiale levensloop op jongere leeftijd willen meemaken dan 
jongens, maar dat dit geen gevolgen heeft voor de volgorde van de ideale levensloop.

Ook het opleidingsniveau van de moeder en de onderwijsvorm waarin de leerling les 
volgt – parameters voor de sociaal-economische positie van de leerling – bepalen de 



De ideale levensloop van de Brusselse jeugd  |  155

ideale timing van belangrijke levenslooptransities. In tegenstelling tot bij de verschil-
len naar geslacht, wordt nu vooral de ideale timing van werkgerelateerde transities 
beïnvloed. De eerste werkervaring, stoppen met studeren, het bereiken van fi nanciële 
zelfstandigheid, het bereiken van het toppunt van de carrière en met pensioen gaan 
worden door jongeren die les volgen in het aso en leven in een gezin met een hoogop-
geleide moeder later in de ideale levensloop ingepland dan sociaal zwakkere leerlin-
gen. Ook een aantal familiegerelateerde transities worden door sociaal sterke leerlingen 
anders gepland. Het eerste seksuele contact beleven ze liever vroeger en het huwelijk 
en het krijgen van het eerste kind later dan jongeren met laagopgeleide moeders. Aan 
de ideale volgorde van de transities waaruit een levensloop is opgebouwd, verandert 
dat evenwel niets. Jongeren met een verschillende sociaal-economische achtergrond 
verschillen wel naar de ideale timing van belangrijke transities, maar niet naar de volg-
orde waarin deze transities moeten gebeuren.

De verschillen naar religie ten slotte zijn veel groter dan naar de andere achtergrond-
kenmerken van jongeren. Deze verschillen situeren zich voornamelijk op het familiale 
terrein. Moslimjongeren willen een eerste seksuele contact drie jaar later dan niet-
moslimjongeren. Andere familiegerelateerde transities, zoals het huwelijk en het krij-
gen van kinderen, willen ze liever op jongere leeftijd meemaken. Ook de ideale timing 
van transities gerelateerd aan werk verschillen naar het al dan niet moslim zijn. De 
ideale leeftijd voor de eerste werkervaring en de ideale pensioenleeftijd liggen lager 
voor moslimjongeren. Meer ingrijpend dan de verschillen naar ideale timing, zijn de 
verschillen naar de ideale sequentie van een levensloop. Moslimjongeren willen een 
aantal belangrijke transities het liefst bewaren tot na het huwelijk. Op deze materie 
komen we verder in het hoofdstuk nog uitgebreid terug.

We kunnen hieruit besluiten dat er niet zoals bij de Vlaamse jongeren één ideaal-
beeld van een levensloop bestaat die door iedereen wordt gedeeld (Elchardus & Rog-
gemans, 2010), maar dat de Brusselse jongeren twee verschillende ideaalconcepten 
kennen van een levensloop. Religie verdeelt de visie van jongeren op de ideale le-
vensloop. Moslims willen een levensloop die zowel naar timing als naar sequentie 
sterk afwijkt van het ideaalbeeld van jongeren die niet islamitisch zijn. Met behulp 
van multivariate analyses willen we het verband tussen religie, sociaal-economische 
achtergrond en de ideale levensloop uitklaren. Moslimjongeren bevinden zich vaker 
in een sociaal-economisch zwakkere positie, en deze positie resulteert vaak in een 
vroegere ideale leeftijd voor studie- en werkgerelateerde transities. De mate van re-
ligie heeft dan weer een invloed op familiegerelateerde transities. Met behulp van 
multivariate analyse kunnen we meerdere kenmerken en de mate van samenhang 
tussen de kenmerken tegelijkertijd onderzoeken. Dat heeft als voordeel dat we de 
relatieve grootte van de samenhang tussen een aantal kenmerken van de leerlingen, 
zoals religie of sociaal-economische positie, en de ideale timing van levenslooptran-
sities kunnen nagaan.
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4.6 Multivariate analyses

Met behulp van multivariate analyses willen we de verbanden tussen de kenmerken 
van de leerlingen en de ideale timing van een aantal belangrijke transities in de over-
gang van jeugd naar volwassenheid uitdiepen. We focussen hierbij op vijf transities: 
het stoppen met studeren, de eerste werkervaring, het eerste seksuele contact, het 
huwelijk en het krijgen van het eerste kind. We hebben gekozen voor deze mix van 
werk- en gezinsgerelateerde transities omdat ze meer dan andere transities scharnier-
momenten zijn in de levensloop. We proberen de (kleine) variatie die er bestaat rond 
de ideale leeftijden voor deze transities te verklaren aan de hand van zowel structurele 
als culturele factoren.

De multilevelmodellen worden als volgt opgebouwd. Na de berekening van een nulmo-
del bekijken we de impact van een aantal achtergrondfactoren zoals geslacht, leeftijd, 
onderwijsvorm, opleidingsniveau van de moeder, de fi nanciële thuissituatie en of de 
jongere in Brussel woont of erbuiten.53

Vervolgens gaan we na of de directe omgeving een invloed heeft op de ideale timing 
van een aantal belangrijke transities. Uit onderzoek blijkt dat de relatie met de moeder 
en signifi cante anderen een vertragende invloed hebben op de timing van het eerste 
seksuele contact (Lo, 2008) en het huwelijk (Nauck & Suckow, 2003). Daarom willen 
we ook in onze modellen nagaan wat het effect is van de relatie met de moeder en de 
school. De relatie met de moeder hebben we bevraagd met behulp van de schaal ‘res-
ponsiviteit van de moeder’, waarin vooral gepeild wordt naar de mate waarin jongeren 
bij hun moeder terechtkunnen met hun problemen. De mate van betrokkenheid bij de 
school meten we aan de hand van twee schalen. De schaal ‘schoolbeleving’ vraagt naar 
de tevredenheid met de school en de opleiding, de schaal ’agressie in de klas’ omvat 
vragen over brutaliteit, pestgedrag en het storen van medeleerlingen in de klas.54 We 
verwachten dat jongeren die een goede relatie hebben met hun moeder en zich goed 
voelen in de klas, het eerste seksuele contact op latere leeftijd plannen en ook later in 
het huwelijksbootje willen stappen.

Ten slotte willen we ook nagaan wat de invloed is van een paar belangrijke waarden 
als autonomiestreven, zelfontplooiing en seksuele moraal. Tabel 4.7 toont de pro-
centuele verdeling van de antwoorden op een aantal vragen die peilen naar de mate 
van autonomiestreven van de leerlingen. Een derde van de leerlingen geeft aan dat 
ze het liefst hun eigen zin doen en dat ze zelf willen uitmaken wat mag en niet mag. 
Een vijfde van de leerlingen zegt dat ze niet aan regels gebonden willen zijn. Deze 
houding benoemen we als een streven naar autonomie. Ze geven tezelfdertijd aan dat 
ze deze autonomie niet willen nastreven ten koste van anderen of de samenleving. 

53.  We vroegen de leerlingen wat de postcode is van de gemeente waar ze het meest wonen. Alle leerlingen met 
een postcode tussen 1000 en 1299 beschouwen we als wonend in Brussel.

54.  Alle items en schaalkenmerken van deze schalen worden weergegeven in bijlage.
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Slechts een kleine minderheid van 8% zegt dat ze zich niets aantrekken van de ge-
bruiken en gewoonten van de samenleving en 41% van de respondenten geeft aan 
dat ze wel degelijk rekening houden met wat anderen denken. Een grote meerderheid 
van de jongeren (70%) verwerpt de stelling dat jezelf zijn betekent dat er geen reke-
ning moet worden gehouden met de samenleving. We nemen deze waarde mee op in 
de analyse, omdat we veronderstellen dat jongeren die hoog scoren op deze batterij 
vragen, minder rekening houden met de verwachtingen over hoe een ideale levens-
loop er moet uitzien. We verwachten dat jongeren die zeggen dat ze vooral hun eigen 
zin willen doen, meer afwijken van de maatschappelijk gedragen norm dan jongeren 
die aangeven dat ze zich willen gedragen naar de heersende regels, gebruiken en 
gewoonten.

Tabel 4.7.  Frequentieverdeling en schaalkenmerken voor de schaal ‘autonomiestreven’ voor leerlingen 
van de tweede en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 1577).

–
%

+/–
%

+
%

Lading

Ik doe mijn eigen zin en daarmee uit 30.7 42.1 27.2 .696

Jezelf zijn betekent: geen rekening moeten houden met 
de samenleving

69.4 20.7 9.9 .689

Zowel binnenshuis als buitenshuis trek ik me niets aan 
van de gebruiken en gewoonten in de samenleving

73.2 19.2 7.6 .761

Ik wil niet aan regels gebonden zijn 50.2 32.6 17.2 .719

Ik doe in de eerste plaats mijn eigen zin. Wat de
anderen daarvan denken, kan mij niet veel schelen

41.3 32.5 26.2 .760

Ik wil zelf kunnen uitmaken wat mag en niet mag 28.5 39.5 32.0 .660

Eigenwaarde = 2.99; R2 = 49.95%; Cronbach α = .798

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 4.8.  Frequentieverdeling en schaalkenmerken voor de schaal ‘zelfontplooiing’ voor leerlingen van 
de tweede en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 1574).

–
%

+/–
%

+
%

Lading

Ik vind het belangrijk dat ik mijn interesses kan volgen 2.9 8.6 88.5 .779

Ik wil voldoende tijd en energie overhouden om mijn 
persoonlijke interesses te beoefenen

2.5 11.0 86.5 .753

Ik voel een sterke drang naar nieuwe ervaringen 4.2 30.8 65.0 .690

Het is belangrijk voor mij een creatieve job te vinden 
waarin ik mezelf kan ontplooien

3.0 15.2 81.8 .711

Ik wil een eigen invulling geven aan het leven 3.4 22.5 74.1 .747

Voor mij persoonlijk is het van groot belang dat ik 
reizen kan maken die me verrijken

5.1 20.7 74.3 .646

Eigenwaarde = 3.13; R2 = 52.19%; Cronbach α = .812

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Tabel 4.8 toont ons het antwoordpatroon van de Brusselse leerlingen op de vragen naar 
zelfontplooiing. De antwoorden van de leerlingen klinken eensluidend: het streven naar 
zelfontplooiing is een consensuswaarde. Negen op de tien jongeren geeft aan dat ze de 
eigen interesses willen volgen en er ook tijd voor vrij willen maken. Slechts een kleine 
groep van minder dan 3% van de respondenten zegt dat ze dat niet belangrijk vinden. 
Om zichzelf volledig te kunnen ontplooien willen de jongeren later een creatieve job 
uitoefenen en wereldverruimende reizen maken; dat wordt beaamd door 75 tot 80% 
van de jongeren. 65% van de bevraagde leerlingen zegt een sterke drang te voelen naar 
nieuwe ervaringen. We kunnen hieruit besluiten dat de drang naar zelfontplooiing on-
der jongeren wijdverspreid is. We verwachten effecten van deze houding op de timing 
van een aantal belangrijke levenslooptransities. Zo is het mogelijk dat jongeren die sterk 
inzetten op zelfontplooiing, de uitbouw van een eigen gezin in de vorm van een huwe-
lijk en de geboorte van een eerste kind langer willen uitstellen dan andere jongeren.

Tabel 4.9.  Frequentieverdeling en schaalkenmerken voor de schaal ‘seksuele moraal’ voor leerlingen 
van de tweede en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 1420).

–
%

+/–
%

+
%

Lading

Er wordt door jongeren te snel met iemand naar bed 
gegaan

15.9 26.6 57.4 .771

Jongens willen te snel seks 15.2 25.2 59.6 .754

Naar bed gaan met iemand die je pas hebt ontmoet, is 
niet goed te praten

23.5 23.5 53.0 .742

Seks kan enkel tussen gehuwden 59.8 12.4 27.8 .718

Zolang beide partners er zich goed bij voelen, dan kan 
alles op seksueel gebied

15.0 19.9 65.1 -.426

Om seks te hebben met iemand hoef je er geen vaste 
relatie mee te hebben

44.9 23.3 31.9 -.749

Voor mij is seks met een partner voor slechts één 
nacht (‘onenightstand’) aanvaardbaar

52.8 23.5 23.8 -.670

Een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen is 
aanvaardbaar

33.5 17.7 48.9 -.426

Eigenwaarde = 3.28; R2 = 39.84%; Cronbach α = .773

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Een laatste houding die we meenemen in de analyse van de timing van een aantal 
belangrijke transities, is de seksuele moraal van jongeren. Tabel 4.9 toont de voorge-
legde items en het antwoordpatroon van de Brusselse leerlingen. Meer dan de helft van 
de leerlingen (53%) zegt dat het niet goed is naar bed te gaan met iemand die je pas 
ontmoet hebt en dat onenightstands onaanvaardbaar zijn; een kwart van de Brusselse 
jongeren deelt deze mening niet. 45% van de jongeren stelt dat om seks te hebben met 
iemand je er een vaste relatie mee moet hebben, en volgens 28% van de jongeren kan 
seks enkel tussen gehuwden. Een meerderheid van de jongeren (57%) vindt ook dat er 
door jongeren in het algemeen en door jongens in het bijzonder te snel naar bed gegaan 
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wordt. 16% onderschrijft deze stellingen niet. Een ander heikel thema is de aanvaarding 
van homoseksualiteit: de helft van de jongeren vindt een relatie tussen twee mensen van 
hetzelfde geslacht aanvaardbaar, een derde van de jongeren wijst deze relatievorm af. 
Uit deze cijfers kunnen we afl ezen dat de Brusselse jeugd er een conservatieve seksuele 
moraal op na houdt, seksualiteit wordt volgens hen het best beleefd binnen een vaste 
(heteroseksuele) relatie. We verwachten dat de seksuele moraal van jongeren een in-
vloed heeft op de ideale timing van een aantal transities. Zo veronderstellen we dat jon-
geren met een conservatieve visie op seksualiteit het eerste seksuele contact later plan-
nen dan andere jongeren. Jongeren die seksualiteit exclusief binnen het huwelijk willen 
beleven, zijn misschien ook geneigd om vroeger te trouwen dan andere jongeren.

Tabel 4.10.  Frequentieverdeling voor de schaal ‘seksuele moraal’ voor leerlingen van de tweede en 
derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs naar het al dan niet moslim zijn 
(N = 1251).

Moslim Niet-moslim

– +/– + – +/– + Sig.

Er wordt door jongeren te 
snel met iemand naar bed 
gegaan

M
V
Sig.

16.1
10.1

22.6
12.8
***

61.3
77.0

24.3
7.4

41.6
31.7
***

34.1
60.9

***
***

Jongens willen te snel seks M
V
Sig.

12.0
7.9

24.5
11.5
***

63.5
80.7

30.3
9.7

31.5
35.8
***

38.3
54.5

***
***

Naar bed gaan met iemand 
die je pas hebt ontmoet, is 
niet goed te praten

M
V
Sig.

24.7
14.3

23.1
11.7
***

52.3
73.9

37.1
16.9

35.1
23.8
***

38.3
59.4

***
***

Seks kan enkel tussen 
gehuwden

M
V
Sig.

31.3
14.8

20.1
16.4
***

48.7
68.8

89.6
87.7

6.8
6.7

3.6
5.6

***
***

Zolang beide partners er 
zich goed bij voelen, dan 
kan alles op seksueel 
gebied

M
V
Sig.

16.7
33.5

24.0
30.1
***

59.3
36.4

7.7
8.4

13.7
13.7

78.5
77.9

***
***

Om seks te hebben met ie-
mand hoef je er geen vaste 
relatie mee te hebben

M
V
Sig.

43.0
74.5

19.8
17.2
***

37.2
8.3

20.9
44.6

24.9
29.1
***

54.2
26.4

***
***

Voor mij is seks met een 
partner voor slechts één 
nacht aanvaardbaar

M
V
Sig.

54.1
77.7

20.1
15.6
***

25.8
7.8

32.3
54.1

30.7
25.8
***

37.1
20.1

***
***

Een relatie tussen twee 
mannen of twee vrouwen is 
aanvaardbaar

M
V
Sig.

60.6
51.2

18.9
28.3
***

20.5
20.5

19.3
10.4

19.4
8.5

***

61.2
81.1

***
***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 4.10 geeft het antwoordpatroon van de Brusselse jongeren op de vragen naar 
seksuele moraal weer opgesplitst naar geslacht en het al dan niet moslim zijn. Van 
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deze gegevens kunnen we afl eiden dat er grote verschillen zijn in de seksuele mo-
raal tussen moslimjongeren en niet-moslimjongeren. Moslimjongeren vinden meer dan 
anderen dat er door jongeren in het algemeen en door jongens in het bijzonder te 
snel met iemand naar bed wordt gegaan. Het item ‘jongens willen te snel seks’ wordt 
door 63% van de moslimjongens en 80% van de moslimmeisjes beaamd; bij de niet-
moslimjongeren bedraagt dat aandeel 38% voor de jongens en 54% voor de meisjes. 
Andere belangrijke verschillen die blijken uit tabel 4.10, wijzen op een andere visie 
ten aanzien van seksualiteit buiten het huwelijk. Moslimjongeren zijn veel strenger 
als het gaat om de aanvaarding van seksualiteit buiten een huwelijkscontext. Naar bed 
gaan met iemand die je pas hebt ontmoet, is volgens de helft van de moslimjongens en 
driekwart van de moslimmeisjes niet goed te praten (38% bij niet-moslimjongens en 
60% bij niet-moslimmeisjes). 43% van de moslims en 75% van de moslima’s vinden 
ook dat je een vaste relatie moet hebben om met iemand naar bed te gaan (32 en 54% 
voor respectievelijk niet-moslimjongens en -meisjes). Het meest overtuigende item is 
de vraag of seks enkel kan tussen gehuwden: de helft van de moslimjongens en zeven 
op de tien moslima’s gaan akkoord met deze stelling, terwijl slechts 5% van de niet-
moslimjongeren deze stelling onderschrijft.

De seksuele moraal is niet alleen erg verschillend naargelang de religieuze achtergrond 
van jongeren, er tekenen zich ook scherpe verschillen af naar geslacht. Meisjes en 
jongens delen niet dezelfde visie over seksuele moraal, en dit genderverschil is het 
meest uitgesproken bij moslimjongeren. Dat komt bijvoorbeeld sterk tot uiting in het 
item dat peilt naar de aanvaarding van seksueel contact zonder vaste relatie. Slechts 
8% van de moslima’s vindt dat aanvaardbaar, terwijl 37% van de moslimjongens dat 
aanvaardbaar acht.

Alle verschillen naar geslacht voor de stellingen die peilen naar seksuele moraal, zijn 
signifi cant, enkel bij de niet-islamitische jongens en meisjes zien we eenzelfde mate 
van aanvaarding van seksualiteit voor het huwelijk en de stelling dat wanneer beide 
partners er zich goed bij voelen, alles kan op seksueel gebied.

Ook in het verdere verloop van dit hoofdstuk zullen de verschillen inzake seksuele 
moraal en de ideale timing en sequentie van familiegerelateerde transities tussen mos-
limjongeren en niet-moslimjongeren en jongens en meisjes blijken.

We bekijken de ideale timing van vijf belangrijke transities van naderbij. We maken 
een verschil tussen arbeidsmarktgerelateerde en familiegerelateerde transities. Uit de 
analyses blijkt immers dat de ideale leeftijden voor beide groepen van transities door 
andere verklarende variabelen worden beïnvloed.

4.6.1 Werkgerelateerde transities

We hebben eerst aandacht voor de analyses naar de ideale leeftijden voor de werkgere-
lateerde transities: stoppen met studeren en de eerste werkervaring.
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Tabel 4.11.  Multivariate analyse van de ideale leeftijd om te stoppen met studeren voor leerlingen van de 
tweede en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 919).

0-model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 β Model 5

Intercept 22.891*** 18.395*** 18.010*** 18.731*** 19.274*** 20.117***

Geslacht (ref. cat: 
meisje)

.368* .427* .179 .014

Leeftijd .249*** .258*** .238*** .216*** .199*** .087***

Tso (ref. cat: aso/
kso)

-1.414*** -1.413*** -1.285*** -1.195*** -1.178*** -.134***

Bso (ref. cat: 
aso/kso)

-2.743*** -2.756*** -2.498*** -2.369*** -2.334*** -.299***

Moeder hoogop-
geleid

.667*** .756*** .740*** .699*** .472** .073**

Financiële ruimte -.007 -.004 .005 -.076

Woont in Brussel .537*** .408* .341 .312

Moslim (ref. cat: 
ongelovig)

.755 .588 .537

Christen (ref. cat: 
ongelovig)

.261 .232 .196

Moslim*geslacht -.142 -.053 .034

Schoolbeleving -.237*** -.239** -.308*** -.094***

Agressie in de 
klas

-.239* -.154

Responsiviteit 
moeder

.048 .031

Zelfontplooiing .223** .223** .069**

Autonomie -.249** -.288*** -.089***

Variantie leerling 9.515 6.306 6.265 6.002 5.787 5.897

Variantie school .891 .064 .075 .121 .098 .114

Totale variantie 10.406 6.370 6.340 6.123 5.885 6.011

Intraschoolcor-
relatie

.086 .010 .012 .019 .017 .018

Totaal verklaarde 
variantie

.388 .391 .411 .434 .423

Verklaarde vari-
antie level 1 

.337 .342 .369 .392 .380

Verklaarde vari-
antie level 2 

.928 .916 .864 .890 .873

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Tabel 4.12.  Multivariate analyse van de ideale leeftijd voor de eerste werkervaring voor leerlingen van de 
tweede en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 968).

0-model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 β Model 5

Intercept 19.791 14.312*** 14.580*** 14.863*** 10.372*** 11.226***

Geslacht (ref. cat: 
meisje)

.238 .422 .292 .383

Leeftijd .356*** .341*** .345*** .251** .245** .094**

Tso (ref. cat: aso/
kso)

-1.239*** -1.202*** -1.208*** -.713* -.705*** -.069***

Bso (ref. cat: 
aso/kso)

-2.762*** -2.678*** -2.868*** -2.417*** -2.331*** -.258***

Moeder hoogop-
geleid

.801*** .621** .556* .522* .640** .085**

Financiële ruimte .065 .051 .084 .134

Woont in Brussel -.776*** -.517* -.566* -.699** -.933*** -.118***

Moslim (ref. cat: 
ongelovig)

-.082 -.074 -.141

Christen (ref. cat: 
ongelovig)

.577* .574* .464

Moslim*geslacht -.437 -.465 -.382

Schoolbeleving -.072 -.084

Agressie in de 
klas

.051 .171

Responsiviteit 
moeder

.196* .238* .168 .044

Zelfontplooiing .029

Autonomie .170

Ideale leeftijd 
afstuderen

.259*** .238*** .064***

Variantie leerling 12.711 11.852 11.730 11.874 11.616 11.786

Variantie school 1.296 .359 .257 .312 .262 .326

Totale variantie 14.007 12.211 11.987 12.186 11.878 12.112

Intraschoolcor-
relatie

.093 .029 .021 .025 .022 .027

Totaal verklaarde 
variantie

.128 .144 .130 .152 .135

Verklaarde vari-
antie level 1 

.067 .077 .066 .086 .073

Verklaarde vari-
antie level 2 

.723 .802 .759 .798 .748

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

De ideale leeftijden om te stoppen met studeren en om de eerste werkervaring op te doen 
worden beïnvloed door een aantal achtergrondkenmerken van de leerlingen. Zo zien 
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we in tabellen 4.11 en 4.12 dat de leeftijd van de leerling een positief effect heeft op de 
timing van beide ideale leeftijden. Hoe ouder de leerling, hoe later hij de ideale leeftijd 
voor het einde van de studie of het begin van de loopbaan plant. We zien ook de ver-
wachte effecten van de onderwijsvorm waarin de leerling les volgt. Jongeren uit het tso 
en het bso willen op jongere leeftijd de schoolbanken verlaten en sneller participeren op 
de arbeidsmarkt dan jongeren die les volgen in het aso. Wanneer de jongere een moeder 
heeft die een diploma hoger onderwijs heeft behaald, is de kans ook groter dat hij langer 
wil studeren en later wil beginnen te werken dan jongeren met een lager opgeleide moe-
der. Deze resultaten konden we ook al afl ezen van de bivariate tabellen. Voor de ideale 
leeftijd om de eerste werkervaring op te doen stellen we ook een signifi cant effect van 
de woonplaats vast. Jongeren die in Brussel wonen, willen op signifi cant jongere leeftijd 
aan hun professionele carrière beginnen dan jongeren die niet in Brussel wonen.

Een ander belangrijk aspect om de ideale timing van het stoppen met studeren in te 
schatten is de schoolbeleving van de leerling. Jongeren die zich niet goed voelen op 
de school, plannen het afstuderen signifi cant vroeger dan jongeren die zich wel goed 
voelen op school. We zien geen gelijkaardige effecten op de ideale timing van de eerste 
werkervaring.

Ten slotte zijn er ook enkele houdingen van de leerling die een bepalende invloed kun-
nen hebben op de ideale timing van afstuderen, maar ze hebben geen vat op de ideale 
timing van de eerste werkervaring. Jongeren die het belangrijk vinden om hun eigen 
interesses te volgen en een eigen invulling te geven aan het leven, zijn bereid langer 
te studeren dan jongeren die deze waarden minder aanhangen. Ook de mate van auto-
nomie die door de jongere wordt gerapporteerd, levert een belangrijke bijdrage aan de 
ideale timing van het afstuderen. Jongeren die aangeven dat ze hun eigen zin willen 
doen en niet aan regels gebonden willen zijn, zeggen sneller de schoolbanken te willen 
verlaten dan jongeren die een lagere score rapporteren voor deze houding.

Al deze elementen samen verklaren 42% van de totale variantie, 38% van de indivi-
duele verschillen en 87% van de verschillen tussen de scholen voor de ideale timing 
om te stoppen met studeren. De totale verklaarde variantie voor de ideale leeftijd om 
werkervaring op te doen bedraagt 14%, 75% van de schoolvariantie werd verklaard en 
7% van de individuele verschillen.

De analyses van de ideale leeftijden van de twee arbeidsmarktgerelateerde transities 
tonen een aantal belangrijke vaststellingen. Ten eerste bestaat er erg weinig variatie, 
de variatiecoëffi ciënten voor beide transities zijn lager dan .20. Dat betekent dat er een 
betrekkelijk grote consensus bestaat bij jongeren over wanneer de transitie van een 
leer- naar een werkomgeving het best wordt gemaakt. Eenzelfde vaststelling konden 
we al doen voor de Vlaamse jongeren (Elchardus & Roggemans, 2010).

De weinige verschillen die er bestaan, proberen we te verklaren in termen van de socio-
economische positie van de leerling en een aantal waarden. De resultaten van de ana-
lyses tonen aan dat voornamelijk het opleidingsniveau van de moeder en de onderwijs-
vorm van de leerling de ideale leeftijd bepalen voor de transitie van school naar werk. 
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De bèta’s in de laatste kolom van de tabellen 4.11 en 4.12 maken een vergelijking van 
de grootte van de effecten mogelijk. Hieruit blijkt dat voornamelijk de onderwijsvorm 
waarin de leerlingen les volgen, bepaalt wanneer ze willen afstuderen en beginnen te 
werken. De sociaal-economische positie van de leerling verklaart voor de ideale leef-
tijden van het einde van de studietijd en de eerste werkervaring respectievelijk 33 en 
7% van de variantie op leerlingniveau. De levensbeschouwing heeft geen invloed op de 
ideale timing van deze werkgerelateerde transities. Moslimjongeren en niet-moslimjon-
geren verschillen niet van mening over wanneer de beste timing is om af te studeren en 
in te treden op de arbeidsmarkt, toch niet na controle voor een aantal andere kenmer-
ken. De invloed van de schoolbeleving, het contact met de moeder en waarden als het 
belang van zelfontplooiing en autonomie hebben wel een signifi cant effect op de ideale 
timing van het einde van de studies, maar kunnen het percentage verklaarde variantie 
op leerlingniveau niet doen stijgen. We kunnen hieruit besluiten dat de weinige variatie 
die er bestaat rond de ideale timing van arbeidsmarktgerelateerde transities, verklaard 
wordt door de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen.

4.6.2 Familiegerelateerde transities

In deze sectie bekijken we de ideale timing van drie familiegerelateerde transities, 
namelijk de ideale leeftijd voor het eerste seksuele contact, om te huwen en om een 
eerste kind te krijgen.

Een aantal kenmerken en houdingen van de leerlingen hebben een statistisch beteke-
nisvolle invloed op de ideale leeftijd van een aantal familiegerelateerde transities (zie 
tabellen 4.13, 4.14 en 4.15). Zo is het geslacht van de leerling een indicator voor de 
ideale timing van deze transities. Meisjes willen het eerste seksuele contact later en het 
huwelijk en het krijgen van een eerste kind vroeger meemaken dan jongens. Ook de 
onderwijsvorm waarin de jongeren les volgen, heeft een belangrijke invloed op de ide-
ale timing. Jongeren die les volgen in het technisch of beroepsonderwijs, plannen hun 
eerste seksuele contact vroeger dan leerlingen uit het algemeen onderwijs. De ideale 
leeftijden om te huwen en een eerste kind te krijgen liggen ook vroeger voor jongeren 
uit het tso en het bso. Jongeren uit Brussel geven ook aan het eerste seksuele contact 
idealiter later te zien dan jongeren die buiten Brussel wonen.

Een andere parameter die de ideale leeftijd van familiegerelateerde transities sterk bepaalt, 
is de religieuze overtuiging van jongeren. We maken hier een verschil tussen jongeren die 
moslim, christelijk of niet-gelovig zijn. Moslimjongeren en christelijke jongeren plannen 
het huwelijk signifi cant vroeger dan ongelovige jongeren. Dat effect is sterk signifi cant 
en doet de totale verklaringskracht van het model stijgen van 12 naar 20%; hiermee is de 
religieuze achtergrond van de leerlingen de belangrijkste verklaring voor de ideale timing 
van het huwelijk (β moslim = -.41; β christen = -.16). Hetzelfde kunnen we vertellen 
over de timing van het eerste seksuele contact, ook hier is religie een erg bepalende fac-
tor; na toevoeging van deze parameter stijgt de individuele verklaarde variantie van 8 
naar 26%. De interpretatie is hier iets complexer, omdat er een interactie-effect is tussen 
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moslim zijn en geslacht. Dat wil zeggen dat moslimjongeren niet alleen later het eerste 
seksuele contact plannen, maar dat dit verschil ook varieert naar geslacht. Moslimmeisjes 

Tabel 4.13.  Multivariate analyse van de ideale leeftijd voor het eerste seksuele contact voor leerlingen 
van de tweede en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 950).

0-model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 β Model 5

Intercept 18.706*** 16.047*** 14.986*** 16.186*** 19.364 18.859

Geslacht (ref. cat: 
meisje)

1.059*** .559** .231 -.455* -.470* -.071*

Leeftijd .030 .068 .040 -.037

Tso (ref. cat: aso/
kso)

-.989*** -1.043*** -1.091*** -1.122*** -1.208*** -.136***

Bso (ref. cat: 
aso/kso)

-.750* -.789** -.572 -.933** -1.012*** -.129***

Moeder hoogop-
geleid

-.222 .254 .182 .246

Financiële ruimte .112 .118 .080 .118

Woont in Brussel 1.409*** .592*** .500** .515** .533*** .077***

Moslim (ref. cat: 
ongelovig)

1.338* 0.656 .129 .174 .026

Christen (ref. cat: 
ongelovig)

0.536** 0.508* 0.283 .286 .038

Moslim*geslacht 1.355*** 1.627*** 1.326*** 1.295*** .174***

Schoolbeleving -.129 -.046

Agressie in de 
klas

-.383*** -.355*** -.376*** -.116***

Responsiviteit 
moeder

.203* .145

Zelfontplooiing -.183* -.178* -.055*

Autonomie -.209* -.232** -.071**

Traditionele sek-
suele moraal

.861*** .865*** .255***

Variantie leerling 8.681 7.990 6.387 5.755 4.500 4.535

Variantie school 3.121 2.085 1.480 1.259 .618 .943

Totale variatie 11.803 10.075 7.869 7.014 5.118 5.478

Intraschoolcor-
relatie

.264 .207 .188 .179 .121 .172

Totaal verklaarde 
variantie

.146 .333 .405 .566 .536

Verklaarde vari-
antie level 1 

.079 .264 .337 .481 .477

Verklaarde vari-
antie level 2 

.332 .526 .597 .802 .697

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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zien de ideale leeftijd voor het eerste seksuele contact signifi cant later dan moslimjon-
gens, terwijl er bij de niet-moslims geen signifi cante verschillen zijn naar geslacht.

Tabel 4.14.  Multivariate analyse van de ideale leeftijd om te huwen voor leerlingen van de tweede en 
derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 978).

0-model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 β Model 5

Intercept 27.732*** 25.860*** 26.936*** 27.839*** 27.294*** 28.375***

Geslacht (ref. cat: 
meisje)

-1.513*** -1.402*** -1.407*** -1.259*** -1.420*** -.197***

Leeftijd .100 .079 .026 .048

Tso (ref. cat: aso/
kso)

-.083 -.168 -.067 -.357 -.349 -.035

Bso (ref. cat: 
aso/kso)

-.510 -.628 -.446 -.783* -.806* -.093*

Moeder hoogop-
geleid

.704*** .314 .252 .044

Financiële ruimte .255* .223* .189 .210

Woont in Brussel -.838*** -.228 -.233 -.271

Moslim (ref. cat: 
ongelovig)

-2.161*** -2.259*** -2.086** -3.003*** -.414***

Christen (ref. cat: 
ongelovig)

-1.084*** -1.160*** -1.316*** -1.340*** -.163***

Moslim*geslacht -.361 -.222 -.279

Schoolbeleving -.074 -.042

Agressie in de 
klas

-.013 -.188

Responsiviteit 
moeder

-.161 -.245* -.237* -.066*

Zelfontplooiing .260* .274* .076*

Autonomie -.074

Traditionele sek-
suele moraal

-.267* -.270* .075*

Variantie leerling 11.829 11.191 10.516 10.833 10.274 10.379

Variantie school 1.781 .729 .264 .256 .144 .181

Totale variantie 13.610 11.930 10.780 11.089 10.418 10.560

Intraschoolcor-
relatie

.131 .061 .024 .023 .014 .017

Totaal verklaarde 
variantie

.123 .207 .185 .234 .224

Verklaarde vari-
antie level 1 

.054 .111 .084 .131 .123

Verklaarde vari-
antie level 2 

.591 .862 .856 .919 .898

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Tabel 4.15.  Multivariate analyse van de ideale leeftijd om een eerste kind te krijgen voor de leerlingen van 
de tweede en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 968).

0-model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 β Model 5

Intercept 25.350*** 24.113*** 24.157*** 24.743*** 23.864*** 23.624***

Geslacht (ref. cat: 
meisje)

-.886*** -.696*** -.825*** -.508* -.447** -.083**

Leeftijd .176*** .170*** .147*** .153* .166*** .088***

Tso (ref. cat: aso/
kso)

-.940*** -.941*** -.998*** -.944*** -.986*** -.133***

Bso (ref. cat: 
aso/kso)

-1.199*** -1.212*** -1.077*** -1.330*** -1.449*** -.222***

Moeder hoogop-
geleid

.458*** .325* .310* .344* .376* .069*

Financiële ruimte .090 .079 .046 -.080

Woont in Brussel -.074 .127 .187 .339

Moslim (ref. cat: 
ongelovig)

-.296 -.805 -.419 -.838*** -.154***

Christen (ref. cat: 
ongelovig)

-.994*** -1.004*** -.990*** -.975*** -.158***

Moslim*geslacht -.467 -.096 -.184

Schoolbeleving -.077 -.039

Agressie in de 
klas

-.088 -.128

Responsiviteit 
moeder

-.188** -.118

Zelfontplooiing .148

Autonomie .023

Traditionele sek-
suele moraal

-.407*** -.485*** -.179***

Variantie leerling 6.519 6.154 6.084 5.955 5.842 5.538

Variantie school .658 .169 .119 .069 .046 .078

Totale variatie 7.177 6.323 6.203 6.024 5.888 5.616

Intraschoolcor-
relatie

.092 .026 .019 .115 .008 .014

Totaal verklaarde 
variantie

.119 .136 .161 .179 .218

Verklaarde vari-
antie level 1 

.056 .067 .086 .104 .150

Verklaarde vari-
antie level 2 

.743 .819 .895 .930 .881

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

De schoolbeleving, agressiviteit in de klas en de relatie met de moeder hebben een be-
perkte impact op de ideale timing van familiegerelateerde transities. Wanneer jongeren 
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het liefst een eerste kind krijgen, wordt niet signifi cant beïnvloed door de schoolbele-
ving, de klassfeer of de kwaliteit van de relatie met de moeder. De ideale timing van het 
eerste seksuele contact wordt wel signifi cant beïnvloed door de mate van agressie in 
de klas. Jongeren die les volgen in een negatieve, agressieve klassfeer, zeggen vroeger 
het eerste seksuele contact te willen leggen dan jongeren die les volgen in een warmere 
klassfeer. Dat effect blijft behouden, ook na controle voor andere waarden. De relatie 
met de moeder en de schoolbeleving hebben geen impact op de ideale timing van het 
eerste seksuele contact. We zien wel een signifi cant effect van de betrokkenheid van 
de moeder op de ideale timing van het huwelijk. Jongeren die een goede relatie onder-
houden met hun moeder, willen op jongere leeftijd trouwen dan andere jongeren. Deze 
parameter draagt echter niets bij aan het percentage verklaarde variantie op individueel 
niveau van de ideale huwelijksleeftijd.

Ten slotte duiden de analyses ook signifi cante effecten van drie andere waarden: de 
drang naar zelfontplooiing, de mate van autonomie en de seksuele moraal. Jongeren die 
veel belang hechten aan het ontwikkelen van zichzelf en hun interesses, willen sneller 
met iemand naar bed gaan dan jongeren die zelfontplooiing minder belangrijk vinden. 
Ook de ideale leeftijd voor het huwelijk wordt uitgesteld door jongeren die begaan zijn 
met hun zelfverwezenlijking. Ze willen eerst aandacht en tijd vrijmaken om zichzelf te 
ontplooien alvorens in het huwelijk te stappen. Jongeren die hoge scores halen op de 
autonomieschaal, jongeren die hun eigen zin willen doen onafhankelijk van wat anderen 
daarvan denken, zeggen ook het seksuele contact liefst vroeger te hebben dan andere 
jongeren. De mate van autonomie heeft geen impact op de ideale timing van het huwe-
lijk of het krijgen van een eerste kind. De houding die de grootste impact heeft op de ide-
ale timing van familiegerelateerde transities als het eerste seksuele contact en het krijgen 
van een eerste kind, is de seksuele moraliteit van de jongeren. Hoge scores op de schaal 
seksuele moraal staan voor een traditionele visie op seksualiteit waarin seks exclusief 
beleefd wordt binnen een vaste (huwelijks)relatie. Jongeren met deze traditionele visie 
stellen het eerste seksuele contact het liefst langer uit dan jongeren met een meer libe-
rale visie op seksualiteit. Het heeft ook gevolgen voor de andere transities, het huwelijk 
wordt idealiter vroeger gepland en ook het eerste kind willen ze vroeger zien komen. Het 
percentage verklaarde variantie op individueel niveau stijgt wanneer we de drie waarden 
toevoegen aan de modellen. Deze stijging zet zich het sterkst door bij de ideale timing 
van het eerste seksuele contact; 15% van de individuele variantie wordt verklaard door 
de mate van zelfontplooiing, autonomie en het meest uitgesproken de seksuele moraal.

Uit de analyses van de ideale timing van de gezinsgerelateerde modellen kunnen we 
een aantal belangrijke besluiten trekken. In tegenstelling tot de werkgerelateerde tran-
sities spelen de achtergrondkenmerken hier een meer bescheiden rol en is het belang 
van religie en waarden meer uitgesproken. Dat kunnen we afl ezen aan de verschillen 
in verklaarde variantie op individueel niveau. Achtergrondkenmerken verklaren samen 
39% van de variantie van de ideale timing van het einde van de studies. Van de ideale 
leeftijd voor het eerste seksuele contact en het huwelijk verklaren de achtergrondken-
merken van de leerlingen slechts 15 en 12%. Nog groter zijn de verschillen naar het 
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aandeel verklaarde variantie van religie en waarden. Deze twee parameters verklaren 
tussen 8% (huwelijk) en 42% (eerste keer seks) van de familiegerelateerde transities en 
slechts 0 (eerste werkervaring) tot 3% (afstuderen) van de werkgerelateerde transities.

Ook de bèta’s kunnen ons helpen om de grootte van de impact van bepaalde factoren 
te achterhalen. In tegenstelling tot bij de werkgerelateerde transities wijzen de bèta’s 
bij de familiegerelateerde transities aan dat vooral religie en seksuele moraal belang-
rijk zijn. De timing voor het eerste seksuele contact wordt voornamelijk bepaald door 
het interactie-effect tussen geslacht en moslim zijn (β = .17) en de seksuele moraal 
van de jongeren (β = .26). Bij de timing van het huwelijk speelt voornamelijk het al 
dan niet moslim zijn een rol (β = .41). De ideale timing van het krijgen van een eerste 
kind wordt ook vooral beïnvloed door religie (β = .16) en de seksuele moraal (β = 
.18).

We besluiten dat verschillende mechanismen aan de basis liggen van het tot stand ko-
men van de ideale leeftijden. Sociaal-economische factoren bepalen mee het ideale pad 
van studie naar werk en culturele factoren sturen de overgang van maagd naar ouder.

5. Ideale volgorde van transities

Zowel uit de beschrijving van de ideale levensloop van moslimjongeren als uit de 
multivariate modellen van de ideale leeftijd van een aantal belangrijke transities blijkt 
dat jonge moslims een andere visie hebben op de ideale levensloop dan jongeren met 
een andere religieuze achtergrond. Ze hebben niet alleen een andere voorkeur voor de 
timing van een aantal belangrijke transities, ook de ideale volgorde van voornamelijk 
familiegerelateerde transities wordt door hen anders gepercipieerd. We onderzoeken 
door middel van kruistabellen en multivariate modellen welke impact religie en andere 
kenmerken en houdingen van leerlingen hebben op een aantal belangrijke ideale se-
quenties. We bestuderen de wens om al dan niet seksueel contact te hebben, samen te 
wonen of een eerste kind te krijgen voor het huwelijk.

Vooraleer we de volgorde van andere transities in relatie tot het huwelijk bekijken, gaan 
we na hoe het zit met de huwelijkswens van de Brusselse jongeren55 (zie tabel 4.16). 
Hieruit blijkt dat 87.5% van alle bevraagde Brusselse jongeren aangeeft dat ze ooit willen 
trouwen. Er bestaan wel belangrijke verschillen naar de religieuze achtergrond van de 
leerlingen. De moslimjongeren zijn het meest huwelijksbereid: maar liefst 98% van hen 
geeft aan dat ze ooit willen trouwen. Ook negen van de tien christelijke jongeren zeggen 
dat ze later ooit in het huwelijksbootje willen stappen. De jongeren die aangeven dat ze 
niet religieus zijn – de vrijzinnige, niet-gelovige en levensbeschouwelijk onverschillige 

55.  Het percentage jongeren dat op de vraag naar de ideale leeftijd om te huwen de antwoordmogelijkheid 
‘nooit’ aanduidt, beschouwen we als jongeren die nooit willen trouwen.
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jongeren – hebben het minste zin in een huwelijk. Zeven op de tien niet-gelovige jonge-
ren zien het als ideaal om later te huwen. Een derde van hen wijst het huwelijk af.

Tabel 4.16.  Percentage van de wens tot huwelijk voor de leerlingen van de tweede en derde graad in het 
Nederlandstalige Brusselse onderwijs naar religie (N = 1350).

Wil nooit trouwen
%

Wil ooit trouwen
%

Christelijk 10.7 89.3

Moslim 2.0 98.0

Vrijzinnig/niet-gelovig 28.0 72.0

Onverschillig 30.6 69.4

Totaal 12.5 87.5

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

We kunnen hieruit besluiten dat het belang van het huwelijk nog groot en alomtegen-
woordig is. Slechts een op de acht jongeren vindt het ideaal om nooit te trouwen. In 
het verdere verloop van dit hoofdstuk gaan we na hoe de ideale timing van andere 
transities zich verhoudt tot de ideale timing van het huwelijk.

5.1 Bivariate analyses

Het percentage jongeren dat het als ideaal ziet om geen seks te hebben voor het hu-
welijk56 naar religie en geslacht wordt getoond in tabel 4.17. We zien erg duidelijke 
verschillen naar het geslacht en de religieuze achtergrond van de leerlingen. Bij de 
ongelovige en christelijke jongeren bestaat er veel eensgezindheid op de vraag of ze 
seksueel contact willen alvorens te trouwen. Slechts enkelen staan hier weigerachtig 
tegenover, 8% van de christelijke meisjes zegt seksueel contact te willen uitstellen tot 
na het huwelijk, bij de christelijke jongens en de ongelovigen daalt dat tot enkele pro-
centen. De moslimjongeren daarentegen hebben wel een uitgesproken voorkeur voor 
het uitstellen van seksueel contact tot na het huwelijk, de helft van de moslimjongeren 
pleit voor onthouding. De verschillen naar geslacht binnen deze groep moslimjongeren 
zijn erg groot. Zeven op de tien moslima’s en drie op de tien moslimjongens zeggen het 
ideaal te vinden geen seks te hebben voor het huwelijk.

Tabel 4.18 toont ons het aantal jongeren dat het als ideaal ziet om niet samen te wonen al-
vorens te trouwen naar religie en geslacht. Ook hier zien we enkele duidelijke verschillen 
naar religieuze achtergrond en geslacht. De ongelovige jongeren zeggen het minst vaak 
dat ze niet willen samenwonen alvorens te trouwen, een op de zes ongelovige jongeren 

56.  Jongeren wier ideale leeftijd om te trouwen min hun ideale leeftijd om seksueel contact te hebben groter is 
dan 0, beschouwen het als ideaal om seksueel contact te hebben voor het huwelijk.
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geeft aan dat ze het samenwonen met de partner willen uitstellen tot na het huwelijk. 
Van de jongeren die zichzelf christelijk noemen, zegt een derde van de jongens dat ze het 
samenwonen voor het huwelijk als levensfase verwerpen, een kwart van de christelijke 
meisjes deelt deze mening. De wens om niet samen te wonen voor het huwelijk is het 
meest uitgesproken bij de moslimjongeren: 64% van de moslimjongens en 77% van de 
moslima’s geven aan dat ze het samenwonen willen uitstellen tot na het huwelijk.

Tabel 4.17.  Percentage jongeren dat het als ideaal ziet geen seks te hebben voor het huwelijk naar al 
dan niet moslim en geslacht.

Jongens Meisjes

Christelijk Moslim Ongelovig Totaal Christelijk Moslim Ongelovig Totaal

Geen seks voor 
huwelijk

3
3%

57
32%

2
2%

62
16%

12
8%

154
68%

1
1%

163
32%

Wel seks voor 
huwelijk

94
97%

121
68%

110
98%

325
84%

139
92%

72
32%

130
99%

341
68%

Totaal 97
100%

178
100%

112
100%

387
100%

151
100%

226
100%

131
100%

504
100%

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 4.18.  Percentage jongeren dat het als ideaal ziet niet samen te wonen voor het huwelijk naar al 
dan niet moslim en geslacht.

Jongens Meisjes

Christelijk Moslim Ongelovig Totaal Christelijk Moslim Ongelovig Totaal

Niet samenwonen 
voor huwelijk

34
33%

120
64%

17
15%

171
42%

36
24%

167
77%

24
18%

227
46%

Wel samenwonen 
voor het huwelijk

68
67%

68
36%

99
85%

235
58%

112
76%

49
23%

109
82%

270
54%

Totaal 102
100%

188
100%

116
100%

406
100%

148
100%

216
100%

133
100%

197
100%

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 4.19 geeft het percentage jongeren weer dat het als ideaal ziet het krijgen van een 
kind uit te stellen tot na het huwelijk naar religie. De ongelovige jongeren zien minder 
dan de anderen problemen in het krijgen van een kind alvorens getrouwd te zijn; 40% 
van de jongens en meisjes die niet gelovig zijn, ziet het als ideaal een eerste kind te krij-
gen voor het huwelijk. De christelijke jongeren nemen een tussenpositie in: 30% van 
zowel de christelijke jongens als de christelijke meisjes geeft aan dat ze in hun ideale 
levensloop het eerste kind plannen voor het huwelijk. Een heel ander verhaal horen we 
van de moslimjongeren. Zij willen onder geen beding een kind verwekt zien buiten het 
huwelijk; de ideale leeftijd van een eerste kind ligt bij 91% van de moslimjongens en 
96% van de moslimmeisjes hoger dan de ideale huwelijksleeftijd.
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Tabel 4.19.  Percentage jongeren dat het als ideaal ziet geen kind te hebben voor het huwelijk naar al dan 
niet moslim en geslacht.

Jongens Meisjes

Christelijk Moslim Ongelovig Totaal Christelijk Moslim Ongelovig Totaal

Geen kind voor 
huwelijk

71
70%

177
91%

68
58%

316
76%

108
68%

248
96%

81
60%

437
80%

Wel kind voor 
huwelijk

31
30%

18
9%

49
42%

98
24%

50
32%

9
4%

53
40%

112
20%

Totaal 102
100%

195
100%

117
100%

414
100%

158
100%

257
100%

134
100%

549
100%

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Uit de informatie van de kruistabellen kunnen we besluiten dat het geslacht en de 
religieuze achtergrond van de Brusselse jongeren in sterke mate mee bepalen welke 
sequentie van belangrijke levenslooptransities jongeren als ideaal beschouwen. Onge-
lovige jongeren zien geen graten in het hebben van seks of het samenwonen met een 
partner voor het huwelijk. Het krijgen van een kind ziet meer dan de helft van de on-
gelovige jongeren liever binnen het huwelijk gebeuren. De moslimjongeren verschillen 
zeer sterk van mening met de niet-gelovige jongeren. Islamitische jongeren zijn weinig 
bereid om samen te wonen met een partner met wie ze niet gehuwd zijn. Het verwek-
ken van een kind buiten het huwelijk ziet nagenoeg geen enkele moslim als ideaal. Of 
het beleven van seksualiteit aanvaardbaar is alvorens te trouwen, is bij moslimjongeren 
sterk afhankelijk van het geslacht: moslimjongens zijn wel bereid tot seksueel contact 
voor het huwelijk, moslimmeisjes niet. De christelijke jongeren nemen in de discussie 
over de ideale sequentie een tussenpositie in. Zij willen wel samenwonen met een part-
ner met wie ze een seksuele relatie hebben alvorens te trouwen, maar zien het krijgen 
van het eerste kind het liefst gebeuren na het afl eggen van de huwelijksgelofte.

De twee monotheïstische godsdiensten, het christendom en de islam, schrijven allebei 
een conservatieve seksuele moraal voor. Seksualiteit wordt in de visie van beide religies 
exclusief beleefd binnen een monogame heteroseksuele huwelijksrelatie ten dienste van 
de voortplanting. Deze religieuze voorschriften hebben hun doorslag op de ideale sequen-
tie van een aantal belangrijke levenslooptransities bij religieuze jongeren. De christelijke 
jongeren zijn meer geseculariseerd dan de moslimjongeren, ze identifi ceren zich meer 
dan moslimjongeren als randgelovig en twijfelend. Hun visie over de ideale sequentie 
van het eerste seksuele contact, het krijgen van kinderen en het huwelijk wijkt enigszins 
af van die van de moslimjongeren, maar ook van die van de ongelovige jongeren.

5.2 Multivariate analyse

Op dezelfde manier als bij de ideale timing van een aantal levenslooptransities willen we 
weten welke factoren de ideale volgorde van het eerste seksuele contact, samenwonen, 
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huwen en het krijgen van een eerste kind beïnvloeden. Als afhankelijke variabele maken 
we een parameter die weergeeft of jongeren het eerste seksuele contact, het samenwonen 
met een partner en het krijgen van een eerste kind voor of na het huwelijk plannen.

We gebruiken dezelfde verklarende variabelen in de modellen. Een eerste model bere-
kent de invloed van een aantal achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, onder-
wijsvorm en sociaal-economische factoren. Het volgende model houdt rekening met de 
religieuze achtergrond van de leerlingen; we maken hier het verschil tussen jongeren 
die zichzelf moslim noemen, jongeren die zichzelf als christen beschouwen en jongeren 
die niet gelovig zijn. In een derde model gaan we de impact na van de schoolbeleving, 
de klassfeer en de relatie met de moeder. Ten slotte controleren we de ideale volgorde 
ook voor een aantal belangrijke waarden als de drang naar zelfontplooiing, het belang 
dat jongeren hechten aan autonomie en de seksuele moraal van de jongeren.

Tabel 4.20.  Logistische regressie van het eerste seksuele contact voor het huwelijk voor de leerlingen 
van de tweede en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 1378).

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Geslacht (ref. cat: meisje) .354*** .586** .628** .790**

Leeftijd 1.212*** 1.388** 1.401** 1.503**

Tso (ref. cat: aso/kso) .943 1.015 1.080 1.091

Bso (ref. cat: aso/kso) .583** .502** .507** .329***

Moeder hoogopgeleid 2.066*** .868 .965 .957

Financiële ruimte .969 .995 1.023 1.029

Woont in Brussel .114*** .263*** .253*** .151***

Moslim (ref. cat: ongelovig) .276*** .206*** .124***

Christen (ref. cat: ongelovig) .094*** .090*** .039***

Moslim*geslacht .326*** .320*** .602**

Schoolbeleving 1.350** 1.293

Agressie in de klas 1.105 1.056

Responsiviteit moeder .750** .724

Zelfontplooiing 1.260

Autonomie 1.394*

Traditionele seksuele moraal .259***

Chi2 431.244*** 550.322*** 513.268*** 516.967***

Nagelkerke R2 .507 .683 .705 .795

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabellen 4.20, 4.21 en 4.22 leren ons dat een aantal achtergrondkenmerken van de 
leerlingen een invloed heeft op de ideale volgorde van de transities. Zo willen meisjes 
veeleer dan jongens dat het eerste seksuele contact na het huwelijk gebeurt. Hetzelfde 
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geldt voor het krijgen van het eerste kind: meisjes zien ook deze transitie liever dan 
jongens plaatsvinden nadat ze getrouwd zijn. De onderwijsvorm waarin de jongeren 
les volgen, heeft ook een effect op de ideale volgorde van transities. Leerlingen uit het 
bso willen vaker dan jongeren uit het aso dat het eerste seksuele contact plaatsheeft na 
het huwelijk. Ook het krijgen van een eerste kind zien jongeren uit het tso en het bso 
graag gebeuren binnen het huwelijk. Ook het al dan niet in Brussel wonen beïnvloedt 
de ideale volgorde van transities. Brusselse jongeren zijn meer dan jongeren die buiten 
Brussel wonen, geneigd het ideale eerste seksuele contact en het krijgen van het eerste 
kind te plannen na het huwelijk.

Tabel 4.21.  Logistische regressie van samenwonen voor het huwelijk voor de leerlingen van de tweede 
en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 1378).

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Geslacht (ref. cat: meisje) 1.045 1.115 1.352 1.017

Leeftijd 1.026 1.088 1.080 1.055

Tso (ref. cat: aso/kso) 1.063 1.194 1.235 1.276

Bso (ref. cat: aso/kso) .819 1.051 .952 1.107

Moeder hoogopgeleid 2.369*** 1.637*** 1.711*** 1.710***

Financiële ruimte 1.053 1.132 1.154 1.048

Woont in Brussel .407*** .767 .800 .853

Moslim (ref. cat: ongelovig) .508*** .481*** .479***

Christen (ref. cat: ongelovig) .209*** .324*** .501***

Moslim*geslacht .573*** .428*** .380***

Schoolbeleving 1.178 1.242

Agressie in de klas 1.013 .920

Responsiviteit moeder 1.012 1.000

Zelfontplooiing 1.229

Autonomie .964

Traditionele seksuele moraal .611

Chi2 106.662 245.165*** 220.223*** 222.037***

Nagelkerke R2 .148 .273 .368 .429

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

De religieuze betrokkenheid van de leerlingen stuurt in sterke mate de voorkeur voor 
een bepaalde volgorde van transities. Deze resultaten bevestigen de eerder uitgevoerde 
bivariate analyses. Jongeren die moslim of christelijk zijn, willen seksualiteit, samen-
wonen en de geboorte van hun eerste kind reserveren voor na het huwelijk. Hierbij is 
het belangrijk te vermelden dat voor de ideale volgorde van het eerste seksuele contact 
een signifi cant interactie-effect bestaat bij de moslimjongeren. Dat wil zeggen dat het 
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vooral de moslimmeisjes zijn die seks exclusief binnen het huwelijk willen ervaren; 
moslimjongens geven aan dat ze wel seksueel contact willen voor het afsluiten van een 
huwelijk. Deze conclusies bleken ook al uit de bivariate analyses.

Tabel 4.22.  Logistische regressie van het eerste kind voor het huwelijk voor de leerlingen van de tweede 
en derde graad in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N = 1378).

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Geslacht (ref. cat: meisje) .734* .747* .697 .643*

Leeftijd .966 1.001 1.005 1.013

Tso (ref. cat: aso/kso) 1.509** 1.724** 1.702** 1.634**

Bso (ref. cat: aso/kso) 1.394** 1.373* 1.482** 1.568**

Moeder hoogopgeleid 1.209 .765 .725 .649

Financiële ruimte 1.182 1.184 1.161 1.306

Woont in Brussel .306*** .580*** .543*** .496***

Moslim (ref. cat: ongelovig) .748** .681*** .699***

Christen (ref. cat: ongelovig) .493** .604* 1.037

Moslim*geslacht .346** .326** .233**

Schoolbeleving 1.016 .937

Agressie in de klas .770 .756

Responsiviteit moeder 1.032 .913

Zelfontplooiing 1.301**

Autonomie .948

Traditionele seksuele moraal .967

Chi2 388.821*** 415.388*** 348.562*** 271.083***

Nagelkerke R2 .443 .530 .509 .483

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Een derde model onderzoekt of de schoolbeleving, de klassfeer en de relatie met de 
moeder een impact hebben op de ideale sequentie van familiegerelateerde transities. 
Voor deze drie kenmerken konden we geen enkel signifi cant verband vaststellen.

Ten slotte veronderstelden we ook een invloed van een aantal waarden van leerlingen 
op de ideale volgorde. De keuze om het hebben van seksueel contact al dan niet uit te 
stellen tot na het huwelijk wordt mede bepaald door een aantal waarden van de leerlin-
gen. Een hoge mate van autonomiestreven en een progressieve seksuele moraal dragen 
bij tot de verwerping van seksuele onthouding voor het huwelijk. Jongeren die zeggen 
dat ze hun eigen zin willen doen ongeacht de mening van anderen, willen eerst seksu-
eel contact en dan pas huwen. Jongeren die een traditionele visie op seksualiteit laten 
optekenen, vinden het meer ideaal om eerst te huwen en daarna pas het eerste seksu-
ele contact te hebben. Ten slotte stelden we ook vast dat jongeren die aangeven dat ze 
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veel belang hechten aan de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en eigen interes-
ses, het als ideaal vinden om eerst een kind te krijgen en daarna pas te trouwen.

De analyses naar de ideale volgorde van de transities eerste seksuele contact, samen-
wonen met een partner, huwen en het krijgen van een eerste kind tonen een aantal 
belangrijke verbanden. De achtergrond van de leerlingen is van belang in het bepalen 
van de ideale sequentie. Meisjes, leerlingen uit het aso en jongeren die in Brussel wo-
nen, vinden het huwelijk erg belangrijk en zien belangrijke familiale transities het liefst 
na het huwelijk gebeuren. Deze kenmerken verklaren 15% (samenwonen) tot de helft 
(seksueel contact) van de totale variantie.

Niet alleen de achtergrond, maar ook een aantal waarden die de jongeren naleven, 
beïnvloedt de volgorde van hun ideale levensloop. Zo toonden de analyses aan dat 
de drang naar zelfontplooiing, de mate van autonomie en de seksuele moraal van de 
Brusselse jongeren ook een signifi cante invloed hebben. 6% (samenwonen) tot 10% 
(seksueel contact) van de variantie wordt verklaard door deze waarden.

Erg veel variantie wordt verklaard door de religieuze achtergrond van de jongeren. 9% 
(kind voor huwelijk) tot 18% (seks voor huwelijk) van de variantie wordt verklaard 
door de religieuze overtuiging van de leerlingen. Ook bij de timing van een aantal fami-
liegerelateerde transities konden we deze vaststelling doen. Dat versterkt het idee dat 
moslimjongeren er een andere conceptie van een ideale levensloop op na houden.

6. Besluit

Uit vorig onderzoek van Elchardus en Smits (2006) en Elchardus en Roggemans (2010) 
blijkt dat het ideaalbeeld van de timing en volgorde van belangrijke levenslooptransi-
ties niet zozeer een gevolg is van een individualistische, persoonlijke keuze van jonge-
ren, maar het resultaat is van een gemeenschappelijk gedragen cultureel construct. Dat 
verklaart het gebrek aan variatie naar de timing en sequentie van de ideale levensloop. 
Dat maatschappelijk gedragen ideaal werd empirisch vastgesteld in een Vlaamse mo-
noculturele omgeving. De vraag die we ons in dit hoofdstuk stellen, is wat er gebeurt 
met dit cultureel gevormde ideaalbeeld van een levensloop in een multiculturele omge-
ving als de Brusselse hoofdstad.

Een aantal kenmerken van allochtone jongeren in Brussel maakt dat we verwachten 
dat het ideaalbeeld van een levensloop zoals dat opgevat wordt door Vlaamse jonge-
ren, niet door hen zal worden gedeeld. Ten eerste worden Brusselse migrantenjongeren 
(voornamelijk Turkse en Marokkaanse jongeren) opgevoed in een gesloten patriarchaal 
familiesysteem. Dat betekent dat de eer van de gehele familie in het gedrang kan ko-
men wanneer een jongere een afwijkende keuze maakt inzake de gewenste partner of 
de ideale timing van het eerste seksuele contact of het huwelijk. Ten tweede groeien 
Turkse en Marokkaanse jongeren op met een andere religieuze realiteit. Autochtone 
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jongeren zijn overwegend christelijk of niet-religieus, allochtone jongeren zijn overwe-
gend islamitisch. Een derde kenmerk van allochtone jongeren waarvan we vermoeden 
dat het een invloed heeft op hun ideale levensloop, is de sociaal-economische ach-
terstelling. Nog steeds hebben allochtone gezinnen in België een sociaal-economisch 
zwakkere positie dan autochtone gezinnen.

Deze sociaal zwakkere achtergrond heeft voornamelijk gevolgen voor de ideale leeftijden 
van arbeidsgerelateerde transities zoals de ideale leeftijd om af te studeren of om te begin-
nen te werken. De culturele en religieuze elementen wegen zwaarder door wanneer we 
kijken naar de ideale leeftijden voor de familiegerelateerde transities. Moslimjongeren ma-
ken het eerste seksuele contact idealiter later mee dan jongeren die niet islamitisch zijn. 
Ze willen ook sneller met hun partner trouwen en een eerste kind krijgen. Ook de ideale 
volgorde van de familiegerelateerde transities is sterk verschillend voor moslimjongeren 
en niet-moslimjongeren. Het samenwonen met een partner voor het huwelijk wordt door 
niet-islamitische jongeren als een volwaardige fase aanvaard. Dat ligt gevoeliger bij mos-
limjongeren, zij willen het liefst het samenwonen alsook het eerste seksuele contact be-
waren tot na het afsluiten van het huwelijk. Hetzelfde geldt voor het krijgen van een kind 
buiten het huwelijk. Autochtone jongeren hebben weinig problemen met de geboorte van 
een buitenechtelijk kind, vaak vinden ze deze situatie zelfs ideaal. Moslimjongeren den-
ken daar anders over, zij houden het krijgen van kinderen liever binnen het huwelijk.

Al deze factoren samen maakt dat er verdeeldheid heerst bij de Brusselse jongeren over 
wat een ideale levensloop juist is. De meest correcte conclusie is de beschrijving van 
twee parallelle levenslopen, een ideaalbeeld voor moslimjongeren en een ideaalbeeld 
voor jongeren die niet moslim zijn.
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7. Bijlagen

Tabel 4.23. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘responsiviteit van moeder’.

Items Ladingen Alpha

Als ik ergens over pieker of verdrietig ben, dan begrijpt mijn moeder wat er 
aan de hand is

.908 .947

Als het niet zo goed gaat met mij, dan lukt het mijn moeder om mij te troosten .907 .947

Als ik met mijn moeder over mijn problemen praat, dan helpt zij mij echt .889 .949

Mijn moeder weet precies wanneer ik het ergens moeilijk mee heb .890 .948

Mijn moeder helpt mij goed als ik het moeilijk heb .860 .951

Mijn moeder weet heel goed wat ik wil of voel .867 .950

Ik kan goed met mijn moeder praten over alles .835 .953

Als ik verdrietig ben of ergens mee zit, dan heeft mijn moeder dat in de gaten .841 .952

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

6.12
76.55%

.956

Tabel 4.24. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘schoolbeleving’.

Items Ladingen Alpha

Over het algemeen heb ik plezier in mijn studie -.654 .667

Ik ben tevreden over mijn opleiding -.572 .694

Ik vind de meeste lessen te saai .689 .651

Ik zou graag van school veranderen .737 .630

Ik voel me ongelukkig op deze school .724 .630

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

2.29
45.95%

.705
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Tabel 4.25. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘agressie in de klas’.

Lading α

Ik stoor soms met opzet de leerkrachten tijdens het lesgeven .830 .744

Ik pest soms andere leerlingen op deze school .802 .765

Ik ben op school soms brutaal tegen de leerkrachten .793 .769

Ik heb in de loop van dit of vorig schooljaar wel eens dingen op school met 
opzet vernield of beschadigd

.777 .779

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

2.56
64.08%

.813





5. Consumptieafhankelijkheid onder Brusselse 
jongeren: een identiteit van dingen

Mark Elchardus en Sarah Herbots

1. Inleiding

Het leven in een ‘consumptiemaatschappij’ houdt meer in dan (veel) consumeren. Het 
wijst op de prominente rol van consumptie in het dagelijkse leven, maar ook op de 
belangrijke plaats die deze praktijk en de instellingen en rituelen die ermee verbonden 
zijn, bekleden in onze emotionele huishouding. Wij leven in een kapitalisme van de 
begeerte. In nagenoeg iedere straat, in de bus, op het internet, op de televisie, op café, 
op de radio, in de bioscoop en in de krant worden we geconfronteerd met reclamebood-
schappen die ons willen ‘verleiden’, ons – dat is onze levensstijl, onze gemoedstoe-
stand, onze status en identiteit – aan het ene of andere product willen koppelen. Kopen 
en consumeren zijn in de huidige samenleving niet langer een utilitair gedrag, maar 
een belevenis, een plezierige en voor sommigen zelfs zaligmakende vrijetijdsbesteding, 
die de mogelijkheid geeft identiteit, eigenheid, status en distinctie te kopen en te etale-
ren. Onderzoek dat consumptie situeert in de betekenis- en leefwereld van de jongeren, 
is schaars. Daarom heeft dit hoofdstuk een verkennend karakter. Het wil, tegen de 
achtergrond van de relevante literatuur, nagaan in welke mate jongeren afhankelijk zijn 
van consumptie om een eigen identiteit te construeren. Vervolgens wordt onderzocht 
welke jongeren het meest vatbaar zijn voor consumptieafhankelijkheid. Hier stellen we 
ons de vraag of er groepen jongeren zijn die meer dan anderen consumptiepraktijken 
aanwenden om de eigen identiteit vorm te geven. Tot slot onderzoeken we of er een 
verband bestaat tussen dit kapitalisme van de begeerte en de consumptieafhankelijke 
identiteit enerzijds, antisociaal en delinquent gedrag anderzijds.

2. Consumptie en identiteit

2.1 Consumptie en romantisch geluk

Consumptie en consumenten worden vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. 
In de marketing wordt de consument bestudeerd met de bedoeling de verkoop van 
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goederen te maximaliseren; in de economie legt men zich toe op de relatie tussen con-
sumptie en productie, distributie en welvaart; in de psychologie wordt het gedrag van 
consumenten bestudeerd en hoe dat bijvoorbeeld beïnvloed kan worden door reclame. 
Voor de culturele sociologie, het standpunt van waaruit dit hoofdstuk is geschreven, 
wordt de studie van consumptie ondernomen om na te gaan hoe en in welke mate het 
bijdraagt tot het begrijpen van de wijze van denken, doen en voelen van mensen.

Het heeft lang geduurd vooraleer de sociologie ‘consumptie’ als een volwaardig onder-
zoeksthema heeft erkend. Sociologen als Simmel (1903) en Veblen (1899) hebben aan 
het einde van de 19de eeuw uiteraard wel aandacht gehad voor consumptie, maar de 
sociologische blik was toch grotendeels gericht op de productiezijde van het sociale 
leven. Vooral de productiefactor arbeid stond centraal: sociale wetenschappers hielden 
zich in de eerste plaats bezig met de studie van arbeidsdeling, arbeidsverhoudingen 
en de maatschappelijke implicaties daarvan (Dagevos & de Bakker, 2008). Consumptie 
werd beschouwd als te triviaal om als onderzoeksthema te gelden. Al enkele decennia 
heeft consumptie echter een plaats verworven binnen de sociologie. Hoewel er nog 
steeds veel belangstelling uitgaat naar productie, verschuift het zwaartepunt steeds 
meer naar de consumptiezijde (Miller, 1995; Ritzer, 2001).

Consumptiepraktijken hebben die plaats uiteraard samen met de opkomst van de con-
sumptiemaatschappij verworven. Een proces dat zich duidelijk aftekent vanaf de twee-
de helft van de 19de eeuw, als consumptie voldoende volume verwerft om ‘de consu-
ment’ als een voldoende belangrijke identiteit te laten ontstaan (Trentmann, 2006). Het 
gaat daarbij in essentie niet om de hoeveelheid goederen die men consumeert, wel om 
de relatie tussen die goederen en de psyche, de gemoedstoestand en de aard van de 
verbondenheid tussen de mensen.

Velen – waaronder ook aanhangers van hedendaagse tegenbewegingen, zoals de an-
dersglobalisten – zijn de mening toegedaan dat de kwantitatieve toename van de con-
sumptie een rechtstreeks gevolg was van de spectaculaire toename van de productieca-
paciteit. Het hoogtepunt van deze ommekeer wordt volgens deze opvatting doorgaans 
gesitueerd vlak na de Tweede Wereldoorlog, op een moment dat economen op zoek 
gingen naar een nieuwe manier om onze maatschappij te organiseren die zou toelaten 
dat de economie zich zou herstellen. Annie Leonard, een Amerikaanse activiste voor 
duurzame consumptie, gaat hierin zelfs erg ver en beweert dat de hierna vermelde uit-
spraak van de Amerikaanse econoom Victor Lebow aanleiding zou hebben gegeven tot 
het ontstaan van de moderne consumptiemaatschappij: “Our enormously productive 
economy... demands that we make consumption our way of life, that we convert the 
buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our ego 
satisfaction, in consumption... we need things consumed, burned up, replaced and 
discarded at an ever-accelerating rate” (LeBow in Leonard, The Story of Stuff).

Door de zaken op die manier voor te stellen, wordt vaak een ongenuanceerd beeld 
geschetst van de opkomst van de consumptiemaatschappij. De moderne consumenten-
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cultuur wordt dan beschouwd als een epifenomeen van een surplusproductiecapaciteit 
en zelfs als het resultaat van een ‘samenzwering’. Hoewel de toegenomen productieca-
pacitieit onmiskenbaar een belangrijke rol heeft gespeeld, mag ook de rol van culturele 
veranderingsprocessen niet worden onderschat.

In een gedurfde stelling schrijft Campbell (1983, 1987) aan deze culturele elementen 
een centrale rol toe. Daar waar traditioneel de productie en haar functionele vereiste 
– de distributie van producten – worden beschouwd als de stimuli die zowel de con-
sumptie-ethiek als de concrete patronen van consumptie in het leven roepen, stelt hij 
dat culturele ontwikkelingen eerst de smaak voor consumptie hebben gecreëerd en dat 
de industriële omwenteling van de productiewijze in feite dient te worden beschouwd 
als een antwoord op die culturele revolutie. Volgens die stelling heeft men de mensen 
allereerst leren leven om te consumeren... en daarvoor te werken, in plaats van te 
werken om te leven, zoals de middeleeuwse ethiek dat voorschreef (Campbell, 1983; 
Elchardus, 1983). Dat gebeurde volgens Campbell door het introduceren van een niet 
te stillen behoefte aan consumptieproducten. Opdat de maatschappij van de massapro-
ductie kon groeien, moesten de kinderen en de volwassenen eerst leren veel te willen 
hebben – te worden en te zijn door te hebben. Het ‘willen willen’ moest als een ethisch 
principe worden aangeleerd (Campbell, 1983; zie ook Barber, 2007; Bauman, 2007).

De band tussen het zelf en de goederen wordt door verschillende auteurs op een enigs-
zins verschillende, maar verwante wijze uitgewerkt. Fox en Lears (1983) koppelen het 
toenemende verlangen naar consumptie aan de opkomst van een therapeutisch ethos 
aan het einde van de 19de eeuw. Volgens hen groeide er toen voor bredere groepen 
voor het eerst de overtuiging dat er ‘méér moest zijn’ in het leven. Het gegeven leven 
gewoon beleven, volstond niet meer... er was meer. Er ontstond met andere woorden 
een verlangen om het ‘échte’ leven te ontdekken en intens te ervaren. Men ging op 
zoek naar sublieme ervaringen. En daar waar de zoektocht naar het sublieme soms su-
blieme vormen kon aannemen, kwam het voor vele mensen binnen handbereik via de 
consumptiemaatschappij. Reclameboodschappen konden inspelen op deze gevoelens 
door ervaringen aan te bieden die mensen het gevoel gaven dat ze uit de dagelijkse 
sleur en slenter stapten, naar iets bijzonders. Die ontwikkeling werd ondersteund door 
een materiële organisatie van de begeerte via onder meer de ontwikkeling van groot-
warenhuizen en postorderbedrijven (Leach, 1993; Bocock, 1993). Langzaam maar 
zeker verspreidde zich de idee dat de zoektocht naar het ‘echte leven’ bevredigd kon 
worden door het consumeren van goederen en de daaraan gekoppelde ervaringen.

De terminologie waarin Fox en Lears (1983) het therapeutische ethos beschrijven, is 
schatplichtig aan de romantiek. Campbell (1983) verbindt de opkomst van de con-
sumptie-ethiek expliciet en ons inziens volkomen terecht met de romantiek, met de 
romantische nadruk op gevoel, emotie, verbeelding, beweging en drift (1983, p. 284-
285). Het romantische individu vindt dat het de eigen, spontane gevoelens moet han-
teren als toetssteen van behoeften, kennis en waarde. Die houding zal de consumptie-
maatschappij stimuleren omdat het verwerven van dingen een van de gemakkelijkste 
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manieren is om een kortstondig gevoel van bevrediging en een concretisering van de 
eigen verbeelding te ervaren. Campbell (1983) argumenteert dat kunstenaars en de 
‘goedkope romannetjes’ het publiek, en in de eerste plaats de vrouwen van wie de 
toenmalige sociale positie zich daar beter toe leende, het belang van die emoties en 
van consumptie hebben ingelepeld en alzo, op termijn, de industriële revolutie, de 
consumptiemaatschappij en het massatoerisme hebben helpen ontstaan. Campbell 
(1983) verwijst in dat verband naar wat waarschijnlijk wel de beste literaire, maar ook 
sociologische analyse is en blijft van die culturele ommekeer: Gustave Flauberts Ma-
dame Bovary (1857). Het hyperromantische hoofdpersonage – Emma Bovary – pleegt 
regelmatig overspel en leeft boven haar stand om te kunnen ontsnappen aan de sleur 
en slenter van het dagelijkse leven die zij, doordrongen van romantiek, ervaart als een 
leegheid. In het verhaal wordt mooi geïllustreerd hoe deze vrouw halfweg de 19de 
eeuw haar geluk verbindt met materiële goederen en specifi eke plekken: een welbe-
paalde gebloemde stof, haar minnaar gekleed in een fraaie fl uwelen jas, een ochtend 
op het balkon van een chalet in Zwitserland. Haar gevoelens spraken meer dan een 
eeuw geleden al de taal die vandaag wordt gebezigd in de reclame en in de brochures 
van touroperatoren.

Het is geenszins eigenaardig te verwijzen naar literatoren voor een vroege sociolo-
gische analyse van de consumptiemaatschappij. Op het einde van de 19de eeuw be-
schouwden verschillende Franse schrijvers zich als socioloog (Lepenies, 1990). Als 
Emile Zola (1883) het heeft over “de toegepaste sociologie van zijn romans”, bedoelt 
hij eigenlijk dat hij – in tegenstelling tot bijvoorbeeld August Comte – de échte sociolo-
gie beoefende (1990, p. 6). Zola zou in Au Bonheur des Dames (1883) de opkomende 
wereld van de grootwarenhuizen beschrijven. Hij had toen in Parijs al de voorbeelden 
van ‘Au Bon Marché’ en ‘Les Magasins du Louvre’ als inspiratiebron. Au Bonheur des 
Dames is de elfde roman in de reeks van de Rougon-Macquarts. Het is een uitzondering 
in die naturalistische reeks omdat in Au Bonheur des Dames geluk inderdaad een veel 
belangrijkere plaats krijgt dan in de andere romans van Zola en verbonden wordt met 
de schittering en de bedwelmende invloed van het grootwarenhuis. Flaubert (1857), 
Zola (1883) en veel later ook Campbell (1983, 1987) leggen de relatie tussen de dingen 
en de gedragsmotivatie van mensen via de ervaring van geluk en zelfverwezenlijking. 
Vele hedendaagse sociologen hanteren het begrip ‘identiteit’ om dat verband te verdui-
delijken. Van consumptie wordt dan gesteld dat zij een invloed heeft op wie men is en 
wie men wil zijn (Bocock, 1993; Van Gorp, 2005; Wattanasuwan, 2005). Op die manier 
verwerven goederen en merken een plaats in de identiteitsvorming.

Die band tussen consumptie, identiteit en gevoelens van verbondenheid stond ook cen-
traal bij een aantal sociologen die al vroeg aspecten van de opkomst van de consump-
tiemaatschappij hebben beschreven. De ‘conspicuous’ of ‘ostentatieve’ consumptie van 
Veblen (1899) verwijst naar een bepaalde sociale klasse die zich via haar consump-
tiepraktijken wil onderscheiden en legitimeren (Veblen, 2007 [1899]). Georg Simmel 
(1903) beschreef in diezelfde periode de inwoners van de vroegmoderne metropool 
Berlijn. Hij observeerde hier een modern grootstedelijk individu dat – door de con-
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frontatie met de overweldigende, uniformiserende krachten van de grootstad – vreest 
voor het behoud van zijn autonomie en individualiteit (Simmel, 1950[1903], p. 409). 
Consumptie werd voor deze grootstedelijke individuen een manier om de eigenheid te 
onderhouden, zichzelf uit te drukken en te onderscheiden. Dat resulteert vervolgens 
in een eindeloos streven naar distinctie: de hogere sociale statusgroepen veranderen 
voortdurend hun consumptiestijl, omdat de lagere klassen hen kopiëren en zij dan niet 
meer duidelijk te onderscheiden zijn (Bocock, 1993).

Thorstein Veblen en Georg Simmel verbinden op die manier een nieuwe houding te-
genover consumptie met de positie en de context van een bepaalde sociale klasse. Dit 
vestigt de aandacht op de groepsbinding die in het begrip ‘identiteit’ besloten ligt. Maar 
de hedendaagse stelling dat consumptie een belangrijk element wordt van het streven 
naar identiteit, gaat veel verder en stelt eigenlijk dat patronen van consumptie nieuwe 
groepen kunnen vormen, niet alleen dat al gevormde groepen zich ook via consumptie 
kunnen uitdrukken en onderscheiden van andere groepen.

In Consuming Life (2007) stelt Bauman dat consumeren een steeds belangrijker onder-
deel van het menselijk bestaan is geworden. Vroeger werden producten en goederen 
slechts aangeschaft voor het voorzien in de primaire levensbehoeften, maar tegenwoor-
dig is het proces van aankopen steeds meer gericht op het construeren en uitdrukken 
van een individuele identiteit en status. Up-to-date zijn, mee zijn met de laatste trend, 
wordt een voorwaarde van individualiteit en authenticiteit. De relatie tussen goederen 
en identiteit betekent dat goederen vandaag, zoals voor Emma Bovary in Flauberts 
roman, een voorwaarde van zelfverwezenlijking worden.

2.2 Een nieuwe identiteit

Het is niet ongepast die verandering in de opbouw van identiteit bij jongeren te onder-
zoeken. De constructie van een identiteit mag dan wel een levenslang project zijn, het 
voltooit zich voor een groot deel tijdens de adolescentie. Die levensfase wordt geken-
merkt door een uitgesproken zoektocht naar de eigen identiteit (Belk, 1988). Uit een 
onderzoek van Montemayor en Eisen (1977) blijkt dat jongeren tijdens deze fase in 
toenemende mate hun identiteit vormgeven en uitdrukken door het verwerven en ac-
cumuleren van bepaalde consumptieartikelen. Vooral in de vroege tienerjaren zouden 
jongeren vaak verwijzen naar bezittingen, namen en locaties wanneer hun gevraagd 
wordt ‘wie ze zijn’. Naarmate jongeren ouder worden, verwijzen ze vaker naar vaardig-
heden en karaktereigenschappen (Montemayor & Eisen, 1977).

In de tweede helft van de 20ste eeuw werd de eerste groep van intense consumenten 
bovendien voornamelijk gevormd door de jonge mannen en vrouwen die nog bij hun 
ouders woonden, maar tegelijkertijd al economisch koopkrachtig waren. Deze jongeren 
vormden een nieuw, interessant marktsegment. Zij werden het doelwit van een markt 
voor muziek, kleding, cosmetica en vele andere producten die als typisch jong en 
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dikwijls als een beetje rebels en non-conformistisch aan de man en de vrouw werden 
gebracht. De manier waarop producten in die periode massaal en schijnbaar kritiekloos 
werden geconsumeerd, gaf in de meeste westerse samenlevingen trouwens aanleiding 
tot een kritische ‘tegencultuur’, waarop in de tweede helft van de jaren zestig uitvoe-
rig een beroep werd gedaan om een maatschappelijke omwenteling te bepleiten. We 
komen daar verder op terug. Eerst dienen in verband met de consumptieve identiteit 
enkele misverstanden uit de weg geruimd te worden.

In de wijze waarop verschillende auteurs de nieuwe rol van de consumptie in de 
identiteitsvorming beschrijven, wordt nogal sterk de nadruk gelegd op de grote mate 
waarin die consumptieafhankelijkheid leidt tot commerciële manipulatie (Baudril-
lard, 1970; Barber, 2007; Bauman, 2005, 2007). Men dient die stelling duidelijk te 
onderscheiden van de stelling dat consumptie een belangrijke bouwsteen van identi-
teit wordt. Het is mogelijk dat deze ontwikkeling tot een grotere manipulatie van de 
consumenten leidt, maar het is ook mogelijk dat de consumenten op een actieve wijze 
omspringen met reclame en het aanbod van goederen. Die laatste stelling wordt ver-
dedigd door auteurs die de nadruk leggen op ‘bricolage’ (bijvoorbeeld: Hebdige, 1981; 
Chambers, 1986; Miller, 1987; de Certeau, 1990). Uit het aanbod wordt – volgens 
deze auteurs althans – een eigen selectie samengesteld, die eventueel andere identi-
teiten (bijvoorbeeld de klassenidentiteit van de consument) kan weergeven en beves-
tigen. Met betrekking tot de hedendaagse consumptiepatronen verdedigt bijvoorbeeld 
Chambers (1986) de stelling dat zich door de selecties uit het zeer commerciële aan-
bod toch een authentieke, populaire arbeiderscultuur blijft aftekenen. De mate van 
manipulatie versus de eigen aanwending van de gestandaardiseerde productie is een 
empirische vraag, geen van beide wordt geïmpliceerd door de consumptieafhankelijk-
heid van de identiteit.

Ook een andere verwarring dient te worden vermeden. Deze was sterk aanwezig in La 
société de consommation van Jean Baudrillard (1970), een werk dat menig auteur die 
over consumptie schrijft, heeft geïnspireerd. Baudrillard (1970) beschrijft consumptie 
als een cruciaal onderdeel van de hedendaagse identiteitsopbouw. Hij beschouwt die 
consumptieve identiteit niet alleen als een nieuw soort identiteit, maar ook als een 
identiteit die andere identiteiten verdringt. Die visie wordt in de hand gewerkt door 
de vaak gehanteerde stelling dat onze economie verschuift van productie- naar con-
sumptiegerichtheid. In de productiegerichte economie was, volgens Baudrillard, het 
beroep – de plaats die men bekleedde in het productieproces – een centraal onderdeel 
van de individuele identiteit. Die ‘klassengebaseerde’ identiteiten hebben volgens hem 
plaatsgemaakt voor andere bronnen van identiteit. Met de opkomst van het ‘postmo-
derne subject’ verloren productiegerelateerde kenmerken hun belang, ten voordele van 
consumptiegerelateerde of levensstijlkarakteristieken. Mensen zouden zich niet lan-
ger identifi ceren met lotgenoten die hetzelfde werk verrichten of tot dezelfde sociaal-
economische klasse behoren, maar zich meer verbonden voelen met anderen die er 
dezelfde consumptie- en levensstijl op na houden. De manier waarop men zijn eigen 
leven inricht en de goederen die men daartoe aanschaft, worden in toenemende mate 
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belangrijk voor de constructie van de eigen identiteit (Bauman, 2005, 2007; Baudril-
lard, 1970).

Bij Baudrillard vinden we dus niet alleen de stelling dat consumptie belangrijk wordt 
voor de identiteit, maar ook de meer verstrekkende stelling dat die consumptiegebon-
den of consumptieafhankelijke identiteit andere identiteiten, bijvoorbeeld die van de 
sociale klasse, zal verdringen en vervangen. Het voordeel van die stelling is dat zij aan-
knoopt bij een stevige sociologische traditie die identiteit verbindt met groepsbinding. 
Het nadeel is wel dat een waarlijk grandioze claim over een grote maatschappelijke 
verschuiving in identiteiten en bindingen, met de Franse slag, zonder enige empirische 
evidentie wordt geformuleerd. Ook hier lijkt het aangewezen de groeiende consumptie-
afhankelijkheid van de identiteitsconstructie zorgvuldig te onderscheiden van stellin-
gen over het relatieve belang van verschillende identiteiten. Het ene impliceert immers 
geenszins het andere.

De gangbare sociologische benadering van identiteit verwijst naar een groepsbinding of 
een collectieve identifi cator. De identiteit is verbonden met de taal die men spreekt, de 
nationaliteit die men heeft, het geloof dat men aanhangt, het geslacht dat men heeft, 
het beroep dat men uitoefent, de stad waarin men woont, de leeftijd, enzovoort. Het 
is duidelijk dat iedereen op elk moment verschillende identiteiten heeft. Waar wel dik-
wijls verwarring over bestaat, zijn twee heel verschillende verschijnselen die nu met 
dezelfde term, ‘identiteit’, worden aangeduid. Laten we de term ‘identiteit’ voorbehou-
den voor de eerste van die betekenissen. Wanneer kent men de identiteit van een per-
soon? Sociologisch omvat dit uiteraard veel meer dan de mogelijkheid een lichaam te 
identifi ceren (op basis van foto’s, vingerafdrukken, irisscans, DNA-stalen, enzovoort). 
Vanuit een sociologische invalshoek verwijst ‘identiteit’ naar het geheel van de ken-
merken van een persoon, die gezamenlijk toelaten het voelen, denken en handelen 
van die persoon te voorspellen (of te begrijpen). In de meeste sociologische modellen 
duiken combinaties van de bovenvermelde collectieve identifi catoren (zoals geslacht, 
leeftijd en beroep) op om gedrag te kunnen voorspellen of verklaren. Daarnaast wordt 
identiteit ook gebruikt – vooral in het politieke discours – om te verwijzen naar de 
stelling dat een bepaalde collectieve identifi cator van groot belang zou moeten zijn 
voor de manier van denken, voelen en handelen. Laten we dit het ‘identiteitsstreven’ 
of het ‘identiteitsbewustzijn’ noemen. Het gaat in feite om de leer dat een bepaalde 
identifi cator belangrijk zou moeten zijn, zou moeten bepalen wat men denkt en voelt 
en hoe men leeft, eventueel onder welke wetten en in welk staatsbestel en met wie 
men kan en wil samenleven. Voorbeelden van een dergelijk identiteitsstreven zijn nati-
onalisme, religieus fundamentalisme, seksisme, ‘ageism’, lokalisme, klassenideologie, 
enzovoort. Terwijl men kan verwachten dat identiteitsstreven kan leiden tot identiteit, 
onder meer via cultuurbeleid, gaat het toch om twee heel verschillende verschijnselen, 
die heel sterk van elkaar kunnen verschillen en door sociologen zeker moeten worden 
onderscheiden.
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Als we spreken van de consumptieafhankelijkheid van de identiteit, kunnen we dat 
op twee niveaus doen. Ten eerste op het niveau van specifi eke consumptiepatronen, 
specifi eke combinaties van goederen en merken waaraan iemand op een bepaald ogen-
blik zijn identiteit ophangt. Op dat niveau kunnen we ook onderscheid maken tussen 
identiteitsstreven en identiteit, tussen enerzijds de mate waarin mensen zich met dat 
consumptiepatroon identifi ceren (identiteitsbewustzijn), anderzijds de mate waarin 
dat consumptiepatroon hun identiteit bepaalt, toelaat hun denken, voelen en doen te 
voorspellen. Studies die de consumptieve identiteit op die manier opvatten, worden 
ondernomen rond specifi eke levensstijlen van jongeren. De bestudeerde groepen blij-
ken echter dikwijls heel bijzonder te zijn, ook vluchtig, en die studies leiden daarom 
zelden tot meer algemeen toepasbare inzichten in de hedendaagse samenleving. De 
groeiende aandacht voor consumptie blijkt nu precies gericht te zijn op het verwer-
ven van dergelijke inzichten. Daarom lijkt het beter de consumptieafhankelijkheid op 
een ander niveau te meten, als een bewustzijn van de mate waarin de eigen identiteit 
consumptieafhankelijk is en als de waarneembare impact van dat bewustzijn op de 
wijze van denken, voelen en doen. Deze benaderingswijze kan worden vergeleken 
met onderzoek dat bijvoorbeeld nagaat in welke mate men zich Vlaming voelt of met 
Vlaanderen identifi ceert (vergeleken bij andere identiteiten) en in welke mate en op 
welke manier die Vlaamsvoelendheid samenhangt met specifi eke houdingen, manieren 
van denken, voelen en doen.

Dan stelt zich natuurlijk nog de vraag hoe men de perceptie van de eigen consumptieaf-
hankelijkheid het best meet. In het licht van de literatuur dienen zich drie mogelijkhe-
den aan. Ten eerste, door na te gaan in welke mate bepaalde consumptiegoederen wor-
den beleefd als een voorwaarde van geluk. Ten tweede, door na te gaan in welke mate 
consumptiegoederen worden beschouwd als een uitdrukking van wie men is, van het 
zelf, de eigen authenticiteit. Ten derde, door na te gaan in welke mate goederen nood-
zakelijk worden geacht om erbij te horen. De eerste twee benaderingswijzen zijn schat-
plichtig aan de romantische origine van de consumptie-ethiek, de derde staat centraal 
in het werk van de verschillende sociologen die consumptie verbonden hebben met stijl 
en dus sociale binding. Deze laatste benadering sluit het meest rechtstreeks aan bij de 
sociologische conventie die identiteit verbindt met groeps- en gemeenschapsbinding: 
voelt men zich het meest verbonden met anderen van hetzelfde geslacht, met personen 
van dezelfde klasse, met mensen uit dezelfde leeftijdsgroep, met mensen met eenzelfde 
etnie of veeleer met degenen die dezelfde goederen consumeren? Het identiteitsbewust-
zijn of identiteitsstreven begint bij het zich identifi ceren met een bepaalde groep, het 
willen behoren tot die groep en dus ook, minstens ten dele, het willen of geloven dat 
men tot op zekere hoogte denkt, voelt en handelt als de andere leden van die groep.

Een dergelijke benadering werd in vraag gesteld door de aanhangers van de radicale 
individualiseringsthese, die stellen dat groepsgebonden identiteiten niet meer bestaan 
en het identiteitsstreven of identiteitsbewustzijn geen band meer heeft met collectie-
ve identifi catoren. Men vindt dergelijke stellingen bij verschillende auteurs (Giddens, 
1991; Beck, 1992; Bauman, 2005). Zij werd het meest duidelijk uitgewerkt door Gid-
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dens, die de identiteit niet meer defi nieert als een synchronische band met groepen of 
categorieën van andere mensen, maar als een diachronische identiteit of gelijkenis of 
compatibiliteit van individuele handelingen over de tijd. Volgens hem wordt iemands 
identiteit niet bepaald door zijn gedrag, noch door de reacties van anderen, maar wel 
door het vermogen een eigen ‘levensverhaal’ te ontwikkelen en dit verder te zetten 
(Giddens, 1991, p. 54). Volgens deze benadering kiezen individuen de handelingen en 
de producten die hun identiteit opbouwen niet meer op basis van de groep waartoe zij 
behoren. Zij zouden daarentegen kiezen voor de goederen die het meest stroken met 
hun opgebouwde individuele zelf-identiteit en levensstijl (1991, p. 82). De identiteit 
wordt hier een persoonlijk gegeven (1991, p. 79). Het streven naar authenticiteit, zelf-
ontplooiing en individuele onderscheiding is vandaag ontegensprekelijk heel belang-
rijk. Er is echter heel veel empirische kritiek op de stelling dat het denken, voelen en 
doen van mensen zouden zijn geïndividualiseerd, zich zouden hebben losgemaakt van 
collectieve identifi catoren (zie overzicht Elchardus, 2009). Daarenboven zijn er bitter 
weinig aanwijzingen dat collectief identiteitsstreven (denk aan nationalisme, religieus 
fundamentalisme...) de wereld uit zou zijn. De politieke actualiteit suggereert het te-
gendeel. We gebruiken daarom niet de idee van een zelf-identiteit als basis voor het 
meten van consumptieafhankelijkheid. De stelling dat consumptieafhankelijkheid niet 
tot uiting komt in een diachronische comptabiliteit van consumptie, maar een collectief 
gevoel van samenhorigheid uitdrukt, is compatibel met drie bovenvermelde manieren 
om de consumptieafhankelijkheid te meten: als voorwaarde van geluk, van zichzelf 
zijn of van groepsbinding. Omdat de ruimte in de vragenlijst beperkt was, kozen we 
één daarvan, de sociologisch meest conventionele: consumptie als voorwaarde om er-
bij te horen. We situeren de sleutel tot het kiezen van consumptiegoederen daarmee in 
hun betekenis voor het behoren tot de groepen waartoe men wil behoren. Die groepen 
hoeven overigens niet concreet te zijn. In de hedendaagse samenleving blijft de con-
structie van identiteit niet beperkt tot de mensen met wie we persoonlijk sociaal con-
tact hebben. Consumptie kan tevens symbolisch worden aangewend om het behoren 
tot ‘imaginaire gemeenschappen’ uit te drukken. Door het consumeren van bepaalde 
kleding, kapsels, auto’s, schoenen, enzovoort kunnen mensen zich verbinden met de 
‘ingebeelde’ groepen en gemeenschappen waartoe zij willen behoren. Alle identiteiten 
zijn overigens altijd ook imaginaire gemeenschappen.

2.3 Consumptieafhankelijkheid

In de Brusselse JOP-monitor werd gepeild naar de mate waarin jongeren57 zichzelf 
genoodzaakt zien bepaalde producten of merken te consumeren om bij een groep te 
kunnen horen. We deden dat aan de hand van 14 uitspraken (zie tabel 5.1).

57.  De populatie die hier bevraagd werd, bestaat uit jongeren die les volgen in het Nederlandstalige secundair 
onderwijs in Brussel. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze onderzoeksbevolking zie hoofdstuk 1 ‘De Brus-
selse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers).
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Tabel 5.1.  Items consumptieafhankelijkheid (verdeling in percentages) bij leerlingen uit het Brusselse 
Nederlandstalige onderwijs, eerste tot en met derde graad (N = 2511).

Items Helemaal 
niet ak-
koord

Niet ak-
koord

Tussen 
beide

Akkoord Helemaal 
akkoord

Totaal

% % % % % N

Ik zorg ervoor dat ik op de 
hoogte ben van welke merken 
‘in’ zijn

15.0 23.2 32.6 21.0 8.1 1934

Mijn vrienden en ik kopen 
meestal dezelfde merken

15.3 30.7 32.1 18.1 3.9 1938

Als je je cool en modieus 
kleedt, heb je minder kans 
om gepest te worden

16.2 26.3 27.4 23.1 7.0 1931

Sommige gsm-merken zijn 
hipper dan andere

10.2 17.6 22.2 35.1 14.9 1928

Ik vind het fi jn om dingen te 
kopen die een goede indruk 
maken op mijn vrienden

12.7 24.0 31.8 23.7 7.8 1918

Ik koop het liefst dingen die 
van een bekend merk zijn

13.6 22.6 30.7 24.5 8.6 1911

Als ik een nieuwe mp3-
speler koop, vind ik het merk 
belangrijk

13.8 24.1 25.0 25.3 11.8 1911

Bepaalde kledingmerken koop 
ik zeker niet, omdat mijn 
vrienden ze helemaal niet 
cool vinden

29.3 38.5 20.8 7.8 3.6 1907

Als je de juiste kleding draagt, 
heb je nu eenmaal meer kans 
om erbij te horen

16.3 26.2 30.5 21.1 5.8 1915

Wanneer ik ga shoppen, koop 
ik meestal dingen waarvan ik 
weet dat mijn vrienden ze ook 
leuk zouden vinden

19.7 35.1 27.9 12.5 4.8 1909

Als je dingen koopt die 
niemand cool vindt, dan hoor 
je er niet bij

24.4 34.4 26.3 11.1 3.8 1905

Ik denk dat ik meer vrienden 
zou hebben als ik meer coole 
spullen zou kunnen kopen

32.5 38.3 18.1 6.9 4.2 1901

Als ik niet dezelfde spullen 
kon kopen als mijn vrienden, 
zou ik me uitgesloten voelen

33.3 38.7 18.7 6.6 2.7 1899

Dure merkkledij is van veel 
betere kwaliteit dan gewone 
kleren

13.9 17.9 31.9 22.0 14.3 1912

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Tabel 5.2. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘consumptieafhankelijkheid’.

Lading α

Wanneer ik ga shoppen, koop ik meestal dingen waarvan ik weet dat mijn vrienden 
ze ook leuk zouden vinden

.760 .878

Bepaalde kledingmerken koop ik zeker niet, omdat mijn vrienden ze helemaal niet 
cool vinden

.735 .879

Als je de juiste kleding draagt, heb je nu eenmaal meer kans om erbij te horen .711 .880

Ik vind het fi jn om dingen te kopen die een goede indruk maken op mijn vrienden .709 .880

Als je dingen koopt die niemand cool vindt, dan hoor je er niet bij .697 .882

Als ik niet dezelfde spullen kon kopen als mijn vrienden, zou ik me uitgesloten voelen .704 .882

Ik denk dat ik meer vrienden zou hebben als ik meer coole spullen zou kunnen kopen .698 .882

Ik koop het liefst dingen die van een bekend merk zijn .661 .881

Ik zorg ervoor dat ik op de hoogte ben van welke merken ‘in’ zijn .617 .884

Als je je cool en modieus kleedt, heb je minder kans om gepest te worden .629 .884

Mijn vrienden en ik kopen meestal dezelfde merken .602 .885

Sommige gsm-merken zijn hipper dan andere .539 .888

Als ik een nieuwe mp3-speler koop, vind ik het merk belangrijk .522 .889

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

5.734
44.11%

.891

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

In de onderzochte bevolking blijkt de consumptieafhankelijkheid betrekkelijk groot te 
zijn. 30% gelooft dat ‘cool’ en ‘modieus’ gekleed zijn de kans vermindert om gepest te 
worden. Kledingcodes worden als belangrijk beschouwd om niet te worden uitgesloten. 
27% is van oordeel dat je meer kans hebt om erbij te horen als je de juiste kleding draagt. 
Het hoeft daarom niet te verwonderen dat 29% van de jongeren zegt dat ze ervoor zorgen 
dat ze op de hoogte zijn van welke merken ‘in’ zijn, en dat 32% het fi jn vindt dingen te 
kopen die indruk maken op hun vrienden. Gsm’s spelen daarbij blijkbaar een belangrijke 
rol. Een op de twee jongeren stelt dat sommige gsm-merken hipper zijn dan andere. Van 
dat identiteitsbewustzijn gaat blijkbaar ook een reële druk uit. Bijna 10% van de jongeren 
stemt in met de stelling ‘Als ik niet dezelfde spullen kon kopen als mijn vrienden, zou 
ik me uitgesloten voelen’. Tabel 5.1 laat ook zien dat de jongeren verdeeld zijn wat de 
consumptieafhankelijkheid betreft: grofweg 30% kan bestempeld worden als sterk afhan-
kelijk, een andere 30% als matig afhankelijk en ongeveer 40% als zwak afhankelijk.

De uitspraken vormen samen een goede schaal58 met een Cronbach α van .89 (zie tabel 
5.2). In het volgende deel van dit hoofdstuk onderzoeken we hoe en in welke mate de 
geobserveerde variatie kan worden verklaard. Daarna gaan we na of deze consump-
tieafhankelijkheid ook een echte identiteit is, met waarneembare gevolgen voor het 

58.  Eén item – ‘dure merkkledij is van een veel betere kwaliteit dan gewone kleren’ – werd niet in de somschaal 
opgenomen wegens een te lage lading. 
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denken, voelen en handelen. We doen dat met betrekking tot een specifi ek domein: 
antisociaal gedrag en de houding ten opzichte van geweld.

3. Op zoek naar een verklaring voor consumptieafhankelijkheid

Er zijn geen duidelijke theorieën voorhanden die de mate van consumptieafhankelijk-
heid verklaren. Uit de theorieën betreffende de opkomst van de consumptiemaatschap-
pij, alsook vanuit de sociale controletheorie, kan men evenwel een aantal hypothesen 
distilleren. We sommen deze hier op, geven aan hoe we de betrokken variabelen meten 
en gaan dan over tot het toetsen van de aldus geformuleerde hypothesen.

3.1 Manipuleerbaarheid door een gebrek aan kritische afstand

We signaleerden al dat heel wat auteurs consumptieafhankelijkheid beschouwen als een 
vorm van manipuleerbaarheid. In publicaties als Consuming Life (2007) van Zygmund 
Bauman, La société de consommation (1970) van Jean Baudrillard en De infantiele con-
sument (2007) van Benjamin Barber wordt de consument voorgesteld als een hulpeloos, 
passief slachtoffer dat genadeloos wordt gemanipuleerd door de reclame. De consump-
tie in haar geheel, als aggregaat, wordt vaak beschouwd als de willoze reactie op de 
manipulatie van de consument (Preteceilli & Terrail, 1985). Volgens sommige auteurs 
zijn het mensen met een zwakke capaciteit tot kritische afstand die daar het eerst voor 
vallen. Berger en Ward (2010) suggereren in dat verband, en in navolging van Bourdieu, 
dat cultureel kapitaal een belangrijke rol speelt in de mate waarin men gevoelig is voor 
verleidingen in de consumptiesfeer. Mensen met een beperkte hoeveelheid cultureel ka-
pitaal zouden veel meer geneigd zijn opvallende en bekende merken te kopen die luxe 
en materiële overvloed etaleren, terwijl mensen met véél cultureel kapitaal de voorkeur 
geven aan subtiele signalen, waarmee ze zich kunnen onderscheiden van anderen. An-
dere auteurs menen daarentegen dat de consumptiemaatschappij iederéén transformeert 
in een kritiekloze consument, ongeacht de capaciteit tot kritische afstand waarover men 
beschikt. Baudrillard (1970) bijvoorbeeld betreurt dat het consumentistische ethos greep 
krijgt op álle domeinen van het sociale leven, waardoor we niet langer ‘vrij’ kunnen den-
ken. Hij beschrijft de moderne consumptiemaatschappij als tiranniek, totalitair en on-
derdrukkend. Verzet is onmogelijk, want de consumptie-ethiek overheerst alles (1970).

Dergelijke stellingen zijn een echo van literaire modellen als Huxleys Brave New World 
en van klassiekers als Tocquevilles De la démocratie en Amerique, waarin het spook-
beeld van een nieuw en zacht soort despotisme wordt opgeroepen. Zij bouwen ook 
verder op de invloedrijke theorieën van Horkheimer en Adorno (2002 [1947]). In een 
hoofdstuk van Dialectik der Aufklärung – waarvoor vooral Adorno tekende – wordt de 
invloed van de ‘cultuurindustrie’ geschetst, een complex geheel van entertainment, 
vrije tijd, commercie, lifestyle, massamedia en reclame dat manipulatief vormgeeft aan 
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de moderne consument. Door de werking van de cultuurindustrie en de massacultuur 
was de moderne consument volgens Adorno gedoemd te verworden tot een passieve, 
gedachteloze koper van goederen die op massale schaal geproduceerd worden. Grote 
delen van die kritiek werden overgenomen en gepopulariseerd door de zogeheten ‘te-
gencultuur’ van de jaren zestig, die beschouwd kan worden als een poging om met de 
consumptieafhankelijkheid te breken, maar die – volgens de opvallende analyse van 
Thomas Frank (1997) in The Conquest of Cool – in dat opzicht jammerlijk is mislukt. 
Verschillende elementen van de tegencultuur konden gemakkelijk als thema’s door de 
reclame worden gerecupereerd en, veel belangrijker nog, de sterke nadruk op vrijheid, 
autonomie, rebellie en authenticiteit bleek de reclamewereld op het lijf geschreven 
en heeft de consumptieafhankelijkheid nog verder aangezwengeld. Precies het ‘sub-
versieve’ en het ‘rebelse’ element van de toenmalige tegencultuur bleek namelijk de 
magische formule waarmee het consumentisme elke moderne tegenbeweging in zich 
kon opnemen. Allerhande grote merken voorzagen zich van een jong, hip, rebels en 
non-conformistisch imago en ontwikkelden reclames waarin hun product geassocieerd 
werd met vrijheid, authenticiteit en rebellie. De tegencultuur wordt dan veeleer gang-
maker van het kapitalisme van de begeerte dan rem op de consumptiecultuur.

Een implicatie van de band die gelegd wordt tussen consumptieafhankelijkheid en ma-
nipulatie is wel dat mensen met minder kritische zin, minder cognitieve capaciteit tot 
kritische afstand, minder cultureel kapitaal, sneller het slachtoffer worden van manipu-
latie. Dat lijkt alleszins een implicatie van de stellingen van Adorno (1947), Baudrillard 
(1970), Bauman (2007) en Barber (2007). Of, om het met de slogan van klerenfabrikant 
Diesel te zeggen: “Smart may have the brains, but stupid has the balls... be stupid.” 
De analyse van Frank (1997) suggereert het tegendeel: de opstandigheid van de jeugd 
tijdens de jaren zestig beperkte zich immers tot een uiterst kleine minderheid van de 
jongeren die naar de universiteit gingen (Judt, 2010, p. 93). Maar zélfs deze kritische 
beweging – die hoofdzakelijk uit intellectuelen en studenten bestond – droeg (welis-
waar onbedoeld) bij tot het verspreiden van de consumptieafhankelijkheid. Uit deze 
vaststelling volgt de hypothese dat een capaciteit tot kritische afstand niet noodzakelijk 
een lager niveau van consumptieafhankelijkheid impliceert.

Deze tegengestelde hypothesen kunnen worden getoetst op basis van variabelen zoals 
de leeftijd, de onderwijsvorm, het bissen op school en het aantal gekregen B-attesten. 
Indien de capaciteit tot kritische afstand een rol speelt, verwachten we minder con-
sumptieafhankelijkheid naarmate de jongere ouder (en wijzer) is, niet heeft gebist, 
geen B-attest heeft gekregen en in het aso zit.

3.2 Manipuleerbaarheid door het streven naar autonomie

De theorie van de symbolische samenleving beschouwt consumptieafhankelijkheid als 
een van de nieuwe vormen van gedragssturing (Elchardus, 2009). Naarmate oudere 
vormen van gedragssturing – zoals gestrengheid in de leer, traditie, de dreiging van 
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schaarste en gehoorzaamheid – kracht verloren, namen nieuwe vormen hun plaats 
in: onderwijs, massamedia, therapie, reclame en het kapitalisme van de begeerte. De 
nieuwe vorm van controle steunt enerzijds op die instellingen (hun expansie en de 
groei van de kennis en technieken waarop ze steunen), anderzijds op de groei van 
een bepaalde opvatting van het zelf als een autonoom kiezend subject (Elchardus & 
De Keere, 2011). Het geloof in de autonome keuze verhoogt de invloed van de nieuwe 
controlemechanismen, vooral van de mechanismen die inspelen op de vrije keuze, 
zoals de massamedia, de reclame en de wereld van de consumptie. We verwachten 
daarom dat mensen die geloven in de mogelijkheid en wenselijkheid van individuele 
autonomie, vatbaarder zullen zijn voor consumptieafhankelijkheid.

In Consuming Life verwoordt Bauman (2007) een gelijkaardige verwachting. De con-
sumptiemaatschappij kan volgens hem enkel blijven bestaan zolang ze erin slaagt de 
behoeften van haar leden niet te bevredigen. De behoeften moeten eindeloos en dus on-
bevredigbaar zijn. Dat wordt bereikt via de constante druk om ‘uniek’ en authentiek te 
zijn. ‘Een individu zijn’ in de postmoderne samenleving vereist volgens Bauman anders 
te zijn dan ieder ander. Deze nadruk op uniciteit, eigenlijk een facet van autonomie, is 
voor Bauman dan ook een cruciale voorwaarde van consumptieafhankelijkheid.

Het geloof in autonomie wordt gemeten via een schaal van autonomiestreven. We ver-
wachten dat de mate van consumptieafhankelijkheid hoger ligt naarmate de jongeren 
hoger scoren op deze schaal (zie bijlage voor deze schaal).

3.3 Onderdompeling

Men kan verwachten dat de consumptieafhankelijkheid hoger is naarmate mensen 
meer ondergedompeld zijn in een commerciële sfeer, waarin de kans groot is geconfron-
teerd te worden met reclameboodschappen en een positieve, aanmoedigende houding 
tegenover consumptie. Het gaat hier waarschijnlijk om een wederzijdse beïnvloeding. 
Consumptieafhankelijke jongeren zullen gemakkelijker commerciële en reclamerijke 
omgevingen opzoeken en het contact met die omgevingen zal de consumptieafhanke-
lijkheid wellicht nog verhogen.

Het bestaan van dat verband kan met de beschikbare data op drie manieren worden 
onderzocht. Twee daarvan hebben betrekking op gedrag, meer bepaald de vrijetijdsbe-
steding en de mediavoorkeur. De derde betreft de woonplaats. We bespreken eerst de 
indicatoren die steunen op gedrag.

In de JOP-monitor werd de vrijetijdsbesteding bevraagd aan de hand van 27 items, 
waarvan de jongeren dienden aan te geven hoe vaak ze deze activiteit verrichten. Op 
basis van deze 27 items trachten we vervolgens een aantal ‘dimensies’ te construeren, 
die verschillende coherente vormen van vrijetijdsbesteding groeperen. We doen dat 
aan de hand van een factoranalyse. Een factoranalyse met varimax-rotatie geeft initieel 
zeven dimensies aan. Na het verwijderen van items die op geen enkele dimensie la-
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den59 en na verdere analyse worden vijf dimensies weerhouden60 (zie tabel 5.3). Dat 
worden de schalen ‘Commercieel’ (eigenwaarde 3.454; verklaarde variantie 24.68%), 
‘Huiselijk’ (eigenwaarde 1.917; verklaarde variantie 13.69%), ‘Formeel’ (eigenwaarde 
1.302; verklaarde variantie 9.30%), ‘Creatief’ (eigenwaarde 1.266; verklaarde variantie 
9.05%) en ‘Sport en spel’ (eigenwaarde 1.077; verklaarde variantie 7.69%).

Tabel 5.3. Ladingen en betrouwbaarheid van de vrijetijdsschalen.

‘Commer-
cieel’

‘Huiselijk’ ‘Formeel’ ‘Creatief’ ‘Sport en 
spel’

Naar fuiven in de buurt gaan .783 -.026 .229 .065 -.016

Naar een megadansevenement gaan (bv. 
I Love Techno, Groove City, Laundry Day, 
Tomorrowland, City Parade, ...)

.835 -.086 .054 .058 .015

Uitgaan in discotheken of (mega)dancings 
(bv. Fuse, La Rocca, Illusion, Refl ex, ...)

.814 -.010 -.031 -.071 .023

Naar een muziekfestival of muziekconcert 
gaan (bv. Pukkelpop, Werchter, Graspop, 
Dour, ...)

.703 -.042 .114 .320 .008

Op café gaan .636 .018 .051 .086 .105

Dingen samen met het gezin doen (met 
ouders, broers/zussen, grootouders, ...)

-.028 .799 .031 .073 .099

Klusjes thuis (opruimen, gras afmaaien, 
kuisen, afwassen, dingen repareren, ...)

-.113 .705 .117 -.009 -.218

Op bezoek gaan bij familieleden .029 .778 -.044 -.006 .154

Deelnemen aan activiteiten van een jeugd-
beweging (bv. Chiro, scouts, KLJ, KSA, ...)

.123 -.037 .808 .115 .021

Deelnemen aan het verenigingsleven .109 .123 .787 .025 .093

Zelf een muziekinstrument bespelen (bv. 
gitaar, piano, drums, viool, ...) of muziek 
maken als dj

.023 -.071 .160 .828 .092

Creatieve hobby’s (schilderen, fotografi e, 
muziek, knutselen, ...)

.230 .148 -.021 .788 -.081

Gamen, computerspelletjes spelen (bv. 
Playstation, Xbox, Wii, internetspelletjes, ...)

-.067 .004 -.075 -.007 .838

Naar een sportwedstrijd gaan kijken .201 .072 .266 .029 .681

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

3.454
24.68%

.824

1.917
13.69%

.646

1.302
9.30%

.568

1.266
9.05%

.556

1.077
7.69%

.401

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

59.  De items die geëlimineerd werden, zijn: afspreken met je lief, sporten (niet in clubverband), technische 
hobby’s, bij vrienden thuis zitten, met vrienden naar het shoppingcentrum of de winkelstraat gaan, naar muziek 
luisteren, culturele activiteiten, een boek of strip lezen ter ontspanning, tv kijken, gamehalls of lunaparken bezoeken 
in het stadscentrum, met mijn uiterlijk bezig zijn, uitrusten/niets doen, met vrienden sms’en of bellen.

60.  Omdat in de verdere analyses variabelen worden opgenomen die niet in de eerste graad werden bevraagd, 
worden hier de vrijetijdsschalen gepresenteerd die gegenereerd werden uit het databestand met uitsluitend leerlingen 
van de tweede en derde graad.
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Als we deze vijf vrijetijdsdimensies in beschouwing nemen, kunnen we stellen dat de 
eerste dimensie zich het meest in de ‘commerciële’ sfeer situeert: naar fuiven gaan, 
naar dansevenementen en muziekfestivals gaan, uitgaan in discotheken, enzovoort. 
De dimensies ‘formeel’ (deelnemen aan het verenigingsleven of aan activiteiten van 
een jeugdbeweging) en ‘creatief’ (muziek spelen, creatieve hobby’s) vormen duidelijk 
een onderdeel van de niet-commerciële vrijetijdsbesteding. In deze dimensies van 
het vrijetijdsaanbod worden jongeren immers educatief of deskundig begeleid. In de 
dimensie ‘huiselijk’ vormt het gezin de kern van de vrijetijdsactiviteiten: jongeren die 
hoog scoren op deze schaal, brengen hun tijd voornamelijk door in gezinsverband 
(dingen met het gezin doen, op bezoek gaan bij familieleden, enzovoort). Tot slot 
is er nog de dimensie ‘sport en spel’ (naar een sportwedstrijd gaan kijken, gamen). 
Hoewel deze inhoudelijk ook tot de ‘commerciële vrijetijdsbesteding’ gerekend kan 
worden, beschouwen we de eerste dimensie ‘commercieel’ – onder andere door het 
hogere aantal items – als een betrouwbaardere indicator voor ‘commerciële vrijetijds-
besteding’.

Naast de vrijetijdsbesteding werd ook gepeild naar de mediavoorkeur: aan de jongeren 
werd gevraagd hun favoriete tijdschrift, krant, radiozender en televisiezender aan te 
duiden. Doorgaans wordt op basis van deze vier vragen een CATPCA-schaal geconstru-
eerd, waarin zich een tegenstelling aftekent tussen een elitaire versus een populaire 
mediavoorkeur. In dit hoofdstuk construeren we deze schaal slechts op basis van twee 
vragen (het favoriete tijdschrift en de favoriete televisiezender). We doen dat om het 
aantal missings te beperken: de vragen met betrekking tot mediavoorkeuren bevon-
den zich namelijk net in het midden van de vragenlijst, waardoor veel jongeren die 
niet hebben ingevuld.61 Om het aantal ontbrekende waarden te beperken, werd ervoor 
geopteerd de schaal te construeren op basis van twee in plaats van vier vragen. Een 
hoge score op deze schaal verwijst naar een voorkeur voor populaire media, een lage 
(negatieve) score naar een voorkeur voor elitaire media.

Omdat de onderzoeksbevolking bestaat uit de leerlingen in het Nederlandstalige secun-
dair onderwijs in Brussel, kunnen we een onderscheid maken tussen de jongeren die 
in Brussel (de 19 gemeenten) wonen en de anderen. Brussel is immers een ‘geglobali-
seerde’ stad gekenmerkt door een grote ongelijkheid, door de simultane aanwezigheid 
van een zeer koopkrachtig publiek en een onderklasse. Het is ook een stad met een 
groot aantal winkels en een bijzonder sterk uitgebouwd kapitalisme van de begeerte. 
Men kan verwachten dat de jongeren die in een dergelijke omgeving opgroeien, meer 
consumptieafhankelijk zullen zijn dan de anderen.

61.  Voor meer informatie over de non-respons, zie hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, 
Roggemans & Siongers).
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3.4 Identiteit als verantwoordingsstrategie

De consumptieafhankelijkheid van jongeren uit de hier onderzochte leeftijdsgroep kan 
zich in daadwerkelijke consumptie uitdrukken via de geldbeugel van de ouders. Aange-
zien heel wat jongeren, zoals duidelijk blijkt uit de schaal (tabel 5.1), een zekere druk 
ervaren om de juiste goederen en merken te hebben, is er kans dat dit tot spanningen 
leidt met de ouders. De schaal waarmee de mate van opvolging van de ouders wordt 
gemeten (zie bijlage), verwijst zeer expliciet naar de omgang met geld en gaat na of 
de ouders vragen stellen over wat wordt gedaan met het geld dat zij hun kinderen 
toestoppen. De kans is daarom groot dat jongeren die, volgens de hier gehanteerde 
maatstaf, sterk worden opgevolgd door hun ouders, zullen grijpen naar de identiteit 
om hun consumptiegedrag te verantwoorden. De hedendaagse cultuur erkent immers 
het recht op authenticiteit, uniciteit en identiteit – precies op die erkenning berust 
het kapitalisme van de begeerte. Dat betekent dat jongeren die tegenover hun ouders 
hun consumptiegedrag moeten verantwoorden, waarschijnlijk zullen grijpen naar een 
argumentarium dat hun consumptie verantwoordt in termen van ‘erbij horen’, ‘niet 
uitgesloten worden’, ‘zichzelf kunnen zijn’ en dergelijke. We verwachten daarom dat 
opgevolgd worden door de ouders, althans zoals hier gemeten, zal bijdragen tot con-
sumptieafhankelijkheid. De mate waarin jongeren door hun ouders worden opgevolgd, 
werd bevraagd aan de hand van zes uitspraken. Op basis van deze items werd vervol-
gens een somschaal (0-100) geconstrueerd. Deze geeft aan in welke mate vaders en 
moeders op de hoogte zijn van wat hun kinderen doen (zie bijlage voor deze schaal).

3.5 Een verschuiving van identiteit

Als het door onder meer Baudrillard (1970) verdedigde argument dat consumptieaf-
hankelijkheid andere identiteiten vervangt, correct is, zouden we moeten zien dat de 
consumptiegebonden identiteit sterker is waar andere identiteiten zijn afgezwakt, min-
der beslag leggen op de emoties van een persoon. In dat geval zou men kunnen ver-
wachten dat consumptieafhankelijkheid sterker is bij ongelovigen en bij mensen die 
niet sociaal participeren en dus aan het lidmaatschap van verenigingen en bewegingen 
geen identiteit kunnen ontlenen.

In de monitor werd het lidmaatschap van verenigingen bevraagd door aan de respon-
denten 18 verschillende soorten verenigingen voor te leggen. Voor elk type vereniging 
werd gevraagd of men er ‘nooit lid’ van was, of ‘vroeger lid’, ‘nu passief lid’ of ‘nu 
actief lid’.62 We hanteren het actieve lidmaatschap63 van minstens één type vereniging 
als voorwaarde om te kunnen spreken van een solide ‘groepsidentiteit’.

62.  Voor meer informatie over deze variabele: zie hoofdstuk 3 ‘Brusselse jongeren in het verenigingsleven’ 
(Herbots).

63.  In de vragenlijst werd aan de respondenten verduidelijkt dat actief lidmaatschap deelname aan de activi-
teiten van de vereniging vereist.
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De ‘religieuze identiteit’ werd geconstrueerd op basis van de vraag naar levensbe-
schouwelijke betrokkenheid. Enkel degenen die in deze vraag aangaven ‘gelovig en 
praktiserend’ te zijn – ongeacht binnen welke religie – worden in de verdere analyses 
beschouwd als ‘religieus sterk betrokkenen’ met een solide groepsidentiteit. Prakti-
serende gelovigen nemen immers op regelmatige basis deel aan rituelen waarin hun 
religieuze identiteit herhaaldelijk bevestigd wordt.

3.6 Toets van de hypothesen

Een kritische zin, die steunt op een grotere cognitieve capaciteit, blijkt – in tegenstel-
ling tot wat een aantal auteurs suggereeert – geen invloed te hebben op de consump-
tieafhankelijkheid. Het aantal keren dat men gebist heeft, noch het aantal B-attesten 
dat men heeft gekregen, noch de onderwijsvorm heeft een signifi cant effect op de 
consumptieafhankelijkheid. Enkel de leeftijd heeft een effect in de verwachte richting, 
maar dat is onvoldoende om de stelling over cognitieve capaciteit en kritische afstand 
te beamen. Drie van de vier hypothesen die worden afgeleid van die stelling, dienen te 
worden verworpen. Wel blijkt de consumptieafhankelijkheid af te zwakken naarmate 
de jongeren ouder worden. Vooral de jongsten blijken vatbaar voor consumptie als 
identiteit.

De verwachting dat autonomiestreven bijdraagt tot consumptieafhankelijkheid, wordt 
bevestigd. Naarmate men meent meer zichzelf te moeten zijn, los van de verwachtin-
gen van de anderen, wordt men meer afhankelijk van consumptiegoederen om erbij 
te horen. Ook het baden in een reclamerijke sfeer en een commerciële vrijetijdsbe-
steding dragen bij tot consumptieafhankelijkheid. Jongeren die frequenter uitgaan in 
discotheken, op café gaan, naar megadansevenementen en muziekfestivals gaan, zijn 
meer consumptieafhankelijk. Waarschijnlijk gaat het hier om een wisselwerking, een 
kanalisering naar bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding op basis van de consump-
tieafhankelijkheid en een aanzwengelen van de consumptieafhankelijkheid op basis 
van die activiteiten. Het al dan niet wonen in een van de 19 Brusselse gemeenten heeft 
geen invloed op de mate van consumptieafhankelijkheid. Jongeren die in Brussel wo-
nen, zijn niet meer of niet minder afhankelijk van consumptie dan hun leeftijdsgenoten 
die niet in Brussel wonen. Ook de mediavoorkeur heeft geen effect.

De opvolging van de ouders, gemeten aan de hand van een schaal met veel aandacht 
voor controle over de besteding van het zakgeld, draagt bij tot consumptieafhankelijk-
heid. Dat dient, zoals gesuggereerd in de hypothesevorming, hoogstwaarschijnlijk te 
worden verklaard als een gevolg van een verantwoordingsstrategie. De jongeren die 
frequent hun uitgaven moeten verantwoorden, zullen daarvoor terugvallen op een cul-
tureel erkende verantwoordingsstrategie: dit consumptieartikel drukt uit wie ik ben, 
het is een middel tegen uitsluiting, het is nodig om erbij te horen. Het is waarschijnlijk 
dat de frequent gebruikte verantwoordingsstrategieën uiteindelijk mee de identiteit be-
palen.
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De op onder meer Baudrillard gesteunde stelling dat een rond consumptie opgebouwde 
identiteit andere identiteiten verdringt of in de plaats komt van andere identiteiten, 
wordt niet bevestigd. Op basis van die stelling werd verwacht dat sterk religieus betrok-
ken personen en deelnemers aan het verenigingsleven minder consumptieafhankelijk 
zouden zijn. Het tegendeel blijkt het geval: actieve deelnemers aan het verenigingsleven 
zijn meer consumptieafhankelijk en religieus betrokkenen zijn de meest consumptie-
afhankelijken van alle levensbeschouwelijke groepen. Het is mogelijk dat het kapita-
lisme van de begeerte zo sterk in onze samenleving is doorgedrongen, dat elke vorm 
van betrokkenheid, elke vorm van ontmoeten van mensen en van sociale interactie, 
bijdraagt tot het consumptieafhankelijk maken van die betrokkenheid. Jongeren die 
andere jongeren op een regelmatige basis ontmoeten, ongeacht de aanleiding tot die 
ontmoeting, lijken de samenhorigheid die aldus ontstaat, ook te koppelen aan gedeelde 
consumptie.

Om na te gaan of consumptieafhankelijkheid bepaalde sociaal-economische groepen 
meer treft dan andere, wordt in model 2 (tabel 5.4) ook gecontroleerd voor het geslacht 
van de jongere, het opleidingspeil van de ouders en de mate waarin het gezin, volgens 
de jongere, fi nancieel kan rondkomen. De inkomenssituatie en het opleidingspeil van 
de ouders blijken geen effect te hebben. Dat bevestigt het vermoeden dat consumptie-
afhankelijkheid in onze samenleving niet sterk aan bepaalde voorwaarden gebonden 
is en mensen uit alle sociale lagen van de bevolking bereikt. Wél zien we dat jongens 
consumptieafhankelijker zijn dan meisjes. Het is mogelijk dat dit een gevolg is van hun 
grotere gevoeligheid voor groepsdruk. Waarschijnlijk vinden jongens het belangrijker 
‘erbij te horen’.

In termen van de geformuleerde hypothesen zien we dat de consumptieafhankelijkheid 
groter is naarmate men gelooft de eigen autonomie te kunnen en moeten realiseren en 
de vrije tijd doorbrengt in een commerciële sfeer. Verder blijken jongens ook gevoeliger 
dan meisjes, neemt de consumptieafhankelijkheid af met de leeftijd, maar toe met de 
mate van sociale participatie en de religieuze betrokkenheid. De sociaal-economische 
en sociaal-culturele status van het gezin van herkomst heeft geen effect.64

64.  Ook het effect van de mate waarin men de vragenlijst volledig invulde, werd getoetst. Dat bleek evenwel geen 
signifi cant effect te hebben op de consumptieafhankelijkheid en wordt om die reden niet weergegeven in tabel 5.4.
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Tabel 5.4.  ‘Consumptieafhankelijkheid’ bij jongeren uit de tweede en derde graad van het Brusselse 
Nederlandstalige onderwijs: bètacoëffi ciënten uit de meervoudige regressieanalyse (N = 
926-1677).65

Model 1
(N = 926-1677)

β

Model 2
(N = 926-1677)

β

Model 3
(N = 926-1620)

β

Leeftijd (in jaar) -.093* -.098* -.108**

Minstens eenmaal gebist (Ref. cat: nooit gebist) -.026 (n.s.) -.036 (n.s.)

Minstens eenmaal B-attest gekregen (Ref. cat: 
nooit B-attest gekregen)

-.036 (n.s.) -.040 (n.s.)

Onderwijsvorm (Ref. cat: aso)

tso .063 (n.s.) .063 (n.s.)

bso .057 (n.s.) .066 (n.s.)

Somschaal Autonomiestreven .113** .085* .093**

Vrijetijdsdimensie ‘Commercieel’ .185*** .195*** .193***

Populaire mediavoorkeur .041 (n.s.) .061 (n.s.)

Wonen in Brussel (Ref. cat: niet wonen in 
Brussel)

-.011 (n.s.)

Opvolging door de ouders .106** .110** .109**

Religieuze betrokkenheid (Ref. cat: sterk
betrokkenen)

Randgelovigen en twijfelaars -.013 (n.s.) .003 (n.s.) .000 (n.s.)

Vrijzinnigen -.100** -.086* -.107**

Niet-gelovigen en ongeïnteresseerden -.130*** -.129*** -.145***

Nu actief lid van vereniging (Ref. cat: nu geen 
actief lid van vereniging)

.107** .085* .069*

Jongen (Ref. cat: meisje) .183*** .173***

Minstens één ouder met hoger diploma (Ref. 
cat: geen ouder met hoger diploma)

-.041 (n.s.)

Lage subjectieve koopkracht -.060 (n.s.)

Adjusted R2 .086 .119 .114

*p<.05; **p<.01; ***p<.001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

65.  Omdat slechts 2.37% van de totale variatie in de consumptieafhankelijkheidsschaal verklaard kan worden 
door de verschillen tussen de onderscheiden scholen – en bijgevolg 97.63% van de variatie verklaard wordt door 
verschillen tussen de individuen – werd geopteerd om hier geen multilevelanalyse toe te passen.
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4. Identiteit, voelen, denken en doen

Het bestaan van identiteitsstreven en identiteitsbewustzijn via consumptie zegt nog 
niets over het effect van die identiteit. Denken, voelen en handelen mensen die con-
sumptieafhankelijk zijn anders dan de anderen? Waarschijnlijk consumeren ze meer 
en op een andere manier. Dat kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden 
nagegaan en zou, mocht dat wel het geval zijn, niet zo verrassend en belangwekkend 
zijn. Boeiender is het na te gaan of consumptieafhankelijkheid andere gevolgen heeft.

We exploreren hier een aantal mogelijke gevolgen, onder meer op basis van Mertons 
anomietheorie (1968). Deze theorie – die de aandacht richt op het veld van gesanc-
tioneerde verwachtingen – is eigenlijk een sociale controletheorie. Merton (1968) be-
schrijft een veld (een samenleving) waarin mensen zich sanctioneerbaar maken door 
zich bepaalde doelen eigen te maken. Om deze doelen te kunnen bereiken, voorziet de 
samenleving in een aantal middelen. Via dit aanbod van legitieme doelen en middelen 
wordt het gedrag van individuen sociaal gecontroleerd en binnen bepaalde perken ge-
houden. Voor sommige mensen vertoont dit systeem echter anomie66: zij ervaren een 
systematische discrepantie tussen enerzijds de criteria van succes die in een cultuur 
worden voorgehouden, en anderzijds de wettelijke en toelaatbare middelen die men 
krijgt om dat succes na te streven. Mensen die zich in dergelijke anomische situaties be-
vinden, hebben volgens Merton een grotere kans om criminele middelen te gebruiken 
om dat succes na te streven. Die theorie werd verder uitgebouwd door erop te wijzen 
dat groepen in anomische situaties al erg vroeg beseffen dat zij het in deze samenleving 
moeilijk zullen krijgen. Hierdoor gaan zij zich verenigen in subculturen waarin zij hun 
eigen normen en waarden cultiveren, en waarin niet-conform en crimineel gedrag po-
sitief worden gewaardeerd. De sociale controle gaat dan als het ware averechts werken 
als een soort stimulerend systeem dat aanzet tot criminaliteit (1968, p. 195-199). Toe-
gepast op de consumptiesfeer, kunnen we bepaalde producten en merken defi niëren 
als de doelen die men nastreeft: consumptieafhankelijkheid maakt van consumptiearti-
kelen immers voorwaarden van het behoren tot een bepaalde groep. Het nagestreefde 
lidmaatschap, de gewaardeerde verbondenheid en het ‘horen bij’ – doorgaans belang-
rijke doelen voor mensen – worden op die manier afhankelijk van de mogelijkheid zich 
de nodige goederen aan te schaffen. Op basis van deze theorie kunnen we verwachten 
dat consumptieafhankelijkheid zal leiden tot afwijkend gedrag. Als er zich rond de 
consumptieafhankelijkheid subculturen vormen, dan kunnen we verwachten dat er 
een rechtstreekse band is tussen die afhankelijkheid en afwijkend gedrag. De anomie-
stelling van Merton suggereert echter ook dat afwijkend gedrag vooral zal optreden als 
er een discrepantie is tussen de doelen en de middelen, in dit geval tussen de consump-
tieafhankelijkheid van de jongere en de koopkracht van zijn of haar gezin.

66.  Een hardnekkig misverstand brengt het anomiebegrip van Merton en dat van Durkheim met elkaar in ver-
band. Dezelfde term wordt door die twee auteurs echter in een heel verschillende betekenis gebruikt.
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Scheerer en Hess (1997) beroepen zich op Merton om eveneens een band te leggen 
tussen het kapitalisme van de begeerte en afwijkend gedrag. Het eerste omschrijven 
ze als volgt: “... people are increasingly doing everything there is to be done in order 
to be able to afford their dream car, their dream vacation, and their dream house and 
the like” (1997, p. 108-109). Deze begeerte kan in bepaalde omstandigheden leiden tot 
afwijkend gedrag: “The endless creation of needs ... creates at the same time an endless 
dissatisfaction – and, thus the motivation to do away with restrictions or barriers on the 
road to achievement and to take illegitimate and illegal short cuts” (1997, p. 120). Van 
de systematische productie van onvrede verwacht men dat zij de kans op afwijkend ge-
drag verhoogt en dat dit laatste nog groter zal zijn, delinquente vormen zal aannemen, 
als de discrepantie tussen doelen en (legitieme) middelen groot wordt.

Gelijkaardige verwachtingen worden ook geformuleerd door Hayward en Yar (2006), 
die menen dat er een verband bestaat tussen consumptieafhankelijkheid en delinquen-
tie. Zij schrijven dat toe aan een ‘overidentifi catie’ met consumptiegoederen (dat is een 
sterke nadruk op het goed als doel omdat het een middel tot identiteit is). De moeilijk-
heid om de identiteit te verwezenlijken kan leiden tot zowel antisociaal gedrag als een 
reactie op gekrenkte identiteitsgevoelens als tot crimineel gedrag als een manier om 
toch de middelen te verwerven om de identiteit te kunnen verwezenlijken. Hayward en 
Yar (2006) achten een dergelijk gedrag erg plausibel omdat volgens hen de consump-
tieafhankelijkheid veel groter is onder sociaal-economisch gedepriveerde jongeren. Een 
verwachting die, zoals we al observeerden in de vorige sectie, niet door onze data 
wordt bevestigd. Omdat zij een dergelijk verband vermoeden, spreken Hayward en Yar 
(2006) van een groep jongeren die ‘sociaal en economisch’ is uitgesloten, maar tegelij-
kertijd ‘cultureel en commercieel’ is ingesloten omdat zij dagelijks blootgesteld zijn aan 
de verleidingen van de consumptiecultuur. Hayward en Yar (2006) argumenteren om-
wille van deze reden dat deze jongeren zowel onderdrukt als verleid worden. Dat is een 
mooie manier om weer te geven wat Merton (1968) omschreef als de cultureel gedefi ni-
eerde doelen en de economisch of institutioneel ontzegde middelen. Volgens Hayward 
en Yar (2006) heeft dat bovendien gevolgen voor de manier waarop we jongerendelin-
quentie in een grootstedelijke context moeten interpreteren. Als er inderdaad een ver-
band kan worden vastgesteld tussen enerzijds economische deprivatie gecombineerd 
met een hoge graad van consumptieafhankelijkheid, en anderzijds de mate waarin men 
antisociaal en delinquent gedrag vertoont, dan moet delinquentie niet langer worden 
verklaard op basis van schoolse verwachtingen (die niet kunnen worden ingelost), 
maar in termen van verwachtingen in de consumptiesfeer. Onze cultuur legt vandaag 
immers veel meer nadruk op hedonisme en expressiviteit dan op werk en discipline. 
De moderne consumptiecultuur draagt dus – volgens deze hypothese althans – in grote 
mate bij aan de problematiek van de grootstedelijke criminaliteit. De identiteit of street 
credibility van een jongere draait immers om het kledingmerk dat hij draagt (Burberry, 
Gucci, Timberland, Prada, Chanel, ...), de drank die hij nuttigt (Courvoisier, Hennessy) 
en de uitgebouwde, opgefokte auto’s waarmee hij zich verplaatst. De merken staan 
voor een succesvolle stijl van leven. Ze bieden een omvattende identiteit. Antisociaal 
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gedrag moet desgevallend niet langer strikt worden opgevat vanuit een traditionele op-
tiek, als een wanhopige daad van armoede of vanuit een rebellie ‘tegen het systeem’. 
Integendeel, antisociaal en delinquent gedrag zijn dan het gevolg van een streven naar 
een identiteit van dingen.

Hoewel Hayward en Yar (2006) hun stellingen niet toetsen aan de hand van empirisch 
materiaal, kunnen we toch – op basis van hun redenering, alsook de mertoniaanse ano-
mietheorie waarop deze terug te voeren is – vermoeden dat (1) consumptieafhankelijk-
heid gemakkelijk leidt tot antisociaal en delinquent gedrag en (2) dat in het bijzonder 
doet als er een discrepantie is tussen nagestreefde consumptiedoelen en beschikbare 
middelen. We toetsen die verwachtingen, ten eerste door na te gaan of er een verband 
is tussen consumptieafhankelijkheid en die gevolgen, en daarna door na te gaan of er 
een verband is wanneer een hoge consumptieafhankelijkheid gepaard gaat met een 
beperkte beschikbaarheid van materiële middelen.

In de JOP-monitor zijn er verschillende indicatoren van afwijkend gedrag beschikbaar: 
de mate waarin men geweld tolereert, het vertonen van storend gedrag of agressie 
in de klas en het aantal gepleegde delicten in het afgelopen jaar. Ten eerste is er een 
schaal die – aan de hand van vier uitspraken – meet in welke mate men vindt dat 
geweld ‘moet kunnen’ of ‘hoort bij de normale gang van zaken’ (zie bijlage voor deze 
schaal). Jongeren die hoog scoren op deze schaal, zijn van mening dat geweld moet 
kunnen. Een andere indicator van antisociaal gedrag is de mate waarin men zich 
agressief of antisociaal gedraagt in de klas. Dat gedrag werd gemeten aan de hand 
van vier uitspraken, die samen een schaal vormen (zie bijlage voor deze schaal). Een 
hoge score op deze schaal verwijst naar een hogere mate van antisociaal gedrag in de 
klas. Tot slot gebruiken we nog een derde indicator voor antisociaal gedrag, namelijk 
het plegen van delinquente feiten. Aan de respondenten werd voor tien verschillende 
delicten67 gevraagd of – en hoe vaak – zij deze tijdens het afgelopen jaar hadden 
gepleegd. Deze vraag omvat zowel kleine delicten (spijbelen op school, zwartrijden 
met het openbaar vervoer, enzovoort) als zwaardere vormen van delinquentie (zoals 
drugs dealen, inbreken of iemand zwaar verwonden). Spijbelen en zwartrijden laten 
we evenwel buiten beschouwing, omdat ze erg veel voorkomen en omdat ze niet echt 
een ‘delicttype’ vormen. Van de overige delicten werd een somvariabele geconstru-
eerd, die weergeeft hoeveel van deze delicten men tijdens het afgelopen jaar heeft 
gepleegd.

In de onderstaande analyses zal worden nagegaan in welke mate deze drie verschil-
lende vormen van antisociaal gedrag beïnvloed worden door enerzijds de consump-
tieafhankelijkheid, anderzijds de spanning tussen consumptieafhankelijkheid en fi -

67.  De bevraagde delicten zijn: zwartrijden met het openbaar vervoer, spijbelen op school, iets met opzet stuk-
gemaakt of beschadigd, wapendracht, drugs dealen, iemand zodanig in elkaar slaan dat hij/zij verwondingen opliep, 
iets stelen dat minder dan 5 euro waard is, iets stelen dat meer dan 5 euro waard is, iemand lastigvallen of bedreigen 
op straat, ergens inbreken met de bedoeling iets waardevols te stelen.
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nanciële mogelijkheden (zoals gemeten op basis van de subjectieve perceptie van het 
gezinsinkomen). Daarna controleren we de geobserveerde verbanden voor de geïdenti-
fi ceerde determinanten van de consumptieafhankelijkheid (leeftijd, autonomiestreven, 
commerciële vrijetijdsbesteding, opvolging door de ouders, religieuze betrokkenheid, 
sociale participatie en geslacht).

4.1 Consumptieafhankelijkheid en afwijkend gedrag

Om te beginnen, toetsen we de invloed van consumptieafhankelijkheid op de drie in-
dicatoren van afwijkend gedrag (tabellen 5.5, 5.6 en 5.7).68

Tabel 5.5.  De invloed van consumptieafhankelijkheid op de ‘somschaal geweld’: bètacoëffi ciënten uit de 
meervoudige regressieanalyse (N = 926-1620).69

Model 1
(N = 1219-1341) β

Model 2
(N = 926-1620) β

Model 3
(N = 926-1620) β

Somschaal consumptie .204*** .149*** .085*

Leeftijd (in jaar) -.060 (n.s.) -.085*

Somschaal Autonomiestreven .234*** .193***

Vrijetijdsdimensie ‘Commercieel’ .110** .169***

Opvolging door de ouders -.018 (n.s.) -.013 (n.s.)

Religieuze betrokkenheid (Ref. cat: 
sterk
betrokkenen)

Randgelovigen en twijfelaars -.019 (n.s.)

Vrijzinnigen -.103**

Niet-gelovigen en ongeïnteresseerden -.086*

Nu actief lid van vereniging (Ref. cat: 
nu geen actief lid van vereniging)

-.045 (n.s.)

Jongen (Ref. cat: meisje) .278***

Adjusted R2 .041 .108 .185

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

68.  Voor elke afhankelijke variabele werd ook nagegaan of er een invloed uitgaat van de mate waarin men de 
vragenlijst heeft ingevuld (veel ontbrekende antwoorden of niet). Deze variabele bleek echter geen signifi cante voor-
speller voor de indicatoren van antisociaal gedrag en wordt daarom niet weergegeven in de tabellen.

69.  Omdat slechts 5.35% van de totale variatie in de houding tegenover geweld verklaard kan worden door 
verschillen tussen de onderscheiden scholen – en bijgevolg 94.65% van de variatie verklaard wordt door verschillen 
tussen de individuen – werd geopteerd om hier geen multilevelanalyse toe te passen. 
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Tabel 5.6.  De invloed van consumptieafhankelijkheid op de ‘somschaal antisociaal gedrag in de klas’: 
bètacoëffi ciënten uit de meervoudige regressieanalyse (N = 926-1620).70

Model 1
(N = 1246-1341) β

Model 2
(N = 926-1620) β

Model 3
(N = 926-1620) β

Somschaal consumptie .196*** .142*** .091*
Leeftijd (in jaar) -.062 (n.s.) -.075*
Somschaal Autonomiestreven .238*** .209***
Vrijetijdsdimensie ‘Commercieel’ .148*** .163***
Opvolging door de ouders -.077* -.068*
Religieuze betrokkenheid (Ref. cat: 
sterk betrokkenen)
Randgelovigen en twijfelaars .039 (n.s.)
Vrijzinnigen -.069 (n.s.)
Niet-gelovigen en ongeïnteresseerden -.004 (n.s.)
Nu actief lid van vereniging (Ref. cat: 
nu geen actief lid van vereniging)

.050 (n.s.)

Jongen (Ref. cat: meisje) .225***
Adjusted R2 .037 .124 .177

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 5.7.  De invloed van consumptieafhankelijkheid op de ‘het aantal gepleegde delicten’: bètacoëf-
fi ciënten uit de meervoudige regressieanalyse (N = 926-1620).71

Model 1
(N = 1341-1506) β

Model 2
(N = 926-1620) β

Model 3
(N = 926-1620) β

Somschaal consumptie .063* -.001 (n.s.) -.047 (n.s.)
Leeftijd (in jaar) .018 (n.s.) .004 (n.s.)
Somschaal Autonomiestreven .215*** .186***
Vrijetijdsdimensie ‘Commercieel’ .243*** .265***
Opvolging door de ouders -.022 (n.s.) -.014 (n.s.)
Religieuze betrokkenheid (Ref. cat: 
sterk betrokkenen)
Randgelovigen en twijfelaars .016 (n.s.)
Vrijzinnigen -.066 (n.s.)
Niet-gelovigen en ongeïnteresseerden -.012 (n.s.)
Nu actief lid van vereniging (Ref. cat: 
nu geen actief lid van vereniging)

.012 (n.s.)

Jongen (Ref. cat: meisje) .212***
Adjusted R2 .003 .116 .157

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

70.  Omdat slechts 5.46% van de totale variatie in het antisociale gedrag in de klas verklaard kan worden door 
de verschillen tussen de onderscheiden scholen – en bijgevolg 94.54% van de variatie verklaard wordt door verschil-
len tussen de individuen – werd geopteerd om hier geen multilevelanalyse toe te passen.

71.  Omdat slechts 2.82% van de totale variatie in het aantal gepleegde delicten verklaard kan worden door de 
verschillen tussen de onderscheiden scholen – en bijgevolg 97.18% van de variatie verklaard wordt door verschillen 
tussen de individuen – werd geopteerd om hier geen multilevelanalyse toe te passen.
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Uit modellen 1 van tabellen 5.5, 5.6 en 5.7 blijkt dat er een verband is tussen con-
sumptieafhankelijkheid en afwijkend gedrag. Dat verband is vrij sterk wat de tolerantie 
van geweld (β = .20) en antisociaal gedrag op school (β = .20) betreft, en zwak voor 
delinquent gedrag (β = .06). Als we controleren voor al de variabelen waarvan werd 
vastgesteld dat ze de consumptieafhankelijkheid beïnvloeden, zien we dat het zwakke 
effect op delinquentie verdwijnt (niet-signifi cant wordt). De effecten op de houding ten 
opzichte van geweld en het antisociale gedrag op school blijven echter bestaan, ook al 
worden ze sterk afgezwakt. Iets meer dan de helft van het oorspronkelijk vastgestelde 
verband tussen consumptieafhankelijkheid en tolerantie van geweld en antisociaal ge-
drag wordt verklaard door voornamelijk het autonomiestreven, een commerciële vrije-
tijdsbesteding en het geslacht (jongen zijn).

4.2  Afwijkend gedrag en de discrepantie tussen consumptieafhankelijkheid en 
koopkracht

In een tweede hypothese stelden we voorop dat consumptieafhankelijkheid gemakkelijk 
zou leiden tot afwijkend gedrag als ze gepaard gaat met een beperkte beschikbaarheid 
van fi nanciële middelen. We toetsen deze hypothese voor elk van de drie indicatoren 
van afwijkend gedrag (tabellen 5.8, 5.9 en 5.10). De combinatie van consumptieafhan-
kelijkheid met een gebrek aan middelen wordt in de analyses geïntroduceerd door mid-
del van een interactieterm, die het product vormt van consumptieafhankelijkheid en de 
mate waarin men vindt dat het eigen gezin moeilijk fi nancieel rondkomt.72

Een hoge mate van consumptieafhankelijkheid gecombineerd met een lage koopkracht 
van het gezin gaat gepaard met de drie vormen van afwijkend gedrag. Het verband is 
betrekkelijk sterk in het geval van tolerantie van geweld (β = .21), zwakker voor an-
tisociaal en delinquent gedrag (telkens β = .12). Na controle voor de determinanten 
van consumptieafhankelijkheid is het verband met antisociaal gedrag op school niet 
langer signifi cant. Er blijven dan wel signifi cante rechtstreekse effecten voor de toleran-
tie van geweld (β = .15) en delinquent gedrag (β = .07) bestaan. Ook hier wordt het 
oorspronkelijke verband ten dele, voor zowat een derde, verklaard door het geslacht 
(jongen zijn), het autonomiestreven en een commerciële vrijetijdsbesteding.

72.  Voor iedere indicator werd ook getoetst of er een effect uitging van de mate waarin de respondent de enquête 
had ingevuld. Deze had enkel een signifi cant effect op de houding tegenover geweld (tabel 5.8), maar niet op antisoci-
aal gedrag in de klas of het aantal gepleegde delicten, en wordt daarom niet weergegeven in de betreffende tabellen.
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Tabel 5.8.  De invloed van consumptieafhankelijkheid gecombineerd met economische deprivatie op de 
‘somschaal geweld’: bètacoëffi ciënten uit de meervoudige regressieanalyse (N = 926-1677).

Model 1
(N = 958-1219)

β

Model 2
(N = 926-1620)

β

Model 3
(N = 926-1620)

β

Model 4
(N = 926-1677)

β
Consumptieafhankelijkheid* lage 
subjectieve koopkracht

.213*** .178*** .144*** .147***

Leeftijd (in jaar) -.079* -.096** -.092**

Somschaal Autonomiestreven .227*** .184*** .177***

Vrijetijdsdimensie ‘Commercieel’ .129*** .177*** .181***

Opvolging door de ouders -.002 (n.s.) -.003 (n.s.) -.005 (n.s.)

Religieuze betrokkenheid (Ref. cat: 
sterk betrokkenen)

Randgelovigen en twijfelaars -.019 (n.s.) -.010 (n.s.)

Vrijzinnigen -.108** -.103**

Niet-gelovigen en ongeïnteresseerden -.076* -.068 (n.s.)

Nu actief lid van vereniging (Ref. 
cat: nu geen actief lid van vereniging)

-.037 (n.s.) -.028 (n.s.)

Jongen (Ref. cat: meisje) .279*** .275***

Maximum 10% missings (Ref. cat: 
meer dan 10% missings)

-.072*

Adjusted R2 .044 .119 .199 .203

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 5.9.  De invloed van consumptieafhankelijkheid gecombineerd met economische deprivatie op 
de ‘somschaal antisociaal gedrag in de klas’: bètacoëffi ciënten uit de meervoudige regres-
sieanalyse (N = 926-1620).

Model 1
(N = 958-1246)

β

Model 2
(N = 926-1620)

β

Model 3
(N = 926-1620)

β
Consumptieafhankelijkheid*lage subjectieve 
koopkracht

.122*** .083* .064 (n.s.)

Leeftijd (in jaar) -.078* -.086*

Somschaal Autonomiestreven .244*** .209***

Vrijetijdsdimensie ‘Commercieel’ .168*** .176***

Opvolging door de ouders -.060 (n.s.) -.058 (n.s.)

Religieuze betrokkenheid (Ref. cat: sterk
betrokkenen)

Randgelovigen en twijfelaars .039 (n.s.)

Vrijzinnigen -.077*

Niet-gelovigen en ongeïnteresseerden -.008 (n.s.)

Nu actief lid van vereniging (Ref. cat: nu geen 
actief lid van vereniging)

.057 (n.s.)

Jongen (Ref. cat: meisje) .235***

Adjusted R2 .014 .112 .173

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Consumptieafhankelijkheid als dusdanig laat haar invloed gelden op de tolerantie ten 
opzichte van geweld en antisociaal gedrag op school, maar heeft geen rechtstreekse 
invloed op delinquent gedrag. De discrepantie tussen consumptieafhankelijkheid en 
koopkracht heeft daarentegen wel een effect op de delinquentie en de houding ten 
opzichte van geweld, maar niet op antisociaal gedrag op school. Dat zou erop kunnen 
wijzen dat de tendens tot afwijkend gedrag – die verbonden is aan consumptieafhan-
kelijkheid – hardere vormen aanneemt als anomie in de Mertoniaanse betekenis, als 
een discrepantie tussen de nagestreefde consumptiegoederen en de legitieme middelen 
om die te verwerven, optreedt.

Tabel 5.10.  De invloed van consumptieafhankelijkheid gecombineerd met economische deprivatie op 
het ‘aantal gepleegde delicten’: bètacoëffi ciënten uit de meervoudige regressieanalyse (N 
= 926-1620).

Model 1
(N = 958-1246)

β

Model 2
(N = 926-1620)

β

Model 3
(N = 926-1620)

β

Consumptieafhankelijkheid*lage subjectieve 
koopkracht

.123*** .084* .069*

Leeftijd (in jaar) .016 (n.s.) .008 (n.s.)

Somschaal Autonomiestreven .203*** .174***

Vrijetijdsdimensie ‘Commercieel’ .241*** .252***

Opvolging door de ouders -.024 (n.s.) -.019 (n.s.)

Religieuze betrokkenheid (Ref. cat: sterk
betrokkenen)

Randgelovigen en twijfelaars .017 (n.s.)

Vrijzinnigen -.059 (n.s.)

Niet-gelovigen en ongeïnteresseerden .006 (n.s.)

Nu actief lid van vereniging (Ref. cat: nu geen 
actief lid van vereniging)

.010 (n.s.)

Jongen (Ref. cat: meisje) .197***

Adjusted R2 .014 .123 .159

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; (n.s.) = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de geobserveerde rechtstreekse effecten van 
consumptieafhankelijkheid en de discrepantie zeer bescheiden zijn, met uitzondering 
van het effect van de discrepantie op de houding ten opzichte van geweld (β = .15). 
De invloed op afwijkend gedrag blijkt in feite uit te gaan van de cluster van samenhan-
gende houdingen en gedragingen: consumptieafhankelijkheid, autonomiestreven en 
een commerciële vrijetijdsbesteding.
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5. Besluit

Het uitgangspunt van dit hoofdstuk is dat het leven in een consumptiemaatschappij 
niet alleen een hoog volume van consumptie veronderstelt, maar ook een kapitalisme 
van de begeerte, dat is een andere relatie tot de dingen, een andere band tussen het zelf 
en objecten, tussen identiteit en objecten.

Aangezien identiteitsvorming vooral plaatsvindt tijdens de adolescentie, werd bij de 
Brusselse jongeren gepeild naar de mate waarin zij het nodig achten bepaalde goederen 
of merken te consumeren om ‘erbij te kunnen horen’. De schaal die werd geconstru-
eerd om deze houding te meten, noemen we ‘consumptieafhankelijkheid’. Het voor-
deel van het meten is dat het nuance zichtbaar maakt. Grote delen van de literatuur 
over de aard van consumptie en van de consumptiemaatschappij worden getekend 
door misplaatste homogenisering. Een belangrijk kenmerk wordt, zonder de ballast 
van empirische waarneming, enkel opgestuwd door het enthousiasme van de auteur, 
meteen veralgemeend over de hele bevolking alsof deze uitermate homogeen is in 
termen van dat kenmerk. Legio zijn de auteurs die stellen dat onze samenleving – en 
iedereen daarin – beheerst wordt door een consumentistisch ethos. De meest extreme 
voorbeelden van een dergelijke misplaatste homogenisering vindt men bij Bauman. 
Probeert men te meten, dan stelt men vast dat de jongeren sterk verdeeld zijn in hun 
mate van consumptieafhankelijkheid. Zowat 30% van hen kan worden beschouwd 
als sterk afhankelijk, 30% als matig afhankelijk en 40% als zwak afhankelijk. Voor de 
sterk consumptieafhankelijke jongeren blijkt er echter een zware druk uit te gaan van 
die identiteit: de behoefte aan bepaalde goederen om erbij te horen en niet te worden 
uitgesloten, wordt door hen sterk aangevoeld.

Vervolgens onderzochten we hoe en in welke mate die variatie in consumptieafhanke-
lijkheid kan worden verklaard. Op basis van de literatuur werd een aantal hypothesen 
geformuleerd en getoetst. De eerste hypothese – die stelde dat een lager vermogen tot 
kritische afstand leidt tot een hogere consumptieafhankelijkheid – kon op basis van 
onze data niet worden bevestigd. Consumptieafhankelijkheid blijkt in onze samenle-
ving niet sterk aan bepaalde cognitieve voorwaarden te zijn gebonden en bereikt even-
zeer de jongeren die op basis van hun onderwijsloopbaan als cognitief vaardig kunnen 
worden beschouwd.

Een tweede en voor onze benaderingswijze heel centrale hypothese voorspelt een ef-
fect van autonomiestreven op consumptieafhankelijkheid. Deze hypothese kadert in 
de theorie van de symbolische samenleving en stelt dat het streven naar autonomie, 
authenticiteit, uniciteit, ... de manier is waarmee de traditionele sturingsmechanismen 
(gezag, leer, traditie, ...) buitenspel worden gezet, maar waarmee tevens de vatbaar-
heid voor nieuwe sturingsmechanismen zoals het kapitalisme van de begeerte wordt 
vergroot. Deze hypothese werd bevestigd. Jongeren die geloven in de wenselijkheid 
en mogelijkheid van individuele autonomie, blijken gevoeliger voor de verleidingen 
van de consumptie. Dat verband valt ook van de reclame zelf af te lezen. Heel fre-
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quent wordt zeer expliciet geappelleerd aan de ‘vrije’ keuze en het ‘authentieke zelf’. 
Denk maar aan reclameslogans zoals “Think different” (Apple), “Drive different, drive 
Chrysler” (Chrysler), “Dare to be different!” (Ellegirl), “Drive your way” (Hyundai) of 
“Design your own life” (Ikea).

In een derde hypothese werd vooropgesteld dat het vertoeven in reclamerijke en com-
merciële omgevingen de consumptieafhankelijkheid zou verhogen. Deze hypothese 
werd getoetst aan de hand van de mediavoorkeur en de vrijetijdsbesteding. Met be-
trekking tot de vrijetijdsbesteding werd inderdaad vastgesteld dat een commerciële 
vrijetijdsbesteding (zoals uitgaan in discoteken, op café gaan, megadansevenemen-
ten bijwonen, enzovoort) de consumptieafhankelijkheid verhoogt. Een commerciële 
mediavoorkeur bleek daarentegen geen signifi cante rol te spelen, het wonen in het 
hoofdstedelijke gebied evenmin. Waarschijnlijk is de afstand tussen de Rand en de 
19 gemeenten zo klein dat de jongeren die in de Rand wonen, evenzeer met de com-
merciële sfeer van de hoofdstad worden geconfronteerd als de jongeren die in de 19 
gemeenten leven.

De vierde hypothese, waarin wordt verwacht dat een sterke opvolging door de ouders 
bijdraagt tot de consumptieafhankelijkheid, werd door onze gegevens bevestigd: hoe 
meer jongeren het gevoel hebben dat ze door hun ouders worden opgevolgd, hoe hoger 
hun score op de consumptieafhankelijkheidsschaal. Jongeren die hun consumptiege-
drag moeten verantwoorden tegenover hun ouders, zijn vermoedelijk meer geneigd 
zich hiervoor te beroepen op een argumentarium dat past bij de symbolische samen-
leving en dat hun consumptiegedrag verantwoordt in termen van ‘zichzelf zijn’, ‘erbij 
horen’, ‘niet uitgesloten worden’.

De laatste hypothese, die vooral steunt op het werk van Baudrillard en waarin con-
sumptieafhankelijkheid geacht werd hoog te zijn bij jongeren zonder een solide 
groepsidentiteit, werd niet bevestigd. Integendeel, jongeren die actief deelnemen aan 
het verenigingsleven en jongeren met een sterke levensbeschouwelijke identiteit sco-
ren signifi cant hoger op de consumptieafhankelijkheidsschaal dan jongeren die zich 
niet engageren binnen een levensbeschouwelijke of sociaal-culturele collectiviteit. 
Voor die vaststellingen suggereren we de ad-hocverklaring dat consumptieafhanke-
lijkheid in onze samenleving niet sterk gebonden is aan bepaalde sociale condities 
en in feite mensen uit alle mogelijke geledingen van de samenleving kan bereiken. 
Daarom is de kans groot dat jongeren die frequent met elkaar contact hebben en een 
groepsidentiteit ontwikkelen, deze ook in levensstijlelementen zullen uitdrukken en 
alzo consumptieafhankelijk zullen worden. Consistent met die visie is ook de vast-
stelling dat belangrijke sociale condities, zoals het onderwijspeil van de ouders en de 
fi nanciële toestand van het gezin, geen effect hebben op de consumptieafhankelijk-
heid.

Tot slot werd ook nagegaan of consumptieafhankelijkheid gepaard gaat met afwijkend 
gedrag en of dat verband sterker is als een hoge mate van consumptieafhankelijkheid 
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gepaard gaat met een lage koopkracht. Verschillende auteurs suggereren een dergelijk 
verband (Merton, 1968; Scheerer & Hess, 1997; Hayward & Yar, 2006). Dat verband 
bestaat en is betrekkelijk sterk voor een positieve houding ten opzichte van geweld en 
de frequentie van antisociaal gedrag op school. Voor delinquentie bestaat het enkel als 
er een discrepantie is tussen consumptieafhankelijkheid en koopkracht. Een groot deel 
van die verbanden wordt echter verklaard door de samenhang tussen consumptieaf-
hankelijkheid, autonomiestreven, een commerciële vrijetijdsbesteding en het geslacht. 
Jongens zijn meer consumptieafhankelijk en stellen ook frequenter het afwijkende ge-
drag. Toch blijven er zwakke directe effecten bestaan van consumptieafhankelijkheid 
op de tolerantie van geweld en het antisociale gedrag op school en van de discrepantie 
tussen consumptieafhankelijkheid en koopkracht op de aanvaarding van geweld en 
delinquent gedrag. Het kapitalisme van de begeerte oefent een zware druk uit op onge-
veer een derde van de jongeren, en wie die druk voelt, is meer geneigd tot het vertonen 
van antisociaal en delinquent gedrag.
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6. Bijlagen

Tabel 5.11. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘autonomiestreven’.

Lading Alpha

Ik doe in de eerste plaats mijn eigen zin. Wat de anderen daarvan denken,
kan mij niet veel schelen

.726 .760

Ik doe mijn eigen zin en daarmee uit .696 .768

Ik wil niet aan regels gebonden zijn .719 .763

Zowel binnenshuis als buitenshuis trek ik me niets aan van de gebruiken en 
gewoonten in de samenleving

.739 .761

Ik wil zelf kunnen uitmaken wat mag en niet mag .660 .776

Jezelf zijn betekent: geen rekening moeten houden met de samenleving .698 .771

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

2.99
49.95%

.798

Tabel 5.12. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘opvolging door vader en moeder’.

Items Lading Alpha

Mijn moeder vraagt altijd waar ik naartoe ga als ik uitga .709 .792

Mijn moeder wil weten wie mijn vrienden zijn .740 .786

Mijn moeder vraagt waar ik mijn geld aan uitgeef .759 .781

Mijn vader vraagt altijd waar ik naartoe ga als ik uitga .660 .798

Mijn vader wil weten wie mijn vrienden zijn .727 .780

Mijn vader vraagt waar ik mijn geld aan uitgeef .738 .778

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

3.13
52.27

.815

Tabel 5.13. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘tolerantie van geweld’.

Lading Alpha

Zonder geweld zou alles veel saaier zijn .841 .746

Je moet geweld gebruiken om respect te krijgen .813 .765

Een beetje geweld hoort gewoon bij het zich amuseren .809 .767

Het is volkomen normaal dat jongens zichzelf willen bewijzen door met 
anderen te vechten

.757 .800

Eigenwaarde
Verklaarde Variantie
Cronbach α

2.59
64.89%

.816
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Tabel 5.14. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘antisociaal gedrag in de klas’.

Lading Alpha

Ik stoor soms met opzet de leerkrachten tijdens het lesgeven .830 .744

Ik pest soms andere leerlingen op deze school .802 .765

Ik ben op school soms brutaal tegen de leerkrachten .793 .769

Ik heb in de loop van dit of vorig schooljaar wel eens dingen op school
met opzet vernield of beschadigd

.777 .779

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

2.56
64.08%

.813



6. Brusselse jongeren over andere culturen: van 
vijand tot lief

Jessy Siongers

1. Inleiding

In Brussel leven naar schatting zo’n 170 verschillende nationaliteiten met elkaar sa-
men (Deboosere, Eggerickx, Van Hecke & Wayens, 2009; Loopmans & Kesteloot, 2009). 
Bovendien wordt de samenstelling van de Brusselse populatie alsmaar diverser. Deze 
sterke culturele heterogeniteit kenmerkt tevens het Brusselse onderwijs, wat al bleek 
in hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ (Roggemans, Elchardus & Siongers). 
Het percentage leerlingen waarvan minstens een van beide ouders niet van Belgische 
origine is, bedraagt in deze steekproef van Brusselse scholen maar liefst 71%. Bij ruim 
twee derde van deze groep, of 48% van de jongeren uit de steekproef, zijn beide ouders 
van niet-Belgische origine.

De groep jongeren die niet van Belgische origine is, vormt bovendien geen homogene 
populatie naar nationale en etnische achtergrond. Wel is een aanzienlijk deel van deze 
jongeren van Marokkaanse herkomst: 34% van de bevraagde jongeren heeft een vader 
of een moeder van Marokkaanse origine. Deze culturele melange brengt tevens mee dat 
de levensbeschouwelijke samenstelling van de jongeren in de Brusselse scholen heel 
sterk verschilt van deze die we vaststellen in de scholen elders in het land. Maar liefst 
44.5% van de jongeren noemt zichzelf moslim. Ter vergelijking, in een representatieve 
bevraging van vierdejaarsleerlingen in Vlaamse scholen in 2010 noemde 5.2% zich 
moslim (databank ICCS, voor technische gegevens zie: De Groof, Franck, Elchardus & 
Kavadias, 2010). Hoewel het aandeel jongeren van vreemde origine ook wel varieert 
binnen de Brusselse scholen, blijken op één (kleine) school na alle scholen uit de 
steekproef een duidelijke etnische mix te vertonen. Naast deze etnische diversiteit is 
er tevens een sterke taaldiversiteit. Slechts 31.4% van de leerlingen spreekt doorgaans 
Nederlands met zijn vader of moeder. Dat gegeven bemoeilijkte de afname van de JOP-
monitor in de Brusselse scholen, maar biedt op het vlak van onderzoek naar multicul-
turele relaties een zeer interessante uitvalsbasis.

De meeste studies naar etnische vooroordelen, alsook het gros van de theorieën daar-
omtrent, focussen op de houdingen van de dominante groep, de ‘autochtonen’, ten 
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aanzien van ‘de anderen’, de allochtonen of vreemdelingen, in het algemeen (Stephan, 
Boniecki, Ybarra, Bettencourt, Ervin, Jackson, McNatt & Renfro, 2002). De ‘vreemde-
ling’ wordt niet gedifferentieerd. Daarnaast vormt de houding van de allochtonen zelf 
tegenover de autochtonen, alsook de houding van de verschillende etnische groepen 
binnen de groep van allochtonen tegenover elkaar nooit het studieobject. In studies die 
representativiteit op Vlaams niveau nastreven, heeft het ook weinig zin om etnische 
houdingen of vooroordelen ruimer en gedifferentieerd te bekijken.73 Het percentage res-
pondenten met een niet-Vlaamse of niet-Belgische herkomst is namelijk zo laag dat er 
geen betrouwbare uitspraken over kunnen worden gedaan. De Brusselse multiculturele 
situatie biedt wel die mogelijkheid en vereist ook een meer gedifferentieerde benade-
ring. Etnische groepen hanteren de vermeende negatieve attitudes van de andere groep 
immers vaak om hun eigen attitudes ten aanzien van deze andere groep te legitimeren 
(Stephan et al., 2002). Een juiste kijk op interetnische relaties en vooroordelen vereist 
dan ook dat vooroordelen aan beide kanten worden bestudeerd. In dit hoofdstuk be-
studeren we daarom de etnische voorkeuren en vooroordelen van zowel jongeren van 
Belgische origine als van jongeren van vreemde origine.

2. Van sociale afstand tot sociale intimiteit: de studie van intergroepsrelaties

In onderzoek naar etnische vooroordelen van de (grotere) autochtone groep ten aan-
zien van de (kleinere) allochtone groep worden deze houdingen doorgaans gemeten 
door respondenten meerdere stellingen over de allochtone groep − zoals ‘migranten 
profi teren van de sociale zekerheid’ of ‘moslims zijn een bedreiging voor onze cultuur 
en gebruiken’ − te laten beoordelen. Indien we simultaan de wederzijdse vooroor-
delen van verschillende etnische of religieuze groepen willen meten, is die methode 
noch effi ciënt noch wenselijk.74 Een goed en veelgebruikt alternatief voor de klassieke 
bevragingsmethode vormt de sociale-afstandenmaat (Bogardus, 1925a & 1925b). Op 
deze maat drukken respondenten de intimiteit uit die men bereid is te accepteren of 
goed te keuren in interacties die men onderhoudt met de leden van andere groepen 
(verder outgroepen genoemd). Bogardus zelf onderscheidde zeven gradaties van soci-
ale afstand, gaande van een lid van de desbetreffende groep niet toelaten tot het land, 
over het acceptabel vinden een dergelijk persoon tot buur te hebben, tot het mogelijk 
achten ermee te huwen. Daarbij wordt aangenomen dat elk volgend niveau het voor-
gaande veronderstelt. Men gaat er dus van uit dat iemand die aangeeft met een lid van 

73.  Daarnaast is het uiteraard ook niet zo verwonderlijk dat sociale wetenschappers vooral geïnteresseerd wa-
ren in de houdingen van meerderheidsgroepen ten aanzien van minderheidsgroepen, aangezien negatieve attitudes 
en gedragingen ernstige gevolgen gehad hebben voor minderheidsgroepen.

74.  In dat geval zouden we immers een uitzonderlijk groot aantal items nodig hebben. Bovendien zouden we 
om interviewmoeheid te voorkomen ook variatie in de items moeten brengen, die de vergelijkbaarheid van de ant-
woorden voor de verschillende te beoordelen groepen weer in het gedrang brengt. 
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de andere groep te willen huwen, ook bereid zal zijn om vriendschappelijke contacten 
met deze persoon aan te gaan, hem of haar als buur te hebben, enzovoort.

Het peilen naar dergelijke relatievoorkeuren wordt door bepaalde auteurs als meer 
neutraal beschouwd dan het voorleggen van stellingen die etnische vooroordelen in-
houden. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de wens om zich niet te binden met een 
welbepaalde groep zich tevens voordoet wanneer openlijke negatieve attitudes zwak 
of niet-bestaande zijn. Onderzoek toont immers aan dat onbevooroordeelde mensen 
dezelfde voorkeuren kunnen hebben als bevooroordeelde mensen (Hagendoorn, 2007). 
Het peilen naar voorkeuren in de omgang met andere groepen is aldus representatief 
voor een meer subtiele vorm van racisme.

Verschillende studies naar sociale afstanden in onder meer de Verenigde Staten, Ca-
nada, Zuid-Afrika en Nederland geven aan dat wanneer groepen geordend dienen te 
worden als meer of minder ‘aantrekkelijke’ sociale partners, er een duidelijke sociale 
consensus over deze ordening bestaat (Hagendoorn, 1995; Parrillo & Donoghue, 2005; 
Smith & Dempsey, 1983; Verkuyten & Kinket, 2003). Aan de top van deze hiërarchie 
bevinden zich de positief gestereotypeerde Noord-Europeanen, gevolgd door Zuid- en 
Oost-Europeanen. Aziaten en nog meer de Afrikanen nemen een lage plaats in in de 
hiërarchie. Op basis van de bevraging van sociale afstanden heeft een aantal onder-
zoekers dan ook de zoektocht naar etnische hiërarchieën ingezet. Deze etnische hi-
ërarchieën houden volgens Hagendoorn (2007) drie kenmerken in. Ten eerste is er 
steeds een duidelijke voorkeur voor de eigen groep, de ingroep. Ten tweede bestaat er 
binnen de ingroep steeds een consensus over de ordening van de outgroepen op het 
vlak van gewenste sociale intimiteit dan wel afstand. Maar daarnaast, en ten derde, 
wordt er tevens een intergroepsconsensus gevonden over de etnische hiërarchie of, 
met andere woorden, een consensus over deze hiërarchie over verschillende groepen 
heen. Minderheidsgroepen blijken immers, ondanks hun ondergeschikte positie, deze 
hiërarchie doorgaans te aanvaarden. Weaver (2008) stelt echter dat de etnische hiërar-
chie die in deze studies wordt gevonden en de grote intergroepsconsensus die eraan 
wordt verbonden, een artefact is van de steekproeftrekking en dat deze volledig toe te 
schrijven is aan het feit dat al deze steekproeven hoofdzakelijk uit blanke responden-
ten bestaan. In plaats van sociale afstanden in kaart te brengen door het samenvoegen 
van verschillende etnische groepen, heeft hij vijf verschillende groepen vergeleken in 
hun beoordeling van de andere groepen. Hij concludeerde uit deze vergelijking dat 
elke etnische groep er haar eigen hiërarchie op na hield, waarbij de eigen groep zich 
aan de top van de hiërarchie bevond en signifi cant positiever werd beoordeeld dan alle 
andere groepen. Hiermee benadrukt Weaver (2008) ook meteen een andere tekortko-
ming van heel wat onderzoek naar etnische rangordes. Ondanks de mogelijkheden die 
de sociale-afstandenmaat biedt, beperkt het onderzoek naar intergroepsattitudes en 
sociale afstanden zich doorgaans tot de attitudes van blanken ten aanzien van andere 
etnische groepen. De Brusselse context met zijn grote diversiteit aan etnische en religi-
euze groepen biedt een uitstekende gegevensbron om een bijdrage te leveren aan deze 
discussie.
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3. Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk willen we op basis van de Brusselse JOP-monitor de intergroeps-
attitudes bij zowel autochtone als allochtone jongeren bestuderen. De doelstelling 
van dit hoofdstuk is vooral beschrijvend van aard en bestaat erin om intergroeps-
relaties − of althans de mate waarin men bereid is deze aan te gaan − vanuit een 
multidimensionaal perspectief te bestuderen. We bekijken de sociale afstanden met 
verschillende etnische en geloofsgroepen bij Brusselse jongeren75 en gaan na welke 
ordening zich daarbij aftekent bij jongeren in Nederlandstalige Brusselse scholen. 
We zullen daarbij jongeren van diverse herkomst onderscheiden en nagaan of de ge-
wenste sociale afstanden en hiërarchieën verschillen naargelang de herkomst van de 
jongeren. In een tweede deel van dit hoofdstuk zal nagegaan worden of we op basis 
van factoranalyses verschillende dimensies kunnen onderscheiden in deze sociale 
afstanden.

Om deze intergroepsrelaties bij de Brusselse schoolgaande jeugd te bestuderen de-
den we eveneens een beroep op Bogardus’ sociale-afstandenmaat. De leerlingen uit de 
Brusselse scholen kregen een beperkte lijst van 16 nationaliteiten/etnische groepen/
levensbeschouwelijke groepen voorgelegd (zie tabel 6.1). Er werd de leerlingen ge-
vraagd voor elke groep aan te geven tot welke soort relatie men bereid zou zijn met een 
‘gemiddeld’ lid van die bevolkingsgroep. Er werd expliciet vermeld het oordeel niet te 
baseren op de beste of slechtste leden van die bevolkingsgroep die men ooit heeft ge-
kend. De meest verregaande relatie diende aangeduid te worden, waarbij de volgende 
opties werden voorgelegd:

Ik zou ze niet toelaten tot mijn land. –
Ik zou bereid zijn ze uitsluitend als bezoeker in mijn land te hebben. –
Ik zou bereid zijn ze als burger van mijn land te hebben. –
Ik zou bereid zijn ermee samen te werken. –
Ik zou bereid zijn ze in mijn straat als buren te hebben. –
Ik zou bereid zijn ze in mijn persoonlijke vriendenkring op te nemen. –
Ik zou bereid zijn ermee te huwen. –

Bogardus zelf vroeg alle contactvormen waartoe men bereid was, aan te kruisen. Aan-
gezien al meerdere studies het ordinale en cumulatieve karakter van de Bogardusschaal 
hebben aangetoond, hebben we ervoor geopteerd om de ordinaliteit vooraf op te leg-
gen omdat deze manier van bevragen eenvoudiger is voor de jongste respondenten. 
Om diezelfde reden werden de oorspronkelijke antwoordcategorieën omgekeerd. Strikt 
genomen werd in de Brusselse JOP-monitor dan ook niet zozeer de sociale afstand 
bevraagd maar de bereidheid tot sociale ‘intimiteit’ of contacten.

75.  De data uit de Brusselse JOP-monitor zijn representatief voor de jongeren die les volgen in het Nederlands-
talige secundair onderwijs in Brussel. Wanneer het in dit hoofdstuk over ‘Brusselse jongeren’ gaat, wordt dan ook 
deze groep bedoeld.
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4. Een algemene kijk op intergroepsrelaties bij Brusselse jongeren

Leggen we de 16 onderscheiden groepen voor aan de leerlingen in de Nederlandstalige 
Brusselse scholen, dan valt meteen de sterk verschillende beoordeling van de onder-
scheiden groepen op (tabel 6.1; fi guur 6.1). Het zijn niet zozeer onze noorder- of zui-
derburen die naar hier emigreren of de Italianen die zich hier vestigden met de eerste 
migratiegolf die de Brusselse jongeren wat wantrouwig en afkeurend aankijken; zij 
prijken namelijk helemaal in de top. De gemiddelde score op de zevenpuntenschaal die 
de bereidheid tot sociale contacten meet, bedraagt bijvoorbeeld 4.8 voor de Italianen 
en 4.7 voor de Nederlanders. Ze worden daarin op de voet gevolgd door Afrikanen, 
Turken en Marokkanen. De sociale afstand blijkt groter met Aziaten en personen uit 
de Oostbloklanden en is het grootst met Romagroepen. De mate waarin men sociale 
contacten met Vlamingen wenst aan te gaan, ligt signifi cant hoger dan voor alle andere 
groepen.

Tabel 6.1.  De bereidheid van Brusselse jongeren tot sociale contacten met etnische en religieuze groe-
pen: gemiddelde scores (1-7) en verschillen met de bereidheid tot sociale contacten met 
Vlamingen.

 Verschillen

N Gem. T Df Sign.

Nationaliteiten/etnische groepen

Vlamingen 1834 5.12 -- -- --

Walen 1820 4.89 8.164 1812 ***

Italianen 1810 4.80 7.472 1796 ***

Afrikanen 1814 4.68 10.541 1800 ***

Nederlanders 1817 4.68 12.495 1805 ***

Marokkanen 1819 4.60 9.150 1799 ***

Turken 1817 4.45 12.360 1800 ***

Aziaten 1796 4.28 18.635 1783 ***

Polen 1799 4.02 24.393 1783 ***

Bulgaren 1801 3.74 29.783 1784 ***

Koerden 1796 3.62 30.339 1779 ***

Romazigeuners 1799 3.48 33.058 1782 ***

Geloofsovertuigingen

Katholieken 1794 4.98 3.534 1784 ***

Niet-gelovigen 1792 4.89 6.192 1780 ***

Moslims 1819 4.84 4.922 1796 ***

Joden 1798 3.82 28.737 1782 ***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Dat blijkt ook wanneer wordt gekeken naar het percentage jongeren dat aangeeft met 
deze groepen vriendschapsbanden te willen aangaan of zelfs − uiteraard op latere leef-
tijd − het mogelijk acht ermee te huwen. Terwijl om en bij 50% bereid is tot ‘intieme’ 
(vriendschap-huwen) relaties met Vlamingen, Marokkanen, Walen en Italianen, is nog 
geen kwart van de respondenten bereid dergelijke relaties aan te gaan met Koerden en Ro-
mazigeuners (de volledige tabel met alle percentages is terug te vinden in de bijlagen).
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Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Figuur 6.1.  Percentage jongeren dat bereid is de desbetreffende groep in de persoonlijke vriendenkring 
op te nemen of ermee te huwen (N = 1792).

5.  De bereidheid tot intergroepsrelaties gemeten bij verschillende etnische 
groepen

In het voorgaande portret werd weergegeven hoe een ‘gemiddelde’ jongere uit het 
Brusselse Nederlandstalige onderwijs staat ten opzichte van verschillende etnische en 
levensbeschouwelijke groepen. Zo wordt wel duidelijk welke groepen vaak gemeden 
zullen worden door Brusselse jongeren, maar gezien de diversiteit binnen de Brusselse 
jongeren, heeft een dergelijke benadering verder weinig zin. Het verhult de verschillen 
die in deze beoordeling bestaan tussen de in het Brusselse onderwijs aanwezige etni-
sche en levensbeschouwelijke groepen. Om een meer genuanceerd beeld te verkrijgen, 
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deelden we de jongeren daarom op in vier groepen op basis van de nationale herkomst 
van hun ouders. De vier groepen die we hier verder bespreken, betreffen enkel de 
groepen waarvoor we over voldoende respondenten beschikken en omvatten aldus niet 
alle jongeren. Het betreft jongeren van wie de beide ouders de Belgische nationaliteit 
hebben (N = 486), jongeren van wie minstens een van beide ouders van Marokkaanse 
herkomst is (N = 461), jongeren van wie minstens één ouder van Turkse origine is 
(N = 126) en ten slotte jongeren van wie minstens één ouder afkomstig is uit een 
Zuid-Europees land (N = 152). Dat betekent dat jongeren mogelijk in twee van deze 
groepen werden meegenomen.76 In tabel 6.2 en fi guur 6.2 onderscheiden we jongeren 
op basis van hun nationale herkomst.
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Figuur 6.2.  Bereidheid tot intergroepscontacten naargelang nationale herkomst.

Uit deze cijfers kunnen we een aantal duidelijke tendensen afl eiden. De eigen groep of 
de ingroep krijgt niet onverwacht steeds de beste beoordeling. Vooral de meest intieme 
vorm, de bereidheid om met een persoon uit de desbetreffende groep in het huwelijk te 
treden, blijkt een delicate drempel te vormen bij contacten met andere groepen. 57% van 

76.  Als een jongere bijvoorbeeld een Marokkaanse vader en een Italiaanse moeder heeft, dan werd deze zowel 
opgenomen in de groep van jongeren met een Marokkaanse herkomst als in de groep van jongeren met een Zuid-
Europese herkomst. Het betreft hier evenwel slechts een kleine groep van respondenten (N=24). 
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de jongeren met twee Belgische ouders is bereid om in het huwelijk te treden met een 
Vlaamse persoon (zie tabel in bijlage), terwijl slechts 22% van deze Belgische jongeren 
het ziet zitten te huwen met een Nederlander en amper 13% met een Marokkaan(se).

In de ordening wordt de ingroep gevolgd door groepen die qua taal, geografi sche lig-
ging, cultuur en levensbeschouwing het meest nabij liggen. Zo laten jongeren van wie 
beide ouders van Belgische herkomst zijn, de kleinste sociale afstand optekenen met 
Vlamingen. Op een schaal van 1 tot 7 scoren zij gemiddeld 6.2 punten, en worden op 
de voet gevolgd door Walen (5.6) en Nederlanders (5.2). Qua levensbeschouwelijke 
groepen stellen we vast dat zowel katholieken (5.4) als niet-gelovigen (5.7) als per-
sonen worden beschouwd met wie hechte relaties kunnen worden opgebouwd. Ook 
bij de andere groepen stellen we een gelijkaardige gerichtheid op de eigen groep vast. 
Marokkaanse jongeren verkiezen Marokkanen (5.8) en moslims (5.9) wanneer het om 
meer vriendschappelijke banden gaat; Turkse jongeren verkiezen Turken (5.9) en mos-
lims (5.6). Jongeren van Zuid-Europese herkomst verkiezen Italianen (5.3) en katholie-
ken (5.3), maar ook de niet-gelovigen scoren goed bij hen (5.1). Dat blijkt tevens uit de 
correlaties tussen de beoordelingen van deze groepen en de beoordeling van de eigen 
groep, die zowat overal boven de .50 liggen.

Ook over de groepen waar men de grootste sociale afstand mee vertoont, bestaat er een 
vrij sterke consensus bij de vier onderscheiden groepen. Bulgaren, Koerden en Roma-
zigeuners sluiten bij elk van de vier groepen de rangen. De twee laatsten behalen bij 
de vier groepen een gemiddelde score van lager dan 4 op een schaal van 1 tot 7. Zowel 
Belgische, Marokkaanse als Zuid-Europese jongeren rapporteren de grootste afstand 
met de Romazigeuners. Bij de jongeren van Turkse origine komen ze terecht op de 
derde laatste plaats, maar vast staat dat de Romazigeuners bij elke groep jongeren een 
laag aanzien genieten. In elk van de onderscheiden groepen is meer dan 35% van de 
jongeren enkel bereid om Romazigeuners als bezoekers van hun land toe te laten, bij 
de Turkse jongeren is zelfs meer dan de helft van de jongeren die mening toegedaan. 
16% (Belgische jongeren) tot 27% (jongeren van Turkse herkomst) zou hen zelfs niet 
toelaten tot hun land. Dat is mogelijk wel toe te schrijven aan de term ‘zigeuners’, 
die bewust in de vragenlijst werd toegevoegd, een term die vaak negatieve associaties 
oproept en die in het geval van de meer recente migratiegolven van Roma niet geheel 
correct is.78

78.  Roma worden vaak in één adem genoemd met rondtrekkende zigeuners of woonwagenbewoners (Geurts, 
2010). Het betreft echter een zeer diverse etnische groep, die relatief nieuw is in Vlaanderen, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de Romzigeuners, die al meerdere eeuwen West-Europa bevolken. Sinds de val van de Berlijnse Muur 
immigreerden heel wat Roma’s naar westerse landen, voornamelijk om hun erbarmelijke maatschappelijke situatie te 
ontvluchten (Geurts, 2010). Het Vlaams Minderhedencentrum (2010) schat het aantal Roma in Brussel op 5500 à 7000. 
Daarbij gaat het vooral om Roemeense, ex-Joegoslavische en Bulgaarse Roma. Hun vaak problematische verblijfssta-
tuut in België (velen hebben geen wettig verblijf en bijgevolg geen recht op legaal werk of sociale bijstand) maakt ook 
hun woonsituatie in België weinig stabiel. Hun leven wordt vaak getekend door extreme armoede, dikwijls van gene-
ratie op generatie doorgegeven (Clé & Adriaenssens, 2007). Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Roma in het Brus-
selse straatbeeld heel opvallend aanwezig zijn bij de bedelaarsgroep. Een studie naar bedelaars in Brussel in 2007 (Clé 
& Adriaenssens) stelde vast dat twee derde van de Brusselse bedelaars (66.5%) Roma van Roemeense herkomst zijn.
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Alleen bij de jongeren van Turkse origine scoren nog twee groepen slechter dan de 
Romazigeuners. De eerste groep zijn de Koerden. Maar liefst 31% van de jongeren 
van Turkse origine geeft aan dat ze Koerden niet willen toelaten tot zijn/haar land en 
nog eens 26% van deze jongeren stelt dat ze hen enkel als bezoeker van hun land 
tolereren (zie tabel 6.7 in bijlage).79 Met andere woorden: nog niet de helft van de 
Turkse jongeren is bereid Koerden toe te laten als burger van hun land, laat staan er 
een vriendschappelijke relatie mee aan te gaan. Maar 14% van de Turkse jongeren 
is bereid tot vriendschapsbanden of ziet een Koerd als mogelijke huwelijkspartner. 
Ook deze koele relatie is niet onverwacht. De aanvallen die de Koerdische afschei-
dingsbeweging PKK sinds het begin van de jaren tachtig lanceerde op Turkse militaire 
doelwitten, vormden het startsein van een jarenlang confl ict dat ook vandaag nog fel 
woedt. Aan beide zijden heeft deze strijd al duizenden slachtoffers geëist. En Brus-
sel werd de voorbije jaren eveneens regelmatig geconfronteerd met opstootjes tussen 
Turken en Koerden.

De andere groep waar Turkse jongeren een nog grotere sociale afstand mee vertonen 
dan de Romazigeuners, zijn de joden. 37% van de Turkse jongeren stelt dat ze geen 
joden willen toelaten tot hun land en 19.5% wenst ze enkel als bezoeker toe te laten. 
Dus wederom staat meer dan de helft van de Turkse jongeren negatief ten opzichte 
van het verlenen van burgerschap aan joden. En ook hier is slechts 13% bereid tot 
vriendschapsrelaties of meer. De Marokkaanse jongeren staan in vergelijking met de 
Turkse jongeren net iets minder extreem ten opzichte van joodse groepen, maar hun 
gemiddelde score op de intimiteitsschaal verschilt niet signifi cant van de Turkse jon-
geren (zie tabel 6.2). 61% van de Marokkaanse jongeren is bereid joden te accepteren 
als burgers van hun land, en 22.5% van de Marokkaanse jongeren staat open voor 
vriendschapsrelaties of meer. De houding van moslimjongeren ten aanzien van joden 
wordt uitvoerig belicht in het hoofdstuk 8 ‘Antisemitisme in de Brusselse scholen’ 
(Elchardus).

Uit fi guur 6.2 blijkt bovendien dat er niet alleen over de staart, of de groepen waarmee 
men het liefst contact mijdt, consensus bestaat, maar ook over de rest van de ordening 
(uitgezonderd dan voor de eigen groep, die men steeds het positiefst beoordeelt). Met 
uitzondering van enkele fl uctuaties lopen de vier ordeningen toch vrij parallel, waarbij 
er een grotere bereidheid tot sociale contacten valt waar te nemen met betrekking tot 
de populatie van West- en Zuid-Europese landen dan deze van bijvoorbeeld Azië en 
Oost-Europese landen. Richten we ons uitsluitend tot de beoordeling van de groepen 
die geassocieerd worden met West- en Zuid-Europa, dan blijken de evaluaties evenwel 

79.  Hoewel we Koerden bijna automatisch relateren aan Turkije, zijn ze een transnationale en staatloze etni-
sche groep die zich uitspreidt over verschillende landen in het Midden-Oosten. In Turkije vormen zij wel de grootste 
minderheidsgroep (maar in tegenstelling tot andere groepen worden zij er niet wettelijk erkend als een minderheids-
groep). De oostelijke en zuidoostelijke delen van Turkije, die hoge percentages Koerden tellen, worden gekenmerkt 
door werkloosheids- en analfabetismecijfers die bijna twee keer zo hoog liggen dan deze in westelijk Turkije (Dixon 
& Ergin, 2010).
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niet zo parallel te lopen. Terwijl we bij de Belgische jongeren duidelijk een hiërar-
chische ordening waarnemen in de sociale afstanden ten aanzien van deze West- en 
Zuid-Europese groepen, maken de Marokkaanse en Turkse jongeren weinig of geen 
onderscheid tussen deze groepen (zie fi guur 6.2).80 Hier speelt bij de jongeren van 
Belgische origine wellicht het mechanisme dat men zelfs binnen het geheel van vaak 
vrij gelijkende groepen, de eigen groep toch nog steeds wil differentiëren van de andere 
groepen.

Verder kunnen we duidelijke verschillen optekenen tussen jongeren van Belgische 
origine en jongeren van Marokkaanse en Turkse origine. De Zuid-Europese jongeren 
vertonen dan weer grotere gelijkenissen met jongeren van Belgische origine. Jongeren 
van Marokkaanse en Turkse herkomst vertonen grotere afstanden met zowat alle out-
groepen dan jongeren van Belgische of Zuid-Europese origine. In tabel 6.2 worden de 
signifi cante verschillen weergegeven. Daaruit blijkt dat met uitzondering van de beoor-
deling van Marokkanen, moslims en Turken, de Belgische jongeren steeds een grotere 
bereidheid tot intimiteit vertonen dan jongeren van Marokkaanse of Turkse herkomst. 
Dat komt ook duidelijk tot uiting in fi guur 6.2.

Uitgezonderd bij de jongeren van Turkse herkomst worden overal positieve en signifi -
cante correlaties gevonden tussen de bereidheid tot sociale intimiteit met personen van 
de eigen groep en met deze van andere groepen. Dat betekent dat een sterke gerichtheid 
op de eigen groep zich over het algemeen niet vertaalt in een blokkade voor contacten 
met andere groepen. Alleen bij de Turkse jongeren blijkt een sterke gerichtheid op de 
eigen groep niet zozeer gepaard te gaan met een openheid naar andere groepen. Alleen 
met de bereidheid tot sociale contacten met moslims wordt een sterke correlatie (Pear-
son R = .695) gevonden. Voor heel wat groepen wordt er bij de Turkse jongeren geen 
signifi cante samenhang gevonden met de sociale-intimiteitsmaat. Deze vaststelling be-
vestigt de stelling van een aantal andere auteurs dat de Turkse gemeenschap de meest 
geïsoleerde gemeenschap in ons land vormt (Lesthaeghe, 2000; Manço & Manço, 1992, 
1994; Manço & Kanmaz, 2005). Deze geïsoleerdheid schrijven ze toe aan het feit dat de 
Turkse gemeenschap in vergelijking met bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap 
veel homogener is naar herkomst en taal. In vergelijking met Marokkaanse migranten 
worden migranten van Turkse herkomst dan ook veel meer getekend door hun lande-
lijke afkomst en de vandaar meegebrachte rurale tradities (Lesthaeghe, 2000). Dat leidt 
er onder meer toe dat de gerichtheid op Turkije (en tevens op de familie) doorgaans 
heel groot is en dat de Turkse gemeenschappen zich altijd grotendeels autarkisch en 
meer gesloten ten aanzien de Vlaamse samenleving hebben georganiseerd, met eigen 
sociale netwerken, verenigingen en ontmoetingsplaatsen (Lesthaeghe, 2000; Manço & 
Manço, 1992, 1994). In een onderzoek naar minderheden in Brussel uit 1999 beaamde 
80% van de Turken dat de eigen groep een hechte gemeenschap vormt, terwijl dit bij 

80.  De verschillen in sociale afstanden zijn tevens niet of slechts licht (p < .05) verschillend van elkaar. 
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de Marokkaanse respondenten slechts door 40% werd beaamd (Swyngedouw, Phalet 
& Deschouwer, 1999).81

De verschillen in beoordeling zijn het grootst wanneer het de beoordeling van een 
van de ingroepen betreft, en met betrekking tot twee levensbeschouwelijke groepen, 
met name moslims en joden. De eerste groep wordt vooral negatief beoordeeld door 
Belgische jongeren, de tweede door Marokkaanse en Turkse jongeren. Levensbeschou-
wing wordt duidelijk geassocieerd met welbepaalde nationaliteiten. Voor jongeren van 
Belgische origine stellen we bijvoorbeeld vast dat de sociale afstand met moslims niet 
verschilt met deze van Marokkanen en Turken. Levensbeschouwing is voor Marok-
kaanse en Turkse jongeren, alsook voor jongeren van Zuid-Europese landen bovendien 
belangrijker dan voor Belgische jongeren. De sociale afstand met niet-gelovige jongeren 
is signifi cant kleiner voor jongeren met de Belgische origine.

6.  De bereidheid tot sociale contacten met andere levensbeschouwelijke 
groepen

De sterke associatie van levensbeschouwingen en nationaliteiten weerspiegelt ook 
de overgang naar meer culturele argumenten, die vandaag veelal worden ingeroepen 
om de etnische vooroordelen te verantwoorden (Elchardus & Siongers, 2009; Schif-
fer & Wagner, 2011). Niet zozeer de groepen die worden geviseerd, veranderen, wel 
de verantwoordingen om vooroordelen te legitimeren. Levensbeschouwing vormt een 
belangrijk onderdeel in deze argumentatie. De houding tegenover moslims is bijvoor-
beeld altijd al vrij negatief geweest, maar nu worden moslims meer als afzonderlijke 
groep beoordeeld en negatief beoordeeld op basis van hun geloof. Aanslagen zoals 
deze van 11 september 2001 hebben die angst voor de islam en de onverdraagzaamheid 
jegens moslims de hoogte in gedreven. Daarnaast zijn er toenemende geluiden over 
anti-joodse gevoelens in Europa (bijvoorbeeld: Gerstenfeld, 2005; Rosental, 2003; voor 
een meer volledig overzicht, zie hoofdstuk 8 ‘Antisemitisme in de Brusselse scholen’). 
In deze paragraaf wensen we daarom de houdingen van verschillende levensbeschou-
welijke groepen tegenover elkaar uit te lichten.

We maken daarbij onderscheid tussen christelijken (katholieken en protestanten), mos-
lims, vrijzinnigen en niet-gelovigen. Een kleine groep van andersgelovigen laten we voor 
deze analyses buiten beschouwing omdat deze groep te divers is samengesteld. Het 
grote aantal moslims in de steekproef maakt het tevens mogelijk onderscheid te maken 
naar moslims die strikt de geloofsregels volgen en moslims die minder streng de geloofs-

81.  Daarentegen blijkt wel uit onderzoek naar de participatie van allochtonen in het verenigingsleven dat Tur-
ken ook zeer actief zijn in Belgische of gemengde verenigingen (Jacobs, 2005; Phalet & Swyngedouw, 2005).
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leer volgen. Ook voor de christelijken maken we onderscheid tussen praktiserende en 
niet-praktiserende gelovigen,82 al is de groep praktiserenden wel vrij klein (N = 76).

Ook hier blijkt dat men het meest openstaat voor relaties met de eigen levensbeschou-
welijke groep of de daarbij aanleunende groepen. Christelijken, zowel de praktiseren-
den als zij die minder of niet praktiseren, vertonen de nauwste sociale contacten met 
katholieken. Moslims, zowel zij die strikt de leer naleven als zij die dat wat minder 
strikt doen, verkiezen moslims in hun relaties. Vrijzinnigen, niet-gelovigen en zij die 
onverschillig staan tegenover alles wat met religie te maken heeft, vertonen de kleinste 
sociale afstand met de niet-gelovigen.

Moslims die strikt de geloofsleer opvolgen, staan het meest afkerig tegenover relaties 
met personen die een andere levensbeschouwing hebben. Zij behalen de laagste score 
op de sociale-intimiteitsschaal voor zowel joden, katholieken als niet-gelovigen. De 
grootste afstand vertonen ze met de joden. Maar ook de minder strikte moslims alsook 
de praktiserende christelijken vertonen een vrij grote sociale afstand met de joden. 
Niet-praktiserende christelijken vertonen dan weer de grootste afstand met moslims. 
Het verschil in sociale intimiteit met in- en outgroepen is echter duidelijk het grootst 
voor de moslimjongeren. Terwijl bij de jongeren die zich strikt aan de geloofsregels 
houden, de beoordeling van de relaties met joden gemiddeld slechts 3 bedraagt op een 
schaal van 1 tot 7, is dat voor de beoordeling van moslims gemiddeld 5.9 of maar liefst 
2.9 punten verschil. En ook voor moslimjongeren die minder strikt de leer volgen, be-
draagt het verschil 2.5 punten. Voor de andere groepen wordt het grootste verschil op-
getekend bij de niet-gelovigen en onverschilligen, waar er een kloof is van 1.6 punten.

Tabel 6.3. Bereidheid tot sociale contacten naargelang levensbeschouwing: gemiddelde scores (1-7).

N Joden Moslims Katholieken Niet-gelovigen

Praktiserend christelijk 74 3.97 4.25 5.18 4.36

Niet-praktiserend christelijk 322 4.16 4.12 5.60 5.35

Strikte moslim 316 3.03 5.88 4.40 3.98

Minder strikte moslim 253 3.40 5.86 4.87 4.57

Vrijzinnig 142 4.77 4.56 5.22 5.77

Niet gelovig-onverschillig 275 4.36 4.26 5.19 5.90

Algemeen gemiddelde 1386 3.86 4.93 5.05 4.99

F 27.104 52.719 17.300 50.703

Sig. *** *** *** ***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

82.  De groep niet-praktiserende christelijken omvat zowel de personen die aangeven dat ze gelovig katholiek/
protestant zijn maar niet zo vaak naar de kerk gaan, als de personen die aangeven dat ze twijfelen maar zich toch 
min of meer christelijk noemen.
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7. De ene vreemde is de andere niet: op zoek naar onderliggende dimensies

De voorgaande resultaten gaven al aan dat een aantal levensbeschouwelijke en etni-
sche groepen met elkaar geassocieerd wordt. Twee groepen kunnen alvast zeer duidelijk 
onderscheiden worden in de nationaliteiten, etnische en levensbeschouwelijke groepen 
die we voorlegden, met name groepen die gerelateerd kunnen worden aan West- en 
Zuid-Europa enerzijds, en groepen die gerelateerd kunnen worden aan moslimculturen 
anderzijds. Daarnaast rest er nog een veeleer divers samengestelde groep waar de beide 
voorgaande groepen eerder afkerig tegenover staan. Terwijl de twee eerste groepen in de 
Brusselse context beschouwd kunnen worden als meerderheidsgroepen – het aandeel 
moslimleerlingen is in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs immers vrijwel gelijk 
aan het aandeel leerlingen met een West- of Zuid-Europese achtergrond – betreft de derde 
groep de beoordeling van verscheiden groepen die een minderheid vormen in de Brussel-
se context. In deze paragraaf gaan we bij de twee dominante groepen in onze steekproef, 
met name de jongeren van Belgische origine en de jongeren van Marokkaanse origine, na 
of we via factoranalyses structuren kunnen terugvinden in de beoordeling van groepen.

Tabel 6.4.  Sociale intimiteit: schaalgegevens voor Marokkaanse en Belgische jongeren (principale com-
ponentenanalyse, varimax-rotatie, factorladingen).

Marokkanen Belgen

1 2 3 1 2

Bulgaren .877 .269 .172 Turken .906 .195

Koerden .876 .229 .195 Koerden .903 .240

Romazigeuners .861 .230 .109 Marokkanen .898 .150

Aziaten .719 .323 .319 Moslims .879 .227

Polen .716 .450 .134 Bulgaren .863 .315

Joden .592 .506 -.092 Romazigeuners .839 .245

Vlamingen .259 .827 .187 Polen .821 .402

Katholieken .210 .827 .287 Aziaten .807 .383

Niet-gelovigen .319 .804 .150 Afrikanen .728 .389

Walen .359 .770 .282 Joden .709 .445

Italianen .419 .612 .378 Italianen .664 .512

Nederlanders .471 .592 .378 Vlamingen .009 .843

Marokkanen .104 .110 .897 Niet-gelovigen .255 .796

Moslims .022 .190 .862 Katholieken .359 .740

Afrikanen .346 .399 .614 Walen .337 .683

Turken .404 .363 .582 Nederlanders .467 .646

Eigenwaarde 9.086 1.805 1.183 Eigenwaarde 10.287 1.729

R2 (in %) 56.79 11.28 7.39 R2 (in %) 64.29 10.80

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Factoranalyses bij jongeren van Marokkaanse origine83 bevestigen de drie groepen (zie 
tabel 6.4).84 De eerste dimensie omvat de sociale afstand ten aanzien van Bulgaren, 
Koerden, Romazigeuners, Aziaten, Polen en joden. Een eerder divers samengestelde 
groep dus. Mochten er meerdere groepen voorgelegd zijn, dan zouden we wellicht hier 
nog een opdeling kunnen vinden. Maar het gaat duidelijk om groepen die verder af 
staan van de dominante bevolkingsgroepen in de Brusselse scholen: enerzijds jongeren 
van Belgische afkomst, anderzijds de allochtone jongeren uit voornamelijk moslimlan-
den. De tweede dimensie omvat de bereidheid tot sociale intimiteit ten aanzien van 
Vlamingen, Walen, Nederlanders en Italianen, alsook niet-gelovigen en katholieken. 
De derde dimensie omvat de bereidheid tot sociale intimiteit ten aanzien van moslims 
of personen die geassocieerd worden met het islamitische geloof: Marokkanen, Turken 
en Afrikanen.

Bij Belgische jongeren vinden we deze drieledige structuur niet. De factoranalyses in-
diceren hier een tweeledige structuur. De eerste dimensie omvat de beoordeling van 
alle groepen die als outgroep worden beschouwd. Dat zijn zowel de personen met een 
moslimsignatuur als Bulgaren, Polen, Aziaten, enzovoort. De tweede dimensie omvat 
de beoordeling van de eigen groep en zeer verwante groepen. Dat zijn de Vlamingen 
en Walen, alsook de niet-gelovigen en katholieken, maar ook de Nederlanders. De Ita-
lianen blijken de brug te maken. De beoordeling van Italianen blijkt zowel op de eerste 
als de tweede dimensie te laden.

Hoewel op basis van de eigenwaarden en factorladingen ook bij de Marokkaanse jon-
geren geopteerd zou kunnen worden voor een tweeledige structuur (beoordeling van 
de ingroep versus beoordeling van outgroepen), kiezen we er toch voor de drieledige 
structuur die bij de Marokkaanse jongeren wordt gevonden, op te leggen aan de Belgi-
sche jongeren. Een tweeledige structuur zou er bij Marokkaanse jongeren namelijk to-
taal anders uitzien dan bij de Belgische jongeren,85 en een drieledige structuur op basis 
van gegevens van de Belgische jongeren ziet er eveneens anders uit dan deze gevonden 
bij de Marokkaanse jongeren.86 Op basis van verdere toetsen (zie tabel 6.5) blijkt dat 
deze drieledige structuur ook bij de Belgen tot intern consistente schalen leidt. Zowel 
bij Belgische als Marokkaanse jongeren hebben de drie schalen een Cronbach α van .80 
of hoger, wat wijst op sterke schalen.

83.  We beschouwen jongeren van Marokkaanse origine als minstens een van beide ouders van Marokkaanse 
herkomst is.

84.  Als men een factoranalyse uitvoert bij jongeren die zichzelf als moslim beschouwen, krijgen we dezelfde 
drieledige structuur.

85.  Op een eerste dimensie vinden we dan hoge ladingen voor de beoordeling van alle outgroepen die in de 
driedimensionale oplossing terug te vinden zijn in de twee eerste dimensies. De tweede dimensie omvat dan de be-
oordeling van Marokkanen, moslims, Afrikanen en Turken. De beoordeling van katholieken laadt dan hoog op beide 
dimensies. 

86.  Als we bij de selectie van Belgische jongeren een drieledige structuur opvragen, dan heeft de eerste dimen-
sie betrekking op de beoordeling van alle allochtone groepen, de tweede dimensie op de beoordeling van katholieken 
en niet-katholieken en de derde dimensie op de beoordeling van Vlamingen, Walen en Nederlanders.
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Tabel 6.5.  Sociale intimiteit: schaalgegevens voor Belgische en Marokkaanse jongeren (Cronbach α en 
gemiddelde schaalscores).

Belgen Marokkanen Algemeen

Bereidheid tot sociale 
intimiteit met

α N Gem. St. 
afw.

α N Gem. St. 
afw.

N Gem. St. 
afw.

personen geassocieerd  –
met West-Europa

.877 493 75.7 21.1 .932 473 57.3 25.4 1815 64.9 25.2

moslims (moslims,  –
Turken, Marokkanen)

.962 490 53.6 33.4 .806 463 74.5 23.4 1789 60.5 30.5

personen niet geassoci- –
eerd met West-Europa of 
moslimlanden

.962 492 52.2 30.5 .933 468 44.2 27.3 1809 47.0 28.2

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Voor alle respondenten werden daarom drie somschalen geconstrueerd, die de bereid-
heid tot sociale contacten met respectievelijk de groepen geassocieerd met West- en 
Zuid-Europa (Vlamingen, Walen, Nederlanders, Italianen, katholieken en niet-gelovi-
gen), de groepen geassocieerd met moslims (moslims, Turken en Marokkanen)87 en de 
groepen die zowel door de Belgische als door de moslimjongeren als outgroepen worden 
beschouwd (Bulgaren, Koerden, Roma, Aziaten en Polen).88 De gemiddelde scores spre-
ken voor zich. Elk van deze schalen loopt van 0 tot 100, waarbij een score dicht bij 0 
wijst op een grote sociale afstand met de desbetreffende groep en een score dicht bij 100 
op een grote mate van sociale intimiteit. Bij Belgen bedraagt de gemiddelde score voor 
personen geassocieerd met West-Europa 76 punten op 100, terwijl deze voor de twee 
andere groepen respectievelijk 54 en 52 op 100 bedraagt. Bij Marokkaanse jongeren stel-
len we eveneens vast dat de score voor de ingroep gemiddeld 75 op 100 bedraagt, terwijl 
de beoordeling van personen geassocieerd met West- en Zuid-Europa gemiddeld 57 op 
100 bedraagt en deze van personen die niet geassocieerd worden met West-Europa of 
moslimlanden of zij die in de Brusselse context de reële minderheidsgroepen vormen, 
gemiddeld 44 op 100 bedraagt. Moslimjongeren stellen zich dus meer gesloten op of 
bewaren meer sociale afstand ten aanzien van de andere allochtone groepen.

8. Besluit

In dit hoofdstuk wensten we na te gaan hoe de culturele diversiteit in het Brusselse zich 
vertaalt in relaties tussen deze verschillende culturen. We baseerden ons daarvoor op 
Bogardus’ sociale-afstandenmaat. In tegenstelling tot de meeste onderzoeken naar in-

87.  Als de sociale intimiteit tot Afrikanen wordt behouden in de schaal, dan daalt de Cronbach α bij Belgen tot 
.944 en stijgt deze bij de Marokkaanse jongeren tot .844. 

88.  Als de sociale intimiteit tot joden wordt behouden in de schaal, dan daalt de Cronbach α bij Belgen tot .961 
en bij Marokkaanse jongeren tot .927.
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tergroepscontacten beperkten we ons daarbij niet tot de bereidheid van de autochtone 
groep, de Belgen, tot sociale contacten met minderheidsgroepen, maar bekeken we 
omgekeerd ook de bereidheid van allochtonen tot sociale contacten met zowel Belgen 
als andere groepen.

Aangezien deze afstanden- of intimiteitsmaat niet eerder werd afgenomen bij Vlaamse 
of Brusselse jongeren, wensten we vooral een gedetailleerde beschrijving te geven van 
deze intergroepsrelaties. In een eerste deel bekeken we daartoe de sociale afstanden 
van respectievelijk jongeren van Belgische, Marokkaanse, Turkse en Zuid-Europese 
origine ten aanzien van een zestiental etnische en levensbeschouwelijke groepen en 
vergeleken we hun intergroepshoudingen met elkaar. Op dezelfde wijze schetsten we 
de sociale afstanden van verschillende levensbeschouwelijke groepen ten aanzien van 
respectievelijk joden, moslims, katholieken en niet-gelovigen. In lijn met nagenoeg 
alle studies naar sociale afstanden tussen groepen, vinden we ook hier voor alle groe-
pen die we onderscheiden dat de eigen groep de voorkeur geniet wanneer het sociale 
contacten betreft, zeker wanneer het meer dan vriendschappelijke relaties betreft. Een 
lief van een andere herkomst of levensbeschouwing blijkt ook vandaag nog steeds 
voor jongeren moeilijk te liggen. Over de staart van de ordening bestaat er eveneens 
consensus. Bulgaren, Koerden en Romazigeuners genieten bij elk van de onderschei-
den etnische groepen de laagste voorkeur. De vaak negatieve portrettering van deze 
groepen in de internationale media draagt hier wellicht toe bij.

De hiërarchische ordening die in heel wat studies bij blanke respondenten wordt terug-
gevonden, vinden we ook grotendeels bij de Brusselse jongeren terug. West-Europeanen 
en Zuid-Europeanen vinden we terug in de top van de ordening en worden duidelijk 
positiever beoordeeld dan Oost-Europeanen, Aziaten en Afrikanen. De ordening van 
deze laatste groep is evenwel minder eenduidig. Oost-Europese, Aziatische en Afri-
kaanse groepen wisselen elkaar af. Ook bij de andere groepen stellen we vast dat meer 
verwante etnische en levensbeschouwelijke groepen hoger geplaatst worden dan de 
anderen, maar het onderscheid tussen de outgroepen is veel minder groot en eenduidig. 
Zoals Weaver (2008) al aangaf, lijkt het dat de intergroepsconsensus die zou bestaan 
over de ordening van etnische groepen, toch enigszins genuanceerd dient te worden. Er 
bestaat wel een vrij grote consensus over groepen heen over de staart van de ordening, 
en wanneer men grote opdelingen hanteert, blijken los van de eigen groep West- en 
Zuid-Europese landen hoger gerangschikt te zijn dan de landen of etnische groepen uit 
andere werelddelen. Maar daarnaast stellen we ook vast dat bepaalde groepen merkelijk 
positiever dan wel negatiever worden beoordeeld door bepaalde groepen.

De bevindingen in dit hoofdstuk wijzen erop dat er in het Brusselse nog heel grote 
afstanden bestaan tussen de aanwezige culturen. Ondanks de grote heterogeniteit naar 
etnische herkomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Brusselse scholen 
blijken jongeren nog steeds sterk gericht te zijn op de eigen cultuur. We hebben wel-
iswaar − op dit moment − geen vergelijkingspunt; de sociale afstanden kunnen mo-
gelijk nog groter liggen wanneer men een Vlaams staal van leerlingen zou bevragen. 
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Maar toch kan men de houding ten aanzien van andere groepen op bepaalde punten 
als zeer problematisch beschouwen. Ten aanzien van een aantal minderheidsgroepen, 
die recentelijk sterk in aantal toegenomen zijn (bijvoorbeeld: Bulgaren die na de Polen 
de grootste groep van Oost-Europese nieuwkomers in Brussel vormen), staan zowel 
Brusselse jongeren van Belgische origine als van niet-Belgische origine zeer negatief. 
Maar ook tussen de twee dominante groepen in het Brusselse, Belgen en Marokkanen, 
botert het niet altijd even goed. Belgen verkiezen eerder een Nederlander in hun sociale 
netwerk dan de Marokkaan van om de hoek. Brussel en de Brusselse scholen staan dus 
nog voor een hele uitdaging. Meerdere auteurs menen dat om betere banden te schep-
pen tussen groepen meer en betere contacten tussen deze groepen een vereiste is. Hoe-
wel Brussel een groot aandeel personen van vreemde origine telt, leidt dat niet bij alle 
Brusselaars tot eenzelfde mate van contact. Etnische groepen leven geconcentreerd in 
bepaalde wijken. Brusselse gemeenten als Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node 
kennen zo bijvoorbeeld een veel sterkere concentratie van Marokkaanse inwoners dan 
de andere Brusselse gemeenten. Jongeren van niet-Belgische herkomst zijn tevens sterk 
geconcentreerd binnen bepaalde scholen. Hoewel zogenaamde ‘witte’ scholen zo goed 
als onbestaande zijn in het Brusselse, varieert het aandeel jongeren van vreemde origine 
toch zeer sterk van school tot school. In het volgende hoofdstuk zal daarom getoetst 
worden in welke mate sociale contacten met andere culturen inderdaad de etnische 
vooroordelen drukken en de bereidheid tot intergroepscontacten ten goede komen.
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9. Bijlagen

Tabel 6.6.  Bereidheid tot sociale contacten met andere geloofsgroepen: verschillen in gemiddelde 
schaalscores.

Referentie-
groep (R)

Vergelijkingsgroep (V) Joden
Gem. Verschil 

(R-V)

Moslims
Gem. Verschil 

(R-V)

Katholieken
Gem. Verschil 

(R-V)

Niet-gelovigen
Gem. Verschil 

(R-V)

Kernkatholiek christelijk -.190 .133 -.421 -.989 ***

strikte moslim .939 *** -1.623 *** .780 ** .378

minder strikte moslim .573 -1.608 *** .307 -.212

vrijzinnig -.805 * -.305 -.047 -1.413 ***

niet gelovig-onverschillig -.392 -.009 -.016 -1.547 ***

Christelijk kernkatholiek .190 -.133 .421 .989 ***

strikte moslim 1.129 *** -1.757 *** 1.201 *** 1.367 ***

minder strikte moslim .763 *** -1.742 *** .728 *** .776 ***

vrijzinnig -.615 ** -.438 .374 -.424

niet gelovig-onverschillig -.202 -.142 .405 -.558 **

Strikte moslim kernkatholiek -.939 ** 1.623 *** -.780 ** -.378

christelijk -1.129 *** 1.757 *** -1.201 *** -1.367 ***

minder strikte moslim -.366 .015 -.473 * -.591 **

vrijzinnig -1.744 *** 1.319 *** -.827 *** -1.791 ***

niet gelovig-onverschillig -1.331 *** 1.614 *** -.796 *** -1.926 ***

Minder strikte 
moslim

kernkatholiek -.573 1.608 *** -.307 .212

christelijk -.763 *** 1.742 *** -.728 *** -.776 ***

strikte moslim .366 -.015 .473 * .591 **

vrijzinnig -1.378 *** 1.304 *** -.354 -1.200 ***

niet gelovig-onverschillig -.965 *** 1.599 *** -.323 -1.335 ***

Vrijzinnig kernkatholiek .805 * .305 .047 1.413 ***

christelijk .615 * .438 -.374 .424

strikte moslim 1.744 *** -1.319 *** .827 *** 1.791 ***

minder strikte moslim 1.378 *** -1.304 *** .354 1.200 ***

niet gelovig-onverschillig .413 .295 .032 -.134

Niet gelovig-
onverschillig

kernkatholiek .392 .009 .016 1.547 ***

christelijk .202 .142 -.405 .558 **

strikte moslim 1.331 *** -1.614 *** .796 *** 1.926 ***

minder strikte moslim .965 *** -1.599 *** .323 1.335 ***

vrijzinnig -.413 -.295 -.032 .134

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010)
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7. De contacthypothese getoetst bij Brusselse 
jongeren

Jessy Siongers

1. Inleiding

Op 1 januari 2008 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest offi cieel89 1.048.491 inwo-
ners, waarvan 295.043 of 28.1% een buitenlandse nationaliteit hadden (BISA, 2009). 
Neemt men de asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen uit het wachtregister mee in 
rekening, dan bedraagt het percentage ‘vreemdelingen’ zelfs 29.3%, wat zomaar drie 
keer hoger is dan het Belgische gemiddelde (9.3%). Bovendien betreft het hier het 
percentage personen met een andere nationaliteit, wat eveneens maakt dat dit een on-
derschatting is van het aandeel personen van vreemde origine. De statistieken houden 
immers uitsluitend rekening met de personen die enkel een vreemde nationaliteit dra-
gen. Bovendien zorgde naturalisatie ervoor dat vandaag een aanzienlijke groep van de 
personen van vreemde origine de Belgische nationaliteit dragen. Tussen 1 januari 1990 
en 31 december 2007 namen 207.060 buitenlanders uit het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west de Belgische nationaliteit aan (BISA, 2009). Bijna de helft (46.8%) daarvan waren 
Marokkanen. Van 1 januari 1990 tot 31 december 2007 werden 95.512 Marokkanen 
Belg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Marokkanen vormen ook de grootste groep 
onder de niet-Belgen in Brussel (zie tabel 7.1). Brussel telt tevens een van de grootste 
moslimpopulaties in de westerse wereld (Manço & Kanmaz, 2005; Torrekens, 2007). De 
moslimpopulatie wordt er geschat op ongeveer 160.000 personen, wat neerkomt op on-
geveer 39% van alle moslims in België en ongeveer 17% van de Brusselse populatie.

Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit, alsook het aandeel personen van 
niet-Belgische origine en het aandeel moslims variëren evenwel sterk over de 19 Brus-
selse gemeenten. In Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem draagt slechts 14% van de 
inwoners niet de Belgische nationaliteit, terwijl in Sint-Gillis en Elsene maar liefst 42% 
van de bevolking een andere dan de Belgische nationaliteit draagt. De niet-Belgische 
inwoners van Elsene zijn evenwel van een heel andere origine dan de niet-Belgische 

89.  De offi ciële bevolkingscijfers omvatten enkel de personen die ingeschreven zijn in de gemeentelijke bevol-
kingsregisters. 
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inwoners die we treffen in bijvoorbeeld Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node. 
Elsene telt voornamelijk personen afkomstig uit één van de oorspronkelijke 15 EU-
landen90 onder de niet-Belgische inwoners (63.5%), terwijl in Sint-Jans-Molenbeek en 
Sint-Joost-ten-Node respectievelijk 32.2% en 26.5% afkomstig zijn uit een land van de 
EU-15 (zie tabel 7.1). In Sint-Jans-Molenbeek draagt ruim een derde van de ‘vreemde’ 
bevolking de Marokkaanse nationaliteit, in Sint-Joost-ten-Node nemen Marokkanen 
en Turken elk 18% voor hun rekening. Bijna driekwart van de populatie waarvan de 
nationaliteit gerelateerd is aan een land waar de islam de dominante religie vormt, is 
geconcentreerd in slechts vijf van de 19 Brusselse gemeenten, namelijk Anderlecht, 
Brussel-stad, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node (Torrekens, 
2007).

Hoewel Brussel dus een zeer groot aandeel inwoners van vreemde nationaliteit of ori-
gine telt, is de nabijheid van en de mogelijkheid tot contact met personen van een 
vreemde origine lang niet voor iedereen gelijk. Deze ruimtelijke segregatie gaat tevens 
gepaard met een onderwijssegregatie, met enerzijds scholen met vrijwel uitsluitend 
allochtone leerlingen en anderzijds meer elitaire scholen met de kinderen van meer 
welstellende en hoogopgeleide Brusselaars aangevuld met leeftijdsgenoten uit Vlaams-
Brabant (Janssens, Carlier & Van de Craen, 2009). Regelmatig woeden er felle debatten 
over de gevolgen van concentratiescholen. De klemtoon ligt daarbij doorgaans op de 
gevolgen van het les volgen in een concentratieschool voor de cognitieve vaardigheden 
van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen. De opdracht van 
de school is evenwel ruimer dan louter kennisoverdracht of dan jongeren een startkwa-
lifi catie te laten verwerven voor de arbeidsmarkt. Onderwijs legt vandaag meer dan 
ooit de klemtoon op persoonlijkheidsvorming en het vormen van kritische, actieve en 
verdraagzame burgers.91

Over de effecten van die nabije aanwezigheid van allochtonen in de school en buurt op 
de verdraagzaamheid van personen bestaan er tegenstrijdige verwachtingen. Adepten 
van de zogenaamde concurrentie- of competitiethese verwachten dat die aanwezigheid 
en het daaruit voortvloeiende contact een groot risico inhouden om te leiden tot ver-
hoogde vooroordelen en etnocentrisme (Giles & Hertz, 1994). Aanhangers van de con-
tacthypothese, die we hier als uitgangspunt nemen, verwachten net het omgekeerde, 
met name dat contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen bevorderlijk zijn voor 
de goede verstandhouding tussen deze groepen en etnische vooroordelen tegengaan. 
Door deze contacten zouden mensen verplicht worden hun beeld, vooroordelen en 
waardering aan de werkelijkheid te toetsen (Allport, 1954).

De Brusselse scholen vormen een ideaal kader om de validiteit van deze contacthy-
pothese te toetsen. Anders dan in Vlaamse representatieve steekproeven, waar de 

90.  Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland, Grieken-
land, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, (België).

91.  Dat komt bijvoorbeeld heel sterk tot uiting in de vakoverschrijdende eindtermen. 
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effecten van concurrentie en contact waarschijnlijk grotendeels effecten zijn van ver-
meende concurrentie en contact of waar althans dat onderscheid niet echt gemaakt 
kan worden, kunnen we dit in dit onderzoekskader wel doen. De objectieve con-
tactmogelijkheden tussen groepen met een verschillende etnische achtergrond zijn 
in Vlaanderen immers eerder schaars (Billiet, Carton & Huys, 1990; Spruyt, 2008; 
Valkeneers & Alberghs, 2001), terwijl de Brusselse scholen en buurten wel toelaten 
te diversifi ëren naar de mate van interetnisch contact of althans de mogelijkheid 
daartoe.

Tabel 7.1.  Personen van vreemde nationaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: aandeel in de 
gehele populatie en in de vreemdelingenpopulatie (in percentages).

Aandeel in gehele populatie Aandeel in vreemdelingenpopulatie

Vreemde 
bevolking

Marokko Turkije Marokko Turkije Afrika 
(excl. 

Marokko)

EU 15 
(excl. 

België)

Sint-Agatha-
Berchem

14.2 2.1 0.3 14.6 1.9 10.2 50.2

Ganshoren 14.4 1.8 0.2 12.6 1.6 10.8 46.1

Jette 16.2 2.2 0.4 13.7 2.3 12.2 41.4

Watermaal-
Bosvoorde

16.5 3.7 0.05 2.0 0.3 5.1 68.2

Evere 18.6 1.9 0.8 10.2 4.5 9.4 42.9

Oudergem 22.2 0.4 0.1 1.8 0.3 5.3 59.6

Koekelberg 23.0 4.9 0.7 21.3 3.1 10.0 39.0

Anderlecht 24.5 5.3 0.7 21.5 3.0 10.2 43.5

Molenbeek 25.0 8.7 0.8 34.7 3.2 11.2 32.2

Ukkel 26.9 0.5 1.3 2.0 0.5 4.9 71.8

Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest 

28.1 3.7 1.0 13.3 3.6 7.6 50.8

Vorst 28.3 4.7 0.2 16.7 0.6 6.5 55.7

Sint-Lambrechts-
Woluwe

29.1 0.3 0.2 1.2 0.8 5.5 63.5

Schaarbeek 29.5 5.3 3.9 17.8 13.4 7.8 35.9

Brussel-stad 29.6 5.4 1.1 18.3 3.6 8.8 44.0

Sint-Pieters-
Woluwe

29.8 0.2 0.2 0.8 0.6 2.6 70.0

Sint-Joost-ten-
Node

33.1 6.1 5.9 18.3 17.8 9.9 26.5

Etterbeek 37.8 1.4 0.2 3.6 0.6 5.3 59.9

Elsene 41.8 1.8 0.3 4.3 0.7 6.2 63.5

Sint-Gillis 42.1 5.4 0.4 12.8 0.9 6.0 58.9

Bron:  Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad – Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie/Université Libre de Bruxelles – IGEAT, 2010.
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2. De contacthypothese: een literatuuroverzicht

2.1 Van noodzakelijke tot faciliterende condities

Veelvoudig contact met allochtonen leidt tot een grotere kennis over deze groep en door 
deze toename in kennis worden, zo stelde Allport (1954), de radicale vooroordelen ver-
vangen door meer genuanceerde oordelen. Meerdere auteurs hebben echter opgemerkt 
dat interetnische contacten niet per defi nitie tot een reductie van de vooroordelen leiden 
en dat zelfs een versterking van de vooroordelen tot de mogelijkheden behoort (voor een 
overzicht, zie Pettigrew & Tropp, 2006). Dit laatste wordt door verdedigers van de con-
tacthypothese evenwel toegeschreven aan het feit dat heel wat auteurs de door Allport 
gedefi nieerde condities niet in acht nemen. Allport (1954) zelf specifi ceerde namelijk 
vier voorwaarden voor optimale intergroepscontacten. Ten eerste, stelde hij, is het be-
langrijk dat de groepen dezelfde groepsstatus verwachten en ervaren in de bestudeerde 
context. Ten tweede zullen vooroordelen enkel geremd worden wanneer op een actieve 
wijze gemeenschappelijke doelen worden nagestreefd. Het bereiken van die gemeen-
schappelijke doelen mag, ten derde, niet gepaard gaan met intergroepscompetitie maar 
dient te berusten op intergroepssamenwerking. Ten slotte zal intergroepscontact slechts 
etnische vooroordelen afremmen wanneer het verbonden is met expliciete sociale sanc-
ties: wanneer intergroepscontact wordt verdedigd door gezaghebbende instanties, wordt 
het ook sneller aanvaard. Indien intergroepscontacten niet aan deze vier voorwaarden 
voldoen, leiden interetnische contacten mogelijk net tot meer vooroordelen.

De conditionele voorwaarden die Allport formuleerde, zijn in de loop der jaren aangevuld 
met een hele reeks bijkomende voorwaarden, gaande van het hebben van een gemeen-
schappelijke taal tot het plaatsvinden binnen een welvarende economie, ... (Wagner & 
Machleit, 1986, geciteerd in Pettigrew, 1998). De uitbreiding van de lijst met conditionele 
voorwaarden vormt meteen ook een van de voornaamste kritieken op de contacthypo-
these. Op die manier sluit de contacthypothese immers elke vorm van falsifi catie uit en 
dreigt het volgens Wright et al. (1997, p. 73) “to resemble a ‘grocery list’ of necessary 
conditions rather than a coherent model of attitude or behavior change”. Volgens Pet-
tigrew en Tropp (2006) dienen we deze condities dan ook niet zozeer als conditionele 
voorwaarden te beschouwen maar als faciliterende of mediërende condities. Zij steunen 
hiervoor op een meta-analyse die ze uitvoerden op 515 studies die zich toelegden op de 
toetsing van de contacthypothese. Deze meta-analyse bevestigde in sterke mate de con-
tacttheorie en de door Allport gedefi nieerde condities.92 Bovendien werd ook in meer-
dere studies die werden uitgevoerd in situaties die niet beantwoordden aan (al) deze vier 
condities, gevonden dat intergroepscontacten de vooroordelen remmen (voor een over-
zicht, zie Pettigrew, 1998; Pettigrew & Tropp, 2006). Pettigrew (1998) voegde er zelf ook 

92.  Deze meta-analyse toonde aan dat 95% van de geselecteerde studies een negatieve relatie rapporteerde 
tussen contact en verscheidene vormen van vooroordelen. De gemiddelde effectgrootte bedroeg r=-0.21, maar ver-
schilde wel heel sterk naargelang het type van onderzoek dat werd gevoerd. De grootste effecten werden verkregen in 
experimentele studies waar het gemiddelde effect r=-.33 bedroeg (Pettigrew & Tropp, 2006).
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een vijfde conditie aan toe, die door verscheidene auteurs zeer cruciaal wordt geacht: de 
omgevingen waarin contacten plaatsvinden, moeten de participanten de mogelijkheid 
bieden om vriendschapsrelaties uit te bouwen. Dat impliceert eveneens de conditie van 
langdurige contacten, hoewel latere studies vervolgens ook weer aantoonden dat zelfs 
dat niet noodzakelijk is (Pettigrew & Tropp, 2006; Dixon & Rosenbaum, 2004).93

Scholen vormen in dat opzicht dus een ideale onderzoekssetting, aangezien ze veel 
meer tegemoetkomen aan de door Allport en Pettigrew geformuleerde condities dan 
bijvoorbeeld de buurt of de gemeente waarin men woont. Het zijn instellingen waar 
verdraagzaamheid en interetnische contacten hoog in het vaandel worden gedragen. 
Met de introductie van de vakoverschrijdende eindtermen werden verdraagzaamheid 
en respect voor andere culturen formele leerinhouden in het Nederlandstalige onder-
wijs. Het belang van een positieve ingesteldheid ten aanzien van andere culturen wordt 
daarenboven onderstreept door de woorden en houdingen van – in vergelijking met 
andere hoogopgeleide Vlamingen – zeer tolerante leerkrachten (Elchardus, Huyge, 
Kavadias, Siongers & Vangoidsenhoven, 2009). In deze instellingen die interetnische 
contacten promoten, brengen jongeren vandaag vijf dagen per week een groot deel van 
hun dag door, doorgaans met hetzelfde doel voor ogen: het behalen van een diploma.

De enorme wetenschappelijke belangstelling voor de contacthypothese, die mede door 
de invloedrijke studies van Pettigrew vooral binnen de sociale psychologie werden 
gevoerd, heeft in de loop der jaren Allports these nog verder verfi jnd, bijgestuurd en 
aangevuld. Een belangrijke bijsturing is de gewijzigde koers in verband met het belang 
van kennis. Waar in de oorspronkelijke uitwerking van de theorie (zie Allport, 1954) er 
vooral werd vertrokken van de idee dat interetnische groepscontacten leidden tot een 
betere kennis over de outgroep en dat deze kennisgroei vooroordelen temperde, wijst 
meer recent onderzoek erop dat kennis er veel minder toe doet dan affectieve mediato-
ren, zoals het ontstaan van empathie en de reductie van onveiligheidsgevoelens ten ge-
volge van deze contacten.94 Meer recente studies geven aan dat interetnische contacten, 
en vooral dan vriendschappelijke contacten, ertoe leiden dat men meer empathie gaat 
voelen voor deze outgroepen en men ook meer de zaken vanuit hun perspectief gaat be-
kijken (Batson, Lishner, Cook & Sawyer, 2005; Pettigrew & Tropp, 2006, 2008; Pettigrew, 
2008). Daarnaast toonden meerdere studies aan dat intergroepscontacten gevoelens 
van bedreiging en angst kunnen reduceren (Page-Gould, Mendoza-Denton & Tropp, 
2008; Pettigrew, 1998; Pettigrew & Tropp, 2008; Stephan & Stephan, 1985). Kunnen 

93.  Anderzijds tonen recente studies aan dat zelfs indirect contact positieve consequenties heeft (Pettigrew, 
Christ, Wagner & Stellmacher, 2007; Turner, Hewstone, Voci & Vonofakou, 2008; Wright, Aron, McLaughlin-Volpe 
& Ropp, 1997). Volgens deze studies kan het feit dat men kennis heeft van een hechte relatie tussen een lid van de 
ingroep en een lid van de outgroep leiden tot meer positieve attitudes ten aanzien van deze outgroep.

94.  Andere auteurs wijzen er tevens op dat kennistoename niet zozeer zal leiden tot meer verdraagzaamheid, 
maar evenzeer kan leiden tot het ervaren van meer waarde- of cultuurconfl icten (Sniderman & Hagendoorn, 2007; 
Sniderman, Hagendoorn & Prior, 2003). Bijvoorbeeld: bij een groot aandeel van de individuen die vandaag negatief 
staan tegenover moslims, is dit niet zozeer een uiting van een algemene bevooroordeelde houding ten aanzien van 
andere etnische groepen of van moslims, maar een uiting van de afwijzing van de voor moslims kenmerkend geachte 
man-vrouwrelaties en opvoedingsmethoden. 
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reduceren weliswaar; negatieve contactervaringen kunnen immers net het omgekeerde 
bewerkstelligen (Dixon, 2006; Pettigrew, 1998; Stephan & Stephan, 1985). Dat leidde er 
tevens toe dat in meer recente bijdragen concurrentietheorieën werden gecombineerd 
met de contacttheorie (Dixon, 2006; Dixon & Rosenbaum, 2004; Schleuter & Scheepers, 
2010). Daaruit blijkt dat naarmate migrantengroepen groter zijn of als groter worden 
ervaren, de ervaren groepsbedreiging groter wordt. Vervolgens vonden deze studies dat 
ervaren groepsbedreiging positief gerelateerd is met etnische vooroordelen (Schleuter 
& Scheepers, 2010). Anderzijds werd door dezelfde onderzoekers gevonden dat een 
hoger percentage van allochtonen in de gemeente het intergroepscontact verhoogt en 
dat dit dan weer net negatief gerelateerd is met etnische vooroordelen (zowel direct als 
indirect omdat het de ervaren groepsbedreiging reduceert). Met andere woorden: twee 
parallelle bewegingen vinden plaats. De auteurs menen dan ook dat in kleinere sociale 
settings, zoals scholen, de primaire invloed van de aanwezigheid van minderheidsgroe-
pen de tolerantie ten goede zal komen omdat deze de kansen voor effectieve contacten 
ten goede komt. Anderzijds zal in ruimere settings de outgroepsgrootte waarschijnlijk 
geassocieerd zijn met een verhoging van de perceptie van dreiging en aldus de nega-
tieve attitudes ten aanzien van deze outgroep verhogen. Schleuters en Scheepers (2010) 
schrijven dat toe aan het feit dat outgroepsgroottes in dergelijke ruimere contexten vaak 
een topic worden voor negatieve politieke propaganda gericht tegen deze outgroepen. 
Bovendien kan men dat ook verwachten omdat in buurten met relatief veel allochtonen 
dikwijls de sociaal-economisch zwakke autochtonen geconcentreerd zijn, waardoor 
competitie en vijandigheid tussen die groepen kunnen groeien.

2.2 De contacthypothese getoetst in een schoolcontext

Naast de hierboven aangehaalde motieven wordt scholenonderzoek nog omwille van 
een aantal andere redenen naar voren geschoven als de ideale methode om de contact-
theorie te toetsen. Ten eerste worden scholen ook als ideale settings beschouwd vanwe-
ge het soort interacties dat er plaatsvindt. Doorgaans wordt intergroepscontact immers 
gedefi nieerd als de daadwerkelijke face-to-face interacties tussen leden van duidelijk ge-
defi nieerde groepen (Pettigrew & Tropp, 2006). Dat betekent dat ofwel de respondenten 
gevraagd wordt naar hun directe intergroepscontacten en interacties ofwel dat geopteerd 
wordt voor onderzoek in settings waar interactie onvermijdelijk is, zoals in klassen.

Daarnaast wordt scholenonderzoek naar voren geschoven om de causaliteitsrichting 
duidelijk te stellen. Bij heel wat studies die de contacthypothese toetsen, kan men zich 
namelijk vragen stellen bij de causale sequentie (zie ook Pettigrew, 1998). In meerdere 
studies waarin wordt onderzocht of het aangaan van contacten met andere groepen 
etnische vooroordelen tegengaat, kan de causale richting evenzeer omgekeerd zijn. Het 
is immers zeer waarschijnlijk dat personen die negatief staan ten opzichte van andere 
groepen, minder snel contacten zullen aangaan met deze groepen. Studies die gebruik 
maken van analysetechnieken die reciproque paden kunnen schatten (bijvoorbeeld: 
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gebruik van niet-recursieve structurele modellen) en longitudinale studies geven in-
derdaad aan dat bevooroordeelde mensen contacten vermijden maar dat het pad van 
intergroepscontacten naar een daling van de vooroordelen doorgaans veel sterker is 
(Brown, Eller, Leeds & Stace, 2006; Levin, van Laar & Sidanius, 2003; Pettigrew 1997, 
1998; Pettigrew & Tropp, 2006). Wij hebben hier niet de mogelijkheid om de causale 
richting te toetsen en dienen bijgevolg behoedzaam te zijn bij de interpretaties over 
de causaliteit. We dienen des te meer behoedzaam te zijn omdat wij wensen na te 
gaan of het effectief hebben van contacten met andere personen een impact heeft op 
de mate waarin men bereid is contacten aan te gaan met andere groepen. Onderzoek 
in intergroepssettings die de keuze om al dan niet contacten aan te gaan met andere 
groepen beperken, is daarom noodzakelijk (Pettigrew, 1996, 1998). In het Brusselse 
scholenonderzoek wordt hier zeker aan tegemoet gekomen (scholen) en kan dat tevens 
vergeleken worden met contexten waarin dat minder het geval is (bijvoorbeeld: de 
buurt waarin men woont, al kan men hier ook beargumenteren dat deze buurt zeker 
niet gekozen is door de jeugdige respondenten zelf).

Het gebruik van scholendata maakt ten derde ook multilevelanalyse mogelijk. Geen 
enkele van de ruim 500 studies die Pettigrew en Tropp uitvoerden in 2006, kende een 
multilevelopzet. “Psychological social psychologists rarely combine levels of analysis 
in order to put individual and situational phenomena in their macro-contexts. To be 
sure, we give frequent lip service to the importance of social context, but we usually 
mean only situational context and not institutional and societal contexts” (Pettigrew, 
2006, p. 615). De meerderheid van de onderzoeken die werden opgezet, waren tevens 
experimenteel van aard. Dergelijke experimentele designs kunnen uitermate interes-
sante bevindingen opleveren en ons een idee geven over de causaliteitsrichting, maar 
brengen onvoldoende de complexiteit van de samenleving in rekening. Ze zijn van 
korte duur en vinden plaats in een gecontroleerde setting die veraf staat van de com-
plexiteit die we waarnemen in de samenleving. Daarnaast leidde deze experimentele 
designs bij velen tot de vraag naar de generaliseerbaarheid van de contacthypothese. 
Zullen de participanten hun houding ook aanhouden na het experiment en buiten de 
muren van de onderzoekssetting (situationele generalisatie), zullen zij deze ook toe-
passen in nieuwe situaties en toepassen op de gehele ‘geviseerde’ outgroep (van indi-
viduele situatie generaliseren naar groepen)95? Pettigrew (2006, 2008) pleit er dan ook 
sterk voor om intergroepscontacten te bestuderen in een sociale multilevelcontext. De 
JOP-monitor Brussel biedt eveneens de mogelijkheid om een dergelijke multilevelopzet 
te exploreren.

95.  Een aantal contacthypotheseauteurs stelden zich daarenboven de vraag of de positieve uitkomsten van 
contact misschien zelfs niet positief werkten naar andere outgroepen die niet betrokken waren (generalisatie naar 
niet-betrokken groepen). Hoewel door de meesten als zeer onwaarschijnlijk geacht, wezen de – beperkte – studies 
die naar aanleiding van deze vraag werden gevoerd, uit dat interetnische contacten inderdaad ook positieve gevolgen 
hebben over groepsgrenzen heen en dat dit zelfs niet signifi cant lager is dan voor de groepen die betrokken zijn in 
het contact (Pettigrew, 1997, 1998, Pettigrew & Tropp, 2006; Pettigrew, 2009; Tausch, Hewstone, Kenworthy, Psaltis, 
Schmid, Popan, Cairns & Hughes, 2010).
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3. Onderzoeksopzet en operationalisering van de variabelen

In dit hoofdstuk wensen we de contacthypothese te toetsen bij de jongeren die les 
volgen in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs. We zullen daarbij indicatoren voor 
intergroepscontacten op schoolniveau afzetten tegenover indicatoren voor intergroeps-
contacten op gemeentelijk niveau en op het niveau van de buurt waarin de jongeren 
wonen. Op basis van de contacthypothese verwachten we dat vooral de contacten op 
schoolniveau de houdingen ten aanzien van outgroepen in positieve zin zullen beïn-
vloeden. Van de outgroepsgrootte op buurt- en/of gemeentelijk niveau verwachten we 
dat deze eerder negatief geassocieerd zal zijn met tolerante houdingen. Dat effect zal 
des te groter zijn wanneer het concentratiebuurten betreft, omdat deze settings niet 
zozeer zullen leiden tot meer vriendschappelijke contacten maar eerder gevoelens van 
bedreiging tot stand zullen brengen.

In dit hoofdstuk willen we bovendien niet alleen de contacthypothese toetsen voor de 
houding van autochtone leerlingen ten aanzien van allochtone leerlingen, maar ook om-
gekeerd. Het weinige onderzoek dat tot op heden hiernaar gevoerd is, geeft aan dat de 
impact van intergroepscontacten op vooroordelen ten aanzien van outgroepen aanzien-
lijk kleiner is voor groepen met een minderheidsstatus dan voor groepen met een meer-
derheidsstatus (Tropp & Pettigrew, 2005; Tropp, 2007). Als voornaamste reden hiervoor 
wordt de ervaren discriminatie aangehaald. Beschouwd wordt dat deze sterk bepalend 
is voor interraciale of interetnische relaties bij minderheidsgroepen, maar dat deze veel 
minder meespeelt bij personen uit meerderheidsgroepen (Tropp, 2007). We zullen ons 
hierbij wel beperken tot twee duidelijk afgebakende groepen waarvoor we over voldoende 
cases in de dataset beschikken: enerzijds de jongeren van Belgische origine, anderzijds 
de jongeren van wie minstens een van beide ouders van Marokkaanse herkomst is.

3.1  Afhankelijke variabelen: de bereidheid tot sociale contacten met ‘andere’ 
personen

Als afhankelijke variabelen hanteren we de sociale-intimiteitsmaten die al in hoofd-
stuk 6 ‘Brusselse jongeren over andere culturen: van vijand tot lief’ (Siongers) werden 
toegelicht. Het gebruik van een sociale-afstandenmaat laat ons toe om te diversifi ëren 
naar de geviseerde outgroepen, en de diversiteit in etnische origines van de bevraagde 
jongeren maakt het tevens mogelijk om de etnische vooroordelen binnen verschillende 
culturen te bestuderen. De verklaringskracht van de contacttheorie voor sociale afstan-
den werd nagenoeg nog niet onderzocht. Een van de uitzonderingen hierop vormt het 
onderzoek van Ata, Bastian en Lusher (2009). Zij bestudeerden sociale afstanden ten 
aanzien van moslims bij leerlingen in het secundair onderwijs in Australië. Intergroeps-
contact bleek daarbij een belangrijke predictor voor gereduceerde sociale afstand, ook 
nadat andere relevante indicatoren in beschouwing werden genomen (bijvoorbeeld: 
demografi sche kenmerken, percepties van ouders, school en media).
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De leerlingen uit de Brusselse scholen kregen een lijst van 16 nationaliteiten/etnische 
groepen/levensbeschouwelijke groepen voorgelegd. Er werd hun gevraagd voor elke 
groep aan te geven tot welke soort relatie men bereid zou zijn met een ‘gemiddeld’ lid 
van die bevolkingsgroep op een zevenpuntenschaal, gaande van ‘ik zou ze niet toelaten 
tot mijn land’ tot ‘ik zou bereid zijn ermee te huwen’. Zoals aangegeven in hoofdstuk 6, 
werden op basis van deze 16 indicatoren voor alle respondenten drie somschalen gecon-
strueerd, die de bereidheid tot sociale contacten weergeven met respectievelijk de perso-
nen geassocieerd met West- of Zuid-Europa (Vlamingen, Walen, Nederlanders, Italianen, 
katholieken en niet-gelovigen), de personen geassocieerd met moslimlanden (moslims, 
Turken en Marokkanen) en de personen die noch met West/Zuid-Europa noch met mos-
limlanden geassocieerd worden (Bulgaren, Koerden, Roma, Aziaten en Polen). We zullen 
in dit hoofdstuk de analyses toespitsen op de eerste twee schalen. Bij jongeren van Belgi-
sche origine zal gekeken worden naar de bereidheid tot sociale contacten met individuen 
geassocieerd met moslimlanden; bij jongeren van Marokkaanse origine zal gekeken wor-
den naar de bereidheid tot sociale contacten met personen uit West- of Zuid-Europa.

3.2 Contactindicatoren

In de Brusselse JOP-monitor beschikken we zowel over een aantal eerder objectieve als 
subjectieve indicatoren over de omvang van etnische groepen en dit op verschillende 
niveaus (zie tabel 7.2). Een aantal van deze indicatoren werd rechtstreeks bij de jon-
geren bevraagd, andere werden verkregen uit secundaire databronnen, met name uit 
de databanken van het Departement Onderwijs en uit de Brusselse populatiegegevens. 
Bovendien beschikken we over gegevens op verschillende niveaus: op het niveau van 
de school, op het niveau van de buurt waarin de school waar men les volgt, gevestigd 
is en op het niveau van buurt waarin men zelf woont.

Op het niveau van de school beschikken we over twee gegevens. Een eerste indicator 
werd ontleend aan de databanken van het Departement Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap. Het betreft het percentage leerlingen met de Belgische nationaliteit op 
de school. Dat vormt uiteraard een grove indicator, zeker wanneer men jongeren van 
vreemde origine in kaart wil brengen. Deze indicator vormt dan ook een onderschat-
ting van het werkelijke aandeel leerlingen van niet-Belgische origine. Daarnaast werd 
aan alle leerlingen in de enquête gevraagd naar hun nationaliteit bij geboorte en de 
nationale herkomst van hun ouders. Op basis daarvan werd per school het percentage 
leerlingen van wie beide ouders van Belgische herkomst zijn, berekend, alsook het per-
centage leerlingen van wie minstens een van beide ouders van Turkse of Marokkaanse 
herkomst is, en het percentage leerlingen dat aangeeft moslim te zijn. Omdat maar 
een selectie van klassen werd bevraagd, vormt dat wel slechts een benadering van het 
percentage leerlingen van Marokkaanse of Turkse herkomst. Anderzijds is dit cijfer wel 
gebaseerd op de leerlingen uit de klassen die werden bevraagd en met wie ze binnen 
de school dus de meeste contacten onderhouden.
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Daarnaast wordt gekeken naar het percentage inwoners afkomstig uit een van de oor-
spronkelijke 15 EU-landen in de wijk waarin de school gevestigd is, het percentage 
inwoners van vreemde nationaliteit, alsook meer specifi ek het percentage inwoners 
met de Noord-Afrikaanse of Turkse nationaliteit. Uit tabel 7.2 kan worden afgeleid dat 
deze percentages danig verschillen van school tot school. Zo varieert het percentage 
leerlingen met een vreemde nationaliteit van 3% tot 37.5% over de scholen. De daar-
opvolgende indicatoren geven bovendien aan dat het percentage vreemde nationalitei-
ten op school een onderschatting vormt van de etnische diversiteit die zich voordoet 
in Brusselse scholen.

Tabel 7.2.  Beschrijvende statistieken contactvariabelen op schoolniveau: minimum, maximum en ge-
middelde percentages.

Min. Max. Gem.

School

% leerlingen van vreemde nationaliteit in de school (geg. Dep.
Onderwijs)

2.7 37.5 21.9

% leerlingen van wie beide ouders van Belgische origine zijn bij de 
leerlingen die werden bevraagd per school

0.0 74.4 25.7

% islamitische leerlingen bij de leerlingen die werden bevraagd per 
school

0.0 100.0 45.7

% leerlingen van wie minstens een van beide ouders van Marokkaanse 
of Turkse herkomst is bij de leerlingen die werden bevraagd per school

0.0 94.2 39.9

Wijk waarin de school gelegen is

% vreemdelingen in de wijk waar de school gelegen is 12.2 40.6 22.2

% Noord-Afrikanen in de wijk waar de school gelegen is 0.4 17.1 4.1

% Turken in de wijk waar de school gelegen is 0.0 8.1 0.7

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Wat de woonplaats van de jongeren zelf betreft, maken we onderscheid tussen jonge-
ren die in Brussel wonen en jongeren die buiten Brussel wonen. 70.3% van de jonge-
ren in onze steekproef geeft aan dat ze in Brussel wonen. Daarnaast beschikken we 
over een eerder subjectieve maat, de perceptie van de culturele heterogeniteit van de 
buurt waarin men woont. De jongeren werd gevraagd of ze in een buurt met overwe-
gend Belgen, dan wel een buurt met overwegend niet-Belgen wonen. Zij konden hun 
buurt op dat vlak defi niëren aan de hand van vijf antwoordcategorieën, die we voor 
de analyses hier reduceerden tot drie categorieën: een buurt met overwegend Belgen, 
een buurt met ongeveer evenveel Belgen als niet-Belgen, en een buurt met overwe-
gend niet-Belgen. Schleuter en Scheepers (2010) gaven eerder aan dat objectieve maten 
over de omvang van ‘vreemdelingen’ (gemeten via het percentage vreemdelingen op 
gemeentelijk niveau) sterk overeenstemmen met de gepercipieerde omvang van vreem-
delingen in de buurt zoals gerapporteerd door de respondenten zelf. In tabel 7.3 blijkt 
duidelijk dat vooral het percentage personen van niet-westerse herkomst de perceptie 
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bepaalt. Zo geeft twee derde van de Elsenaars aan dat ze in een buurt met overwe-
gend Belgen wonen, terwijl het een van de hoogste percentages ‘vreemdelingen’ telt. 
Elsene telt echter voornamelijk niet-Belgen van Europese origine op zijn grondgebied 

Tabel 7.3.  Subjectieve beoordeling van de buurt volgens woonplaats en vergelijking met objectieve 
gegevens over het percentage niet-Belgen.

Subjectieve beoordeling: woont in 
een buurt met ...

% niet-Belgen

over-
wegend 
Belgen

ongeveer 
evenveel 
Belgen 

als niet-
Belgen

over-
wegend 

niet-
Belgen

N % 
vreemde 
bevolking

% Marok-
kanen

% Turken

Woont buiten Brussel 78.7 13.7 7.6 628

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

41.2 28.0 30.9 1441 28.1 3.7 1.0

Watermaal-Bosvoorde 90.0 10.0 .0 10 16.5 3.7 0.05

Sint-Lambrechts-Woluwe 69.2 23.1 7.7 26 29.1 0.3 0.2

Sint-Agatha-Berchem 50.8 40.7 8.5 59 14.2 2.1 0.3

Ganshoren 57.1 34.3 8.6 35 14.4 1.8 0.2

Sint-Pieters-Woluwe 63.2 26.3 10.5 19 29.8 0.2 0.2

Elsene 66.7 19.0 14.3 21 41.8 1.8 0.3

Ukkel 42.9 42.9 14.3 21 26.9 0.5 1.3

Koekelberg 44.7 34.2 21.1 38 23.0 4.9 0.7

Jette 44.9 32.7 22.4 107 16.2 2.2 0.4

Oudergem 53.8 23.1 23.1 13 22.2 0.4 0.1

Vorst 33.3 41.7 25.0 24 28.3 4.7 0.2

Evere 48.9 25.5 25.5 47 18.6 1.9 0.8

Anderlecht 42.3 26.3 31.5 213 24.5 5.3 0.7

Etterbeek  34.8 30.4 34.8 23 37.8 1.4 0.2

Sint-Gillis 25.0 39.3 35.7 28 42.1 5.4 0.4

Brussel-stad 24.7 35.6 39.7 73 29.6 5.4 1.1

Haren (deelgemeente 
Brussel-stad)

100.0 .0 .0 6

Neder-over-Heembeek (deel-
gemeente Brussel-stad)

54.5 27.3 18.2 33

Laken (deelgemeente 
Brussel-stad)

38.8 30.6 30.6 147

Sint-Jans-Molenbeek 34.8 24.7 40.5 296 25.0 8.7 0.8

Schaarbeek 34.5 22.4 43.0 165 29.5 5.3 3.9

Sint-Joost-ten-Node 38.2 14.7 47.1 34 33.1 6.1 5.9

Bronnen:  JOP-monitor Brussel (2010) & Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad – Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie/Université Libre de Bruxelles – IGEAT, 2010.
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en nauwelijks inwoners van Marokkaanse of Turkse herkomst. Het percentage jonge-
ren dat aangeeft dat in hun buurt overwegend niet-Belgen wonen, is daarentegen het 
hoogst in de gemeenten Brussel-stad, Schaarbeek, Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node, 
ofwel de gemeenten met het hoogste percentage inwoners van Marokkaanse en Turkse 
origine. In dat opzicht kunnen we deze meer subjectieve maat dan ook beschouwen 
als een zeer goede benadering voor het aandeel inwoners van Noord-Afrikaanse en 
Turkse origine, en wellicht zelfs als een betere indicator beschouwen dan de offi ciële 
statistieken aangezien deze enkel op nationaliteiten berusten en een zeer groot aandeel 
van de naturalisaties van de voorbije jaren precies op rekening te schrijven is van de 
Marokkaanse inwoners van Brussel.

Ten slotte beschikken we in de Brusselse JOP-monitor over een aantal indicatoren die 
het intergroepscontact evalueren. Zo werd in de vragenlijst gepeild naar het soort van 
contacten dat men onderhoudt met andere culturen: gaat het om louter oppervlak-
kige contacten, dan wel om echte vriendschapsrelaties? Deze indicator zou evenwel de 
interpretatie van causaliteit in het gedrang kunnen brengen en heeft daarnaast in het 
kader van dit onderzoek weinig zin. Immers, slechts 4.4% van de bevraagde jongeren 
rapporteert geen vrienden te hebben van een andere afkomst of huidskleur. Interes-
santer lijkt ons het gegeven of men al negatieve ervaringen gehad heeft met personen 
van een andere cultuur. In de vragenlijst werd zo de vraag voorgelegd of men al eens 
slecht behandeld is geweest vanwege zijn/haar geloof, taal of huidskleur. Op deze 
vraag antwoordt 40.9% bevestigend. Om de bedreigingsthese te toetsen wordt daarom 
in een laatste stap getoetst of de impact van de samenstelling van de woonbuurt op de 
houdingen ten aanzien van vreemde culturen verschilt naargelang de ervaring die men 
totnogtoe gehad heeft met personen van een andere cultuur.

Daarnaast zullen we in elk van de analysemodellen controleren voor geslacht, onder-
wijsvorm, leeftijd en levensbeschouwing.

4. De analyseresultaten: leidt intensief contact tot minder sociale afstand?

In de analyses zullen we stapsgewijs werken. In een eerste stap gaan we aan de hand 
van multilevelanalyses na of er zich grote verschillen voordoen tussen Brusselse scho-
len op het vlak van de bereidheid om sociale contacten aan te gaan met personen 
van andere culturen. Daarbij bekijken we de houdingen van Belgen en Marokkanen 
apart, maar nemen we tevens één analyse mee waarbij we als afhankelijke variabele 
de houding ten aanzien van de outgroep opnemen (voor Belgen gaat het hier om de 
houding ten aanzien van moslims, bij Marokkanen gaat het om de houding ten aanzien 
van West- en Zuid-Europeanen). Dat geeft de mogelijkheid om analyses te draaien op 
een grotere populatie. In een eerste model (nulmodel) gaan we de clustering binnen 
scholen na. De drie nulmodellen geven echter aan dat de verschillen tussen leerlingen 
uit verschillende scholen betrekkelijk klein (zie drie nulmodellen) zijn en dat multile-
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velanalyses niet vereist zijn.96 Zowel bij de Marokkaanse jongeren als bij de jongeren 
van Belgische herkomst kunnen we vaststellen dat slechts 5% van de variatie toe te 
schrijven is aan clustering binnen scholen. Aangezien ook het aantal respondenten 
voor sommige scholen zeer klein is als we de analyses opdelen voor Marokkaanse en 
Belgische jongeren, zullen de verdere analyses geen gebruik maken van de multilevel-
methode.

Tabel 7.4.  Bereidheid tot sociale contacten met outgroepen: multilevelanalyses.

Nulmodel Model 1

Belgen en Marokkanen: houding ten aanzien van elkaar

Rho .031 .023

N 1166 1166

-2LL 11206.02 9752.74

% totaal verklaarde variantie 3.50

% verklaarde variantie individueel niveau 2.75

% verklaarde variantie schoolniveau 27.30

Selectie Belgen: houding ten aanzien van ‘moslims’

Rho .051 .045

N 586 586

-2LL 5766.02 5030.18

% totaal verklaarde variantie 5.73

% verklaarde variantie individueel niveau 5.06

% verklaarde variantie schoolniveau 18.03

Selectie Marokkanen: houding ten aanzien van West-Europeanen

Rho .050 .003

N 580 580

-2LL 5381.14 4540.72

% totaal verklaarde variantie 19.07

% verklaarde variantie individueel niveau 15.05

% verklaarde variantie schoolniveau 94.77

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

De beperkte verschillen tussen scholen zijn opvallend. Daar waar in representatieve 
bevragingen bij Vlaamse scholieren doorgaans intraschoolcorrelaties van om en bij de 

96.  Een vuistregel is hier dat een designeffect van groter dan 2 erop wijst dat clustering binnen groepen (of scho-
len) in rekening gebracht moet worden en aldus multilevelanalyse noodzakelijk is (Muthen & Satorra, 1995). Dit design-
effect wordt benaderd door de volgende vergelijking: 1+(gemiddelde clustergrootte-1)*intraclasscorrelatie. Voor de 
analyses waarin zowel Marokkanen als Belgen worden betrokken, geeft dat een designeffect van 2.06=(1+((1166/32)-
1)*0.03). Voor zowel de analyses op de Belgen als de Marokkanen geeft dat een designeffect van 1.86.
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.15 worden vastgesteld voor etnocentrisme, is hier nauwelijks sprake van een cluste-
ring binnen scholen. Dat geeft meteen ook aan dat er weinig verschillen zijn tussen 
scholen en dat de hoeveelheid personen van de andere groep binnen een school wel-
licht weinig of geen invloed zal hebben op de houding van deze jongeren ten aanzien 
van de andere groep. In het tweede model (model 1) wordt nagegaan hoeveel procent 
van de schoolvariatie verklaard kan worden wanneer rekening wordt gehouden met de 
leeftijd, het geslacht, de onderwijsvorm en de levensbeschouwing van de jongeren (we 
komen verder nog terug op de precieze impact van deze individuele kenmerken). Daar-
uit blijkt dat deze indicatoren niet echt veel bijdragen om de variatie op schoolniveau 
te verklaren bij de Belgische jongeren (slechts 18% van de schoolvariantie wordt hier-
door verklaard), maar dat zij bij de Marokkaanse jongeren wel zo goed als helemaal 
de variatie op schoolniveau verklaren (95%). We bekijken nu achtereenvolgens de 
analyses op de Belgische jongeren en de Marokkaanse jongeren.

In een tweede stap voeren we alle contactindicatoren in gewone multivariate analyse-
modellen in na controle voor geslacht, leeftijd, onderwijsvorm en levensbeschouwing. 
We voegen deze eerst afzonderlijk toe omdat een aantal van deze indicatoren te sterk 
aan elkaar gerelateerd is om ze allemaal gelijktijdig in te voeren. In een volgende stap 
zullen we dan enkel de signifi cante indicatoren invoegen. Uit deze analyses blijkt dat 
voor de jongeren van Belgische origine drie contactindicatoren signifi cante samenhan-
gen vertonen met de bereidheid om sociale contacten aan te gaan met Marokkanen, 
Turken of moslims. Dat is ten eerste het feit of men al dan niet in Brussel woont. 
Belgische jongeren die in Brussel wonen, staan meer open voor sociale contacten met 
Marokkanen, Turken en moslims. Wanneer de school gelegen is in een buurt met een 
relatief hoger percentage inwoners met een vreemde nationaliteit, staan ze eveneens 
positiever ten aanzien van deze contacten. En ten slotte blijkt de bereidheid tot sociale 
contacten ook verbonden met de perceptie van de diversiteit in de buurt. Daarbij blijkt 
dat alleen de perceptie dat er in de buurt een evenwichtige mix bestaat van Belgen 
en niet-Belgen, bijdraagt tot een grotere openheid naar andere groepen. Een model 
(gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, e.d.) waarin rekening wordt gehouden met de 
perceptie van de woonomgeving, biedt de hoogste verklaringskracht (R2 = .092).

Tabel 7.5.  Bereidheid tot sociale contacten met personen geassocieerd met moslimlanden: aparte mul-
tivariate regressieanalyses voor de verschillende contactvariabelen met controle voor leeftijd, 
geslacht, onderwijsvorm en levensbeschouwing (jongeren van Belgische herkomst).

β p N R2

School

% niet-Belgen op school (geg. Departement 
Onderwijs) 

-.015 n.s. 564 .057

% leerlingen van wie minstens een van beide 
ouders van Marokkaanse of Turkse origine is (op 
basis van enquête)

-.003 n.s. 574 .057

% moslims op school (op basis van enquête) .011 n.s. 574 .057
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β p N R2

Wijk waarin de school gelegen is

% vreemdelingen .096 * 574 .065

% Noord-Afrikanen en Turken .007 n.s. 574 .057

Woonplaats

Woont in Brussel .122 * 560 .071

Buurt waarin men woont (ref. cat: buurt met 
overwegend Belgische inwoners)

560 .092

buurt met een gelijke mix – .168 ***

buurt met overwegend inwoners van niet- –
Belgische origine

-.061 n.s.

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; n.s.: niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 7.6.  Bereidheid tot sociale contacten met personen geassocieerd met West/Zuid-Europese landen: 
aparte multivariate regressieanalyses voor de verschillende contactvariabelen met controle 
voor leeftijd, geslacht, onderwijsvorm en levensbeschouwing (jongeren van Marokkaanse 
herkomst).

β p N R2

School

% Belgen op school volgens Departement 
Onderwijs 

.106 .034 672 .075

% leerlingen van wie beide ouders Belg zijn (op 
basis van enquête)

-.057 .241 674 .067

Wijk waarin de school gelegen is

% Belgen in regio waarin school gelegen is .051 .295 666 .067

Woonplaats

Woont in Brussel -.150 .002 661 .086

Buurt waarin men woont (Ref. cat: buurt met 
overwegend Belgische inwoners)

635 .068

buurt met een gelijke mix – .067 .207

buurt met overwegend inwoners van niet-Bel- –
gische origine

.013 .812

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Voor de jongeren van Marokkaanse herkomst vinden we, zoals verwacht, minder ster-
ke effecten van de ingebrachte contactindicatoren. Het al dan niet wonen in Brussel is 
ook voor deze jongeren van tel, maar de relatie is omgekeerd dan deze die we bij de 
Belgische jongeren vaststelden. Jongeren van Marokkaanse herkomst die niet in Brus-
sel wonen, zijn meer bereid nauwere contacten aan te gaan met personen uit West- en 
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Zuid-Europa dan Marokkaanse jongeren woonachtig in de hoofdstad. Dat vormt even-
wel geen contradictie met de analyses bij de Belgische jongeren, noch met de contact-
hypothese. De contactmogelijkheden met de outgroep zijn voor Marokkaanse jongeren 
woonachtig buiten Brussel immers aanzienlijk groter, omdat het aandeel Belgen daar 
groter is, maar ook omdat er daar minder een vrijetijdsaanbod bestaat dat zich expli-
ciet en eerder exclusief richt naar allochtonen. In tegenstelling met de analyses bij de 
Belgische jongeren wordt voor de Marokkaanse jongeren wel vastgesteld dat naarmate 
het percentage Belgen op school hoger ligt, men ook positiever staat ten opzichte van 
deze groep (en eraan verwante groepen). Dat kan mogelijk worden toegeschreven aan 
het feit dat binnen de schoolcontext allochtone jongeren makkelijker kunnen overgaan 
tot vriendschappelijke contacten die minder gekenmerkt worden door discriminatie. 
De perceptie van de buurt waarin men woont, heeft bij de Marokkaanse jongeren geen 
signifi cante invloed op de openheid naar de andere groep.

In de analyses gepresenteerd in tabellen 7.7 en 7.8 worden, zoals aangegeven, alleen de 
contactindicatoren meegenomen die in de analyses gepresenteerd in tabellen 7.5 en 7.6 
signifi cant bleken voor ofwel de Belgische ofwel de Marokkaanse jongeren.

In een eerste model wordt het model 1 uit de multilevelanalyses heropgenomen. Een 
opvallende vaststelling daarbij is de rol die de onderwijsvormen spelen bij de Bel-
gische jongeren. Waar in Vlaams onderzoek steevast wordt gevonden dat jongeren 
uit het beroepsonderwijs meer etnische vooroordelen vertonen, stellen we hier vast 
dat de jongeren uit het tso zich het minst verdraagzaam opstellen en dat jongeren 
uit het beroepsonderwijs zich zelfs niet signifi cant van jongeren uit het algemeen 
secundair onderwijs onderscheiden (tabel 7.7). Eerlijkheidshalve dient hier wel aan 
toegevoegd te worden dat dit vooral toe te schrijven is aan het kleine aantal Belgische 
jongeren in het Brusselse beroepsonderwijs. Van de jongeren afkomstig uit een gezin 
met twee Belgische ouders is het percentage jongeren dat beroepsonderwijs volgt, 
extreem laag. Slechts 10% van hen volgt les in het beroepsonderwijs. Bij jongeren 
van Marokkaanse origine (tabel 7.8) vinden we daarentegen wel dat jongeren in 
het beroepsonderwijs zich minder verdraagzaam opstellen. Het betreft hier een vrij 
sterk verband dat niet kan worden verklaard op basis van de ingebrachte contactin-
dicatoren. Een tweede opvallend verschil tussen jongeren van Belgische origine en 
Marokkaanse origine is de gendergebondenheid van de sociale-afstanden- of intimi-
teitsmaat. In representatief onderzoek bij Vlaamse jongeren – ook in de JOP-monitor 
1 en 2 – vinden we doorgaans dat meisjes zich verdraagzamer opstellen dan jongens 
(Elchardus, 1999; De Witte, Hooge & Walgrave, 2000; Elchardus & Siongers, 2009; 
Siongers, 2010; Vanhoutte, 2007). Ook wat de bereidheid tot sociale contacten betreft, 
blijkt hier bij de Belgische jongeren dat meisjes beduidend meer openstaan voor so-
ciale contacten met moslims. Bij de Marokkaanse jongeren wordt daarentegen geen 
geslachtsverschil gevonden. Dat is wellicht toe te schrijven aan het laatste stadium 
dat werd voorgelegd: de bereidheid te huwen. De sharia verbiedt immers alleen aan 
moslimvrouwen een niet-moslim te huwen, moslimmannen mogen wel een niet-
moslimvrouw huwen. Bij de Brusselse Marokkaanse jongeren blijken meisjes inder-
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daad ook minder bereid te zijn te huwen met een niet-moslim. Zo geeft 15.2% van 
de Marokkaanse jongens aan bereid te zijn met een Vlaamse te huwen, terwijl bij de 
Marokkaanse meisjes slechts 7.0% bereid is te huwen met een Vlaming. Daarnaast 
valt ook de openheid van vrijzinnigen en niet-gelovigen bij Belgische jongeren op. 
Bij Marokkaanse jongeren maakten we onderscheid tussen jongeren die strikt de 
geloofsleer volgen en zij die dat minder doen (en een kleine groep die zich als niet-
gelovig beschouwt). Uit de analyses blijkt dat jongeren van Marokkaanse herkomst 
die strikter de islam volgen, minder bereid zijn hechtere relaties aan te gaan met 
personen van de andere groep. Ten slotte vinden we bij Marokkaanse jongeren ook 
een leeftijdseffect, terwijl we dat niet vinden bij de Belgische jongeren. Naarmate zij 
ouder zijn, stellen zij zich meer open voor relaties met personen van West- of Zuid-
Europese origine.

In een multivariaat model voor de Belgische jongeren blijven het wonen in Brussel en 
de perceptie te wonen in een buurt met ongeveer een gelijk aandeel Belgen en niet-
Belgen gepaard gaan met een meer open houding ten aanzien van personen geasso-
cieerd met moslimlanden. Het percentage vreemdelingen in de buurt van de school is 
niet langer signifi cant. Voor de Marokkaanse jongeren blijft enkel het al dan niet wonen 
in Brussel signifi cant gerelateerd aan de houding ten aanzien van de andere groep. Het 
percentage vreemdelingen in de school blijkt niet langer signifi cant, al noteren we wel 
nog steeds een vrij hoge effectparameter (β = .103).

In het derde analysemodel worden naast de perceptie van de buurt waarin men woont, 
ook de ervaringen met andere culturen in rekening gebracht. Gekeken wordt of de in-
vloed van de buurtperceptie varieert naargelang de discriminatie-ervaringen die men 
gehad heeft. Daaruit blijkt dat bij Belgische jongeren enkel signifi cant meer openheid 
wordt genoteerd wanneer men in een buurt met een min of meer gelijk aandeel van 
Belgen en niet-Belgen woont en nooit discriminatie ervaren heeft. Wel blijken de ande-
re parameters, hoewel niet signifi cant,97 in de verwachte richting te liggen. In een buurt 
met een gelijke mix staat men sowieso positiever dan in een buurt met overwegend 
niet-Belgen of in een buurt met overwegend Belgen. Maar zowel in buurten met een 
evenwichtige verdeling als in buurten met overwegend niet-Belgen leiden negatieve 
ervaringen tot een grotere sociale afstand tussen culturen. Bij Marokkaanse jongeren 
is geen van deze indicatoren signifi cant, maar liggen de effecten wel in dezelfde rich-
ting.

Ten slotte stellen we in model 4 vast dat er noch bij de Belgische jongeren, noch bij de 
Marokkaanse jongeren een signifi cante relatie bestaat tussen het percentage missings 
in de vragenlijst en de sociale afstand ten aanzien van de andere groep.

97.  Maar dat heeft ook wel grotendeels te maken met de kleine steekproef.
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5. Besluit

Dit hoofdstuk trachtte een antwoord te bieden op de vraag: maakt interetnisch contact 
de ‘andere’ meer geliefd? De bevraging bij leerlingen uit Brusselse scholen bood im-
mers een uitgelezen kans om deze vraag te beantwoorden. De meerderheid van de jon-
geren die we anders bereiken via representatieve Vlaamse steekproeven, komt immers 
ternauwernood in contact met andere culturen, tenzij dan oppervlakkige contacten met 
de Pakistaanse uitbater van de nachtwinkel om de hoek of de afhaalchinees van wat 
verder in de straat. Dergelijke onderzoekssettings beantwoorden aan geen enkel van de 
– al dan niet essentiële – voorwaarden die worden gesteld om de contacthypothese te 
toetsen (gelijke groepsstatus, nastreven van gemeenschappelijke doelen, intergroeps-
samenwerking, ondersteuning door wetgeving of autoriteiten, mogelijkheid tot vriend-
schappelijke contacten). De Brusselse scholen komen hier wel ruimschoots aan tege-
moet. Bovendien laat de etnische diversiteit binnen de Brusselse scholen ook toe om 
de contacthypothese te toetsen voor allochtone jongeren. Daarvoor selecteerden we in 
de dataset enerzijds de jongeren van twee Belgische ouders en anderzijds de jongeren 
uit gezinnen waarvan minstens een van de ouders van Marokkaanse herkomst is. In 
de analyses betrokken we informatie over interetnische contacten op zowel het niveau 
van de school, de schoolbuurt als de buurt en de gemeente waarin men zelf woonde. 
Een deel van deze gegevens werd verkregen uit de vragenlijsten zelf, het andere deel 
uit onderwijs- en gemeentelijke statistieken.

De schijnbaar eenvoudige vraag of contacten tot betere interetnische relaties leiden, 
bleek al op basis van de literatuurstudie een genuanceerder antwoord te eisen dan een 
pure ja of neen. Zo ook op basis van onze resultaten. In tegenstelling tot de verwach-
tingen bleek voor Belgische jongeren de schoolcontext minder van belang dan de buurt 
waarin men woont. Voor de Marokkaanse jongeren bevorderde een hoger percentage 
Belgen op de school nog wel enigszins de openheid naar andere culturen, hoewel deze 
factor niet langer signifi cant werd bevonden eenmaal gecontroleerd voor het al dan 
niet in Brussel wonen. De verschillen tussen scholen op het vlak van de bereidheid om 
sociale contacten aan te gaan met andere groepen, bleken bovendien niet erg groot. Dit 
in tegenstelling met de vaststelling op basis van representatieve Vlaamse steekproeven 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen scholen op het vlak van het etnocen-
trisme bij hun leerlingen. Evenmin werden in deze Brusselse steekproef bij de jongeren 
van Belgische origine verschillen vastgesteld tussen jongeren uit het beroeps- en het 
algemeen secundair onderwijs. Om deze resultaten beter te duiden, is vergelijkend ma-
teriaal voor Vlaanderen nodig om zodoende uitsluitsel te kunnen geven over de vraag 
of deze kleinere variatie binnen Brusselse scholen dan betekent dat Brusselse jongeren, 
ongeacht de school waarop ze zitten, positiever dan wel negatiever staan ten opzichte 
van interetnische contacten dan de Vlaamse jongeren.

Wat de buurt waarin men woont betreft, stellen we in de lijn van ander recent onder-
zoek vast dat intergroepscontacten etnische vooroordelen bij Belgische jongeren vooral 
kunnen remmen als zij plaatsvinden in buurten waar er een evenwichtige verdeling be-
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staat tussen autochtonen en allochtonen en als deze contacten als positief worden erva-
ren. Een buurt met overwegend niet-Belgen bevordert net zo min verdraagzaamheid als 
een buurt met overwegend Belgen. Deze bevinding biedt steun voor een woonbeleid 
dat gericht is op het bewerkstelligen van meer diversiteit in wijken, maar met aandacht 
voor het ‘leefbaarheidsgehalte’. In Brussel kunnen we vaststellen dat personen van 
Turkse of Noord-Afrikaanse herkomst in hoge concentratie aanwezig zijn in bepaalde 
wijken van de stad. Dat leidt eerder tot sociale segregatie van de gemeenschappen dan 
tot sociale contacten. Het realiseren van een evenwichtige etnische mix kan interetni-
sche contacten ten goede komen, althans aan de zijde van de Belgische jongeren.

Voor de Marokkaanse jongeren vinden we immers geen verschillen naar de perceptie 
van de woonbuurt en de positieve dan wel negatieve ervaringen met interetnische 
contacten. Dat laatste bevestigt de verwachting dat de contacthypothese vooral opgaat 
voor blanke meerderheidsgroepen en veel minder voor andere culturen. Het inzicht in 
de etnische (voor)oordelen van blanke meerderheidsgroepen ten aanzien van ‘andere’ 
groepen is momenteel al ver gevorderd. Maar het blijkt eens te meer dat zowel weten-
schap als beleid nog weinig zicht heeft op de houding van minderheidsgroepen/alloch-
tonen ten aanzien van autochtonen alsook ten aanzien van andere etnische groepen. 
Met de in dit hoofdstuk gepresenteerde analyses gaven we hopelijk een eerste aanzet.
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8. Antisemitisme in de Brusselse scholen98

Mark Elchardus

1. Antisemitisme?

Antimoslimgevoelens worden in verschillende Europese landen frequent bestudeerd. 
Antisemitisme krijgt veel minder aandacht. Toch wijzen verschillende auteurs, uit ver-
schillende landen en op basis van verschillende soorten gegevens en indicatoren, op 
een onrustwekkende toename van het antisemitisme. Dat geldt voor Groot-Brittannië 
(Montefi ore, 2004; Windmueller, 2005), Frankrijk (Bensoussan, 2009; Peace, 2009), 
Oost-Europa (Zuroff, 2005; Marciniak, 2006) en Europa in zijn geheel (Rosenthal, 2003; 
Gerstenfeld, 2005; Kohut & Wike, 2008). Antisemitisme wordt geregeld onderzocht in 
de Verenigde Staten, Duitsland en Oostenrijk, minder geregeld in Frankrijk, slechts 
sporadisch of niet in andere Europese landen (Bergmann, 2008). Over antisemitisme 
in België (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) weten we (bitter) weinig. Er zijn wel de data 
van de Anti Defamation League, die al een paar keer een zeer beknopt vergelijkend 
onderzoek liet uitvoeren in verschillende Europese landen, waaronder België (zie tabel 
8.1). Daaruit blijkt dat het antisemitisme in België bij of nipt boven het gemiddelde van 
dat van de onderzochte Europese landen ligt.

Het rapport van 2003 van het Weense Center for Research on Anti-Semitism stelt in zijn 
overzicht van antisemitische incidenten in de landen van de Europese Unie dat er in 
België een duidelijke toename van dergelijke incidenten valt waar te nemen (Bergmann 
& Wetzel, 2003). Tussen 2000 en 2003 waren er inderdaad enkele ernstige voorval-
len met geweld op personen, vandalisme op synagogen en handelszaken, bedreigende 
graffi ti en de onvermijdelijke en blijkbaar onstuitbare golf van haatdragende teksten 
op het internet. De auteurs van het rapport voeren als verklaring aan dat xenofobie in 
België hoger ligt dan in andere Europese landen. Een vaststelling die werd bevestigd 
door het recente internationale onderzoek naar burgerschap (De Groof, Franck, Elchar-
dus & Kavadias, 2010), maar die, als ze wordt aangevoerd als een mogelijke verklaring 
voor antisemitisme, wel veronderstelt dat dit in het verlengde ligt van xenofobie (op die 
belangrijke these komen we aanstonds terug).

98.  Met dank aan Sarah Herbots voor de hulp bij het verwerken van de gegevens.
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Tabel 8.1.  Gegevens over antisemitisme verzameld in verschillende Europese landen in opdracht van de 
Anti Defamation League, gegevens van 2002 en 2005, vergelijking tussen België en Europa.

Uitspraak 2002 België 
% waarschijn-

lijk waar

2002 Europa 
% waarschijn-

lijk waar

2005 België 
% waarschijn-

lijk waar

2005 Europa 
% waarschijn-

lijk waar

Joden geven om niemand, enkel om 
zichzelf

25 19

Joden zijn meer bereid duistere 
praktijken toe te passen om te krijgen 
wat ze willen

18 24

Joden zijn loyaler tegenover Israël dan 
tegenover dit land

50 45 41 43

Joden hebben te veel macht in de 
zakenwereld

44 30 33 30

*Het aantal onderzochte Europese landen is in 2002 en 2005 verschillend.

Bron:  Anti Defamation League, European attitudes towards Jews, Israel and the Palestinian-Israeli confl ict, June 27, 
2002 en Attitudes towards Jews in twelve European countries, May 2005.

In het JOP-onderzoek werden drie vormen van negatieve houdingen bevraagd: xenofo-
bie, antimoslimhoudingen en antisemitisme. Heel wat auteurs zijn van oordeel dat an-
timoslimgevoelens vandaag in Europa het meest verspreid zijn (Allen & Nielsen, 2002; 
Sheridan, 2006; Bleich, 2009; Sniderman & Hagendoorn, 2007; Verkuyten, Hagendoorn 
& Masson, 1996; Verkuyten & Zaremba, 2005). Die stelling steunt op een oneigenlijke 
vergelijking tussen verschillende schalen. De uitspraken waarmee antimoslimgevoe-
lens worden gemeten, zijn immers niet dezelfde als degene waarmee xenofobie in het 
algemeen worden gemeten. Men dient derhalve heel voorzichtig te zijn met dergelijke 
vergelijkingen. Toch worden ze frequent gemaakt en daarbij wordt dan steeds vastge-
steld dat antimoslimgevoelens meer verspreid zijn dan algemene vormen van etnisch 
vooroordeel. In het licht van die vaststelling is het wel heel opmerkelijk dat we bij de 
leerlingen van het Nederlandstalige Brusselse onderwijs nagenoeg geen verschil zien 
tussen die twee vormen van negatieve gevoelens, maar wel een veel hogere mate van 
antisemitisme waarnemen. Gemeten aan de hand van somschalen die kunnen variëren 
van 0 tot 100, blijken xenofobie en antimoslimgevoelens het minst verspreid te zijn, 
met gemiddelden van respectievelijk 36 (standaardafwijking 17) en 38 (standaardaf-
wijking 22), terwijl antisemitisme het meest verspreid is, met een gemiddelde van 44 
(standaardafwijking 28). Ook dat is een reden om de verspreiding van het antisemi-
tisme bij de Brusselse jeugd99 nader te bekijken.

99.  Met de term ‘Brusselse jeugd’ verwijzen we naar jongeren die les volgen in het Nederlandstalige secundair 
onderwijs in Brussel. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze onderzoeksbevolking, zie hoofdstuk 1 ‘De Brus-
selse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers).
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2. Antisemitisme en andere vormen van vooroordelen

Er zijn heel wat auteurs die stellen dat men weliswaar de negatieve gevoelens en voor-
oordelen tegenover verschillende doelwitgroepen, bijvoorbeeld joden, Roma, migran-
ten of asielzoekers, kan onderscheiden, maar dat die toch allemaal sterk samenhangen 
of, anders gesteld, de uiting zijn van een meer algemene xenofobie of een meer alge-
meen negatief gevoel ten opzichte van het andere en het vreemde. Zo zijn verschillende 
auteurs van oordeel dat islamofobie geheel of in grote mate kan worden begrepen als 
een uiting van een meer algemene xenofobie (Strabac & Listhaug, 2008, p. 288; Billiet 
& Swyngedouw, 2009; Dekker & van der Noll, 2009; Gonzales, Verkuyten et al., 2008; 
Stolz, 2005). Zij dragen ook empirische evidentie aan om die stelling te staven. Een 
aantal auteurs suggereert eenzelfde verband tussen xenofobie of algemene vormen van 
(etnisch) vooroordeel en antisemitisme (Bergmann & Wetzel, 2003; Bergmann, 2008).

Indien men deze stelling als uitgangspunt neemt, kan men de oorzaken van het anti-
semitisme opdelen in twee verschillende reeksen, de eerste die in grote mate via een 
meer algemene xenofobie zou moeten werken omdat ze negatieve gevoelens tegenover 
het vreemde in het algemeen in de hand werkt, en een tweede die specifi ek zou zijn 
voor antisemitisme. We bespreken die twee nu achtereenvolgens.

2.1 Xenofobie en judeofobie

Over xenofobie, etnocentrisme, etnische vooroordelen, enzovoort bestaat een uitvoe-
rige literatuur (voor een recent overzicht, zie Elchardus, 2009).

Er zijn twee theorieën waarmee we, om verschillende redenen, hier geen rekening zul-
len houden. Rationele keuzetheorieën verklaren etnocentrisme als een poging om de 
competitie (voor schaarse en begeerde goederen, zoals jobs, sociale uitkeringen, sociale 
huisvesting, enzovoort) uit te schakelen via het verspreiden van vooroordelen die tot 
discriminatie kunnen leiden. Heel wat empirische evidentie pleit tegen deze theorie (El-
chardus, 2009). Zij lijkt daarenboven niet zo geschikt om de vooroordelen of negatieve 
gevoelens van de schoolgaande jongeren te verklaren. Vruchtbaarder zijn de theorieën 
– misschien is het beter van een controverse te spreken – die zich ontwikkelen rond de 
zogeheten contacthypothese. De vraag die zich daarbij stelt, is of contact met en kennis 
van de ander (van de moslim, de immigrant, de asielzoeker, de Roma, enzovoort) etno-
centrisme aanzwengelen, dan wel doen afnemen. Voorstanders van de hoger beschreven 
competitiestelling menen dat contact leidt tot competitie, en daarom tot na-ijver en voor-
oordeel. Anderen zijn van oordeel dat contact, althans onder bepaalde voorwaarden, 
kan leiden tot verdraagzaamheid en wederzijdse waardering (Pettigrew, 1998; Henry & 
Hardin, 2006; Spruyt, 2009). Hoewel boeiend, zal niet met deze theorie worden gewerkt 
omdat er in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel te weinig joodse leerlingen zijn 
om de contacthypothese te kunnen toetsen. Men schat het aantal joden in België op 
35.000, met de grootste concentratie in Antwerpen (Bergmann & Wetzel, 2003).
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Een derde theorie, die we op een zeer genuanceerde wijze zullen hanteren, beroept zich 
op de persoonlijkheid, met name op de autoritaire persoonlijkheid, om vooroordelen 
te verklaren (bijvoorbeeld: Lutterman & Middleton, 1970; Scheepers, Felling & Peters, 
1990, 1992). De autoritaire persoonlijkheid wordt dan gepeild aan de hand van de F-
schaal of autoritarismeschaal. Het gebruik van die schaal werd sterk bekritiseerd (Ray, 
1991). In het licht van de uitspraken waaruit de schaal bestaat, dient men zich trouwens 
de vraag te stellen of etnocentrisme dient te worden beschouwd als een gevolg dan wel 
als een oorzaak van bijvoorbeeld de roep naar een ‘sterke man’. In de gebruikte dataset 
zitten twee variabelen die autoritarisme meten. De eerste is een verkorte versie van de 
F-schaal, de andere is een schaal die peilt naar de houding ten opzichte van repressie 
en is verwant (r = .3) aan de autoritarismeschaal en waarschijnlijk beter geschikt om 
autoritarisme te meten bij jongeren. We zullen deze twee schalen in de modellen op-
nemen als voor alle andere mogelijke oorzaken is gecontroleerd, om te zien of zij dan 
nog iets aan de verklaring toevoegen. Als dat het geval is, rest dan nog de vraag of we 
autoritarisme als oorzaak, dan wel als gevolg moeten beschouwen.

Er zijn twee andere groepen van theorieën die de analyse van antisemitisme zoals 
gevoerd in dit hoofdstuk, sterk oriënteren. De eerste groep steunt op leerprocessen of 
socialisatie. Al in het inmiddels klassieke The Nature of Prejudice benadrukte Allport 
(1954) dat etnisch vooroordeel vanuit het gezin, via de vroege opvoeding wordt mee-
gegeven, een verschijnsel dat recent werd onderzocht, bevestigd en genuanceerd door 
Jessy Siongers (2007, 2009). Het etnocentrisme van de ouders heeft een belangrijke in-
vloed op het etnocentrisme van het kind, maar het is zeker niet de enige socialiserende 
invloed. Zelfs als we rekening houden met de invloed van het etnocentrisme van de 
ouders, wordt vastgesteld dat de onderwijsvorm en de mediavoorkeur van de jongere 
eveneens een invloed uitoefenen op het etnocentrisme. Een deel van de totale invloed 
van de ouders wordt trouwens gerealiseerd omdat (de kenmerken van de) ouders ook 
een invloed hebben op de soort mediavoorkeur die de kinderen ontwikkelen en de 
onderwijsvorm waarin deze terechtkomen. In de dataset waarmee hier wordt gewerkt, 
beschikken we niet over de houdingen van de ouders. Deze kunnen slechts worden 
gemeten in onderzoeken waarin zowel de ouders als de kinderen worden geïnterviewd. 
We kunnen echter wel rekening houden met drie andere socialiserende milieus waar-
van in eerder onderzoek al effecten op etnische vooroordelen werden vastgesteld: on-
derwijs, media en verenigingsleven.

Wat het onderwijs betreft, kunnen de bestudeerde leerlingen worden opgedeeld naar 
onderwijsvorm (aso, tso en bso; het kso met ongeveer 2% leerlingen over heel Vlaan-
deren wordt hier bij het aso gevoegd). Eerder onderzoek heeft al dikwijls vastgesteld 
dat de onderwijsvorm waarin jongeren zich bevinden, een belangrijke invloed uitoe-
fent op hun mate van etnisch vooroordeel (zie verschillende bijdragen in Elchardus 
& Siongers, 2009). De onderwijsvorm is een complex gegeven. Het is een bundel van 
invloeden. Daarmee dient rekening te worden gehouden als de invloed ervan wordt 
beschouwd als een uiting van socialisatie. De effecten van de onderwijsvorm kunnen 
het gevolg zijn van een uitgebreide reeks processen. Zij kunnen het gevolg zijn van 
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een verschil in de inhoud van de lessen tussen de onderscheiden onderwijsvormen 
(Elchardus, Roggemans & Op de Beek, 2009), van verschillen in school- en klasbeleving 
en participatiepatronen op school (De Groof & Siongers, 2009), van verschillen in de 
samenstelling van de school (Spruyt, 2009a, 2009b) of de wijze waarop leerlingen bin-
nen een hiërarchische schoolorganisatie identiteiten opbouwen (Elchardus & Siongers, 
2007). De gebruikte databank maakt het niet mogelijk de effecten van die verschillende 
mechanismen te onderscheiden. Wat via het onderscheid van de onderwijsvormen 
wordt nagegaan, is of het geheel van die mechanismen, waarvan al werd vastgesteld 
dat ze de mate van etnische vooroordelen beïnvloeden, een effect van de onderwijs-
vorm op antisemitisme realiseert.

Van de media, en dan met name van de mediavoorkeur, werd al herhaaldelijk vastge-
steld dat zij een invloed laten gelden op de mate van etnisch vooroordeel (bijvoorbeeld: 
Elchardus & Siongers, 2009; De Groof & Elchardus, 2009; Spruyt, 2009), een vaststelling 
die aansluit bij de internationale literatuur die verschillende effecten van verschillende 
soorten massamedia en mediastijlen onderkent (Bilandzic & Rössler, 2004; Potter & 
Chang, 1990; Vergeer, Rutten & Scheepers, 1996). Inhoudsanalyse heeft trouwens aan-
getoond dat de aldus onderscheiden media ook verschillen in wat ze aanbieden. In de 
periode van 1991 tot 2000 heeft de televisiezender met de meest populaire positie 10% 
van het primetimenieuws besteed aan misdaad, de zender met de meest elitaire positie 
5% (Walgrave & De Swert, 2002). Ons argument is echter niet dat de inhoud doorslag-
gevend is. We benaderen de mogelijke media-invloed hier, rekening houdend met de 
mogelijkheid dat de kijker, luisteraar en lezer – de gebruiker – de invloed van de media 
fi lteren en mede actief vormgeven aan de invloed die de media op hem of haar uitoefe-
nen. Een nog steeds cruciaal inzicht in de invloed van de media wordt geboden door de 
zogeheten cultivatiethese (Gerbner, 1969; Gerbner & Gross, 1976; Gerbner, Gross, Mor-
gan & Signorelli, 1994; Signorelli & Morgan, 2001). Deze stelt dat de media hun invloed 
laten gelden via het ontwikkelen of cultiveren van een interpretatiekader (vergelijk 
Gamson & Croteau, 1992). De mensen die een welbepaald interpretatiekader hebben 
ontwikkeld, zullen gevoelig zijn voor bepaalde mediaproducten en minder voor andere 
en zullen wat ze zien, horen of lezen, ook op een bepaalde manier interpreteren. De 
interpretatie van de ‘mediatekst’ is dan niet alleen een functie van die tekst, maar ook 
en evenzeer van de interpretatieve gemeenschap waartoe de mediagebruiker behoort 
(Fish, 1980, p. 1-17, 97-111, 303-320). Van hedendaagse media wordt beweerd dat zij bij 
voorkeur naar het problematische kijken (Altheide, 1997). Studies wijzen echter uit dat 
verschillende soorten media onderling sterk verschillen in hun mate van gefascineerd-
heid door problemen en de mate van sensatiezucht waarmee zij het nieuws benaderen. 
Vandaar dat men niet meer, zoals de oorspronkelijke aanhangers van de cultivatiethese, 
kijkt naar de hoeveelheid televisiekijken op zich, maar naar voorkeuren voor verschil-
lende soorten media (Bilandzic & Rössler, 2004; Potter & Chang, 1990; Vergeer, Rutten 
& Scheepers, 1996). De rol van de bovenvermelde variatie in mediavoorkeur wordt 
mooi geïllustreerd met de vaststelling dat een dergelijke variatie zelfs een invloed heeft 
op de schoolloopbaan van de kinderen (Elchardus & Siongers, 2003). Als de media-
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invloed wordt beschouwd als een samenspel van media-inhoud en interpretatiekaders 
waarmee mensen die inhoud benaderen, lijkt het aangewezen hem te meten als media-
voorkeur. Mediavoorkeur peilt naar de evaluatie van verschillende specifi eke media en 
laat de respondent aldus toe een zelfdefi nitie of zelfsituering te geven in termen van 
het medialandschap. Op die manier krijgt men een benadering van de interpretatieve 
gemeenschap van mensen die in grotere mate bepaalde media zullen gebruiken en de 
mediatekst ook op een bepaalde manier zullen gebruiken.

Om de mediavoorkeur te meten, werd de respondenten gevraagd hun favoriete tijd-
schrift, krant, radiozender en televisiezender aan te duiden. Doorgaans wordt op basis 
van deze vier vragen een schaal geconstrueerd (met principalecomponentenanalyse 
voor categorische data), waarin zich een tegenstelling aftekent tussen een elitaire ver-
sus een populaire mediavoorkeur. In dit hoofdstuk construeren we deze schaal slechts 
op basis van twee vragen (het favoriete tijdschrift en de favoriete televisiezender). We 
doen dat om het aantal missende gegevens te beperken: de vragen met betrekking tot 
mediavoorkeuren bevonden zich namelijk net in het midden van de vragenlijst, waar-
door veel jongeren die niet hebben ingevuld.100 Om het aantal ontbrekende waarden te 
beperken, werd ervoor geopteerd de schaal te construeren op basis van twee in plaats 
van vier vragen. Een hoge score op deze schaal verwijst naar een voorkeur voor po-
pulaire media, een lage (negatieve) score op een voorkeur voor elitaire media. Bij de 
populaire media vinden we VTM, tiener-, tv- en sportbladen, alsook een aantal Frans-
talige zenders. In de middenzone bevinden zich onder meer Ketnet, regionale zenders 
en Humo; aan de elitaire kant Knack, Le Vif en Canvas.

Van participatie in het verenigingsleven werd al herhaaldelijk vastgesteld dat het een 
positieve invloed heeft op democratische burgerschapshoudingen, waaronder verdraag-
zaamheid. Dat geldt zowel voor de volwassen bevolking (Elchardus, Huyse & Hooghe, 
2001; Jacobs, Abts, Phalet & Swyngedouw, 2001; Wollebaek & Selle, 2003; Jennings & 
Stoker, 2004; Stolle & Rochon, 1998) als voor jongeren, en bij deze laatsten zowel voor 
participatie binnen als buiten de school (De Groof & Siongers, 2009; De Groof, Elchar-
dus & Stevens, 2001; Quintelier, 2007; Torney-Purta, Lehmann & Schulz, 2001).

In de Brusselse JOP-monitor werd het lidmaatschap van verenigingen bevraagd door 
aan de respondenten 18 verschillende soorten verenigingen voor te leggen. Voor elk 
type vereniging werd gevraagd of men er ‘nooit lid’ van was, ‘vroeger lid’, ‘nu passief 
lid’ of ‘nu actief lid’. Enkel de respondenten die op minstens een van deze items ant-
woordden dat ze er momenteel actief lid van zijn, worden beschouwd als jongeren die 
sociaal participeren.

De laatste groep van theorieën die hier als leidraad wordt gebruikt, is complex omdat 
heel verschillende termen worden gebruikt om een reeks gelijkaardige processen te be-

100.  Voor meer informatie over de non-respons, zie hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jongeren onderzocht’ (Elchardus, 
Roggemans & Siongers).
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schrijven. Laten we als invalshoek een artikel nemen dat Emile Durkheim schreef tijdens 
en naar aanleiding van de Dreyfus-affaire. De Franse kapitein Alfred Dreyfus, van joodse 
afkomst, werd door een militaire rechtbank veroordeeld voor spionage. Onterecht, zo 
zal later blijken. Republikeinse en socialistische groepen vragen een herziening van het 
proces. Verdedigers van ‘de eer’ van het leger en royalisten willen daar niet van weten. 
De zaak, die in het totaal van 1894 tot in 1906 aansleept, verdeelt Frankrijk scherp in 
een conservatief en een progressief kamp. Zij biedt ook een context waarin antisemi-
tisme oplaait. De socioloog Durkheim zal een drietal keren in het debat interveniëren, 
waarvan één keer, in 1898, om het oplaaiende antisemitisme aan te klagen en te analy-
seren (Durkheim, 1975, p. 252-254; Goldberg, 2008). Durkheim verklaart de opstoot van 
antisemitisme als een gevolg van de sociale crisis of malaise. Deze heeft bij hem in die 
context twee betekenissen. Ten eerste, de betekenis van anomie, een begrip dat bij Durk-
heim verwijst naar een zeer sterk geloof in zelfbeschikking en autonomie, een onbe-
kwaamheid of onwil om de beperkingen en conventies te aanvaarden die gepaard gaan 
met het leven in een samenleving. Anomie in die betekenis kan niet worden gemeten 
aan de hand van anomieschaal van Srole, die verwijst naar een gevoel van kwetsbaar-
heid, maar wel met een schaal die aangeeft dat mensen hun eigen regels willen maken 
(Elchardus & Siongers, 2001): een schaal die meet in welke mate mensen streven naar en 
geloven in de mogelijkheid van individuele autonomie (zie bijlage voor deze schaal).

In Antisémitisme et crise sociale verwijst Durkheim echter nog naar een ander aspect 
van crisis, een andere bron van malaise, namelijk het gevoel dat het slecht gaat met 
het land. Hij grijpt daar in feite naar de zondeboktheorie. Wanneer mensen het gevoel 
hebben dat hun land het slecht doet, zoeken ze daarvoor een schuldige: iemand die 
ze kunnen beladen met alle zonden van Israël en uitdrijven. We beschikken over twee 
variabelen die een gevoel van collectieve neergang kunnen vatten: de onveiligheidsge-
voelens en de toekomstbeelden (zie bijlage voor deze schalen).

Terwijl Durkheim de deterioratie op het collectieve niveau situeert – het gaat om een 
gepercipieerde deterioratie van de samenleving in haar geheel – verwachten verschil-
lende auteurs een gelijkaardig mechanisme op het niveau van specifi eke groepen en 
individuen. Ook voor een daar ervaren mankement zoekt men een schuldige of zonde-
bok, wat dikwijls uitmondt in stereotypen en vooroordelen ten opzichte van specifi eke 
groepen. Dat mechanisme manifesteert zich onder meer via de gevoelens van relatieve 
deprivatie (Hyman, 1942; Stouffer et al., 1949; Runciman, 1966; Walker & Pettigrew, 
1984). Walker en Pettigrew onderscheiden gevoelens van relatieve deprivatie die be-
trekking hebben op het individu (‘ik word achtergesteld’) enerzijds en op de groep 
(‘mensen als ik worden achtergesteld’) anderzijds. Het zijn de laatste die bijdragen tot 
etnisch vooroordeel. De gevoelens van achterstelling worden met andere woorden ver-
werkt door groepen in te delen in ‘wij’ en ‘zij’. ‘Zij’ krijgen de schuld van de (relatieve) 
achterstelling van de eigen groep en ‘zij’ worden dikwijls onder de vreemden gezocht. 
In de hier gebruikte dataset zit geen maat van de gevoelens van relatieve achterstelling, 
maar wel verschillende indicatoren die een gevoel van relatieve deprivatie in de hand 
kunnen werken, zoals het onderwijsniveau van de ouders, de fi nanciële situatie van 
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het gezin (gemeten aan de hand van een schaal die weergeeft in welke mate het gezin 
volgens de geïnterviewde leerling kan rondkomen) en of de leerling al heeft gebist.

Verwant aan de deprivatietheorie is de theorie van de kwetsbaarheidsverwerking (El-
chardus, 2009; Degroof & Elchardus, 2009). Deze theorie gaat ervan uit dat kwets-
baarheid heel verschillende oorzaken kan hebben (gaande van een zwakke sociaal-
economische positie tot chronische ziekte of fysieke handicap) maar dat kwetsbaarheid 
steeds moet worden verwerkt om zelfrespect te behouden. Een mogelijke verwerkings-
strategie bestaat in het projecteren van de eigen kwetsbaarheid op een externe oorzaak 
en het zoeken van een schuldige voor die oorzaak. Op die manier kan sociale en andere 
kwetsbaarheid zich ook vertalen in vooroordeel. Op basis van de theorie van de kwets-
baarheidsverwerking verwacht men eveneens dat het onderwijsniveau van de ouders, 
de fi nanciële situatie van het gezin en of de leerling al heeft gebist, bijdragen tot etnisch 
vooroordeel, maar ook dat een negatief zelfbeeld een dergelijk effect heeft.

2.2 De specifi citeit van antisemitisme

Alle bovenstaande verklaringen zeggen niet waarom op een bepaald ogenblik of bij 
sommige groepen het antisemitisme oplaait, en op een ander moment of bij andere 
groepen antimoslimgevoelens. Zij verklaren met andere woorden niet waarom een be-
paalde doelgroep het slachtoffer wordt van de negatieve gevoelens (Goldberg, 2008). 
Zij verklaren alleen de opkomst van negatieve gevoelens tegenover de ‘vreemde’ en 
de ‘ander’. Sommige auteurs menen dat probleem te kunnen omzeilen door te stellen 
dat specifi eke vormen van vooroordeel zoals antisemitisme of antimoslimgevoelens 
volledig worden bepaald door algemene vormen van vooroordeel (zie hierboven). Dat 
is echter geen plausibele positie omdat de inhoudsanalyse van de kritiek op en de 
stereotypen van bepaalde groepen heel specifi eke verantwoordingsstrategieën van de 
vooroordelen aan het licht brengen.

Kijken we naar de discursieve strategieën van de islamofobie, dan onderkennen we 
daarin een reeks duidelijke argumenten waarom moslims bekritiseerd worden: onvol-
doende voeling met de waarden van de verlichting, geen erkenning van de gelijkheid 
van man en vrouw, onvoldoende respect voor de vrijheid van meningsuiting, onver-
draagzaamheid (Sniderman & Hagendoorn, 2007; Bilsky, 2009; Fernandez, 2009; Gott-
schalk & Greenberg, 2008; Ho, 2007). In dat verband wordt ook wel gesproken van een 
subtiel, of zacht, of symbolisch racisme. Die term is verwarrend en slordig. Het gaat 
immers niet meer om racisme, maar om een kritiek die steunt op een bepaalde theorie 
en veralgemening: alle moslims ontkennen de rechten van de vrouw, verwerpen de 
waarden van de verlichting, enzovoort.

Ook de houdingen ten opzichte van joden zijn onderhevig aan dergelijke verschuivingen 
van de stereotypen en de achterliggende ‘theorie’. De gangbare stereotypen van het anti-
semitisme werden al vaak geïdentifi ceerd. Ik gebruik hier Horowitz als een gids: “... een 
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verbazende bekwaamheid om te overleven omdat zij een verbazende bekwaamheid heb-
ben in het beheren en manipuleren van de wereldmarkten, een parallelle bekwaamheid 
om zich geplaatst te zien in posities van grote macht en invloed, en een cultuur die hen 
van anderen afscheidt – zowel geografi sch als cultureel – wat leidt tot kliekjesgedrag en 
tot een berekende onverschilligheid tegenover de belangen van de ander” (2005, p. 44).

Slim, machtig, in staat de ongrijpbare en voor velen onbegrijpelijke en ogenschijnlijk 
oncontroleerbare fi nanciële markten te manipuleren, handelend uit eigenbelang. Homo 
economicus eerder dan burger, ongevoelig voor de belangen van de ander, enkel uit 
op eigenbelang, disloyaal tegenover alle naties, enkel loyaal tegenover het eigen volk, 
bereid oorlog te stoken, ... Dat is de cluster van vrij stabiele antisemitische stereoty-
pen waarnaar Horowitz verwijst. Een belangrijk en goed bestudeerd aspect daarvan is 
de associatie van de jood met kapitalisme, internationalisering, winstbejag en utilitair 
individualisme (Kuntzel, 2005; Bergmann & Erb, 2003; Coleman, 2003; Battini, 2009). 
Dat beeld houdt uiteraard verband met de grote aanwezigheid van joden in de preka-
pitalistische fi nanciële economie. Deze vormt ook het uitgangspunt van een van de 
weinige marxistische analyses van het antisemitisme. Volgens Engels dook antisemi-
tisme op waar het kapitalisme de oudere productievormen al vernielde, maar nog niet 
volkomen gevestigd was: “... waar het kapitaal nog te zwak is om het geheel van de 
nationale productie te beheren... waar productie nog ten dele in handen is van boeren, 
landeigenaars, ambachtsmensen en gelijkaardige overblijfselen van een middeleeuwse 
klassenstructuur, alleen daar is kapitaal voornamelijk joods en alleen daar vindt men 
antisemitisme” (Goldberg, 2008, p. 308-309). Interpreteert men dat letterlijk, dan zou 
antisemitisme vandaag verdwenen moeten zijn. Soepeler opgevat wijst het citaat op de 
mogelijkheid dat dit oude stereotype antisemitische gevoelens opwekt bij mensen en 
groepen die menen dat ze het slachtoffer zijn van de ongrijpbare en ook dikwijls on-
begrijpelijke werking van de internationale fi nanciële markten. Een gevoel van econo-
mische neergang zou in dat geval het antisemitisme kunnen aanzwengelen. De sterke 
associatie van joden met invloed, duistere kapitalistische en fi nanciële praktijken laat 
vermoeden dat vooral economische kwetsbaarheid zich in antisemitisme zal vertalen 
(Bergmann & Erb, 2003, p. 347).

De stereotypen die vooroordelen tegen joden uitdrukken, lijken erg verschillend van de 
stereotypen die vooroordelen tegen moslims verwoorden. Deze laatsten worden nogal 
eens in de hoek van de luie, wat achterlijke, ‘middeleeuwse’ steuntrekkers gesitueerd. 
Het zogeheten Stereotype Content Model (SCM) stelt dat de vooroordelen tegenover 
groepen dikwijls in twee verschillende clusters uit elkaar vallen. Er zijn enerzijds groe-
pen die weinig respect krijgen omdat men ze incompetent acht en anderzijds groepen 
die gerespecteerd worden, maar met afgunst worden benaderd omdat ze (te) slim en 
sluw zijn (Lin, Kwan, Cheung & Fiske, 2005). Het lijkt erop dat moslims en joden mo-
menteel die twee posities in het veld van stereotypen bekleden.

Men dient uiteraard rekening te houden met de specifi eke vorm van stereotypen, wil 
men de specifi citeit van een vooroordeel kunnen vatten. Daarmee werd rekening ge-
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houden bij het ontwerpen van de schaal om antisemitisme te meten. Deze verwijst 
naar de vermeende invloed, de dominantie, het handelen uit eigenbelang, het gevoel 
van superioriteit en de bereidheid oorlog te voeren. De vier items samen vormen een 
zeer goede schaal (met een Cronbach α = .91, een gemiddelde van 47 en een stan-
daardafwijking van 28; zie tabel 8.2).101

Tabel 8.2.  Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘antisemitisme’ (N = 1223).

Lading α

De meeste joden denken dat zij beter zijn dan anderen .860 .896

Joden zetten aan tot oorlog en geven anderen de schuld ervan .908 .870

De joden willen alles domineren .932 .854

Als je met joden zaken doet, moet je extra goed oppassen .842 .904

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

3.142
78.55%

.909

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Op basis van deze items werd een somschaal (0-100) geconstrueerd, die verder in dit 
hoofdstuk zal fungeren als afhankelijke variabele. Tabel 8.3 biedt een overzicht van de 
antwoordverdeling van de Brusselse jongeren op deze vraag.

Tabel 8.3.  Antwoorden op de vraag ‘Je hoort de volgende uitspraken wel eens over joden. In welke mate 
ben jij het eens met deze uitspraken?’, bij leerlingen uit de tweede en derde graad van het 
Brusselse Nederlandstalige onderwijs, in percentages.

Uitspraak N Helemaal 
niet

akkoord

Niet ak-
koord

Tussen 
beide

Akkoord Helemaal 
akkoord

% % % % %

De meeste joden denken dat 
zij beter zijn dan anderen

1249 12.3 30.4 27.4 15.8 14.1

Joden zetten aan tot oorlog 
en geven anderen de schuld 
ervan

1249 17.3 26.8 27.4 12.9 15.5

De joden willen alles domi-
neren

1247 16.0 28.6 23.9 15.0 16.4

Als je met joden zaken doet, 
moet je extra goed oppassen

1248 15.1 25.8 30.4 13.8 14.8

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

101.  Schat men de schaal voor moslims en niet-moslims apart, dan stelt men vast dat de ladingen van de vier 
uitspraken op de geschatte principale componenten nagenoeg identiek zijn. In de volgorde van de tabel voor moslims 
en niet-moslims respectievelijk: .81 en .82; .87 en .87; .91 en .93; .82 en .87. Dit maakt duidelijk dat de twee groepen 
zeker kunnen worden vergeleken op basis van deze schaal.
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In de populatie van Brusselse jongeren observeren we een relatief hoge graad van 
antisemitisme: ongeveer 30% van de leerlingen gaat akkoord met de antisemitische 
vooroordelen, een andere 25 à 30% slechts matig, en zo’n 40 à 45% onderschrijft deze 
stellingen niet. In een volgende sectie van dit hoofdstuk wordt nagegaan bij welke jon-
geren deze vooroordelen zich voornamelijk situeren.

In verband met het antisemitisme wordt ook van theologisch vooroordeel gespro-
ken. De Anti Defamation League legt in zijn Europese onderzoek de respondenten 
nog steeds de vraag voor: ‘Joden zijn verantwoordelijk voor de dood van Christus’ 
(2005, p. 9). In België is 19% van de ondervraagden het daarmee eens. In Polen, een 
katholiek land dat bekendstaat voor zijn hoge graad van antisemitisme en de actieve 
medewerking van een deel van zijn bevolking aan de Holocaust, loopt dat op tot 
39%. Die bron van antisemitisme wordt gezocht in de geschiedenis van het christen-
dom. Het middeleeuwse christelijke antisemitisme werd al vaak onderzocht (Katz, 
1994; Cohen, 1994; Nizenberg, 2002) evenals de relatie tussen die vorm van judeo-
fobie en het moderne antisemitisme van de Holocaust. De twee kunnen niet aan 
elkaar worden gelijkgesteld, maar er is wel een duidelijke continuïteit van thema’s 
en stereotypen. Eén verschil is de ‘verwetenschappelijking’ van het antisemitisme in 
termen van een raciale theorie (Brustein, 2003), die de theologische verantwoording 
vervangt. Een dergelijke verschuiving van antijudaïsme naar antisemitisme werd al 
in de 12de eeuw ingezet (Langmuir, 1990). In de theologische bronnen van het an-
tisemitisme verschijnen de joden als de moordenaars van Christus en als degenen 
die de christelijke openbaring weigerden. Volgens Rosemary Reuther vormde dat 
een belangrijke bron van christelijk antisemitisme (1987). Geleidelijk aan ziet men 
een verschuiving in de verantwoording van antisemitisme, van een meer specifi ek 
theologische naar een meer economische verantwoording, met name naar het thema 
van de jood als woekeraar en onverbiddelijke najager van materiële welvaart, dat 
zich later zou vertalen in de jood als superkapitalist, homo economicus in plaats van 
burger.

Terwijl de christelijke, theologische wortels van het antisemitisme duidelijk zijn, en 
antisemitisme ook nog geregeld wordt vastgesteld bij conservatieve of fundamentalis-
tische christelijke groepen (Pargament et al., 2007), is de historische en theologische 
band tussen de islam en het antisemitisme minder duidelijk. Cohen bespreekt uitvoerig 
de stelling dat de joden het in Andalusië beter hadden onder islamitisch dan onder 
christelijk bewind, nuanceert die stelling, maar bevestigt ze uiteindelijk (1994). De 
Koran stelt de joden niet voor als de moordenaars van God, de weigeraars van de open-
baring, en tilt ook niet zwaar aan woeker. Cohen verdedigt de stelling dat de islam het 
antisemitisme van het christendom heeft overgenomen.

Het antisemitisme van moslims wordt vandaag ook op rekening van het confl ict in 
het Midden-Oosten geschreven. Die verklaring raakt ook aan het netelige punt van de 
verhouding tussen antizionisme en antisemitisme en vormt de eigenlijke inzet van het 
debat over een ‘nieuwe judeofobie’. Velen zijn van oordeel dat het mogelijk moet zijn 
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het zionisme en de staat Israël te bekritiseren zonder te worden beschuldigd van anti-
semitisme. Een aantal auteurs brengt daartegen in dat antizionisme en antisemitisme 
weliswaar verschillend zijn, maar toch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn omdat 
de antizionistische kritiek steunt op de gangbare stereotypen van het antisemitisme 
(Mayer, 2007; Gardner, 2007; Gerstenfi eld, 2005). We hebben geprobeerd een maat van 
antisemitisme te ontwerpen waarvan de connotaties van de uitspraken niet al te recht-
streeks verwijzen naar het confl ict in het Midden-Oosten en het antizionisme. Het is 
echter niet mogelijk een dergelijke ‘besmetting’ helemaal te voorkomen, precies omdat 
het discours van het antizionisme zich voedt aan de oudere antisemitische stereoty-
pen, zoals het streven naar dominantie, de betrokkenheid bij een wereldcomplot, het 
oorlogsstoken, ... Het is dus waarschijnlijk dat de posities die met betrekking tot het 
confl ict in het Midden-Oosten worden ingenomen, via antizionisme tot antisemitisme 
kunnen leiden en dat dit een gebeurlijk hogere mate van antisemitisme van de moslim-
jongeren ook ten dele kan verklaren.

Het is echter duidelijk dat dit zeker niet de enige verklaring is die voor de band tussen 
de islam en het antisemitisme kan worden gegeven. Soms wordt het verband tussen het 
confl ict in het Midden-Oosten, antizionisme en antisemitisme volkomen gerelativeerd 
of verworpen, door te wijzen op het bestaan van sterke uitingen van moslimantisemi-
tisme (lang) voor er sprake was van zionisme (Kuntzel, 2005). De eigenlijke bron van 
dat antisemitisme wordt dan in de theologie en bij de religies van het Boek gelegd, 
zowel bij gelovige christenen als bij de moslims. Daarnaast waren, in de traditionele 
Rijken, de joodse gemeenschappen ook een gemakkelijke bron van plundering. De 
Poolse graaf Jean Potocki reisde door Marokko in 1790 en noteerde zakelijk in zijn 
dagboek: “De Keizer (van Marokko) trok met zijn leger langs Larache en Miquenez 
waar hij de soldaten van de Ludaya-stam toeliet de joden te plunderen. De jood Bocha, 
die schatbewaarder van zijn vader was geweest, liet hij in stukken snijden” (Potocki, 
2005, p. 48).

Historisch is het verband tussen de religies van het Boek en het antisemitisme dui-
delijk gedocumenteerd en het steunt op de interpretaties van het Boek waarmee de 
gelovigen opgroeiden. De vraag is of dergelijke effecten nog steeds bestaan, en of 
ze ook binnen een meer geseculariseerde godsdienst als het Europese christendom 
voortleven.

3. De mogelijke verklaringen getoetst

3.1 Theologisch antisemitisme

We vangen de analyse aan met een toets op de relatie tussen levensbeschouwing 
en antisemitisme. Als een theologische bron van antisemitisme nog steeds actief is, 
zouden we moeten vaststellen dat gelovige christenen en moslims een hogere graad 
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van antisemitisme vertonen dan religieuze twijfelaars, ongelovigen en vrijzinnigen. 
Uit tabel 8.4 blijkt dat dit inderdaad het geval is. De hoogste niveaus van antisemi-
tisme worden gevonden bij de gelovigen, de laagste bij de twijfelaars, de ongelovigen 
en de vrijzinnigen. Heel opvallend zijn echter de zeer hoge scores van de moslims. 
De gelovige moslim die zich strikt aan de geloofsregels houdt, heeft een gemiddelde 
score van 64, een gelovige katholiek die regelmatig naar de kerk gaat een gemiddelde 
van 44, een vrijzinnige een gemiddelde van 28. Daarbij is het ook opvallend dat de 
verschillen tussen de strikte en minder strikte moslims heel klein zijn. Deze vaststel-
lingen lijken het bestaan van theologisch antisemitisme te bevestigen, maar brengen 
ook de uitzonderlijke positie van de moslimjongeren aan het licht. In de verdere 
analyse zal worden nagegaan of deze levensbeschouwelijke verschillen standhouden 
als wordt gecontroleerd voor andere mogelijke oorzaken van vooroordeel en antise-
mitisme.

Tabel 8.4 toont het detail van de levensbeschouwelijke groepen, maar heeft het nadeel 
dat sommige van die groepen heel klein zijn. In tabel 8.5 worden de levensbeschou-
welijke groepen daarom samengevoegd. Het besluit valt daar nog duidelijker uit af te 
lezen. Moslims en gelovige en praktiserende christenen vertonen hogere graden van 
antisemitisme dan randgelovigen en twijfelende christenen, groepen die niet verschil-
len van de vrijzinnigen, de ongelovigen en de niet-gelovigen. Ook uit deze groepering 
van levensbeschouwelijke groepen blijkt de bijzonder hoge mate van antisemitisme 
van de moslims.

Tabel 8.4.  De mate van antisemitisme (0-100) (gemiddelden en standaardafwijkingen) naar levensbe-
schouwing.

Gemiddelde N Standaard-
afwijking

Een gelovige katholiek, en ik ga regelmatig naar de kerk 43.54 29 28.62

Een gelovige katholiek, maar ik ga niet zo vaak naar de kerk 33.75 130 20.76

Een gelovige protestant, en ik ga regelmatig naar de kerk 41.28 16 27.30

Een gelovige protestant, maar ik ga niet zo vaak naar de kerk 18.75 1 /

Iemand die twijfelt, maar ik ben toch min of meer christelijk 33.00 81 20.63

Een gelovige moslim, en ik houd me strikt aan de geloofsregels 64.74 216 27.19

Een gelovige moslim, maar ik houd me niet strikt aan de
geloofsregels

63.47 176 24.25

Iemand die twijfelt, maar ik ben toch min of meer moslim 56.67 15 29.36

Vrijzinnig (humanisme, zedenleer, moraal) 27.75 91 17.76

Niet gelovig 32.36 164 23.66

Alles wat met godsdienst te maken heeft, interesseert mij niet 39.97 43 27.35

Andere 43.79 49 24.20

Totaal 46.19 1011 28.24

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Tabel 8.5. Levensbeschouwing en antisemitisme voor vier grote levensbeschouwelijke groepen.

Religie in vier categorieën Gemiddelde N Standaard-
afwijking

Gelovige + praktiserende christen 38.03 41 24.98

Christelijk, maar randgelovig of twijfelend 31.88 213 20.96

Moslim 62.51 359 27.06

Vrijzinnig, niet-gelovig of ongelovig 30.90 323 22.54

F = 120.593***; df = 3

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Het grote verschil in antisemitisme tussen moslims en niet-moslims kan ook in tabel 
8.6 op het niveau van de specifi eke vragen worden afgelezen. We zien dat de proportie 
moslims die instemmen met de uitspraken vier tot zeven keer hoger is dan de proportie 
niet-moslims. Van de niet-moslims kan ongeveer 10% worden beschouwd als antise-
miet, van de moslims bij de 50%. Bij de niet-moslims zijn de stereotypen van de jood 
als hautaine en gewiekste, niet al te eerlijke zakenman relatief iets sterker aanwezig, 
bij de moslims de stereotypen van de oorlogszuchtige, dominerende jood. Maar die 
relatieve verschillen zijn zeer klein vergeleken met de kloof tussen de mate van antise-
mitisme bij moslims versus niet-moslims.

Tabel 8.6.  Hoeveelheid moslims en niet-moslims die instemmen (akkoord en volledig akkoord) met de 
antisemitische uitspraken (in percentage).

Uitspraak N Niet-
moslims

Moslims

De meeste joden denken dat ze beter zijn dan anderen 955 12.9 47.1

Joden zetten aan tot oorlog en geven anderen de schuld ervan 954 7.7 53.7

De joden willen alles domineren 952 10.5 56.8

Als je met joden zaken doet, moet je extra goed oppassen 955 12.9 47.5

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

3.2 Antisemitisme als gevolg van xenofobie

De vaak geformuleerde stelling dat de negatieve gevoelens ten opzichte van bepaalde 
doelwitgroepen afhangen van een meer algemene vorm van xenofobie, kan niet bij 
moslimjongeren worden getoetst. Deze voelen zich immers meteen geviseerd als een 
uitspraak betrekking heeft op ‘immigranten’, ‘allochtonen’ of ‘vreemden’. Bij hen 
registreren de schalen die werden ontworpen om xenofobie of etnocentrisme te me-
ten, die gevoelens niet omdat zij zich door die uitspraken niet aangesproken, maar 
geviseerd voelen. De stelling dat antisemitisme afhangt van meer algemene gevoelens 
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van xenofobie, kan daarom enkel worden getoetst bij mensen die zich ‘inboorling’ 
of ‘autochtoon’ achten en voor wie de immigrant, de allochtoon, de asielzoeker, 
de vreemde de ‘ander’ is. Als we de autochtone leerlingen uit het Nederlandstalige 
Brusselse onderwijs nemen (N = 349), zien we dat er een verband bestaat tussen 
xenofobie en antisemitisme (r = .31, p < .001). Dat verband is niet heel sterk, en 
zeker te zwak om bij die groep antisemitisme te beschouwen als enkel maar een 
specifi eke vorm van een meer algemeen vooroordeel. Het is trouwens opvallend dat 
bij de autochtone jongeren het verband tussen xenofobie en islamofobie veel sterker 
is (r = .76). Dat wijst er al op dat antisemitisme en antimoslimgevoelens binnen de 
hier beschouwde onderzoeksbevolking zeker niet in dezelfde mate kunnen worden 
beschouwd als een specifi eke uiting van een meer algemene xenofobie. Als we niet 
naar de autochtone leerlingen, maar enkel naar de moslimjongeren (N = 530) kijken, 
dan zien we een heel zwak, statistisch verwaarloosbaar verband tussen xenofobie en 
antisemitisme (r = .10, p > .05). De schaal voor xenofobie werkt duidelijk niet bij 
hen.

Dat impliceert dat de invloed van xenofobie enkel kan worden onderzocht bij de au-
tochtone leerlingen. We zullen daarom een viervoudige onderzoeksstrategie volgen. 
We kijken eerst naar de autochtone leerlingen (N = 349) van het Nederlandstalige 
Brusselse onderwijs. Bij hen gaan we na of de verschillende, hoger beschreven algeme-
ne verklaringen van vooroordeel ook effectieve verklaringskracht hebben en in welke 
mate zij, samen met het algemene vooroordeel, het antisemitisme kunnen verklaren. 
Daarna wordt voor de allochtone niet-moslims (N = 235) en daarna voor de mos-
limjongeren (N = 530) onderzocht in welke mate de verschillende verklaringen van 
vooroordeel (de socialisatiestelling, deprivatie- en kwetsbaarheidsstelling, en de theo-
rie van de autoritaire persoonlijkheid) het antisemitisme verklaren. Daarna worden de 
bevindingen van de drie vorige analyses gecombineerd in een model voor de gehele on-
derzoeksbevolking (N = 1114). De kernvragen van dat laatste model betreffen de mate 
waarin de algemene determinanten van vooroordeel (1) het antisemitisme verklaren, 
(2) het theologische antisemitisme weg kunnen verklaren, en (3) de zeer hoge mate 
van antisemitisme van de moslimjongeren kunnen verklaren. Kan hun antisemitisme 
worden toegeschreven aan een gebrek aan sociale participatie, aan mediavoorkeur, aan 
deprivatie en kwetsbaarheid of autoritarisme?

3.3 Toetsen van de hypothesen

Alvorens na te gaan hoe het antisemitisme kan worden verklaard, lijkt het nuttig de 
bevindingen betreffende het verklaren van algemene vooroordelen of xenofobie kort 
samen te vatten, zonder de analyses in extenso op te nemen. De uitspraken waarmee 
xenofobie wordt gemeten, laden uniform hoog op eenzelfde principale component 
en vormen een somschaal met een hoge Cronbach α (.86), een gemiddelde van 36 
en een standaardafwijking van 17 (zie bijlage). Bij de autochtone leerlingen verkla-
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ren de variabelen waarmee de verschillende hypothesen worden geoperationaliseerd, 
niet minder dan 47% van de variatie van die schaal. De mate van xenofobie bij de 
autochtone jongeren is dus heel sterk sociaal bepaald en wordt in zeer grote mate 
verklaard door de besproken theorieën. Jongens blijken ook hier, zoals steeds wordt 
vastgesteld, meer bevooroordeeld dan meisjes. Verder is de xenofobie groter naar-
mate de jongere zich onveiliger voelt en minder goed in staat was de vragenlijst in 
te vullen. Verder zien we ook sterke effecten van autoritarisme en een voorkeur voor 
harde repressie. Of het hier gaat om effecten of oorzaken, wordt in de literatuur be-
twist. Vast staat in elk geval dat er een sterke samenhang bestaat tussen autoritarisme 
en xenofobie, los van de vraag wat nu oorzaak en wat gevolg is. De sterkste effecten 
zijn die van het onveiligheidsgevoel (β = .24) en een voorkeur voor een harde aan-
pak van criminaliteit (β = .44). Bij deze onderzoeksbevolking blijkt xenofobie dus 
vooral een gevolg van het zich bedreigd voelen. De correlatie tussen xenofobie en 
islamofobie is heel sterk (r = .76), wat suggereert dat vooral de moslims bedreigend 
worden geacht.

3.3.1 Het antisemitisme van de autochtonen

We zagen al dat het antisemitisme van de autochtonen beperkt is. Zowat 10% van 
hen neemt antisemitische standpunten in (zie tabel 8.6 voor de houdingen van niet-
moslims). De mate van antisemitisme wordt daarenboven veel minder goed verklaard 
dan de mate van xenofobie of algemeen vooroordeel, namelijk voor 24%, daar waar 
dezelfde verklarende variabelen 47% van de xenofobe gevoelens konden verklaren 
(zie tabel 8.7).102 Het antisemitisme is bij de autochtone bevolking niet alleen weinig 
verspreid, maar ook minder sterk sociaal gestructureerd dan xenofobie. De sterkste 
verklaringen vindt men voor het volgen van les in het bso, de onveiligheidsgevoelens 
en het autonomiestreven; verder is er ook een zwakker, maar signifi cant effect van 
het zelfbeeld: hoe negatiever dat is, hoe groter de kans op antisemitisme. Zowel de 
socialisatiecontext (de onderwijsvorm) als gevoelens van malaise en anomie (gemeten 
aan de hand van het autonomiestreven en het onveiligheidsgevoel), als kwetsbaarheid 
(gemeten met het zelfbeeld) dragen bij tot de verklaring van het antisemitisme. Wat het 
geloof betreft, zien we dat de gelovige en praktiserende christenen meer antisemitisch 
zijn dan de andere levensbeschouwelijke groepen, maar de verschillen, hoewel niet 
klein, zijn statistisch niet signifi cant.

102.  De modellen voor de autochtonen en de moslims worden unilevel geschat omdat de effectieven betrek-
kelijk klein zijn en de non-respons op een aantal vragen ze verder reduceert als multivel wordt gewerkt omdat daar 
geen ‘pairwise deletion’ (zie Elchardus, Roggemans & Siongers, hoofdstuk 1) mogelijk is. Wel werd nagegaan of de 
besluiten zouden worden beïnvloed door het al dan niet multilevel werken. Dat bleek niet het geval te zijn omdat de 
schooleffecten steeds nagenoeg volkomen aan de samenstelling van de schoolbevolking konden worden toegeschre-
ven. Het model voor de hele bevolking in sectie 3.3.4 zal wel multilevel worden geschat. 
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Tabel 8.7.  Antisemitisme voor autochtone leerlingen van de tweede en derde graad in het Nederlandsta-
lige Brusselse onderwijs: bètacoëffi ciënten uit de meervoudige regressie (N = 349).

Model 1
(N = 277-349)

β

Model 2
(N = 277-349)

β

Model 3
(N = 277-349)

β

Model 4
(N = 277-349)

β

Model 5
(N = 307-349)

β

Geslacht (Ref. cat: meisje) .245*** .206** .206** .198** .261***

Leeftijd -.018 (n.s.) -.017 (n.s.) -.004 (n.s.) -.016 (n.s.)

Onderwijsvorm (Ref. cat: 
aso)

Tso .096 (n.s.) .073 (n.s.) .067 (n.s.) .063 (n.s.) .097 (n.s.)

Bso .224*** .216*** .212** .225*** .231***

Populaire mediavoorkeur -.040 (n.s.) -.054 (n.s.) -.061 (n.s.) -.042 (n.s.)

Sociale participatie 
leerling

.013 (n.s.) .022 (n.s.) .019 (n.s.) .008 (n.s.)

Minstens één ouder hoog 
opgeleid (Ref. cat: geen 
ouder hoog opgeleid)

-.058 (n.s.) -.060 (n.s.) -.051 (n.s.) -.045 (n.s.)

Hoog subjectief inkomen .004 (n.s.) -.007 (n.s.) -.003 (n.s.) .005 (n.s.)

Minstens éénmaal gebist 
(Ref. cat: nooit gebist)

.006 (n.s.) .000 (n.s.) -.004 (n.s.) .017 (n.s.)

Somschaal zelfbeeld -.121* -.102 (n.s.) -.102 (n.s.) -.103 (n.s.) -.126*

Somschaal onveiligheids-
gevoel

.253*** .192** .175* .162* .253***

Somschaal autono-
miestreven

.234*** .223*** .223*** .230*** .239***

Religie (Ref. cat: vrijzin-
nigen, ongelovigen & 
ongeïnteresseerden)

gelovige en praktise- –
rende christen

.085 (n.s.) .086 (n.s.) .089 (n.s.) .086 (n.s.)

christelijk, maar niet  –
praktiserend

-.025 (n.s.) .031 (n.s.) -.030 (n.s.) -.046 (n.s.)

Somschaal algemeen 
vooroordeel

.130 (n.s.) .103 (n.s.) .116 (n.s.)

Somschaal autoritarisme -.045 (n.s.) -.037 (n.s.)

Somschaal harde
repressie

.088 (n.s.) .090 (n.s.)

Wonen in Brussel (Ref. 
cat: niet wonen in Brussel)

-.018 (n.s.)

Maximum 10% missings 
(Ref. cat: meer dan 10% 
missings)

.102 (n.s.)

Adjusted R2 .215 .224 .221 .224 .236

*p<.05; **p<.01; ***p<.001; n.s. = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Heel opmerkelijk is dat de mate van algemeen vooroordeel geen effect heeft op het 
antisemitisme. De al eerder zwakke correlatie (r = .30) tussen die twee verschijnselen 

Tabel 8.8.  Antisemitisme voor niet-islamitische allochtone leerlingen van de tweede en derde graad in 
het Nederlandstalige Brusselse onderwijs: bètacoëffi ciënten uit de meervoudige regressie 
(N = 235).

Model 1
(N = 154-235)

β

Model 2
(N = 154-235)

β

Model 3
(N = 154-235)

β

Model 4
(N = 185-235)

β

Geslacht (Ref. cat: meisje) .134 (n.s.) .133 (n.s.) .122 (n.s.) .146*

Leeftijd .001 (n.s.) -.019 (n.s.) .002 (n.s.)

Onderwijsvorm (Ref. cat: 
aso)

Tso .094 (n.s.) .076 (n.s.) .105 (n.s.) .126 (n.s.)

Bso .216* .196 (n.s.) .166 (n.s.) .186**

Populaire mediavoorkeur -.010 (n.s.) -.064 (n.s.) -.066 (n.s.)

Sociale participatie leerling .051 (n.s.) .071 (n.s.) .053 (n.s.)

Minstens één ouder hoog 
opgeleid (Ref. cat: geen 
ouder hoog opgeleid)

.003 (n.s.) .027 (n.s.) .074 (n.s.)

Hoog subjectief inkomen -.056 (n.s.) -.067 (n.s.) -.044 (n.s.)

Minstens éénmaal gebist 
(Ref. cat: nooit gebist)

.071 (n.s.) .048 (n.s.) .018 (n.s.)

Somschaal zelfbeeld -.045 (n.s.) -.039 (n.s.) -.053 (n.s.)

Somschaal onveiligheids-
gevoel

-.032 (n.s.) -.008 (n.s.) -.040 (n.s.)

Somschaal autonomiestre-
ven

.109 (n.s.) .153 (n.s.) .097 (n.s.)

Religie (Ref. cat: vrijzinnigen, 
ongelovigen & ongeïnteres-
seerden)

gelovige en praktiserende  –
christen

.215* .126 (n.s.)

christelijk, maar niet  –
praktiserend

.163 (n.s.) .083 (n.s.)

Somschaal autoritarisme .127 (n.s.) .164*

Somschaal harde repressie .069 (n.s.)

Wonen in Brussel (Ref. cat: 
niet wonen in Brussel)

.093 (n.s.)

Maximum 10% missings 
(Ref. cat: meer dan 10% 
missings)

-.176 (n.s.) -.223**

Adjusted R2 -.007 .019 .042 .130

*p<.05; **p<.01; ***p<.001; n.s. = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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dient volkomen op rekening van gemeenschappelijke oorzaken te worden geschreven 
(vooral dan aan de relatie met geslacht en het onveiligheidsgevoel). Deze vaststelling 
werpt een nieuw licht op de vaak geformuleerde stelling dat specifi eke vormen van 
vooroordeel een functie zijn van meer algemene vormen van vooroordeel. Dat geldt 
alvast niet voor het antisemitisme van de hier onderzochte bevolking. Waarschijnlijk is 
het mentale mechanisme waarmee algemeen vooroordeel of xenofobie wordt vertaald 
in een negatieve houding tegenover een bepaalde groep ingewikkelder dan wordt ver-
moed. Misschien moet die groep eerst gepercipieerd worden als de ‘vreemde’ vooraleer 
de negatieve gevoelens die in grote mate een gevoel van bedreiging uitdrukken, op die 
groep worden geprojecteerd. Voor de autochtone jongeren die in Brussel les volgen, is 
de vreemde de moslim, vandaar de sterke relatie tussen xenofobie en islamofobie. De 
joden worden blijkbaar minder als vreemde beschouwd, waardoor er geen effect is van 
xenofobie op antisemitisme. Dat laatste wordt wel, zoals de literatuur voorspelt, in de 
hand gewerkt door bepaalde socialisatiesettings, door gevoelens van bedreiging en ma-
laise en door het autonomiestreven (het verwerpen van sociale normen en conventies 
en het ophemelen van de individuele vrijheid), wat we beschouwen als een operatio-
nalisering van Durkheims anomiebegrip.

3.3.2 Antisemitisme bij niet-islamitische allochtone leerlingen

De niet-islamitische allochtonen zijn veelal (in driekwart van de gevallen) jongeren 
met een dubbele nationaliteit. Naast de Belgische hebben zij dikwijls de Spaanse, Ita-
liaanse, Franse of Oost-Europese nationaliteit. Het antisemitisme van deze allochtone 
niet-moslims wordt minder goed verklaard dan dat van de autochtone leerlingen, na-
melijk voor 13% in plaats van 24% (zie tabel 8.8). Ook bij deze groep blijken de jon-
gens meer antisemiet dan de meisjes, is het antisemitisme hoger onder de leerlingen 
van het bso en is er een verband tussen autoritarisme en antisemitisme. Verder valt hier 
ook op dat de mate waarin de leerlingen de vragenlijst wisten in te vullen – wat kan 
worden beschouwd als een indicator van taalvaardigheid – een vrij sterk effect heeft 
op het antisemitisme. De leerlingen met maximaal 10% missende antwoorden scoren 
gemiddeld 10 punten lager op de schaal dan de leerlingen met meer dan 10% missende 
antwoorden. We komen in het besluit nog op deze vaststelling terug.

3.3.3 Antisemitisme bij moslims

Terwijl de verklarende variabelen nagenoeg een kwart van de variatie van het antisemi-
tisme van de autochtone leerlingen verklaren, verklaren zij bitter weinig, slechts 5%, 
van de variatie van het antisemitisme van de moslimleerlingen (zie tabel 8.10). Vooral-
eer die analyses te interpreteren, gingen we na of bij de moslimjongeren de gebruikte 
variabelen wel voldoende variatie vertonen (zie tabel 8.9).

We zien dat op indicatoren van sociaal-culturele en sociaal-economische participa-
tie (onderwijsvorm, evaluatie gezinsinkomen, opleiding ouders, schoolachterstand, 
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participatie verenigingsleven, mediavoorkeur) de moslims het steeds minder tot veel 
minder goed doen dan de autochtonen, terwijl de niet-islamitische allochtonen een 
tussenpositie bekleden, maar toch dichter bij de autochtonen aanleunen. Het zelfbeeld 
en het autonomiestreven zijn iets hoger bij de moslimjongeren, het onveiligheidsgevoel 
is iets lager. Het gaat echter om kleine verschillen. Opvallend, maar niet verrassend, is 
ook dat de moslimjongeren bijna allemaal, voor 89%, in Brussel, in een van de 19 ge-
meenten wonen, terwijl van de autochtone leerlingen in het Brusselse Nederlandstalige 
onderwijs slechts 38% binnen de 19 gemeenten woont. Er is bij de moslims alsook bij 
de niet-islamitische allochtonen echter evenveel, soms zelfs meer variatie in de ken-
merken dan onder de autochtonen.

Tabel 8.9.  Centrale tendens en verdeling van de gebruikte verklarende variabelen voor autochtonen, 
moslims en allochtone niet-moslims in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.

Variabelen Autochtonen
(N = 349)

Moslims
(N = 530)

Allochtone niet-moslims
(N = 235)

Percentage 
of gemid-

delde

Standaard-
afwijking

Percentage 
of gemid-

delde

Standaard-
afwijking

Percentage 
of gemid-

delde

Standaard-
afwijking

Aso en kso 78% 61% 68%

Mediavoorkeur 
(elitair is negatief)

-.29 1.1 .29 .69 -.02 .99

Actief lid vereniging 69% 39% 62%

Minstens 1 ouder 
hoger onderwijs

76% 38% 70%

Evaluatie inkomen 
(vijfpuntenschaal)

4.7 1.0 4.3 1.1 4.4 1.2

Nooit gebist 73% 47% 57%

Zelfbeeld 72.4 15.4 76.0 17.2 73.9 14.6

Onveiligheidsgevoel 56.3 16.4 53.8 20.2 54.0 17.5

Autonomiestreven 38.1 16.3 40.3 19.7 38.6 15.9

Wonen in Brussel 38% 89% 60%

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Uit tabel 8.10 blijkt dat ook bij de moslimjongeren de jongens sterkere antisemitische 
gevoelens hebben dan de meisjes, hoewel het verschil minder groot is dan bij de au-
tochtonen. Verder worden die gevoelens ook aangezwengeld door het onveiligheids-
gevoel en is er bij de moslimjongeren, in tegenstelling tot de autochtone jongeren, 
een effect van de mediavoorkeur. Moslimjongeren met een meer populaire mediavoor-
keur zijn meer antisemiet. Het is niet meteen duidelijk waarom dat zo is. De vraag 
waarmee de mediavoorkeur werd gemeten, werd ontwikkeld voor België met zowel 
Nederlandstalige als Franstalige media. Bij het ontwikkelen van die vraag werd geen 
rekening gehouden met de Arabische en andere buitenlandse zenders die allochtone 
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jongeren en moslimjongeren via de kabel of satelliet kunnen bekijken. Het is mogelijk 
dat de moslimjongeren die op die schaal blijk geven van een populaire mediavoorkeur, 
ook meer kijken en luisteren naar Arabische zenders, waarvan in een aantal gevallen 
al werd vastgesteld dat zij antisemitische haatboodschappen uitzenden (bijvoorbeeld: 
Al-Manar, de satellietzender van Hezbollah, inmiddels verboden in Frankrijk, of de 
Iraanse satellietzender Sahar TV1). De invloed van dergelijke zenders biedt mogelijk 
een verklaring voor het bij moslimjongeren vastgestelde effect van de mediavoorkeur 
op het antisemitisme. Het vaststellen van dat effect maakt het wenselijk de rol van het 
mediagebruik van de moslimjongeren nader te onderzoeken.

Tabel 8.10.  Antisemitisme voor islamitische leerlingen van de tweede en derde graad in het Nederlands-
talige Brusselse onderwijs: bètacoëffi ciënten uit de meervoudige regressie (N = 530).

Model 1
(N = 359-530)

β

Model 2
(N = 359-530)

β

Model 3
(N = 359-530)

β

Model 4
(N = 359-530)

β

Geslacht (Ref. cat: meisje) .150* .139* .139* .154*

Leeftijd -.059 (n.s.) -.058 (n.s.) -.055 (n.s.)

Onderwijsvorm (Ref. cat: 
aso)

Tso .035 (n.s.) .029 (n.s.) 0.30 (n.s.)

Bso .030 (n.s.) .015 (n.s.) .015 (n.s.)

Populaire mediavoorkeur .114 (n.s.) .119 (n.s.) .118 (n.s.) .133*

Sociale participatie leerling -.064 (n.s.) -.070 (n.s.) -.071 (n.s.)

Minstens één ouder hoog 
opgeleid (Ref. cat: geen 
ouder hoog opgeleid)

.061 (n.s.) .056 (n.s.) .061 (n.s.)

Hoog subjectief inkomen -.089 (n.s.) -.092 (n.s.) -.088 (n.s.)

Minstens éénmaal gebist 
(Ref. cat: nooit gebist)

.120 (n.s.) .117 (n.s.) .115 (n.s.) .108 (n.s.)

Somschaal zelfbeeld -.025 (n.s.) -.030 (n.s.) -.026 (n.s.)

Somschaal onveiligheids-
gevoel

.146* .116 (n.s.) .121 (n.s.) .157**

Somschaal autonomiestre-
ven

.071 (n.s.) .055 (n.s.) .055 (n.s.)

Somschaal autoritarisme .079 (n.s.) .083(n.s.)

Somschaal harde repressie .038 (n.s.) .037 (n.s.)

Wonen in Brussel (Ref. cat: 
niet wonen in Brussel)

.053 (n.s.)

Maximum 10% missings 
(Ref. cat: meer dan 10% 
missings)

-.007 (n.s.)

Adjusted R2 .041 .042 .037 .049

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; n.s. = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Tabel 8.11.  Multivariate analyse van antisemitisme voor leerlingen van de tweede en derde graad in 
25 scholen van het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (N: MIN. = 711; MAX. = 1216).

0-model
(N = 1216)

Model 1
(N = 712)

Model 2
(N = 711)

Model 3
(N = 711)

Model 3
Bèta’s

Intercept 47.423*** 22.863*** 23.932*** 23.737***
Level 1 – Individuele 
kenmerken

Religie in 4 categorieën 
(Ref. cat: vrijzinnigen, 
ongelovigen & ongeïnte-
resseerden)

gelovige en praktise- –
rende christen

13.243*** 10.356** 11.724** 0.087**

christelijk, maar niet  –
praktiserend

2.705 (n.s.) 1.063 (n.s.) 1.020 (n.s.) 0.015 (n.s.)

moslim – 29.581*** 28.991*** 28.385*** 0.499***
Geslacht (Ref. cat: meisje) 8.792*** 9.259*** 9.416*** 0.167***
Factorschaal onveilig-
heidsgevoel

3.012*** 3.307*** 3.470*** 0.122***

INTERACTIETERMEN
Autochtoon*factorschaal 
zelfbeeld

-1.688 (n.s.) -1.699 (n.s.)

Autochtoon*factorschaal 
autonomiestreven

4.957*** 5.056*** 5.436*** 0.103***

Autochtoon*tso 6.159* 6.108* 6.570* 0.039*
Autochtoon*bso 15.476** 16.017** 16.649** 0.086**
Moslim*populaire media-
voorkeur

4.995** 4.930** 4.499* 0.067*

Allochtoon niet-
moslim*tso

5.826 (n.s.) 6.109 (n.s.) 0.035 (n.s.)

Allochtoon niet-
moslim*bso

15.928*** 17.954*** 0.093***

Allochtoon niet-
moslim*factorschaal 
autoritarisme

2.384 (n.s.)

Allochtoon niet-
moslim*maximum 10% 
missings

-5.873* -6.627** -0.066**

Level 2 – 
Schoolkenmerken

Percentage moslims op 
school

.091* .077 (n.s.) .081* 0.074*

Variantie leerling 688.744 493.832 483.983 489.026
Variantie school 122.919 10.503 7.238 4.030
Totale variantie 811.663 504.335 491.221 493.056
Intraschoolcorrelatie 0.151 0.021 0.015 0.008
Totaal verklaarde variantie 0.379 0.395 0.393
Verklaarde variantie level 1 0.283 0.297 0.290
Verklaarde variantie level 2 0.915 0.941 0.967

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; n.s. = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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3.3.4 Antisemitisme in de Brusselse scholen

De hele bevolking waarop de analyse in deze sectie betrekking heeft, omvat naast de 
autochtonen en de moslims ook de allochtone niet-moslims. De vorige analyses wer-
den uitgevoerd voor drie afzonderlijke groepen: de autochtonen, omdat de schaal voor 
xenofobie enkel bij hen werkt, en verder de moslims en niet-islamitische allochtonen, 
die werden onderscheiden omdat de levensbeschouwelijke variabele een heel sterke in-
vloed had op het antisemitisme. In de analyses die nu volgen, worden de drie groepen 
samen beschouwd. Op die manier kan de levensbeschouwelijke variabele weer worden 
ingebracht. Verder worden de variabelen in het model gebracht die bij de drie eerder 
onderscheiden groepen een effect bleken te hebben (geslacht en het onveiligheidsge-
voel). Daarnaast worden per eerder onderscheiden groep en via interactietermen die 
variabelen ingevoerd die voor de betrokken groep een signifi cant effect bleken te heb-
ben. Voor de autochtonen zijn dat het zelfbeeld, het autonomiestreven en het in het tso 
of bso zitten; voor de niet-islamitische allochtonen zijn dat het in het tso of bso zitten, 
de mate waarin de vragenlijst werd ingevuld en het autoritarisme; voor de moslimjon-
geren is dat de mediavoorkeur.

Het model in tabel 8.11 werd multilevel geschat, waardoor het aantal leerlingen waar-
op het betrekking heeft, kleiner wordt. Hetzelfde model werd ook unilevel geschat, 
met het paarsgewijs berekenen van de parameters (wat toelaat een groter aantal leer-
lingen in de analyse te betrekken). Tussen de twee analysewijzen waren nagenoeg 
geen verschillen en zeker geen verschillen die de interpretatie betreffen. Daarom 
wordt het meer volledige multilevelmodel hier gepresenteerd dat het ook mogelijk 
maakt iets te zeggen over schooleffecten.103 Dit model wordt geïnterpreteerd in het 
besluit.

4. Besluit

Aanvankelijk, in het 0-model (zie tabel 8.11), lijken de schooleffecten belangrijk 
(ρ = .15). Volgens dat model verklaren verschillen tussen de scholen zowat 15% van 
de variatie in het antisemitisme van de leerlingen van de Nederlandstalige Brusselse 
scholen. Dat schijnbare schooleffect dient echter nagenoeg volkomen te worden toege-
schreven aan de instroom of de samenstelling van de leerlingenbevolking en de aan-
geboden onderwijsvorm. Houdt men daarmee rekening (zie modellen 1 en 2 in tabel 
8.11), dan verdwijnt het schooleffect nagenoeg volkomen (ρ wordt .02 en kleiner). In 
die modellen wordt ook rekening gehouden met de concentratie van moslimleerlingen 

103.  Alle verklarende variabelen werden stapsgewijs aan het model toegevoegd. We presenteren evenwel uit-
sluitend de modellen die relevant zijn voor de bespreking.
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in de school. Deze varieert voor de beschouwde scholen van 3 tot 100% (met een ge-
middelde van 42%). Nadat rekening werd gehouden met de individuele leerlingenken-
merken, heeft de mate van concentratie van moslimleerlingen nog een bijkomend nipt 
signifi cant, maar zeer bescheiden effect. De individuele leerlingenkenmerken en de 
concentratie van moslimleerlingen samen verklaren in het eindmodel 97% van de vari-
atie die aanvankelijk op schoolniveau werd vastgesteld. Dat betekent dat er in Brussel 
geen scholen zijn die door hun aanpak het antisemitisme remmen of stimuleren en 
dat de mate van antisemitisme dat in die scholen wordt waargenomen, volkomen op 
rekening van de instroom en de onderwijsvorm kan worden geschreven. Er vallen, met 
andere woorden, geen ‘good’ of ‘bad practices’ waar te nemen in die scholen. Wat het 
antisemitisme van hun leerlingen betreft, zijn de Brusselse scholen de speelbal van hun 
instroom en van de onderwijsvorm die ze aanbieden.

Ongeacht de groep (moslims, niet-islamitische allochtonen, autochtonen) blijken jon-
gens meer antisemiet dan meisjes. De wetenschappelijke literatuur maakt duidelijk dat 
dit genderverschil voor alle vormen van vooroordelen geldt. In ons eindmodel scoren, 
controlerend voor alle andere variabelen in het model, meisjes gemiddeld 9 punten 
lager op de schaal dan jongens.

Verder zien we ook dat in de drie onderscheiden groepen het antisemitisme hoger is als 
het onveiligheidsgevoel hoger is. Vooroordeel, ook antisemitisme, is ten dele een reac-
tie op een gevoel van bedreiging. In het geval van antimoslimgevoelens of islamofobie 
ligt dat voor de hand omdat moslims geassocieerd worden met criminaliteit (De Groof 
& Elchardus, 2009; Elchardus, 2009). Het is heel onwaarschijnlijk dat een dergelijke as-
sociatie ook wordt gemaakt in het geval van de joden. Het effect van het onveiligheids-
gevoel op het antisemitisme lijkt dan ook te wijzen op een zeer algemeen mechanisme 
dat gevoelens van kwetsbaarheid en bedreiging vertaalt in negatieve gevoelens ten 
opzichte van groepen die maar enigszins vreemd kunnen worden geacht.

Bij de autochtone leerlingen is het antisemitisme groter als zij les volgen in het tso of 
het bso. Bij de leerlingen in het bso ligt, gecontroleerd voor de andere variabelen in 
het model, het antisemitisme gemiddeld 17 punten (.6 standaardafwijking) hoger dan 
bij de leerlingen in het aso. Zoals hoger vermeld, heeft het onderzoek al heel wat me-
chanismen aan het licht gebracht dat dergelijke verschillen tussen de onderwijsvormen 
kan verklaren. We nemen trouwens eenzelfde effect, van nagenoeg dezelfde grootte, 
waar bij de niet-islamitische allochtone leerlingen.

Bij de autochtone leerlingen is het antisemitisme ook hoger naarmate het geloof in de 
mogelijkheid van het streven naar persoonlijke autonomie sterker aanwezig is. We me-
nen dat dit dient te worden verklaard op basis van de anomietheorie van Durkheim.104 

104.  De kans op een hoge mate van autonomiestreven is doorgaans groter bij niet-gelovigen en levensbeschou-
welijk onverschilligen, vandaar dat men soms tegengestelde effecten vindt van enerzijds gestrengheid in het geloof, 
anderzijds autonomiestreven. Dat sluit natuurlijk niet uit dat zowel gelovigen als mensen met een hoge mate van 
autonomiestreven een hogere mate van antisemitisme kunnen vertonen, maar wel voor heel verschillende redenen. 
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Het verwerpen van gezag, van conventies, van beperkingen op het eigen voelen, den-
ken en doen, vergroot ook de kans dat afwijkende, afgekeurde houdingen worden ge-
cultiveerd. Houdingen die weliswaar afwijkend zijn van wat door personen in gezags-
posities wordt voorgehouden als juist en goed, maar die niet noodzakelijk afwijkend 
zijn van wat in de eigen groep, onder invloed van de omstandigheden en de interacties 
binnen die groep, als te verwachten kan gelden. De autonomie die het gevolg is van 
anomie, kan gemakkelijk de vorm aannemen van een voor de eigen groep zeer conven-
tionele manier van denken. We zien dat effect niet bij de allochtone niet-islamitische 
leerlingen. Het is mogelijk dat dit erop wijst dat zij niet dezelfde gezagsfi guren heb-
ben als de autochtonen, niet dezelfde opvattingen over wat als correct denken van 
hen wordt verwacht. Die mogelijkheid kan met de beschikbare gegevens niet worden 
getoetst.

Bij de niet-islamitische allochtone leerlingen is het antisemitisme hoger naarmate de 
taalvaardigheid (de mate waarin men de vragenlijst wist in te vullen) lager ligt. Ook 
voor dat effect is het niet meteen duidelijk hoe het kan worden verklaard en waarom 
het enkel voorkomt bij de allochtone niet-islamitische leerlingen. Het is niet uitgesloten 
dat dit te maken heeft met de specifi eke origine van die leerlingen. Antisemitisme ver-
toont grotere verschillen tussen landen en is over het algemeen hoger in Oost-Europese 
landen. Of deze verklaring opgaat, kan spijtig genoeg ook niet worden getoetst aan de 
hand van de beschikbare data. Bij de moslimleerlingen heeft enkel de zendervoorkeur 
een bijkomend effect.

Heel belangrijk voor het verklaren van het antisemitisme is de levensbeschouwing. 
Antisemitisme ligt merkelijk hoger bij gelovigen, zowel bij de gelovige en praktiseren-
de christenen als bij de moslims. Controlerend voor de andere variabelen in het model 
scoren de eersten gemiddeld 12 punten (of .4 standaardafwijking) hoger op de schaal 
dan vrijzinnigen en ongelovigen, de moslims niet minder dan 28 punten (of een volle 
standaardafwijking). Theologisch antisemitisme speelt dus nog wel degelijk een rol. 
Toch blijft, ook als men daarmee rekening houdt, het opvallende verschil (ongeveer 16 
punten op de schaal of een equivalent van .6 standaardafwijking) tussen de gelovige 
christenen en de moslims bestaan. De mate van antisemitisme van die laatsten wordt 
ook beïnvloed door het onveiligheidsgevoel en de mediavoorkeur, maar is toch mer-
kelijk minder sterk sociaal bepaald dan bij de niet-moslims. Bij die laatsten spelen de 
socialisatieomgeving, het anomie-autonomiestreven en de malaise een belangrijkere 
rol. Het antisemitisme van de moslims wordt in mindere mate bepaald door kwets-
baarheid. Het lijkt sterker verbonden met het moslim-zijn op zich. Het is waarschijn-
lijk dat het in de hand wordt gewerkt door het theologische antisemitisme, maar ook 
door de internationale context, het confl ict in het Midden-Oosten, alsook door het feit 
dat veel moslimjongeren vertoeven in een omgeving van families, vrienden en media 
waar antisemitisme niet wordt afgeremd en misschien wel aangemoedigd. Deze vorm 
van vooroordeel is zeer sterk verspreid onder de moslimjongeren in onze scholen. In 
het kader van de vorming van democratische burgers verdient het daarom bijzondere 
aandacht.
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5. Bijlagen

Tabel 8.12. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘autonomiestreven’ (N = 1540).

Items Ladingen Alpha

Ik doe in de eerste plaats mijn eigen zin. Wat de anderen daarvan denken,
kan mij niet veel schelen

.726 .760

Ik doe mijn eigen zin en daarmee uit .696 .768

Ik wil niet aan regels gebonden zijn .719 .763

Zowel binnenshuis als buitenshuis trek ik me niets aan van de gebruiken en 
gewoontes in de samenleving

.739 .761

Ik wil zelf kunnen uitmaken wat mag en niet mag .660 .776

Jezelf zijn betekent: geen rekening moeten houden met de samenleving .698 .771

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

2.99
49.95%

.798

Tabel 8.13. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘negatief toekomstperspectief’ (N = 1510).

Items Ladingen Alpha

Ik zie mijn toekomst vaak somber in .786 .643

Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb .773 .650

Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos .640 .708

Ik ben er zeker van dat mij een schitterende toekomst te wachten staat -.642 .704

Ik kijk vol verwachting uit naar de toekomst -.619 .711

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

2.42
48.42%

.731
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Tabel 8.14. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘onveiligheidsgevoelens’ (N = 1507).

Items Ladingen Alpha

De laatste jaren zijn de straten onveiliger geworden .770 .777

‘s Avonds moet je op straat extra voorzichtig zijn .760 .778

Uit angst dat er mij iets overkomt, durf ik ‘s avonds niet meer alleen op straat 
te komen

.746 .775

Uit angst om overvallen te worden, durf ik niet in bepaalde wijken te komen .733 .778

De politie is niet meer in staat om ons nog te beschermen tegen criminelen .564 .806

Het is vandaag de dag te onveilig om kinderen alleen op straat te laten .604 .801

In deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige luxe .635 .796

‘s Avonds en ‘s nachts durf ik niet alleen thuis te blijven .437 .818

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

3.54
44.29%

.813

Tabel 8.15.  Uitspraken, schaalwaarden en betrouwbaarheid voor het meten van xenofobie of algemeen 
etnisch vooroordeel (N = 1636).

Items Ladingen Alpha 

Migranten komen hier profi teren van de uitkeringen .780 .838

België kan beter geen asielzoekers toelaten .756 .842

In sommige buurten doet de overheid te veel voor de migranten en te
weinig voor de Belgen die er wonen

.764 .841

Ik vind dat we veel kunnen bijleren van mensen uit andere culturen -.784 .839

Vreemdelingen nemen ons werk af .737 .844

De aanwezigheid van verschillende culturen verrijkt onze samenleving -.637 .856

Ik ben een racist

Als we een leefbare samenleving willen opbouwen, moeten verschillende 
culturen elkaar respecteren

-.590 .861

Vreemdelingen dragen bij tot de welvaart van ons land -.661 .853

Eigenwaarde
Verklaarde variantie
Cronbach α

4.11
51.42%

.864





9. Dader- en slachtofferschap onder Brusselse 
scholieren

Diederik Cops en Hanne Op de Beeck

1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het fenomeen ‘jeugddelinquentie’ in Brussel105 uitgebreid be-
schreven. Het doel van deze beschrijving bestaat enerzijds uit het aanreiken van cijfer-
materiaal om het debat over delinquent gedrag van jongeren in onze hoofdstad, dat in-
cidenteel opfl akkert, te stofferen dan wel te nuanceren. Anderzijds biedt dit hoofdstuk 
een overzicht van de basisgegevens waarop onder meer voortgebouwd wordt in het 
theorietoetsende hoofdstuk ‘Jongerengeweld in Brussel. Op zoek naar een contextuele 
verklaring’ (Op de Beeck & Put, hoofdstuk 10). Dit hoofdstuk focust op jeugddelinquen-
tie in de brede zin, dat wil zeggen dat zowel dader- als slachtofferschap aan bod komt. 
Er wordt meer specifi ek besproken op welke wijze deze fenomenen gemeten werden, 
hoe frequent ze in Brussel voorkomen en of deze frequentie in verhouding staat met 
het delinquente gedrag van jongeren uit Vlaanderen. In de tweede plaats wordt onder-
zocht welke correlaten van belang zijn voor veelvoorkomende jeugddelinquentie. Ook 
hier wordt enerzijds gekeken naar het plegen van feiten en anderzijds naar de mate 
waarin Brusselse jongeren slachtoffer worden van een misdrijf.

2. Daderschap

2.1 Prevalentie daderschap

Tabel 9.1 laat zien dat lichte feiten het vaakst gepleegd worden door de Brusselse res-
pondenten. Zwartrijden (41.3%), spijbelen (14%) en kleine diefstallen (diefstal van 
zaken die minder dan vijf euro waard zijn) (11%) werden door een beduidend per-

105.  De respondenten uit de JOP-monitor Brussel zijn niet representatief voor de volledige Brusselse jongeren-
populatie. Immers, enkel jongeren die in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel les volgen (en die dus zelf niet 
noodzakelijk in Brussel wonen), werden bevraagd. Toch wordt gemakshalve naar deze respondenten verwezen als 
de ‘Brusselse’ jongeren.



298  |  Dader- en slachtofferschap onder Brusselse scholieren

centage van de jongeren meer dan drie keer gepleegd in het afgelopen jaar. De overige 
feiten komen veel minder vaak voor. 21.1% van de respondenten pleegde af en toe tot 
regelmatig vandalisme. Ongeveer 15% van de steekproef geeft aan in het afgelopen jaar 
wel eens geweld (17.5%) of diefstal voor meer dan vijf euro (14.8%) gepleegd te heb-
ben of iemand lastiggevallen of bedreigd te hebben (13.4%). Wapendracht, inbraak en 
drugsverkoop zijn de minst voorkomende feiten: respectievelijk 10.7%, 4.3% en 6.1% 
van de steekproef geven aan deze feiten in het afgelopen jaar één of meerdere keren ge-
pleegd te hebben. Tot slot laat tabel 9.1 nog zien dat jongens meer delinquentie plegen 
dan meisjes, een vaststelling die over de verschillende feiten heen bestaat. Vooral met 
betrekking tot agressiegerelateerde feiten als geweld, wapendracht en vandalisme zijn 
de verschillen tussen jongens en meisjes bijzonder groot. Deze vaststellingen stroken 
met de resultaten van vroegere JOP-monitoren die bij Vlaamse jongeren afgenomen 
werden (Burssens, 2007; Op de Beeck & Cops, 2010).

Tabel 9.1.  Frequenties van feiten die in het afgelopen jaar gepleegd werden door Brusselse 12- tot 18-
jarigen (in percentages).

Alle respondenten Jongens Meisjes

Nooit Af en toe
(1 tot 3 
keer)

Vaak
(> 3 keer)

Minstens 
1 keer 
gedaan

Minstens 
1 keer 
gedaan

Zwartrijden (N = 2263) 30.9 27.8 41.3 71.4 68.0

Spijbelen (N = 2261) 60.4 25.6 14.0 40.1 38.3

Vandalisme (N = 2277) 78.9 15.5 5.6 31.0 11.8

Wapendracht (N = 2275) 89.1 6.4 4.3 17.9 4.4

Drugsverkoop (N = 2273) 93.9 3.1 3.0 9.6 2.9

Geweld (N = 2212) 82.5 13.6 3.9 27.7 7.6

Diefstal (< 5 euro) (N = 2260) 67.3 21.7 11.0 38.4 28.0

Diefstal (> 5 euro) (N = 2256) 85.2 9.0 5.8 18.0 11.2

Iemand lastigvallen of
bedreigen (N = 2253)

86.6 9.3 4.1 17.0 9.1

Inbraak (N = 2249) 95.7 3.0 1.3 6.9 1.5

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

In tabel 9.2 wordt gekeken naar het aantal verschillende delicttypes die door de jonge-
ren gepleegd werden. Deze percentages worden op twee manieren weergegeven. Voor 
de percentages uit de eerste kolom worden ook spijbelen en zwartrijden in rekening 
gebracht. Aangezien deze feiten echter zeer vaak voorkomen en spijbelen bovendien 
niet zozeer als een ‘delicttype’ beschouwd kan worden aangezien het niet strafbaar is, 
worden deze bij het berekenen van de percentages uit de tweede kolom uitgesloten. 
Deze tweede kolom laat zien dat de helft van de respondenten in het afgelopen jaar 
geen van de bevraagde feiten pleegde. Ruim 30% van de bevraagde jongeren die feiten 
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pleegden, hield het op één of twee verschillende delicttypes. Dat betekent dat 15.9% 
van de respondenten als een ‘veelpleger’ beschouwd kan worden. De artifi ciële afba-
kening van ‘veelplegerschap’ wordt in de criminologie gebruikt om jongeren die zeer 
delinquent actief zijn te onderscheiden van jongeren die slechts sporadisch over de 
schreef gaan. In navolging van Burssens (2007) wordt de grens van veelplegerschap in 
de JOP-publicaties op het plegen van drie of meer verschillende delicttypes gelegd. Dat 
15.9% van de respondenten onder deze ‘noemer’ geplaatst kan worden, lijkt veel. Hier-
bij dient men echter in gedachten te houden dat de leeftijdsrange van de JOP-monitor 
Brussel zich beperkt tot 12- tot 18-jarigen. Aangezien de adolescentie bij uitstek een 
periode is waarin jongeren experimenteren met delinquent gedrag, is het niet verwon-
derlijk dat het percentage veelplegers eerder hoog is.

Tabel 9.2. Herhaald daderschap onder Brusselse 12- tot 18-jarigen (in percentages).

Met spijbelen en zwartrijden
(N = 2132)

Zonder spijbelen en zwartrijden
(N = 2184)

Geen feiten gepleegd 18.0 50.4

Eén delicttype gepleegd 26.8 22.1

Twee delicttypes gepleegd 21.2 11.6

Drie delicttypes gepleegd 13.8 6.8

Vier delicttypes gepleegd 8.0 3.2

Meer dan vier delicttypes gepleegd 12.2 5.9

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

2.2 Meer delinquente jongeren in Brussel?

Brussel haalt regelmatig de media met rellen, geweld of ander probleemgedrag dat door 
jongeren gesteld wordt. Hierdoor ontstaat de perceptie dat de prevalentie van jeugd-
delinquentie in Brussel groter is dan in de rest van België. Deze perceptie is echter niet 
gebaseerd op wetenschappelijke cijfers. Bovendien dient men ook met cijfers voor-
zichtig te zijn, omdat ze steeds gekleurd worden door de manier waarop ze verzameld 
werden. Zo blijkt onder meer uit de rapportage van het aantal feiten dat door de politie 
geregistreerd werd, wat verder in dit hoofdstuk besproken zal worden, dat de politio-
nele data sterk getekend worden door politionele activiteit. Ook slachtofferbevragingen 
(zoals onder meer aan de hand van de veiligheidsmonitor) kunnen geen uitsluitsel ge-
ven. De gegevens die hieruit naar voren komen, geven wel een indicatie van het aantal 
Brusselaars dat slachtoffer werd van een misdrijf, maar hierbij kan niet gespecifi ceerd 
worden of het om een jonge dader ging.

Zelfrapportagecijfers vormen dan ook een mooie aanvulling bij deze gegevens. Daarom 
wordt in dit hoofdstuk een vergelijking gemaakt tussen de data van de Brusselse JOP-
monitor en de Vlaamse data van het project ‘Jongeren in Vlaanderen. Gemeten en 
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Geteld’ (JVGG), die in 1999 verzameld werden.106 Deze vergelijking is mogelijk omdat 
ook de data van JVGG op klasbasis verworven werden. Bovendien werd een aantal van 
de feiten die in de Brusselse JOP-monitor aan bod komen, in JVGG op exact dezelfde 
manier bevraagd. Het zijn dan ook deze feiten die in tabel 9.3 met elkaar vergeleken 
worden. Aangezien JVGG 691 11- en 12-jarigen omvat (14.4% van de totale steekproef) 
en de JOP-monitor Brussel slechts één 12-jarige heeft, worden voor deze vergelijking 
enkel de 13- tot 18-jarigen geselecteerd. Bij deze vergelijking dient men wel te onthou-
den dat de JVGG-data toch al wat ouder zijn, deze gegevens werden meer dan tien jaar 
geleden verzameld.

Tabel 9.3.  Frequenties delinquentie uit de JOP-monitor Brussel en JVGG bij 13- tot 18-jarigen (in per-
centages).

% gepleegd Z

JVGG (N = 4289) JOP Brussel (N = 2502)

Zwartrijden 27.4 69.4 32.06

Vandalisme 21.6 21.1 .00

Geweld 12.7 16.2 3.43

Bron: JOP-monitor Brussel (2010) en ‘Jongeren in Vlaanderen. Gemeten en Geteld’ (1998-1999).

In de eerste plaats toont tabel 9.3 dat Brusselse jongeren veel meer zwartrijden dan 
Vlaamse jongeren (69.4% vs. 27.4%, Z = 32.06).107 Dit grote verschil kan wellicht 
verklaard worden doordat Brusselse jongeren vaker gebruik maken van het openbaar 
vervoer. In tegenstelling tot de meeste plaatsen in Vlaanderen beschikt Brussel over 
een uitgebreid metro-, tram- en busnetwerk. Gezien het grotere aanbod van openbaar 
vervoer is het niet ondenkbaar dat Brusselse jongeren dit transport vaker gebruiken, 
waardoor zij ook meer gelegenheid tot zwartrijden ervaren dan Vlaamse jongeren. Met 
betrekking tot vandalisme blijken geen verschillen te bestaan tussen Vlaamse en Brus-
selse jongeren (Z = .00): zij plegen deze feiten even vaak. Geweld, ten slotte, wordt 
door signifi cant meer Brusselse dan Vlaamse jongeren gepleegd (16.2% vs. 12.7%, Z 
= 3.43).

Of ‘de Brusselse jeugd’ daadwerkelijk meer delinquentie pleegt, kan ook nog op een an-
dere manier onderzocht worden. In de inleiding werd al aangehaald dat de beschrijving 
van zowel dader- als slachtofferschap in dit hoofdstuk betrekking heeft op jongeren die 
naar een Nederlandstalige school in Brussel gaan. De hier weergegeven percentages 

106.  Deze data werden verzameld bij Nederlandstalige scholen uit de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, 
Henegouwen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Gezien scholen uit Vlaams-Brabant opgenomen wer-
den, bestaat de kans dat ook een aantal jongeren uit deze databank uit de Brusselse Rand afkomstig is.

107.  Aangezien de JVGG en de JOP-monitor Brussel afzonderlijke databanken zijn, werd de signifi cantie van 
het verschil tussen de proporties met de hand berekend. Hiertoe wordt een Z-waarde berekend, die buiten het interval 
[-1.96; 1.96] moet liggen om signifi cant te zijn op �=.05. Een Z-waarde van 32.06 ligt zeer ver buiten dit interval, wat 
erop wijst dat de kans dat het vastgestelde verschil tussen de proporties op toeval berust, bijzonder klein is.
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zijn bijgevolg noch representatief voor alle Brusselse scholieren (want het Fransta-
lige onderwijs wordt niet meegerekend), noch voor de jongeren die in Brussel wonen 
(want de steekproef omvat ook jongeren die niet in Brussel wonen maar er wel naar 
school gaan). Er werd echter aan de respondenten gevraagd om hun postcode in de 
vragenlijst op te schrijven, wat het mogelijk maakt om in de steekproef onderscheid te 
maken tussen respondenten die daadwerkelijk in de hoofdstad wonen (N = 1543) en 
zij die buiten de stad wonen, maar wel elke dag in Brussel naar (een Nederlandstalige) 
school gaan (N = 941). De resultaten worden weergegeven in tabel 9.4. Deze tabel 
toont verschillen tussen de percentages jongeren die aangeven dat ze het bevraagde 
feit minstens eenmaal gepleegd hebben. De odds ratio’s werden verkregen aan de hand 
van een risktoets108 die nagaat of deze verschillen signifi cant zijn.

Tabel 9.4.  Verschillen in daderschap tussen jongeren die wel en jongeren die niet in Brussel wonen (12- 
tot 18-jarigen) (percentages en odds ratio).

Minstens eenmaal gepleegd Woont in Brussel Woont buiten Brussel Odds ratio

Zwartrijden (N = 2263) 65.0 76.1 .582***

Spijbelen (N = 2261) 37.5 42.8 .802*

Vandalisme (N = 2277) 19.8 22.6 .846 (n.s.)

Wapendracht (N = 2275) 11.1 10.0 1.116 (n.s.)

Drugsverkoop (N = 2273) 5.9 5.7 1.104 (n.s.)

Geweld (N = 2212) 18.1 15.9 1.170 (n.s.)

Diefstal (< 5 euro) (N = 2260) 29.7 36.9 .723***

Diefstal (> 5 euro) (N = 2256) 13.2 16.6 .767*

Iemand lastigvallen of
bedreigen (N = 2253)

13.3 12.8 1.043 (n.s.)

Inbraak (N = 2249) 4.8 3.0 1.622*

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; n.s. = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Over het algemeen tonen de resultaten uit de risktoets dat jongeren die in de hoofdstad 
wonen, zeker niet méér delinquentie pleegden dan jongeren die buiten de stad wonen 
(maar wel in Brussel naar school gaan). Integendeel, de jongeren die buiten Brussel 
wonen, blijken vooral meer kleine criminaliteit te plegen, zoals zwartrijden (OR = 
.582, p < .001), spijbelen (OR = .802, p < .04) en diefstal (OR = .723, p < .001 voor 
minder dan 5 euro, OR = .767, p < .05 voor meer dan 5 euro). Jongeren die in Brussel 
wonen, daarentegen, plegen signifi cant meer inbraken dan jongeren die buiten de stad 
wonen (OR = 1.622, p < .05). Delinquentieverschillen tussen jongeren die in en die 
buiten de stad wonen, zijn dus niet eenduidig. Dat is echter niet verwonderlijk wan-

108.  Een risktoets is ongevoelig voor het verschil in grootte tussen de groepen.
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neer men weet dat voor jongeren de schoolomgeving en de plaatsen waarin men de 
vrije tijd doorbrengt, veel belangrijker zijn in de verklaring van delinquent gedrag dan 
de woonbuurt (Pauwels, 2007, 2010). Hierin stemmen beide groepen immers overeen, 
aangezien ze naar dezelfde scholen gaan.109

2.3 Delinquente vrienden

Hoewel de zelfgerapporteerde feiten al een globaal beeld scheppen van de prevalentie 
van jeugddelinquentie, is het ook interessant om te kijken naar wat de respondenten 
te vertellen hebben over het delinquente gedrag van hun vrienden. Daarom werd in 
de JOP-monitor Brussel aan de jongeren gevraagd hoeveel van hun vrienden in het 
afgelopen jaar spijbelden en/of de volgende feiten pleegden: ‘winkeldiefstal’, ‘diefstal 
van personen’, ‘vandalisme’ en ‘geweld’. De resultaten hiervan worden in tabel 9.5 
getoond.

Tabel 9.5.  Frequenties van vrienden van Brusselse 12- tot 18-jarigen die al eens feiten pleegden (in 
percentages).

Geen enkele Sommige De meeste Allemaal

Spijbelen (N = 2213) 44.9 41.7 8.4 5.0

Winkeldiefstal (N = 2216) 61.3 30.1 6.1 2.5

Diefstal van personen (N = 2212) 78.1 16.3 3.7 1.9

Vandalisme (N = 2213) 67.1 24.9 4.9 3.2

Geweld (N = 2215) 78.8 15.3 3.3 2.6

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Uit tabel 9.1 bleek al dat relatief veel respondenten van de JOP-monitor Brussel af en 
toe tot regelmatig spijbelen (39.6%). Tabel 9.5 laat zien dat ook veel vrienden wel eens 
spijbelen: meer dan de helft (55.1%) van de respondenten geeft aan minstens één 
vriend te hebben die in het afgelopen jaar spijbelde. Voor het overige blijken de jon-
geren vooral vrienden te hebben die winkeldiefstal (38.7% heeft minstens één vriend 
die dit pleegde) en vandalisme (32.9% heeft minstens één vriend die dit pleegde) 
pleegden. Vrienden die iets stalen van personen (21.9% heeft minstens één vriend die 
dit pleegde) en die geweld pleegden (21.2% heeft minstens één vriend die dit pleegde) 
zijn het schaarst.

109.  De invloed van de schoolcontext in het tot stand komen van delinquent gedrag wordt verder uitgediept in 
het hoofdstuk 10 ‘Jongerengeweld in Brussel. Op zoek naar een contextuele verklaring’ (Op de Beeck & Put). Hierbij 
wordt toegespitst op de verklaring van geweldsfeiten.
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Tabel 9.6.  Risico op het plegen van feiten wanneer men wel vs. wanneer men geen vrienden heeft die 
deze feiten plegen (relatief risico en odds ratio).

Risico zonder vrienden 
die feit plegen

Risico met vrienden 
die feit plegen

Odds ratio

Spijbelen (N = 2261) .619 1.415 2.344***

Vandalisme (N = 2277) .327 2.009 5.406***

Geweld (N = 2212) .293 2.414 8.236***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Omdat de verhoudingen tussen de feiten die door de vrienden gepleegd werden, onge-
veer overeen lijken te stemmen met de verhoudingen tussen de feiten die de jongeren 
zelf rapporteren, wordt nagegaan of hier samenhang tussen bestaat. Opnieuw aan de 
hand van de ‘risktoets’ wordt onderzocht of jongeren die rapporteren dat ze één of 
meerdere vrienden hebben die een feit pleegden, zelf ook een groter risico lopen op 
het plegen van dit feit. Uit tabel 9.6 blijkt dat dit voor alle onderzochte feiten, namelijk 
spijbelen (OR = 2.344, p < .001), vandalisme (OR = 5.406, p < .001) en geweld (OR 
= 8.236, p < .001), het geval is.110 Het verhoogde risico is het sterkst voor geweld: 
jongeren met vrienden die geweld pleegden, hebben acht keer zoveel kans zelf ook 
geweld te plegen dan jongeren die geen vrienden hebben die geweld pleegden (OR = 
8.236, p < .001).

2.4 Registratie daderschap

Over het algemeen wordt in het opmeten van de prevalentie van jeugddelinquentie niet 
enkel gebruik gemaakt van zelfrapportage, zoals in de JOP-monitoren het geval is, ook 
politiestatistieken vormen hiertoe een vaak gehanteerd instrument. Deze statistieken 
zijn gebaseerd op het aantal processen-verbaal (pv’s) die door de politie uitgeschreven 
worden. Daarom wordt op basis van de JOP-monitor Brussel ook gekeken naar de mate 
waarin Brusselse scholieren een pv kregen voor de door hen gepleegde feiten. Uit tabel 
9.7 blijkt dat slechts een zeer beperkt percentage van de steekproef rapporteert dat ze 
in het afgelopen jaar een proces-verbaal gekregen hebben. Met uitzondering van zwart-
rijden (10.5%) liggen alle percentages onder de 5%. Aangezien deze vraag echter ook 
beantwoord werd door jongeren die geen feiten pleegden, is dit geen goede indicator 
om na te gaan hoeveel delicten er precies geregistreerd werden.

110.  Voor ‘diefstal’ kan de vergelijking niet gemaakt worden, omdat er in de variabele ‘delinquente vrienden’ 
onderscheid gemaakt wordt tussen ‘winkeldiefstal’ en ‘diefstal van personen’ terwijl er in de zelfrapportagevariabele 
onderscheid gemaakt wordt tussen ‘diefstal voor meer dan vijf euro’ en ‘diefstal voor minder dan vijf euro’.
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Daarom is het interessanter te kijken naar de gerapporteerde registratiegraad, die het 
aantal uitgeschreven pv’s afweegt tegen het aantal jongeren die het feit pleegden. Zo kan 
men vaststellen dat inbraak (48.8%), drugsverkoop (34.4%), wapendracht (25.2%) en 
geweld (25.1%) feiten zijn die in verhouding het vaakst geregistreerd worden. Vooral 
de hoge registratiegraden van drugsverkoop en wapendracht zijn hierbij opvallend. 
Het gaat immers om minder zichtbare feiten, waarbij ook niet altijd een aanwijsbaar 
slachtoffer valt. Mogelijk refl ecteren de gerapporteerde registratiegraden dan ook een 
prioriteit in politionele activiteit. Spijbelen, zwartrijden en diefstal voor minder dan vijf 
euro hebben de laagste registratiegraad (respectievelijk 15.2%, 11.1% en 10.1%).

Tabel 9.7.  Frequenties van pv’s die door de politie uitgeschreven werden naar aanleiding van gepleegde 
feiten (in percentages) en gerapporteerde registratiegraad (in percentages).

Proces-verbaal Gerapporteerde

Nooit Eén of meerdere 
keren

registratiegraad

Zwartrijden (N = 2227) 89.5 10.5 15.2

Spijbelen (N = 2229) 95.6 4.4 11.1

Vandalisme (N = 2231) 95.7 4.3 20.4

Wapendracht (N = 2230) 97.3 2.7 25.2

Drugsverkoop (N = 2222) 97.9 2.1 34.4

Geweld (N = 2212) 95.6 4.4 25.1

Diefstal (< 5 euro) (N = 2216) 96.7 3.3 10.1

Diefstal (> 5 euro) (N = 2202) 97.5 2.5 16.9

Iemand lastigvallen of bedreigen (N = 2203) 97.6 2.4 17.9

Inbraak (N = 2203) 97.9 2.1 48.8

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Strikt genomen kunnen de data van de Brusselse JOP-monitor niet vergeleken worden 
met de data van de JOP-monitor 2 omdat de data via verschillende kanalen verzameld 
werden (op klasbasis vs. de post).111 De verschillen in gerapporteerde registratiegraad 
tussen deze twee databanken zijn echter zo groot, dat men zich kan afvragen of ze 
wel volledig aan verschillen in de dataverzamelingsmethode toegeschreven kunnen 
worden. Wanneer enkel de feiten in rekening gebracht worden die in de Brusselse JOP-
monitor en in de JOP-monitor 2 op exact dezelfde manier bevraagd werden, namelijk 
zwartrijden, vandalisme, spijbelen, geweld, wapendracht en drugsverkoop, bedraagt 
de totale registratiegraad 18% voor de 12- tot 18-jarigen uit de Brusselse JOP-monitor 

111.  De data van de JOP-monitor 2 werden verzameld op basis van een postenquête. Verschillende onderzoeken 
(overzicht in Billiet & Carton, 2003) toonden aan dat het al dan niet invullen en terugsturen van een vragenlijst samen-
hangt met bepaalde attitudevariabelen, zoals onder meer individualisme, maatschappelijk vertrouwen, enzovoort. Het 
zou dan ook kunnen dat deze verschillen een invloed hebben op de registratiegraad, bijvoorbeeld via de perceptie 
van contacten met de politie.
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en 5.7% voor de 12- tot 18-jarigen uit de JOP-monitor 2. Deze resultaten zouden ener-
zijds kunnen suggereren dat de kans dat Brusselse jongeren een pv krijgen voor hun 
feiten, groter is dan voor Vlaamse jongeren. Anderzijds is het mogelijk dat Brusselse 
jongeren gevoeliger zijn voor contacten met de politie, en dat zij ook aanrakingen met 
de politie die niet in een pv uitmondden, hierbij rekenden.

2.5 Correlaten van daderschap

Om het deel rond daderschap af te sluiten, wordt een profi el opgemaakt met de voor-
naamste kenmerken van de Brusselse scholieren die delicten pleegden. Hiertoe wordt 
een lineaire regressieanalyse uitgevoerd op het aantal feiten die de respondenten in het 
afgelopen jaar pleegden. Deze onafhankelijke variabele is zeer breed: ook zwartrijden 
en spijbelen worden erin meegerekend.112

In een eerste analyse worden enkel ‘achtergrondvariabelen’ en variabelen opgenomen 
die betrekking hebben op de sociaal-economische status (SES) van het gezin waarin de 
jongere opgroeit. Deze factoren kunnen niet oorzakelijk geïnterpreteerd worden. Het is 
daarentegen de bedoeling om na te gaan of jongeren met specifi eke sociaal-economi-
sche kenmerken vaker in contact komen met directe risicofactoren voor daderschap. In 
een tweede analyse worden vervolgens risicofactoren en/of belevingsfactoren getoetst. 
Gezien binnen de etiologische criminologie zeer uiteenlopende verklaringsmodellen 
bestaan met betrekking tot daderschap en in deze algemene analyse geen voorkeur 
uitgesproken wordt voor één model, wordt hier een ruim gamma van factoren on-
derzocht. De factoren die geselecteerd worden, hebben betrekking op verschillende 
domeinen in het leven van de jongere: het gezin, de school, de woonbuurt, het zelf 
en het vrijetijdsdomein. Een overzicht van de schalen die gebruikt werden, kan terug-
gevonden worden in de bijlage van dit hoofdstuk.

Uit model 1 in tabel 9.8 blijkt dat leeftijd, geslacht, het hebben van gescheiden ouders 
en fi nanciële ruimte in het gezin allemaal signifi cant aan daderschap gerelateerd zijn. 
Jongens (β = .199, p < .001) en jongeren die gescheiden ouders hebben (β = .081, 
p < .01), plegen meer feiten dan meisjes en jongeren van wie de ouders nog samen 
zijn. Bovendien stijgt ook de kans op het plegen van feiten naarmate men ouder wordt 
(β = .125, p < .001) en naarmate men minder fi nanciële ruimte binnen het gezin 
ervaart (β = -.067, p < .05). Het opleidingsniveau noch de tewerkstellingsstatus van 
de ouders is van belang in de verklaring van daderschap. Hetzelfde geldt voor het al 
dan niet in Brussel wonen en afkomst: deze variabelen hangen niet rechtstreeks samen 
met daderschap.

112.  Het is belangrijk te onthouden dat het hier om een brede variabele gaat die ook veel lichte feiten omvat. 
Deze keuze wordt gemaakt omdat het doel van dit hoofdstuk erin bestaat een algemeen beeld te schetsen van het 
fenomeen ‘jeugddelinquentie’. Maar wanneer men enkel zou focussen op ernstige feiten of op het frequent plegen van 
feiten (‘veelplegerschap’), zou men wel eens heel andere correlaten kunnen verkrijgen.
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Tabel 9.8.  Lineaire regressieanalyse met optelschaal delinquentie als afhankelijke variabele (pairwise 
deletion).

Model 1 β
(N = 1481-2484)

Model 2 β
(N = 1481-2484)

Model 3 β
(N = 1734-2247)

Achtergrond

Leeftijd (schaal) .125*** .130 (n.s.) .055*

Man (Ref. cat: vrouw) .199*** .106*** .109***

A-klas, aso, kso (Ref. cat: B-klas, bso, dbso en 
tso)

-.055 (n.s.) -.028 (n.s.)

Ouders gescheiden (Ref. cat: ouders niet
gescheiden)

.081** .026 (n.s.)

Hoogopgeleide vader en/of moeder (Ref. cat: 
laagopgeleide vader en/of moeder)

.022 (n.s.) -.006 (n.s.)

Werkende vader en/of moeder (Ref. cat: werkende 
vader en/of moeder)

.016 (n.s.) -.018 (n.s.)

Financiële ruimte in het gezin (schaal) -.067* -.133 (n.s.)

Autochtoon (Ref. cat: allochtoon) -.019 (n.s.) -.085** -.090**

Woont in Brussel (Ref. cat: woont niet in Brussel) -.046 (n.s.) -.024 (n.s.)

Gezin

Responsiviteit ouders (schaal) -.128*** -.119***

Opvolging ouders (schaal) .024 (n.s.)

School

Schoolbeleving (schaal) -.065** -.123***

Contact met leerkrachten (schaal) -.048 (n.s.)

Woonbuurt

Buurtbeleving (schaal) .045*** .111***

Gepercipieerde overlast in de woonbuurt (schaal) .060*** .224***

Zelf

Zelfwaardegevoel (schaal) .052 (n.s.)

Negatief toekomstperspectief (schaal) .019 (n.s.)

Slachtoffer geweest in het laatste jaar (Ref. cat: 
geen slachtoffer geweest)

.040 (n.s.)

Vrije tijd

Uitgaand vrijetijdspatroon .094** .102***

Delinquente vrienden (Ref. cat: geen delinquente 
vrienden)

.240*** .244***

Alcohol of drugs gebruikt in het laatste jaar (Ref. 
cat: geen alcohol of drugs gebruikt in het laatste 
jaar)

.196*** .197***

Adjusted R2 .071 .352 .353

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; n.s. = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Dat sociaal-economische variabelen slechts in beperkte mate aan daderschap gelinkt 
kunnen worden, is frappant. Hoewel een gebrek aan fi nanciële ruimte in het gezin wel 
signifi cant is, blijft het opvallend dat het opleidingsniveau en de tewerkstellingsstatus 
van de ouders noch de afkomst van tel blijken te zijn in de verklaring van daderschap. 
Sociaal-economische status gaat immers breder dan fi nanciële welvaart alleen. Bo-
vendien vormt de idee dat de sociaal-economische status van het gezin van cruciaal 
belang is in de verklaring van jeugddelinquentie, het uitgangspunt van verschillende 
dominante etiologisch-criminologische theorieën (zoals onder meer de theorie van 
maatschappelijke kwetsbaarheid, de klassieke anomietheorieën, subculturentheorieën, 
enzovoort).

Op empirisch vlak daarentegen is een zwak of zelfs geen rechtstreeks verband tussen 
SES en daderschap niet ongewoon (zie ook Vercaigne, Mistiaen, Walgrave & Kesteloot, 
2000). Een recente verklarende hypothese hiervoor bestaat eruit dat zowel jongeren 
uit een gezin met een zeer lage SES als jongeren uit een gezin met een zeer hoge SES 
een grotere kans hebben op daderschap, zij het omwille van verschillende redenen 
(Wright, Caspi, Moffi tt, Miech & Silva, 1999). Jongeren met een lagere gezins-SES 
hebben een grotere kans op daderschap vanwege een verhoogde maatschappelijke 
kwetsbaarheid en een beperking van hun toekomstmogelijkheden (Vercaigne et al., 
2000). Jongeren met een hoge SES daarentegen zouden een grotere kans hebben op 
daderschap omdat ze meer risico’s nemen, minder sterke reacties krijgen op hun 
delinquente gedrag en omdat ze minder conservatieve waarden aangeleerd krijgen 
waardoor ze toleranter staan ten aanzien van bepaalde feiten (Wright et al., 1999). 
Net door deze tegengestelde invloeden wordt het verband in een algemene analyse 
opgeheven.

Model 2 uit tabel 9.8 omvat alle bestudeerde risico- en belevingsfactoren, op basis 
waarvan vervolgens een rechtlijnig model gecreëerd wordt waarin enkel de signifi -
cante factoren weerhouden worden.113 Hiertoe worden de niet-signifi cante variabelen 
uit model 2 één voor één verwijderd (minst signifi cante eerst).114 Het resultaat van deze 
procedure wordt gepresenteerd in model 3 van de tabel.

Uit dit derde model blijkt dat responsiviteit van ouders, schoolbeleving, buurtbeleving, 
de perceptie van overlast in de woonbuurt en een risicovolle vrijetijdsbesteding (een 
uitgaand vrijetijdspatroon, het hebben van delinquente vrienden en alcohol- en drugs-
gebruik) allemaal factoren zijn die signifi cant met daderschap samenhangen. Jonge-
ren die delinquente feiten plegen, evalueren de relatie met hun ouders als negatiever 

113.  In sociale wetenschappen wordt doorgaans het principe van ‘parsimony’ nagestreefd, waarbij gezocht wordt 
naar een zo rechtlijnig mogelijke verklaring. Doorgaans gebeurt dit aan de hand van een theorie, waarbij enkel theore-
tisch relevante variabelen in de analyse opgenomen worden. In dit hoofdstuk wordt, door het algemene karakter ervan, 
omgekeerd te werk gegaan: uit een groot aantal factoren worden op basis van de data de meest relevante gesorteerd.

114.  ‘Contact met leerkrachten’ wordt als eerste verwijderd omdat deze een ‘Variance Infl ation Factor’ (VIF) van 
2.8 heeft, wat op multicollineariteit wijst. Wellicht komt dit door de sterke samenhang met de variabele ‘schoolbele-
ving’ (zie Declerck & Vettenburg, hoofdstuk 2). 
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(β = -.119, p < .001) en voelen zich niet zo goed op school (β = -.123, p < .001). 
In hun woonbuurt, daarentegen, voelen zij zich eens zo goed (β = .111, p < .001), 
hoewel zij ook signifi cant meer overlast in hun woonbuurt ondervinden (β = .224, p 
< .001). Tot slot blijken levensstijlrisico’s van groot belang te zijn: zowel een uitgaand 
vrijetijdspatroon (β = .102, p < .001), delinquente vrienden (β = .244, p < .001) als 
alcohol- en drugsgebruik (β = .197, p < .001) hangen signifi cant samen met een ver-
hoogde kans op daderschap. Samen met de achtergrondvariabelen leeftijd, geslacht en 
afkomst verklaren deze factoren 35.3% van de variantie in daderschap, wat een relatief 
groot percentage is gezien het om een zeer brede delinquentievariabele gaat die zowel 
heel lichte (spijbelen, zwartrijden, ...) als meer ernstige feiten (inbraak, drugsverkoop, 
...) omvat. Factoren die betrekking hebben op het zelf – zelfwaardegevoel, toekomst-
perspectieven en slachtoffer geweest zijn van een misdrijf – zijn niet (rechtstreeks) aan 
daderschap gerelateerd.

Uit het derde model blijkt voorts dat het hebben van gescheiden ouders en fi nanciële 
ruimte in het gezin, variabelen die in model 1 nog een signifi cante rol speelden, niet 
meer van tel zijn: deze invloeden worden gemedieerd door de bredere risico- en bele-
vingsindicatoren die toegevoegd werden. Om na te gaan door welke factoren deze ach-
tergrondvariabelen precies wegverklaard worden, worden alle risico- en belevingsva-
riabelen uit model 3 afzonderlijk toegevoegd aan een model waarin voor de rest enkel 
het hebben van gescheiden ouders en fi nanciële ruimte opgenomen worden. Hieruit 
blijkt dat fi nanciële ruimte wegverklaard wordt door zowel de variabele schoolbeleving 
als door de perceptie van overlast in de woonbuurt. Deze vaststelling wijst erop dat 
jongeren die uit een minder welgesteld gezin komen, een iets grotere kans hebben op 
het stellen van delinquent gedrag omdat zij zich minder goed voelen op school en vaker 
in een buurt wonen waarin ze meer overlast ondervinden. Het hebben van gescheiden 
ouders daarentegen kan niet zomaar door één factor wegverklaard worden: deze vari-
abele wordt slechts insignifi cant na het toevoegen van zowel responsiviteit van ouders 
als alcohol- en drugsgebruik. Deze bevinding indiceert dat jongeren met gescheiden 
ouders een groter risico hebben op daderschap omdat de kans dat ze in contact komen 
met een combinatie van risicofactoren groter wordt na de scheiding. Hierdoor kan de 
relatie met de ouders verzwakken en vergroot de kans dat de jongere levensstijlrisico’s 
ontwikkelt, met een verhoogd risico op daderschap als gevolg.

Opvallend is dat afkomst, een variabele die in het eerste model niet van tel is, signifi -
cant wordt na het toevoegen van de bredere risico- en belevingsfactoren (β = -.090, 
p < .01). Mogelijk werken één of meerdere risico- en belevingsfactoren als een sup-
pressor voor afkomst (McKinnon, Krull & Lockwood, 2000).115 Daarom worden alle 
interacties tussen afkomst en de verklarende factoren uit model 3 nader onderzocht. 
Hierbij wordt één signifi cant effect geïdentifi ceerd: de interactie tussen afkomst en 

115.  Een suppressioneffect (waarbij een verband tussen twee variabelen ontstaat na het toevoegen van een 
derde variabele) is omgekeerd aan een mediërend effect (waarbij een verband tussen twee variabelen wegverklaard 
wordt door een derde variabele).
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het gebruik van drugs en/of alcohol (β = -.160, p < .01). Dit effect toont dat alco-
hol- en drugsgebruik voornamelijk samenhangt met het delinquente gedrag van al-
lochtone jongeren; voor autochtone jongeren is alcohol- en drugsgebruik veel minder 
relevant ter verklaring van daderschap. Het is ook deze variabele die als suppressor 
werkte voor afkomst in het model: wanneer alcohol- en drugsgebruik weggelaten 
wordt, is afkomst niet meer signifi cant. Mogelijk is alcohol- en drugsgebruik sterker 
ingeburgerd in het dagelijkse leven van autochtone jongeren, terwijl dit voor alloch-
tone jongeren veeleer een uitzondering vormt, voorbehouden voor de meer ‘rebelse’ 
scholieren onder hen. Deze bevinding strookt overigens met de resultaten uit hoofd-
stuk 11 ‘Alcohol- en softdrugsgebruik in Brussel’ (Cardoen, Berten & Vettenburg), 
waarin vastgesteld wordt dat autochtone jongeren inderdaad signifi cant meer alcohol 
en drugs consumeren dan allochtone jongeren. Het interactie-effect wordt gevisuali-
seerd in fi guur 9.1.
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Figuur 9.1.  Interactie tussen afkomst en alcohol- en drugsgebruik in de verklaring van daderschap, 
controlerend voor de andere signifi cante invloeden uit model 3 (tabel 9.8).

Samengevat kan men stellen dat uit de correlaten van daderschap over het algemeen 
twee tendensen naar voren komen. In de eerste plaats lijken delinquente jongeren de 
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meer kwetsbare jongeren uit Brussel te zijn.116 Deze jongeren voelen zich niet goed op 
school, evalueren de relatie met hun ouders als negatiever en vinden dat ze in de min-
der aangename buurten van Brussel wonen.117 Een van de achterliggende oorzaken van 
deze kwetsbaarheid bestaat onder meer uit structurele gezinsfactoren zoals het hebben 
van gescheiden ouders en minder fi nanciële ruimte in het gezin.

Anderzijds spelen duidelijk ook levensstijlrisico’s mee. Vooral het hebben van delin-
quente vrienden vormt een belangrijke risicofactor voor delinquent gedrag. Met betrek-
king tot de aard van dat verband bestaan in de criminologie verschillende veronder-
stellingen. Het lijkt logisch dat jongeren negatief beïnvloed worden door hun ‘slechte 
vrienden’, waardoor ze meer feiten beginnen te plegen. Het zou echter ook best kun-
nen dat jongeren die actief delinquente feiten plegen, zich net tot elkaar aangetrokken 
voelen en specifi ek elkaar als vriend uitkiezen. Door de crosssectionele aard van de 
data kan de JOP-monitor Brussel geen uitsluitsel geven over de richting van dat ver-
band.

Daarnaast vormen ongestructureerde routines – die betrekking hebben op de mate 
waarin jongeren hun vrije tijd spenderen op ongesuperviseerde plaatsen en/of met 
ongestructureerde activiteiten zoals uitgaan, met vrienden op straat rondhangen, en-
zovoort – een relevante factor voor delinquentie. Jongeren die er ongestructureerde 
routines op na houden, ervaren minder situationele controle en staan frequenter bloot 
aan situationele motivaties voor delictplegen zoals verveling (vanwege het ongestruc-
tureerde karakter van de vrijetijdsbesteding), aanmoediging door vrienden, de directe 
nabijheid van mogelijke doelwitten voor delinquent gedrag, enzovoort. Mogelijk past 
ook het verband tussen het zich goed voelen in de eigen woonbuurt en de verhoogde 
kans op delinquentie in deze tendens. De variabele ‘buurtbeleving’ is immers geba-
seerd op items die sterk gerelateerd zijn aan het optrekken met jongeren uit de buurt 
(zie bijlage). De kans bestaat dat het net door dat rondhangen met jongeren uit de 
buurt is dat een grotere gelegenheid en motivatie (bijvoorbeeld: verveling) ontstaan tot 
het plegen van feiten.

Tot slot kan in dat verband opgemerkt worden dat slachtofferschap geen signifi cante 
rol speelt in de modellen, hoewel er traditioneel toch een sterke empirische samenhang 
tussen dader- en slachtofferschap bestaat (zie bijvoorbeeld Op de Beeck & Cops, 2010). 
Het verband tussen slachtofferschap en delinquentie blijkt echter wel signifi cant te zijn 
wanneer ‘delinquente vrienden’ of ‘alcohol- en drugsgebruik’ uit de analyse gelaten 
wordt (β = .064, p < .05 wanneer ‘delinquente vrienden’ weggelaten wordt, β = .046, 

116.  Op het concept ‘kwetsbaarheid’ wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 11 ‘Alcohol- en softdrugsgebruik in 
Brussel’ (Cardoen, Berten & Vettenburg).

117.  Hierbij dient opgemerkt te worden dat het om de subjectieve ervaring van overlast gaat, of de overlast 
die de jongeren zelf percipiëren. Dat betekent niet noodzakelijk dat hier ook een objectief verband zou bestaan. Zo 
is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat jongeren die meer feiten plegen, meer tijd buitenshuis doorbrengen (vanwege 
levensstijlfactoren) waardoor ze gewoon meer kans hebben om rondom zich overlast te zien dan jongeren die minder 
feiten plegen.
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p < .05 wanneer ‘alcohol- en drugsgebruik’ weggelaten wordt). Ook deze bevindingen 
wijzen op een patroon van blootstelling, waarbij jongeren die een ‘risicovol’ vrije-
tijdspatroon ontwikkelen, niet enkel een grotere kans hebben om dader, maar ook om 
slachtoffer te worden (cf. Cohen & Felson, 1979; Osgood, Wilson, O’Malley, Bachman 
& Johnston, 1996). Hierin verschillen de Brusselse jongeren hoegenaamd niet van jon-
geren die in de andere JOP-monitoren bevraagd werden (Op de Beeck & Cops, 2010). 
In de analyse van slachtofferschap, in het volgende deel van dit hoofdstuk, wordt hier 
uitgebreid op teruggekomen.

3. Slachtofferschap

Slachtofferschap bij jongeren blijft vaak onderbelicht. Het feit dat ‘jong zijn’ een be-
langrijke voorspeller van slachtofferschap blijkt, is weliswaar breed bekend (Fattah, 
1991), maar specifi ek onderzoek naar de prevalentie, verdeling en beïnvloedende facto-
ren ervan binnen de subgroep van jongeren zelf is zeer schaars (Burssens, 2007; Jacobs 
& Rea, 2007). In deze Brusselse jeugdmonitor is daarom de prevalentie van slachtof-
ferschap van enkele delicttypes bevraagd. De brede opzet van deze monitor laat niet 
toe om een uitgebreide lijst van delicten voor te leggen, zoals een slachtofferenquête, 
maar toch kunnen de zes bevraagde feiten in ieder geval een eerste inzicht bieden in 
de mate waarin Brusselse jongeren geconfronteerd worden met slachtofferschap. Dit 
deel heeft in de eerste plaats een beschrijvende opzet; de meeste aandacht gaat naar 
de algemene bespreking van de verkregen resultaten, waarbij ook wordt gekeken naar 
de verdeling van slachtofferschap op basis van een aantal relevante variabelen, zoals 
geslacht, leeftijd, onderwijsvorm en woonplaats. Ter afsluiting van dit deel wordt een 
eerste aanzet gegeven voor de verklaring van slachtofferschap, waarbij aan de hand 
van een multivariate analyse wordt nagegaan welke factoren samenhangen met slacht-
offerschap bij (Brusselse) jongeren.118

3.1 Prevalentie van slachtofferschap

In deze Brusselse JOP-monitor werd het slachtofferschap tijdens het afgelopen jaar van 
zes verschillende feiten bevraagd. Het betreft meer specifi ek vijf ‘echte’ delicten in de 
juridische betekenis van het woord en één feit dat eerder als een quasi-criminele gedra-
ging kan worden omschreven. Strikt genomen is ‘op straat lastigvallen’ geen misdrijf, 
maar het vormt wel een van die feiten die als onaangenaam of bedreigend ervaren 
worden.

118.  Aangezien deze items in beide vragenlijsten in dit onderzoek werden opgenomen, hebben de hier beschre-
ven resultaten betrekking op alle jongeren die in het Nederlandstalige secundair onderwijs les volgen. Enkel wanneer 
de analyses een bepaalde subgroep betreffen, wordt dat expliciet vermeld. 
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Tabel 9.9. Frequentie van slachtofferschap in het afgelopen jaar (in percentages).

Nooit Eén keer Twee keer Meer dan 
twee keer

Vandalisme (N = 2245) 63.3 22.8 6.5 7.5

Diefstal (N = 2247) 55.6 26.8 8.3 9.3

Verplicht iets moeten afgeven (N = 2240) 84.7 9.8 2.4 3.0

Bedreigd met wapen (N = 2248) 92.2 5.0 1.2 1.6

Fysiek geweld (N = 2251) 90.8 5.8 1.6 1.8

Lastiggevallen op straat (N = 2240) 58.8 16.1 7.9 17.1

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Algemeen gesproken komt slachtofferschap van diefstal het meest frequent voor. Van de 
bevraagde scholieren geeft 44.4% aan het afgelopen jaar minstens één keer bestolen te 
zijn. Ook vandalisme komt vrij frequent voor: 36.7% is hiervan het slachtoffer gewor-
den. De meer ernstige persoonsgerelateerde vormen van delinquentie komen relatief 
minder vaak voor. Op de vraag of ze het afgelopen jaar verplicht werden iets af te geven, 
antwoordde 15.3% van de respondenten bevestigend; 7.8% werd minstens één keer met 
een wapen bedreigd en 9.9% is het voorbije jaar in elkaar geslagen met verwondingen 
tot gevolg. Een laatste bevraagd feit was of (en hoeveel keer) Brusselse jongeren lastig-
gevallen werden op straat. Uit deze resultaten blijkt dat dit vrij frequent voorvalt, met 
iets meer dan 40% van de respondenten die hierop bevestigend antwoordt. Opvallend 
is bovendien dat 17.1% van de Brusselse scholieren aangeeft dat ze dit meer dan twee 
keer meegemaakt hebben in het afgelopen jaar. Ook bij de eigendomsgerelateerde delic-
ten valt trouwens op dat telkens een signifi cant percentage zegt dat ze meerdere malen 
hiervan het slachtoffer zijn geworden. Van deze jongeren is 14% meer dan één keer het 
slachtoffer van vandalisme geworden en 17.6% geeft aan meerdere keren bestolen te 
zijn.

Een alternatieve benadering om herhaald slachtofferschap in kaart te brengen is het 
aantal delicttypes waarvan men het slachtoffer geworden is, te tellen. Deze wijze om 
naar de mate van herhaald slachtofferschap te kijken laat bovendien toe het aantal 
niet-slachtoffers te bepalen.

Tabel 9.10. Herhaald slachtofferschap bij Brusselse jongeren (in percentages).

Zonder ‘lastiggevallen op straat’ Met ‘lastiggevallen op straat’

Geen slachtoffer 39.0 29.3

Slachtoffer één delicttype 28.5 26.1

Slachtoffer twee delicttypes 20.5 22.5

Slachtoffer drie delicttypes 7.3 13.0

Slachtoffer vier delicttypes 2.7 5.2

Slachtoffer vijf delicttypes 1.9 2.3

Slachtoffer zes delicttypes / 1.7
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Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 9.10 toont aan dat een meerderheid van de Brusselse scholieren het voorbije jaar 
slachtoffer werd van minstens één delict. Wanneer alle zes bevraagde feiten in rekening 
worden genomen, is slechts 29.3% van geen enkel van deze delicten het slachtoffer 
geworden. Zelfs wanneer het item ‘lastiggevallen op straat’ niet mee wordt opgeno-
men, blijkt dat nog steeds 61% van de bevraagde Brusselse scholieren van minstens 
één delicttype het slachtoffer is geworden. Bovendien blijkt herhaald slachtofferschap 
vrij frequent voor te vallen. In totaal geeft bijna de helft van de respondenten (44.7%) 
aan slachtoffer te zijn geworden van twee of meer delicttypes. Wanneer ‘lastiggeval-
len op straat’ niet mee opgenomen wordt, bedraagt dat aantal 32.4%, nog steeds een 
substantieel aantal van de Brusselse jeugd.

3.2 De verdeling van slachtofferschap

Dergelijke algemene analyses hebben als beperking dat ze mogelijke verschillen tussen 
sociale subgroepen kunnen wegvlakken. Slachtofferschap is niet ‘toevallig’ verdeeld 
onder de bevolking, maar is daarentegen sterker geconcentreerd in bepaalde groepen. 
Vier belangrijke opdelingen die vanuit deze vaststelling van belang zijn, zijn die naar 
leeftijd, geslacht, onderwijsvorm en woonplaats.
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Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Figuur 9.2.  Evolutie van de prevalentie van slachtofferschap naar leeftijd.119

Een eerste belangrijke variabele is leeftijd. ‘Jong zijn’ blijkt een belangrijke voorspeller 
van slachtofferschap, maar de verdeling van slachtofferschap in de groep van jongeren 
zelf blijkt veel minder bekend. Al op basis van de JOP-monitor 2 vonden we dat er 
sprake was van een piekbeweging, met een graduele toename van de prevalentie van 
slachtofferschap tot de leeftijd van 18-21 jaar, gevolgd door een afname (Op De Beeck 
& Cops, 2010). Deze bevindingen doen vermoeden dat er bij deze onderzoekspopulatie 
sprake zou zijn van een geleidelijke toename van het slachtofferschap.

Figuur 9.2 geeft de evolutie van de prevalentie van slachtofferschap van de bevraagde 
delicten met de leeftijd weer. Deze grafi ek visualiseert duidelijk het verschil in de pre-
valentie van de lichte delicten (diefstal en vandalisme) en de zwaardere, persoonsge-
relateerde delicten (geweld, afpersing en bedreiging). Daarnaast valt uit deze grafi ek af 
te leiden dat er geen consistente tendensen waar te nemen zijn in de wijze waarop de 
gemiddelde prevalentie van slachtofferschap evolueert met de leeftijd. Een uitzonde-
ring hierop vormt het item ‘lastiggevallen op straat’, waarbij er wel sprake is van een 
zogenaamde piekbeweging in de prevalentie. Vanaf de leeftijd van 15 jaar neemt het 
aantal jongeren dat lastiggevallen werd op straat sterk toe, met een piek op de leeftijd 
van 18 jaar en een geleidelijke afname hierna.

Een tweede relevante opdeling is die op basis van geslacht. Algemeen wordt aangeno-
men dat mannen een grotere kans lopen om slachtoffer te worden van criminaliteit dan 
vrouwen (Fattah, 1991). Vanuit de meer kritische en feministische criminologie wordt 
deze bevinding echter sterk in vraag gesteld. Traditionele slachtofferenquêtes en andere 
zelfrapportagestudies blijven in gebreke omdat ze er niet in slagen bepaalde delicttypes 
(zoals huiselijk geweld) en andere lichte feiten (zoals intimidatie en publiekelijk lastig-
vallen) waarmee vrouwen meer geconfronteerd worden dan mannen, op een effectieve 
wijze mee in rekening te brengen (Young, 1988; Valentine, 1992). Deze argumentatie 
suggereert dat de traditionele bevinding dat mannen vaker slachtoffer van een delict 
worden dan vrouwen, veeleer het resultaat is van de specifi eke delicten die bevraagd 
werden, dan dat het een juiste weergave van de werkelijkheid zou zijn. De bevraging 
van andere delicten en/of feiten zou deze relatie kunnen nuanceren of zelfs omkeren.

Tabel 9.11. Prevalentie van slachtofferschap naar geslacht (in percentages).

Man Vrouw X2 (odds ratio)

Vandalisme 39.6 34.6 5.50* (1.15)

Diefstal 44.4 45.4 .212 (.978)

119.  In de studie waren ook respondenten van 12, 21 en 22 jaar, maar hun aantallen waren te klein om deze 
leeftijden ook mee op te nemen. 
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Verplicht iets moeten afgeven 17.7 13.5 6.75** (1.31)

Bedreigd met wapen 13.4 3.4 69.31*** (3.98)

Fysiek geweld 13.5 5.4 40.33 ***(2.52)

Lastiggevallen op straat 33.1 49.5 55.72*** (1.33)

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 9.11 toont aan dat het relevant is een seksespecifi eke analyse van de prevalentie 
van slachtofferschap van de zes bevraagde feiten te maken. Met uitzondering van dief-
stal is er bij elk van de bevraagde feiten een signifi cant verschil vast te stellen tussen 
jongens en meisjes. Voor de meeste delicten geldt dat jongens in het voorbije jaar vaker 
slachtoffer geworden zijn. Deze verschillen zijn het meest uitgesproken voor bedrei-
ging met een wapen en fysiek geweld. De kans dat een jongen hiervan het slachtoffer 
geworden is, is respectievelijk 3.98 keer en 2.52 keer groter dan dat een meisje deze 
feiten heeft meegemaakt. Des te opvallender is daarom dat deze verhouding voor het 
laatste feit, lastiggevallen op straat, omgekeerd is. Terwijl 33.1% van de jongens aan-
geeft dat ze minstens één keer lastiggevallen werden op straat, geeft de helft van de 
meisjes (49.5%) aan dat ze minstens één keer op straat lastiggevallen werden. Meisjes 
rapporteren dus dat ze meer lastiggevallen worden op straat dan jongens. Deze resul-
taten tonen aan dat de relatie tussen geslacht en slachtofferschap niet zo eenduidig is 
als traditioneel verondersteld wordt. Bij de delicten die traditioneel bevraagd worden 
(vandalisme, fysiek geweld, enzovoort) blijkt dat mannen hier meer dan vrouwen het 
slachtoffer van worden; wanneer wordt gevraagd of ze het voorbije jaar lastiggevallen 
werden op straat, dan blijken meisjes dat veel meer mee te maken dan jongens.

Een derde opdeling is die naar onderwijsvorm. Voorgaand onderzoek naar slachtoffer-
schap bij jongeren (Jacobs & Rea, 2007; Op de Beeck & Cops, 2010) toont aan dat ook 
tussen de verschillende onderwijsvormen verschillen in de prevalentie van slachtoffer-
schap verwacht kunnen worden.

Tabel 9.12. Prevalentie van slachtofferschap naar onderwijsvorm (in percentages).

aso/kso tso (d)bso X2

Vandalisme 34.2 37.2 34.8 1.07 (n.s.)

Diefstal 45.1 41.3 42.9 1.62 (n.s.)

Verplicht iets moeten afgeven 12.0 12.9 16.3 3.96 (n.s.)

Bedreigd met wapen 7.1 6.4 12.8 12.95**

Fysiek geweld 6.7 6.2 14.2 21.37***

Lastiggevallen op straat 47.5 46.4 37.5 10.52**

*p < .05; **p < .01; ***p < .001; n.s. = niet signifi cant

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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De opdeling naar onderwijsvorm laat toe om verschillen in de prevalentie van slacht-
offerschap te identifi ceren. Wat de eigendomsgerelateerde delicten betreft – diefstal 
en vandalisme – kunnen geen signifi cante verschillen worden vastgesteld tussen leer-
lingen uit het aso/kso, tso of (d)bso. Ook het ‘verplicht iets hebben moeten afgeven’ 
verschilt niet signifi cant tussen de drie onderwijsvormen (X2 = 3.96, n.s.). Bij de per-
soonsgerelateerde delicten – bedreiging met een wapen en fysiek geweld – bestaat er 
wel een verschil: bij beide delicten ligt de prevalentie bij jongeren uit het (d)bso telkens 
hoger dan bij de jongeren uit het aso/kso of het tso. Bij het item ‘lastiggevallen op 
straat’ wordt een tegenovergesteld resultaat gevonden: dat feit wordt het minst vaak 
door jongeren uit het (d)bso gerapporteerd.

Een laatste opdeling die we in dit hoofdstuk met betrekking tot de prevalentie van 
slachtofferschap maken, is op basis van de woonplaats van de respondenten. Delin-
quentie (en dus ook slachtofferschap) is immers sterk plaatsgebonden en zou met 
name sterk in stedelijke contexten plaatsvinden. We maken daarom onderscheid tussen 
jongeren die in het Brussels Gewest wonen en jongeren die buiten Brussel wonen.

Tabel 9.13.  Slachtofferschap naar woonplaats (al dan niet in het Brussels Gewest wonend (in percen-
tages).

Wonend in Brussels 
Gewest

Niet wonend in Brus-
sels Gewest

X2

Vandalisme 36.1 37.7 .546

Diefstal 44.6 44.1 .040

Verplicht iets moeten afgeven 15.3 14.6 .207

Bedreigd met wapen 7.9 7.1 .538

Fysiek geweld 8.0 9.5 1.36

Lastiggevallen op straat 35.9 49.4 39.95***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel.

De resultaten in tabel 9.13 tonen aan dat er weinig verschillen bestaan in de prevalentie 
van slachtofferschap tussen jongeren die in een van de 19 Brusselse gemeenten wonen 
en jongeren die niet in Brussel wonen. Enkel wat het lastiggevallen op straat betreft, 
blijkt er sprake van een signifi cant verband met de woonplaats (X2 = 39.95, p < .001). 
Opvallend is wel dat vooral jongeren die niet in Brussel wonen, meer rapporteren dat 
ze op straat zijn lastiggevallen dan jongeren die wel in het Brussels Gewest wonen. 
Net als bij de analyse op daderschap kan een mogelijke verklaring voor deze beperkte 
verschillen liggen in het feit dat beide groepen geen gescheiden leefwerelden hebben; 
ook de jongeren die niet in Brussel wonen, brengen er een groot deel van hun tijd door, 
aangezien ze er naar school gaan en er mogelijk ook (grote) delen van hun vrije tijd 
spenderen. Het kan daarom zijn dat ook de jongeren die niet in Brussel zelf wonen, 



Dader- en slachtofferschap onder Brusselse scholieren  |  317

voornamelijk geconfronteerd worden met slachtofferschap in Brussel, maar deze studie 
laat geen ruimte om deze hypothese hard te maken.

3.3 Brusselse jeugd vergeleken

Uit het bovenstaande blijkt dat slachtofferschap een belangrijke realiteit vormt voor 
Brusselse scholieren; de vraag is in welke mate de prevalentie van slachtofferschap 
in Brussel verschilt van die van Vlaamse jongeren. Een dergelijke vergelijking is niet 
evident: slechts enkele voorgaande studies bevroegen slachtofferschap, waarbij boven-
dien belangrijke verschillen bestaan op het vlak van de bevraagde leeftijdsgroepen, de 
opgenomen delicten en de wijze van bevraging. Om de betrouwbaarheid zoveel mo-
gelijk te vergroten heeft deze vergelijking enkel betrekking op de groep van jongeren 
die les volgen in het secundair onderwijs en op vier delicten – vandalisme, diefstal, 
bedreigd met wapen en fysiek geweld – die in de gebruikte studies op een identieke 
wijze werden bevraagd. Meer specifi ek wordt met de resultaten uit twee voorgaande 
studies vergeleken: enerzijds wordt gebruik gemaakt van de JOP-monitor 2120 (2008), 
anderzijds wordt de studie ‘Jongeren in Vlaanderen, Gemeten en Geteld’ (1999) aan-
gewend. Deze laatste studie werd afgenomen bij een representatief staal van Vlaamse 
jongeren, maar de afname gebeurde net zoals de Brusselse monitor via een schriftelijke 
vragenlijst in klassen van het secundair onderwijs.

Tabel 9.14.  Slachtofferschap in drie onderzoeken bij jongeren in het secundair onderwijs (in percenta-
ges).

JVGG
(1999)

JOP-monitor 2 
(2008)

JOP-Monitor Brussel
(2010)

Vandalisme 34.9 39.0 36.7

Diefstal 35.1 38.8 44.4

Bedreigd met wapen / 4.0 7.8

Fysiek geweld 9.6 5.1 9.2

Bron: ‘Jongeren in Vlaanderen, Gemeten en Geteld’ (1999), JOP-monitor 2 (2008), JOP-monitor Brussel (2010).

Deze vergelijking is uiteraard zeer beperkt, aangezien de prevalenties van slechts vier 
delicten vergeleken kunnen worden. Bovendien bestaan er belangrijke verschillen in 
de onderzoeksopzet van deze studies; dergelijke verschillen kunnen eveneens de ver-
kregen resultaten beïnvloeden. Het is dan van essentieel belang deze vergelijking met 
de nodige omzichtigheid te benaderen; verschillen kunnen evenzeer het resultaat zijn 

120.  Omdat in de eerste JOP-monitor (2005-2006) enkel respondenten vanaf 14 jaar werden bevraagd, kan niet 
een volledig gelijke vergelijkingsgroep afgebakend worden (althans niet zonder in de andere studies de 12- en 13-jari-
gen weg te laten). Om die reden werd deze studie niet mee in de vergelijking betrokken. 
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van de wijze van afname of andere technische aspecten dan dat ze een afspiegeling 
zouden vormen van de werkelijkheid. Uit deze resultaten komt naar voren dat Brus-
selse jongeren vooral hogere prevalenties van slachtofferschap van diefstal rapporte-
ren. Ook slachtofferschap van fysiek geweld ligt hoger in de Brusselse monitor dan 
in de JOP-monitor 2, maar niet in vergelijking met de JVGG-studie. Wat vandalisme 
betreft, is er geen duidelijke lijn te trekken in de gevonden prevalenties in de verschil-
lende studies.

3.4 Verklarende factoren van slachtofferschap

In een laatste stap richten we onze analyses op de identifi catie van factoren die de 
kans op slachtofferschap (kunnen) beïnvloeden. Aandacht voor de risicofactoren op 
slachtofferschap is van een veel recenter karakter dan de aandacht voor daderschap. 
Een belangrijk klassiek theoretisch verklaringsmodel dat wordt aangewend om de ver-
schillen in de kans op slachtofferschap te verklaren, is de levensstijltheorie (Hindelang, 
Gottfredson & Garofalo, 1978). Deze theorie vertrekt vanuit de vaststelling dat slachtof-
ferschap ongelijk verdeeld is en sterk varieert op basis van achtergrondkenmerken als 
geslacht, leeftijd en woonplaats (Vynckier & Pauwels, 2010). Deze verschillen zijn vol-
gens deze benadering te wijten aan de specifi eke levensstijl die individuen hanteren, 
waarbij verschillen in deze levensstijl ertoe leiden dat de blootstelling aan risicovolle 
situaties groter of kleiner is. Een grotere blootstelling aan dergelijke situaties heeft dan 
een grotere kans op slachtofferschap tot gevolg. Deze benadering heeft bovendien be-
langrijke implicaties voor de relatie die tussen daderschap en slachtofferschap wordt 
vastgesteld, waarbij daders ook een grotere kans lopen om zelf slachtoffer te worden 
dan niet-daders (Fattah, 1991; Wittebrood, 2007; Op de Beeck & Cops, 2010). Volgens 
de levensstijltheorie is deze relatie te wijten aan de gedeelde dagelijkse levensstijl die 
daders en slachtoffers gemeen hebben. Hindelang et al. (1978) noemen dit het ‘princi-
ple of homogamy’, waarmee ze suggereren dat bepaalde levensstijlen zowel de kansen 
op daderschap als op slachtofferschap vergroten. Een alternatieve verklaring voor de 
link tussen dader- en slachtofferschap stelt echter dat daderschap als een causaal me-
chanisme voor slachtofferschap fungeert; daderschap op zich draagt met andere woor-
den actief bij tot de kans op slachtofferschap (Wittebrood, 2007; Vynckier & Pauwels, 
2010). Als afsluiting van dit hoofdstuk willen we nagaan welke van beide verklaringen 
op basis van deze data bevestigd kan worden.

Om de mogelijke invloed van de verschillende variabelen op slachtofferschap na te 
gaan, wordt gebruik gemaakt van een lineaire regressieanalyse. Om de afhankelijke va-
riabele te construeren wordt de frequentie van slachtofferschap van de vijf bevraagde 
delicten (vandalisme, diefstal, bedreigd op straat, bedreigd met een wapen en fysiek 
geweld) samengeteld; de antwoorden variëren bijgevolg tussen 0 en 15. Er wordt ge-
opteerd voor een stapsgewijze opbouw van het model, wat toelaat om de relatieve 
verklarende waarde van de verschillende groepen variabelen vast te stellen. In een eer-



Dader- en slachtofferschap onder Brusselse scholieren  |  319

ste model (blok 1) worden enkele sociodemografi sche controlevariabelen opgenomen. 
Geslacht (man versus vrouw), leeftijd, etnische afkomst (beide ouders van Belgische 
afkomst versus geen of slechts een van de ouders van Belgische afkomst), onderwijs-
vorm (aso/kso versus tso/(d)bso), woonplaats (al dan niet woonachtig in het Brussels 
Gewest) en de familiale deprivatiegraad zijn de variabelen in dit model.

In een tweede model (blok 2) worden enkele theoretisch relevante factoren die peilen 
naar de beleving van de buurt (sociale kwaliteit van de buurt en perceptie van overlast) 
en het persoonlijk welbevinden opgenomen. Tot slot worden twee factoren getoetst 
die een indicatie vormen van de mate waarin de jongere (mogelijk) met delinquentie 
in aanraking komt. Vanuit dat perspectief wordt in het multivariate model een nieuwe 
variabele geconstrueerd die peilt naar de risicovolle vrijetijdsbesteding van de jongere 
(Vynckier & Pauwels, 2010). Deze variabele is een gecombineerde index van de frequen-
tie waarmee ze fuiven bezoeken, op café gaan, festivals bezoeken, alcohol en softdrugs 
gebruiken en de mate waarin hun vrienden delinquent gedrag stellen.121 Deze nieuwe 
variabele vormt dus een indicatie van de mate waarin adolescenten blootgesteld wor-
den aan risicovolle situaties. Daarnaast wordt ook daderschap zelf opgenomen; dat 
wordt gemeten door de positieve antwoorden op de bevraagde delicten samen te tellen. 
Eerst wordt de invloed van deze beide variabelen afzonderlijk getoetst (blok 3 en blok 
4), in een laatste model (blok 5) worden beide variabelen samen opgenomen. Deze ma-
nier van werken zou moeten toelaten om vast te stellen welke van de twee verklaringen 
voor de relatie tussen dader- en slachtofferschap empirisch wordt bevestigd.

Tabel 9.15. Lineaire regressieanalyse met slachtofferschap als afhankelijke variabele.

Blok 1 β
(N = 1876-

2484)

Blok 2 β
(N = 1876-

2484)

Blok 3 β
(N = 1387-

2484)

Blok 4 β
(N = 1876-

2484)

Blok 5 β
(N = 1387-

2484)

Man (Ref. cat: vrouw) .083** .071** .058 .010 .009

Leeftijd -.026 -.030 -.060 -.034 -.042

Tso/bso (Ref. cat:
aso/kso)

-.029 -.008 -.004 .006 .007

Wonend in Brussel
(Ref. cat: niet wonend in 
Brussels Gewest)

.025 -.013 .005 .006 .010

Deprivatiegraad -.063* -.037 -.032 -.019 -.018

Beide ouders van Belgi-
sche afkomst
(Ref. cat: geen of een van 
de ouders van Belgische 
afkomst)

.047 .043 .024 .038 .033

121.  Op basis van een exploratieve factoranalyse bleek er bij deze indicatoren wel degelijk sprake van een ach-
terliggend construct te zijn. Alle indicatoren hadden een voldoende hoge factorlading; de Cronbach α van deze schaal 
bedroeg .827, wat wijst op de hoge betrouwbaarheid ervan. 
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Zelfwaardegevoel -.064* -.056 -.048 -.043

Positieve buurtbeleving -.011 -.016 -.024 -.036

Perceptie van overlast .211*** .193*** .129*** .127**

Risicovolle vrijetijdsbe-
steding

.104* .027

Daderschap .258*** .252**

R2 .010 .056 .062 .110 .108

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

In het eerste model, waarin enkel de achtergrondkenmerken zijn opgenomen, blij-
ken geslacht (β = .083, p < .01) en de deprivatiegraad (β = -.063, p < .05) op een 
signifi cante wijze samen te hangen met slachtofferschap. Man zijn en een hogere de-
privatiegraad hangen signifi cant samen met slachtofferschap. De andere achtergrond-
variabelen – leeftijd, onderwijsvorm, woonplaats, etnische afkomst – blijken niet 
signifi cant met slachtofferschap samen te hangen. Het persoonlijk zelfwaardegevoel 
blijkt ook signifi cant (β = .-064, p < .05): een lager zelfwaardegevoel hangt samen 
met een hogere prevalentie van slachtofferschap. De algemene sociale kwaliteit van 
de buurt is niet signifi cant (β = -.011, n.s.), de perceptie van overlast daarentegen 
wel.

In het tweede model bestaat een sterke relatie tussen de perceptie van overlast (β = 
.211, p < .001) en slachtofferschap. Een hogere perceptie van overlast hangt samen 
met een hogere prevalentie van slachtofferschap. Een mogelijke verklaring hiervoor 
kan zijn dat jongeren die meer aanwezig zijn in de publieke ruimte, meer overlastfe-
nomenen vaststellen, maar tegelijkertijd door deze grotere aanwezigheid een hogere 
kans op slachtofferschap lopen. Een bijkomende indicatie voor deze verklaring be-
staat erin dat een risicovolle vrijetijdsbesteding wel degelijk samen lijkt te hangen met 
slachtofferschap. Hoe frequenter een dergelijke vrijetijdsbesteding, hoe groter de kans 
op herhaald slachtofferschap (β = .104, p < .05). De opname van deze variabele in 
het model leidt er bovendien toe dat het oorspronkelijke effect van geslacht wegvalt 
(β = .058, n.s.), wat suggereert dat het verschil tussen jongens en meisjes in de kans 
op slachtofferschap te wijten is aan verschillen in de mate waarin ze een risicovolle 
vrijetijdsbesteding hebben. Wanneer enkel daderschap wordt opgenomen (blok 4), 
blijkt ook hier alvast sprake van een rechtstreeks verband (β = .258, p < .001). In 
het laatste model (blok 5) worden vervolgens alle variabelen tegelijkertijd opgenomen. 
Hieruit blijkt het effect van een risicovolle vrijetijdsbesteding volledig weg te vallen (β 
= .027, n.s.) en neemt ook het effect van de perceptie van overlast enigszins af, hoewel 
dat wel signifi cant blijft (β = .127, p < .01). Er is in dit omvattende model enkel nog 
sprake van een rechtstreekse relatie tussen daderschap en slachtofferschap (β = .252, 
p < .001), die niet wordt beïnvloed door de opname van de variabele die peilt naar de 
vrijetijdsbesteding zoals blijkt uit de onveranderde bètacoëffi ciënt.
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4. Besluit

4.1 Jeugddelinquentie in Brussel: een stand van zaken

In dit hoofdstuk werd duidelijk dat vooral kleine criminaliteit een vrij vaak voorko-
mend fenomeen is onder de Brusselse jongeren. Zwartrijden, spijbelen en diefstal 
onder de vijf euro zijn de feiten die het vaakst voorkomen. Van de meer ernstige 
feiten komt geweld het vaakst voor. Op basis van een vergelijking met de gegevens 
van Vlaamse jongeren uit de databank ‘Jongeren in Vlaanderen. Gemeten en Geteld’ 
(JVGG) kan bovendien worden vastgesteld dat zich onder Brusselse jongeren meer 
geweld voordoet. Dit gaat echter enkel op voor jongeren die in Brussel naar (een Ne-
derlandstalige) school gaan: wanneer onderscheid gemaakt wordt naar woonplaats (in 
de stad vs. buiten de stad wonen), doet dat verschil zich niet voor. Deze bevindingen 
suggereren dat vooral de vrijetijds- en/of schoolcontext, en niet zozeer de wooncon-
text, een rol speelt bij de verklaring van dat geweld. In hoofdstuk 10 ‘Jongerengeweld 
in Brussel. Op zoek naar een contextuele verklaring’ (Op de Beeck & Put) wordt hier 
dieper op ingegaan.

Bij de vergelijking tussen de JOP-monitor Brussel en JVGG dient men wel in gedachten 
te houden dat de ouderdom van de JVGG-data mogelijk een rol speelt. De data zijn 
intussen meer dan tien jaar oud. Bovendien kunnen ook andere subtiele verschillen of 
contrasten in de context waarbinnen de data verzameld werden, een invloed hebben 
op deze resultaten. Dat wordt onder meer geïllustreerd door het spectaculaire verschil 
in zwartrijden dat tussen de respondenten uit JVGG en de Brusselse JOP-monitor be-
staat. Wellicht is dat grotendeels het gevolg van infrastructuurverschillen tussen Brus-
sel en de meeste Vlaamse regio’s, die doorwerken in de levensstijl van de jongeren. 
Ook kan op basis van de vergelijking met JVGG niet de conclusie getrokken worden 
dat Brusselse jongeren over het algemeen meer delinquent gedrag stellen. De vergelij-
king laat zien dat een feit als vandalisme even vaak door Vlaamse als door Brusselse 
jongeren wordt gesteld.

Om gelijkaardige redenen dient ook de vergelijking tussen de JOP-monitor 2 en de 
JOP-monitor Brussel met betrekking tot de registratiegraad van delinquente feiten voor-
zichtig geïnterpreteerd te worden. Normaal gezien is het niet mogelijk deze twee data-
banken met elkaar te vergelijken: de JOP-monitor 2 is gebaseerd op een post enquête, 
terwijl de JOP-monitor Brussel op klasbasis afgenomen werd. Dat maakt dat met deze 
twee vragenlijsten een verschillend publiek bereikt werd, wat kan doorwerken op de 
resultaten die uit deze twee databanken voortkomen. Ook kan een verschillende inter-
pretatie van de vragen hier meespelen (zie Elchardus, Roggemans & Siongers, hoofd-
stuk 1). Maar de verschillen in registratiegraad tussen deze twee databanken zijn zo 
groot, dat het twijfelachtig lijkt dat ze enkel en alleen aan effecten van de dataver-
zamelingsmethode toegeschreven kunnen worden. Meer jongeren uit Brussel dan uit 
Vlaanderen rapporteren dat ze een pv gekregen hebben voor hun feiten. Deze vaststel-
ling doet vermoeden dat jeugddelinquentie in Brussel nauwer opgevolgd of strikter 
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aangepakt wordt dan in andere regio’s. Anderzijds is het ook mogelijk dat Brusselse 
jongeren gevoeliger zijn voor contacten met de politie, waardoor zij meer geneigd zijn 
deze in de vragenlijst te rapporteren.

In de variabelen die getoetst werden ter verklaring van daderschap – waarbij dader-
schap zeer breed geoperationaliseerd werd in een variabele die onder andere ook spij-
belen en zwartrijden omvat – kwamen over het algemeen twee tendensen naar voren. 
Enerzijds werd een aantal factoren geïdentifi ceerd die wijzen op een vorm van ‘kwets-
baarheid’: die jongeren die feiten plegen, geven aan dat ze in hun woonbuurt veel over-
last ervaren, dat ze een minder positieve relatie met hun ouders hebben en dat ze zich 
niet goed voelen op school. Van veel groter belang, echter, blijken levensstijlrisico’s te 
zijn: die jongeren die delinquente vrienden hebben, die hun vrije tijd spenderen op 
ongesuperviseerde plaatsen en/of met ongestructureerde activiteiten en die alcohol- of 
drugsgebruik rapporteren (dat laatste vooral voor allochtone jongeren), blijken een 
veel groter risico op daderschap te hebben.

Net zoals daderschap blijkt ook slachtofferschap vrij frequent voor te komen onder 
Brusselse scholieren. Het meest voorkomend zijn de eigendomsdelicten (diefstal en 
vandalisme), maar ook de persoonsdelicten komen al bij al vrij frequent voor. Slechts 
39% van de respondenten is het voorbije jaar van geen enkel delict het slachtoffer ge-
worden. Wanneer bovendien ook rekening wordt gehouden met die jongeren die wel 
eens lastiggevallen werden op straat, blijkt nog maar 29% van de jongeren geen slacht-
offer geweest te zijn. Ook slachtofferschap vormt met andere woorden een belangrijke 
realiteit in het dagelijkse leven in Brussel, een element dat al te vaak genegeerd wordt 
in de discussie over jeugdcriminaliteit.

Net als in voorgaand onderzoek bleek voorts uit de slachtofferschapsanalyses dat jon-
gens een grotere kans hebben op slachtofferschap dan meisjes. De algemene veronder-
stelling dat ‘man zijn’ een van de centrale risicofactoren op slachtofferschap is (Fattah, 
1991), wordt dus ook hier bevestigd. Een belangrijke bevinding die dat nuanceert, is 
de tegengestelde relatie die bestaat tussen geslacht en de frequentie waarmee jongeren 
lastiggevallen worden op straat. Het bleek dat meisjes hier meer dan jongens mee ge-
confronteerd worden. Hoewel het in dit geval slechts één feit betreft, lijkt dat erop te 
wijzen dat de identifi catie van ‘man zijn’ als risicofactor minstens deels het resultaat 
is van de specifi eke delicten die bevraagd werden, eerder dan dat het een betrouwbaar 
en volledig beeld geeft van de dagelijkse werkelijkheid (Crawford et al., 1990). Het is 
daarom wellicht geen overbodige luxe dat slachtofferenquêtes bij de selectie van de te 
bevragen delicten een sterkere gevoeligheid aanwenden voor verschillen tussen man-
nen en vrouwen en bovendien ook meer bewust zijn van de rol die zij vervullen in de 
productie van de ‘werkelijkheid’. Uit de meervoudige regressieanalyses bleek boven-
dien dat het oorspronkelijke effect van geslacht wegverklaard wordt door de variabele 
die peilt naar de mate van risicovolle vrijetijdsbesteding. Dat suggereert dat het verschil 
in slachtofferschap te wijten is aan het feit dat jongens meer dan meisjes een vrijetijds-
besteding hebben waarin ze met risicovolle situaties in aanraking komen.
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Een opvallend verschil met de resultaten van de JOP-monitor 2 is de evolutie in de pre-
valentie van slachtofferschap met de leeftijd. Terwijl in de Vlaamse monitor een piek-
beweging tussen 17 en 20 jaar, analoog aan die van het daderschap, werd gevonden, 
blijken er in de Brusselse monitor geen consistente verschillen in de confrontatie met 
slachtofferschap te zijn op basis van leeftijd. Dat impliceert dat in de Brusselse context 
ook de jongste respondenten al vrij frequent en evenveel als de oudere scholieren te 
maken krijgen met slachtofferschap van de verschillende bevraagde delicten.

4.2 Daders als slachtoffers

In overeenstemming met de bevindingen uit de JOP-monitor 2 wordt de relatie tussen 
dader- en slachtofferschap ook in deze studie bevestigd: dader- en slachtofferschap 
blijken signifi cant met elkaar gecorreleerd te zijn (Sampson & Lauritsen, 1990; Wit-
tebrood & van Wilsem, 2008). Er werd al op gewezen dat er in de literatuur twee 
verklaringen voor deze relatie naar voren worden geschoven. Een eerste benadering 
gaat uit van een onrechtstreeks verband, wat impliceert dat niet het delinquent-zijn 
op zich de kans op slachtofferschap vergroot, maar dat eerder de risicovolle levensstijl 
van delinquenten een verklaring biedt voor slachtofferschap (Hindelang et al., 1978; 
Sampson & Lauritsen, 1990). Een tweede benadering vertrekt vanuit een rechtstreeks 
verband, waarbij kenmerken van het delinquente gedrag op zich de aantrekkelijkheid 
van een dader als potentieel doelwit verhogen (Wittebrood, 2007); een lagere bereid-
heid tot aangifte en factoren als vergelding voor eerdere feiten kunnen hieronder ver-
staan worden.

Zowel de bevindingen van de analyses met daderschap als die met slachtofferschap 
als afhankelijke variabele blijken de tweede verklaring te ondersteunen. In de slacht-
offerschapsanalyse werd vastgesteld dat een risicovolle vrijetijdsbesteding weliswaar 
samenhangt met een hogere kans op slachtofferschap, maar dat verband werd volledig 
wegverklaard na het opnemen van daderschap in de analyse. Niet de vrijetijdsbesteding 
en de mate waarin de jongere door zijn levensstijl met risicovolle situaties wordt ge-
confronteerd, maar wel het delinquente gedrag blijkt met andere woorden rechtstreeks 
samen te hangen met slachtofferschap. Dat wil echter niet zeggen dat de omgeving 
waarin de jongere zich begeeft, geen invloed uitoefent op slachtofferschap. Het effect 
van de perceptie van overlast blijft immers bestaan, ook na controle op daderschap. 
Dat suggereert dat het wonen in een buurt waar veel overlast aanwezig is, samenhangt 
met een hogere kans op slachtofferschap, wat erop wijst dat er wel degelijk een invloed 
van de omgeving op slachtofferschap blijkt te bestaan.

In de daderschapsanalyses daarentegen werd het verband tussen dader- en slachtof-
ferschap volledig gemedieerd door een risicovolle vrijetijdsbesteding. In de verklaring 
van daderschap wordt de variabele slachtofferschap dus volledig wegverklaard door 
levensstijlrisico’s, terwijl dat omgekeerd niet het geval is. Hoewel de JOP-monitor 
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Brussel een crosssectionele databank is en men dus voorzichtig moet zijn bij het cau-
saal interpreteren van de resultaten, levert de combinatie van deze twee bevindingen 
steun aan de hypothese van Wittebrood (2007): jongeren die er een risicovolle vrije-
tijdsbesteding op na houden, hebben een grotere kans om dader te worden. Het is 
vervolgens net omdat ze dader werden, dat ook hun kans op slachtofferschap vergroot 
vanwege processen als vergelding en dergelijke. Deze resultaten stroken bovendien 
met de bevindingen van Vynckier en Pauwels (2010). Zij vonden in een steekproef 
van jongeren uit Sint-Niklaas dat daderschap het verband tussen een risicovolle le-
vensstijl en slachtofferschap volledig medieerde, terwijl dat niet het geval was voor 
daderschap.

Risicovolle vrijetijdsbesteding Daderschap Slachtofferschap

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Figuur 9.3.  Het verband tussen een risicovolle vrijetijdsbesteding, daderschap en slachtofferschap op 
basis van de data uit de JOP-monitor Brussel.

Figuur 9.3 visualiseert het gevonden mechanisme. Hierbij dient sterk benadrukt te 
worden dat uiteraard ook nog andere factoren tot slachtofferschap kunnen leiden: niet 
iedereen die slachtoffer wordt, is zelf ook dader, het is dan ook geenszins de bedoe-
ling om slachtoffers van misdrijven te ‘stigmatiseren’. Wel brengen deze bevindingen 
belangrijke implicaties mee voor de toepassing van levensstijltheorieën in de studie 
naar het verband tussen dader- en slachtofferschap. Deze theorieën vertrekken vanuit 
een risicovolle levensstijl die, vanwege processen van ‘blootstelling’, zowel de kans op 
dader- als slachtofferschap vergroot. De resultaten uit de JOP-monitor Brussel tonen 
dat deze zienswijze genuanceerd kan worden en dat het in de studie naar het verband 
tussen dader- en slachtofferschap aangewezen is te zoeken naar meer rechtstreekse 
factoren en/of naar alternatieve processen die dat verband zouden kunnen medië-
ren.
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5. Bijlagen

Tabel 9.16. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘fi nanciële ruimte’.

Items Schaaleigenschappen

Eén keer per maand vrienden uitnodigen Cronbach α: .717

Slechte meubels vervangen Verklaarde variantie: 41.338%

Eén week per jaar op vakantie gaan Eigenwaarde: 2.485

Vlees, vis of kip eten om de twee dagen

Nieuwe in plaats van tweedehandskledij kopen

Het huis of appartement warm houden in de winter

Tabel 9.17. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘responsiviteit ouders’.

Items Schaaleigenschappen

Mijn vader helpt mij goed als ik het moeilijk heb Cronbach α: .936

Als ik ergens over pieker of verdrietig ben, dan begrijpt mijn vader wat er aan 
de hand is

Verklaarde variantie: 51.613%
Eigenwaarde: 8.258

Als het niet zo goed gaat met mij, dan lukt het mijn vader om me te troosten

Als ik met mijn vader over mijn problemen praat, dan helpt hij mij echt

Mijn vader weet precies wanneer ik het ergens moeilijk mee heb

Als ik verdrietig ben of ergens mee zit, dan heeft mijn vader dat in de gaten

Ik kan goed met mijn vader praten over alles

Mijn vader weet heel goed wat ik wil of voel

Mijn moeder helpt mij goed als ik het moeilijk heb

Als ik ergens over pieker of verdrietig ben, dan begrijpt mijn moeder wat er aan 
de hand is

Als het niet zo goed gaat met mij, dan lukt het mijn moeder om me te troosten

Als ik met mijn moeder over mijn problemen praat, dan helpt zij mij echt

Mijn moeder weet precies wanneer ik het ergens moeilijk mee heb

Als ik verdrietig ben of ergens mee zit, dan heeft mijn moeder dat in de gaten

Ik kan goed met mijn moeder praten over alles

Mijn moeder weet heel goed wat ik wil of voel

Tabel 9.18. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘opvolging ouders’.

Items Schaaleigenschappen

Mijn vader vraagt altijd waar ik naartoe ga als ik uitga Cronbach α: .804

Mijn vader vraagt waar ik mijn geld aan uitgeef Verklaarde variantie: 50.821%
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Mijn vader wil weten wie mijn vrienden zijn Eigenwaarde: 3.049

Mijn moeder vraagt altijd waar ik naartoe ga als ik uitga

Mijn moeder vraagt waar ik mijn geld aan uitgeef

Mijn moeder wil weten wie mijn vrienden zijn

Tabel 9.19. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘schoolbeleving’.

Items Schaaleigenschappen

Ik zou graag van school veranderen Cronbach α: .693

Ik voel me ongelukkig op deze school Verklaarde variantie: 37.786%

Ik vind de meeste lessen te saai Eigenwaarde: 2.267

Ik ben tevreden over mijn opleiding

Over het algemeen heb ik plezier in mijn studie

Tabel 9.20. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘contact met leerkrachten’.

Items Schaaleigenschappen

De meeste leerkrachten zijn bereid om met mij te praten als mij iets niet bevalt Cronbach α: .642
Verklaarde variantie: 48.666%

Ik ben tevreden over de contacten met de leerkrachten Eigenwaarde: 1.947

Ik kan openlijk mijn mening geven, ook als die verschilt van die van de
leerkrachten

Mijn leerkrachten nemen me niet serieus

Tabel 9.21. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘buurtbeleving’.

Items Schaaleigenschappen

Ik voel me thuis bij de mensen in mijn buurt Cronbach α: .784

In mijn buurt gaan jongeren en volwassenen op een prettige manier met
elkaar om

Verklaarde variantie: 48.937%
Eigenwaarde: 2.936

Ik woon in een gezellige buurt waar de mensen elkaar nog kennen

Ik kan goed opschieten met de meeste jongeren uit mijn buurt

Veel van mijn vrienden wonen in mijn buurt

Ik woon graag in mijn buurt

Tabel 9.22. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘gepercipieerde overlast in de woonbuurt’.

Items Schaaleigenschappen

Gevels van woningen, deuren, enz. zijn met verf beklad (graffi ti) Cronbach α: .860
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Op het voetpad en de pleintjes ligt veel afval Verklaarde variantie: 59.334%

Buurtbewoners maken ruzie met elkaar op straat Eigenwaarde: 3.560

Mensen worden lastiggevallen of bedreigd op straat

Bus-, tram- of metrohokjes die vernield zijn

Iemand verkoopt drugs (hasj, wiet, ...) op straat

Tabel 9.23. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘negatief toekomstperspectief’.

Items Schaaleigenschappen

Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos Cronbach α: .708

Ik zie mijn toekomst vaak somber in Verklaarde variantie: 46.437%

Ik ben er zeker van dat mij een schitterende toekomst te wachten staat Eigenwaarde: 2.322

Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb

Ik kijk vol verwachting uit naar de toekomst

Tabel 9.24. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘zelfwaardegevoel’.

Items Schaaleigenschappen

Algemeen genomen voel ik me eigenlijk een mislukkeling Cronbach α: .736

Ik vind mezelf best OK Verklaarde variantie: 50.714%

Ik vind dat ik trots kan zijn op wie ik ben Eigenwaarde: 2.536

Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb

Ik ben in staat problemen en uitdagingen aan te gaan

Tabel 9.25. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘uitgaand vrijetijdspatroon’.

Items Schaaleigenschappen

Naar fuiven in de buurt gaan Cronbach α: .730

Bij vrienden thuis zitten (bij jou of bij je vrienden thuis) Verklaarde variantie: 42.796%

Met vrienden naar het shoppingcentrum of de winkelstraat gaan Eigenwaarde: 2.568

Naar een muziekfestival of muziekconcert gaan (bv. Pukkelpop, Rock
Werchter, Graspop, Dour, ...)

Op café gaan

Met vrienden sms’en of bellen



10. Jongerengeweld in Brussel. Op zoek naar een 
contextuele verklaring

Hanne Op de Beeck en Johan Put

1. Inleiding

Uit de analyses van hoofdstuk 9 ‘Dader- en slachtofferschap onder Brusselse scho-
lieren’ (Cops & Op de Beeck) in dit boek kwam naar voren dat er geen eenduidige 
delinquentieverschillen bestaan tussen jongeren die in en jongeren die buiten Brussel 
wonen, wat deed vermoeden dat schoolfactoren mogelijk relevanter zijn in de verkla-
ring van delinquentie dan louter woonplaats. Deze bevinding vormt de aanleiding tot 
dit hoofdstuk. De relatie tussen woonbuurt en delinquent gedrag vormt al geruime tijd 
een inspiratie voor menig criminologisch onderzoeker, waardoor een traditie naar het 
zoeken naar contextuele verklaringen voor dit fenomeen ontstond. Met betrekking tot 
jongeren verbreedde deze traditie zich geleidelijk aan door naast de invloed van de 
woonbuurt ook de schoolcontext in overweging te nemen (Pauwels, 2010a). Deze twee 
contexten, en de manier waarop ze inwerken op het individuele delinquente gedrag 
van de Brusselse jongeren,122 staan centraal in dit hoofdstuk. Vanuit het idee dat ver-
schillende delicttypes aan verschillende etiologische factoren toegeschreven kunnen 
worden en indicaties uit de literatuur dat contextuele factoren wellicht specifi ek rele-
vant zijn voor agressieve delicten, wordt enkel dit laatste delicttype in dit hoofdstuk 
onderzocht. De sociale-desorganisatietheorie, die de rode draad vormt in de traditie 
van contextueel onderzoek, vormt hierbij het uitgangspunt.

2. Sociale desorganisatie

De sociale-desorganisatietheorie werd initieel ontwikkeld ter verklaring van buurtver-
schillen in algemene delinquentie. De theorie zou dus op iedereen – niet enkel op 

122.  De data uit de Brusselse JOP-monitor zijn representatief voor de jongeren die les volgen in het Neder-
landstalige onderwijs in Brussel. Wanneer het in dit hoofdstuk over ‘Brusselse jongeren’ gaat, wordt dan ook deze 
groep bedoeld.
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jongeren – toepasbaar zijn en maakt bovendien geen onderscheid tussen verschillende 
delicttypes. De grondleggers van dit gedachtegoed waren Shaw en McKay (1942), maar 
met de jaren kende de theorie nog een heel aantal revisies en aanpassingen (zie bijvoor-
beeld Kornhauser, 1978; Sampson, 1993). Shaw en McKay (1942) leggen de nadruk op 
een aantal structurele kenmerken die aan de basis zouden liggen voor buurtverschillen 
in delinquentie, namelijk economische deprivatie, residentiële mobiliteit en etnische 
heterogeniteit (Shaw & McKay, 1942). Deze factoren zorgen ervoor dat het creëren van 
sociale cohesie in de buurt nagenoeg onmogelijk wordt. Mensen blijven gewoon niet 
lang genoeg in de buurt wonen, er bestaat een te sterk antagonisme tussen de verschil-
lende etnische groepen en/of de economisch gedepriveerde toestand maakt dat men 
vooral bezig is met zelf overleven, waardoor het uitbouwen van sociale relaties met de 
buren geen prioriteit kent.

Shaw en McKay (1942) stellen in de eerste plaats voorop dat het gebrek aan sociale 
cohesie de kans op delinquentie in de buurt vergroot door de verminderde sociale con-
trole die dat met zich meebrengt. Het gebrek aan sociale controle maakt immers dat 
men zich minder geremd voelt tot het plegen van delinquentie. Daarnaast beargumen-
teren zij dat zich in buurten waar weinig sociale cohesie bestaat, een tolerante houding 
ten aanzien van delinquentie ontwikkelt, die bovendien van generatie op generatie 
doorgegeven wordt. Dat verklaart waarom criminaliteitsratio’s in buurten stabiel blij-
ven ondanks het komen en gaan van verschillende mensen (Shaw & McKay, 1942).

Volgens deze theorie oefent de buurt dus een onafhankelijke invloed uit op de indivi-
duen die er komen wonen. Buurtdynamieken maken dat men een grotere kans heeft 
tot het stellen van delinquent gedrag vanaf dat men zich in zo’n ‘gedesorganiseerde 
buurt’ vestigt, zelfs al verkeert men zelf niet in een economisch gedepriveerde toestand 
of heeft men zelf initieel geen tolerante houding ten aanzien van delinquentie. Op deze 
manier legt de sociale-desorganisatietheorie het ontstaan en voortbestaan van ‘crimi-
nele buurten’ uit.

Met de jaren werden deze theorie en de verschillende revisies die eruit voortvloeiden, 
echter sterk bekritiseerd (zie Pauwels, 2007, p. 34-37, voor een overzicht). Een van de 
belangrijkste kritieken bestond eruit dat Shaw en McKay (1942) niet duidelijk uitleggen 
hoe kenmerken op het buurtniveau juist aan individueel delinquent gedrag gekoppeld 
kunnen worden. Zij formuleren wel mechanismen van sociale controle en delinquen-
tietolerantie, maar deze blijven eerder tentatief. Bovendien was empirische toetsing 
van de theorie voor lange tijd een moeilijke zaak, omdat men nog niet vertrouwd 
was met multileveltechnieken. Hierdoor werden resultaten op het individuele niveau 
onterecht geïnterpreteerd op het geaggregeerde niveau, wat tot onjuiste bevindingen 
leidde (Pauwels, 2007). Recentelijk kwam hier echter verandering in. Zo werden de 
vage mechanismen uit Shaw en McKay (1942) door Pauwels (2007) geëxpliciteerd door 
middel van integratie van elementen uit Wikströms (micro)theorie van situationele 
actie (Wikström, 2006). Op deze manier herleidt hij de starre, ecologische sociale-
desorganisatietheorie tot een meer dynamische, contextuele variant.
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3. Mechanismen op het individuele niveau

Pauwels (2007) stelt in de eerste plaats dat een hoge concentratie van economisch 
gedepriveerde gezinnen in een buurt samengaat met verzwakte informele (familiale) 
controlemechanismen over de aanwezige jongeren. Dat gebrek aan informele controle 
leidt ertoe dat jongeren in hun vrije tijd meer ‘levensstijlrisico’s’ ontwikkelen. Concreet 
betekent dit dat de jongeren meer vrije tijd op straat of op andere ongesuperviseerde 
(publieke) plaatsen doorbrengen, plaatsen waar ze gemakkelijker in contact komen 
met delinquente leeftijdsgenoten (Bernburg & Thorlindsson, 2001). De contacten met 
delinquente leeftijdsgenoten maken dan weer dat de jongeren een meer tolerante hou-
ding ten aanzien van delinquentie ontwikkelen. Doordat hun vrienden zelf al wel eens 
feiten plegen, zijn ze meer geneigd dat gedrag te rationaliseren. Het effect van sociale 
desorganisatie op individueel delinquent gedrag door jongeren zou dus via de volgende 
mechanismen verlopen: (1) een gebrekkige informele controle, (2) een verhoging in 
levensstijlrisico’s en (3) een verhoogde delinquentietolerantie.

Pauwels (2007) toetste deze assumpties in een Antwerpse jongerensteekproef en kon 
zo constateren dat de bovenstaande mechanismen inderdaad een signifi cant effect heb-
ben op het individuele delinquente gedrag. Hij moest echter ook vaststellen dat buurt-
variabelen géén invloed hebben op individueel delinquent gedrag wanneer individuele 
demografi sche variabelen zoals geslacht, leeftijd, immigratieachtergrond, enzovoort in 
rekening gebracht worden. Hieruit concludeert hij dat buurteffecten in delinquentie 
louter het gevolg zijn van de demografi sche samenstelling van de buurt, zodat een con-
textuele toets van de rol van de beschreven mechanismen overbodig werd. Deze bevin-
dingen stemmen overeen met de vaststellingen uit Nederlands contextueel onderzoek. 
Zo vonden ook Rovers (1997) en Weijters (2008) op basis van data uit Nederlandse 
steden dat de woonbuurt geen onafhankelijke invloed uitoefent op het individuele 
delinquente gedrag van haar jonge bewoners. Tot slot werd ook bij een steekproef van 
Brusselse jongeren vastgesteld dat de woonbuurt geen onafhankelijke invloed heeft, 
hoewel de analyses in dit onderzoek niet via de multilevelmethode uitgevoerd werden 
(Vercaigne, Walgrave, Mistiaen & Kesteloot, 2000). In de zoektocht naar mogelijke con-
textuele invloeden op jeugddelinquentie blijkt de woonbuurt dan ook weinig relevant 
te zijn.123

123.  In hoofdstuk 9 ‘Dader- en slachtofferschap onder Brusselse scholieren’ (Cops & Op de Beeck) werd wel 
een verband gevonden tussen de perceptie van overlast in de woonbuurt en daderschap. Hierbij dienen twee kant-
tekeningen gemaakt te worden. Vooreerst vormt de variabele ‘perceptie van overlast’ een subjectieve indicator, wat 
niet noodzakelijk als een objectief verband geïnterpreteerd kan worden. In de tweede plaats kan men, zelfs als er 
een objectief verband zou bestaan, op basis van de analyses uit hoofdstuk 9 niet weten of het hier daadwerkelijk om 
een buurtinvloed dan wel om een selectie-effect gaat. Of er werkelijk een buurtinvloed bestaat, kan op de data van 
de Brusselse JOP-monitor jammer genoeg niet getoetst worden. Deze databank bevat immers enkel informatie over 
woongemeenten en niet over woonbuurten. Een toets op basis van woongemeente is niet relevant, omdat tussen de 
verschillende buurten van een gemeente nog een zeer sterke diversiteit kan bestaan. Bovendien doen ook de hier 
geciteerde meest recente onderzoeken naar de invloed van woonbuurt vermoeden dat zo’n toets weinig zal opleveren, 
aangezien hierin nooit een onafhankelijk effect van woonbuurt aangetoond kon worden.
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Het is daarom interessanter om de aandacht te richten op de schoolcontext van jonge-
ren. Pauwels (2007) stelde in zijn onderzoek bijvoorbeeld ook vast dat een deel van de 
variantie op het niveau van de woonbuurt weggetrokken wordt ten voordele van het 
schoolniveau. Op basis van deze bevinding adviseert hij dat toekomstig contextueel 
onderzoek naar jeugddelinquentie vooral het schoolniveau in overweging moet nemen. 
Ook tussen scholen bestaan sterke verschillen in concentraties van delinquente jonge-
ren. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de school als een context fungeert waarbinnen 
het verzwakken van informele controle, het ontwikkelen van levensstijlrisico’s en het 
aannemen van een tolerante houding ten aanzien van delinquentie gestimuleerd dan 
wel belemmerd wordt.

Pauwels’ (2007) vaststelling dat schoolcontext wel eens van belang zou kunnen zijn 
voor jeugddelinquentie, had bovendien vooral betrekking op geweldsfeiten. Voor deze 
feiten bleek de grootste variantie op schoolniveau te bestaan. Deze vaststelling is niet 
onlogisch, aangezien agressie zich immers bij uitstek ook binnen de schoolmuren kan 
voordoen (Vettenburg & Huybregts, 2001). Hierdoor is het – vanuit het idee dat de di-
recte impact van contextuele factoren wellicht het sterkst is – niet ondenkbaar dat de 
schoolcontext specifi ek relevant is voor geweldsfeiten. Bovendien blijkt uit hoofdstuk 
9 ‘Dader- en slachtofferschap onder Brusselse scholieren’ (Cops & Op de Beeck) dat 
jongeren uit Brussel vooral meer geweldsfeiten plegen dan Vlaamse jongeren. Het is 
dan ook interessant na te gaan welke rol de schoolcontext hierbij speelt. Daarom wordt 
in dit hoofdstuk verder toegespitst op de invloed van de schoolcontext op geweld.

4. School als context voor jongerengeweld

4.1 Gedifferentieerde demografi sche samenstelling

Sommige scholen hebben een grotere instroom van jongeren die minder informele con-
trole ervaren, die meer levensstijlrisico’s hebben en die er een tolerante(re) houding ten 
aanzien van geweld op na houden.

Bepaalde scholen trekken vanwege hun ligging, hun lessenaanbod en hun reputatie 
meer sociaal-economisch gedepriveerde jongeren aan (Rea, Nagels & Christiaens, 2009; 
Vercaigne et al., 2000). Deze jongeren krijgen vanuit hun gezin minder vaardigheden, 
omgangsvormen en ambities mee die binnen een schoolsetting noodzakelijk zijn (Vet-
tenburg, Walgrave & Van Welzenis, 2002). Dat leidt ertoe dat deze jongeren – vaak on-
bewust – minder gestimuleerd worden door hun leerkrachten, en in sommige gevallen 
zelfs gebrandmerkt worden als ‘domme’ of ‘onwillige’ leerlingen. Op deze manier komt 
een vicieuze cirkel tot stand: het nadeel dat deze leerlingen hadden wanneer ze in 
het schoolsysteem terechtkwamen, wordt stelselmatig vergroot door de interacties met 
dat systeem. De motivatie van de leerling daalt – wat de perceptie van een ‘onwillige’ 
leerling nog versterkt – met slechtere schoolprestaties en probleemgedrag op school 
als gevolg. Via een ‘watervalsysteem’ komen deze leerlingen uiteindelijk in dezelfde 



Jongerengeweld in Brussel. Op zoek naar een contextuele verklaring  |  333

scholen terecht, wat maakt dat zich tussen scholen een sterke segregatie ontwikkelt 
op basis van de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen (Oakes & Guiton, 
1995; Steinberg, 2002; Vettenburg et al., 2002).

Dat geldt in het bijzonder voor de (zowel Frans- als Nederlandstalige) Brusselse scho-
len. De felle concurrentiestrijd die tussen de Brusselse scholen bestaat, maakt dat som-
mige scholen zich tot ‘opvangscholen’ ontwikkelen terwijl andere scholen zich spe-
cialiseren in het weigeren van leerlingen op basis van schoolse prestaties (Janssens, 
Carlier & Van de Craen, 2009; Rea, Nagels & Christiaens, 2009). Deze ‘opvangscholen’ 
ontvangen meer jongeren die een grotere kans hebben op het stellen van agressief ge-
drag vanwege de volgende mechanismen.

De jongeren die in deze scholen terechtkomen, hebben vanwege hun sociaal-economi-
sche achtergrond meer kans op het ontwikkelen van levensstijlrisico’s via de mecha-
nismen die door Pauwels (2007) uiteengezet werden. Zij zijn meer geneigd hun vrije 
tijd op ongesuperviseerde plaatsen door te brengen en zijn minder betrokken bij ge-
structureerde vrijetijdsactiviteiten (zoals jeugdbewegingen en sportclubs) (Goedseels, 
Vettenburg & Walgrave, 2000b; Smits, 2005), wat maakt dat de kans op geweldpleging 
vergroot. Dit enerzijds omdat jongeren op ongesuperviseerde plaatsen meer gelegen-
heid hebben tot het plegen van geweld. Op deze plaatsen ontsnappen zij immers aan 
de controle van autoritaire personen, wat meer mogelijkheden biedt. Bovendien heb-
ben zij tijdens deze vrijetijdsbesteding weinig om handen, wat maakt dat ze meer tijd 
en meer motivatie (bijvoorbeeld: verveling) tot het plegen van dit soort feiten ervaren 
(Osgood, Wilson, O’Malley, Bachman & Johnston, 1996). Anderzijds maakt deze vorm 
van vrijetijdsbesteding dat zij een grotere kans hebben om in contact te komen met 
delinquente leeftijdsgenoten (Bernburg & Thorlindsson, 2001). Het zijn deze contacten 
die een meer tolerante houding ten aanzien van geweld stimuleren.

De ‘opvangscholen’ onthalen bovendien meer jongeren die, door hun vroegere negatie-
ve schoolervaringen, een negatieve houding ten aanzien van het schoolsysteem ontwik-
kelden, terwijl een positieve houding ten aanzien van de school bij jongeren een sterk 
beschermend effect heeft met betrekking tot delinquentie, en bij uitbreiding ook ge-
weldsfeiten. Jongeren die belang hechten aan hun ‘schoolcarrière’, willen deze immers 
niet op het spel zetten. Jongeren die een minder sterke band hebben met hun schoolom-
geving daarentegen, hebben ‘minder te verliezen’ bij agressief gedrag (Hirschi, 1969). 
Dat maakt dat ze zich minder weerhouden voelen tot het stellen van dat gedrag.

4.2 Socialisatieprocessen spelen zich af tussen schoolgenoten

De schoolcontext heeft een onafhankelijke invloed op het gewelddadige gedrag van de 
scholieren.

Daarnaast kan de school als context ook een onafhankelijke invloed uitoefenen op indi-
vidueel agressief gedrag. Elke school ontwikkelt haar eigen schoolcultuur. Deze cultuur 
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fungeert als een verbindingskanaal waarbinnen houdingen, voorkeuren, gedragingen, 
enzovoort onder leerlingen uitgewisseld worden (Elchardus, 2002; Parsons, 2007). Een 
hoge concentratie gedepriveerde leerlingen maakt dat de schoolcultuur een negatief 
karakter krijgt, waarbij een afwijzende houding ten aanzien van het schoolgebeuren en 
frustraties vanwege de eigen gedepriveerde situatie op andere leerlingen overgedragen 
worden (cf. Pelleriaux, 2001). Ook leerlingen die zelf niet noodzakelijk uit gedepri-
veerde gezinnen komen, worden door deze negatieve houding geaffecteerd omdat ze 
hier binnen de schoolomgeving dagelijks mee geconfronteerd worden.

Hetzelfde geldt voor levensstijlrisico’s: ook deze worden via socialisatieprocessen bin-
nen de school doorgegeven. De schoolomgeving is voor veel jongeren immers dé plaats 
waar vriendschappen tot stand komen. Met deze vrienden brengen ze ook hun tijd 
buiten de school door. In een school waar veel jongeren delinquente vrienden hebben 
en/of hun vrije tijd vaker op een ongestructureerde wijze spenderen, maken ook an-
dere leerlingen meer kans om in contact te komen met delinquente jongeren en zullen 
zij geneigd zijn zelf ook meer ongesuperviseerde en/of ongestructureerde activiteiten 
te ondernemen in hun vrije tijd.

Tot slot werd al vermeld dat bij gewelddadig gedrag mogelijk ook een rechtstreeks con-
textueel effect speelt. Geweld kan zich ook voordoen tijdens de schooluren en tussen de 
schoolmuren, ten aanzien van leerkrachten of tussen leerlingen onderling. In een school 
waar veel leerlingen rondlopen die individueel een grotere kans op agressief gedrag heb-
ben, loopt men meer kans dat een confrontatie in een gevecht uitmondt. Ook jongeren 
die zelf geen verhoogd risico op agressief gedrag meedragen, lopen bijgevolg door hun 
aanwezigheid op de school een groter risico om in een gevecht betrokken te geraken.

In dit hoofdstuk wordt de mate waarin de schoolcontext een onafhankelijke invloed 
uitoefent op individueel gedrag, empirisch getoetst aan de hand van de gegevens uit 
de Brusselse JOP-monitor. Hierbij wordt toegespitst op de mechanismen die in de soci-
ale-desorganisatietheorie vooropgesteld worden: er wordt geanalyseerd in welke mate 
eventuele schooleffecten via mechanismen van sociale binding (met de school),124 le-
vensstijlrisico’s (delinquente vrienden en ongestructureerde routines) en geweldstole-
rantie verlopen. Uit hoofdstuk 9 ‘Dader- en slachtofferschap onder Brusselse scholie-
ren’ (Cops & Op de Beeck) bleek al dat de meeste variabelen die betrekking hebben 
op de sociaal-economische status (SES) van het gezin, op het individuele niveau geen 
verklaringswaarde hebben voor daderschap. Mogelijk komt dat doordat SES op het 
schoolniveau de impact van SES op het individuele niveau uitvlakt: jongeren die naar 
een school gaan met een relatief groot aantal leerlingen die uit een sociaal-economisch 
minderbedeeld gezin komen, hebben vanuit een sociale-desorganisatieperspectief een 
grotere kans op het plegen van feiten, ongeacht hun individuele gezins-SES. Voorts 

124.  Pauwels (2007) benadrukt in zijn onderzoek gebrekkige informele controle in het gezin. Aangezien de na-
druk in dit hoofdstuk niet op de gezins- en woonbuurt- maar wel op de schoolmechanismen ligt, wordt deze invloed 
hier onderzocht als een verzwakte sociale band met de school.
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bleek uit hoofdstuk 9 dat het hebben van delinquente vrienden en ongestructureerde 
routines op het individuele niveau alvast wel relevant is in de verklaring van dader-
schap. De bevindingen uit hoofdstuk 9 vormen dan ook een mooie aanzet om de hier 
uiteengezette redenering met betrekking tot schoolcontext empirisch te toetsen.

5. Onderzoeksopzet

5.1 Hypothesen

In dit hoofdstuk wordt toegespitst op een contextuele verklaring van jongerengeweld 
op het schoolniveau. In overeenstemming met de bovenstaande theoretische benade-
ring worden de volgende hypothesen getoetst:

Er bestaan signifi cante verschillen in geweldsgraad tussen verschillende scholen. –
Deze verschillen zijn deels het gevolg van instroomeffecten. Een deel van de variantie  –
op schoolniveau wordt wegverklaard door SES-variabelen op het individuele niveau.
Deze verschillen zijn deels het gevolg van schooleffecten. Een deel van de variantie  –
op schoolniveau wordt wegverklaard door SES-variabelen op het schoolniveau.
De schooleffecten op individuele delinquentie verlopen via een verzwakte band  –
met de school, het leren kennen van delinquente vrienden, het ontwikkelen van 
ongestructureerde routines en het ontwikkelen van een tolerante houding ten aan-
zien van geweld. De impact van SES-variabelen op schoolniveau wordt met andere 
woorden gemedieerd door een verzwakte band met school, delinquente vrienden, 
ongestructureerde routines en geweldstolerantie op het individuele niveau.

5.2 Variabelen

De hypothesen worden getoetst op een dichotome variabele ‘agressie tegen personen’. 
Deze variabele maakt onderscheid tussen jongeren die in het afgelopen jaar iemand zo 
zwaar hebben geslagen dat deze persoon verzorging nodig had en/of die in het afge-
lopen jaar iemand bedreigden of lastigvielen (1) en jongeren die in het afgelopen jaar 
geen van zulke feiten pleegden (0).

Als individuele SES-variabelen worden de dummyvariabelen opleidingsniveau moeder 
(Ref. cat: moeder heeft ten hoogste een diploma secundair onderwijs), tewerkstellings-
status van vader (Ref. cat: vader werkt niet) en de schaalvariabele ‘fi nanciële ruimte in 
het gezin’ getoetst. Daarnaast worden ook afkomst en geloofsovertuiging van de jon-
gere mee in rekening gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen autochtone 
jongeren (N = 435) (Ref. cat: allochtone, niet-moslimjongeren), jongeren die zich als 
moslim identifi ceren en zich strikt aan de geloofsregels houden (N = 507) (Ref. cat: 
allochtone, niet-moslimjongeren) en jongeren die zich als moslim identifi ceren maar 
die zich niet strikt aan de geloofsregels houden of twijfelen (N = 395) (Ref. cat:. al-
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lochtone, niet-moslimjongeren). Op individueel niveau wordt ook nog gecontroleerd 
voor geslacht (Ref. cat: meisje), leeftijd (schaalvariabele) en onderwijsvorm (Ref. cat: 
technisch secundair onderwijs (tso) en beroepssecundair onderwijs (bso)).

Om de impact van een sociaal-economisch gedepriveerde schoolcontext na te gaan, 
worden in de eerste plaats de geaggregeerde variabelen ‘aandeel laagopgeleide moe-
ders’, ‘aandeel jongeren die Nederlands als moedertaal hebben’ en ‘aandeel jongeren 
met Belgische nationaliteit’ op schoolniveau gebruikt; deze gegevens werden verkregen 
via het Departement Onderwijs. Daarnaast worden nog twee extra geaggregeerde vari-
abelen aangemaakt, namelijk ‘fi nanciële ruimte’ (gebaseerd op het schoolgemiddelde 
van de fi nanciële ruimte die de leerlingen rapporteren) en ‘aandeel vaders die werken 
of op loopbaanonderbreking zijn’. Tot slot wordt ook een variabele ‘aandeel jongeren 
die zichzelf als moslim identifi ceren’ op schoolniveau getoetst, niet omdat dit als een 
sociaal-economisch kenmerk beschouwd wordt, maar wel om de continuïteit met de va-
riabelen op het individuele niveau, waarin gecontroleerd wordt voor geloofsovertuiging, 
te bewaren.

De individuele onafhankelijke variabele ‘band met de school’ wordt geoperationaliseerd 
als de kwaliteit van het contact met leerkrachten. Levensstijlrisico’s worden enerzijds 
geoperationaliseerd als de mate waarin de jongere ongestructureerde, ongesuperviseer-
de activiteiten uitvoert in de vrije tijd (schaalvariabele) en anderzijds als het hebben 
van delinquente vrienden (dummyvariabele, Ref. cat: geen delinquente vrienden). Ge-
weldstolerantie, ten slotte, bestaat uit een schaal gebaseerd op items die bij de jongeren 
peilen naar de mate waarin zij geweld aanvaardbaar vinden. Meer informatie over de 
schaalvariabelen kan teruggevonden worden in de bijlage van dit hoofdstuk.

5.3 Analytisch plan

Omdat de afhankelijke variabele dichotoom is, worden de hypothesen getoetst aan de 
hand van binaire logistische regressieanalyses op twee niveaus (individuen op niveau 
1, scholen op niveau 2). Deze analyses worden uitgevoerd met het softwareprogramma 
MLWIN, versie 2.20. In de eerste plaats wordt in een nulmodel nagegaan of er in de 
afhankelijke variabele signifi cante variantie bestaat op schoolniveau. Vervolgens wordt 
een model met enkel de controlevariabelen leeftijd, geslacht en onderwijsvorm ge-
toetst. Daarna worden de gezins-SES-variabelen op het individuele niveau getoetst, om 
na te gaan in welke mate de eventueel gevonden schoolvariantie toe te schrijven valt 
aan instroomeffecten in de school.

Vervolgens worden de schoolvariabelen toegevoegd om te toetsen in welke mate vari-
antie in delinquentie op schoolniveau toegeschreven kan worden aan onafhankelijke 
schooleffecten. Tot slot worden de variabelen ‘verzwakte band met school’, ‘delin-
quente vrienden’, ‘ongestructureerde routines’ en ‘geweldstolerantie’ toegevoegd. Aan-
gezien vanuit de theoretische uiteenzetting verondersteld wordt dat schooleffecten via 
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deze mechanismen verlopen, wordt verwacht dat deze variabelen de effecten van de 
SES-variabelen op schoolniveau zullen mediëren. Alle schaalvariabelen worden gestan-
daardiseerd vooraleer ze aan de analyses toegevoegd worden, wat het mogelijk maakt 
de parameters onderling met elkaar te vergelijken.

Voor de schatting van de modellen wordt de Markov Chain Monte Carlo (MCMC)-me-
thode gebruikt. Op elk model wordt slechts eenmaal MCMC toegepast; hierbij worden 
wel steeds 500.000 iteraties uitgevoerd zodat voor de randomeffecten een Effective 
Sample Size (ESS) van minstens 5000 wordt verkregen. In de mate van het mogelijke 
wordt bij deze analyses bloksgewijs gewerkt. Het zal echter duidelijk worden dat dit 
niet altijd mogelijk is, omdat bij een groot aantal niet-signifi cante effecten in het model 
de gewenste 500.000 iteraties niet bereikt kunnen worden. Daarom worden ook in de 
tussentijdse modellen al niet-signifi cante variabelen verwijderd.

De geschatte modellen worden onderling met elkaar vergeleken op basis van het ‘De-
viance Information Criterion’ (DIC). Hoe kleiner deze waarde, hoe beter het model 
aansluit bij de data. Daarnaast wordt ernaar gestreefd een model te verkrijgen waarin 
de variantie op schoolniveau het kleinst is. Tot slot dient opgemerkt te worden dat het 
grote aantal missings op een aantal van de variabelen (zie hoofdstuk 1 ‘De Brusselse 
jeugd onderzocht’, Elchardus, Roggemans & Siongers) maakt dat sommige modellen 
slechts op een beperkt deel van de steekproef van toepassing zijn. Daarom wordt bij 
ieder model de grootte van het gebruikte sample (N individu) vermeld. Ook wordt, ge-
zien de DIC mogelijk beïnvloed wordt door de systematische uitval van respondenten, 
telkens een waarde DIC/N in de tabellen gerapporteerd.

6. Resultaten

6.1 Variantie op schoolniveau

Het nulmodel in tabel 10.1 toont dat de variantie in agressie op schoolniveau .267 be-
draagt en signifi cant is; dat blijkt uit het 95% betrouwbaarheidsinterval.125 Wanneer op 
basis van deze waarde de ‘Variance Partition Coeffi cient’ (VPC) berekend wordt – hier-
voor wordt als variantie op het individuele niveau de standaardvariantie in logistische 
regressie genomen; deze bedraagt 3.29 (Snijders & Bosker, 1999) – blijkt dat deze 7.5% 
bedraagt.126 Wanneer men kijkt naar het betrouwbaarheidsinterval rond deze waarde, 

125.  Wanneer het betrouwbaarheidsinterval de waarde ‘0’ omvat, betekent dit dat het effect niet signifi cant 
is. Wanneer het betrouwbaarheidsinterval de waarde ‘0’ niet omvat, wordt het effect als signifi cant beschouwd op 
α < .05. Wanneer in dit tweede geval het betrouwbaarheidsinterval echter zeer breed is en de onder- of bovengrens 
de 0-waarde dicht benadert, wordt het effect toch nog als zwak beschouwd.

126.  De ‘Variance Partition Coeffi cient’ geeft de totale proportie van de variantie op het schoolniveau weer. 
Deze coëffi ciënt komt overeen met de intraclasscorrelatie (ICC) voor lineaire modellen op continue data. Berekening 
VPC: (schoolvariantie)/(schoolvariantie+individuele variantie).
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dat een schatting weergeeft van hoe groot de schoolvariantie in de realiteit zal zijn 
([113;544]), kan vastgesteld worden dat in de realiteit 3.3% tot 14.4% van de totale vari-
antie in agressie op schoolniveau ligt. Hoewel dat niet veel lijkt, is het toch de moeite om 
dat effect meer in detail te analyseren. De variantie in delinquentie op geaggregeerd ni-
veau die empirisch vastgesteld kan worden, blijkt in de meeste Vlaamse studies immers 
eerder beperkt te zijn (zie bijvoorbeeld Pauwels, 2007; Vynckier & Pauwels, 2010).

De variantie op schoolniveau vermindert enigszins wanneer de controlevariabelen ge-
slacht en onderwijsvorm in rekening gebracht worden (leeftijd blijkt niet signifi cant te 
zijn, daarom wordt deze variabele verder niet meer meegenomen), zo blijkt uit model 1 
(van .267 naar .107).127 Jongens (b = 1.126; p < .05) en jongeren uit het bso en tso (b 
= -.539, p < .05) plegen meer agressie dan meisjes en jongeren uit het aso en kso. Dat 
deze factoren de variantie op schoolniveau doen dalen, wijst erop dat vooral scholen 
waar meer jongens les volgen en scholen die meer bso- en tso-richtingen aanbieden, 
hogere agressieratio’s hebben. Het model met achtergrondvariabelen (model 1) biedt 
dan ook een betere verklaring voor agressie tegen personen dan het lege model: de DIC 
daalt van 2350.070 naar 1999.309.

Tabel 10.1.  Ongestandaardiseerde b’s uit lege logistische regressie en uit logistische regressie met 
controlevariabelen op ‘agressie tegen personen’.

Nulmodel (N individu = 2241) Model 1 (N individu = 2026)

b S.E. 95% B.I. b S.E. 95% B.I.

Fixed Intercept -1.211 .12 [-1.441;-.980] -1.531 .13 [-1.795;-1.284]

Jongen (ref. cat: 
meisje)

1.126 .12 [.895; 1.359;]

Aso of kso (ref. cat: 
(d)bso of tso)

-.539 .14 [-.801; -.271]

Random σµ0
2

j
.267 .11 [.113;.544] .107 .07 [.010;.286]

DIC 2350.070 1999.309

DIC/N 1.049 .987

Bron: JOP-monitor Brussel (2010). Vetgedrukte parameters: het 95% betrouwbaarheidsinterval omvat geen ‘0’.

6.2 Toets van individuele en school-SES

Model 2 uit tabel 10.2 toont dat het toevoegen van individuele SES-variabelen niet de 
verwachte impact heeft op de schoolvariantie in agressie: in vergelijking met model 1 
neemt de variantie toe (van .107 naar .210). Deze stijging zou echter een ‘artifi cieel’ 

127.  Hoewel een vrij grote overlap tussen de betrouwbaarheidsintervallen van het nulmodel en model 1 bestaat 
(respectievelijk [.113;.544] en [.010;.286]) – wat maakt dat de kans bestaat dat de schoolvarianties in werkelijkheid 
aan elkaar gelijk zijn – is het verschil tussen de parameters zo groot (van .267 naar .107) dat men ervan uit kan gaan 
dat de reductie in schoolvariantie hoogstwaarschijnlijk reëel is.
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gevolg kunnen zijn van het feit dat een binaire logistische regressie gebruikt wordt. De 
level 1-variantie is immers constant en kan dus niet af- of toenemen. Mogelijk stijgt de 
level 2-variantie om dat te ‘compenseren’ (zie Snijders & Bosker, 1999, sectie 14.3.5). 
Voorts blijkt dat, met uitzondering van (niet strikt) moslim zijn en het hebben van een 
hoogopgeleide moeder, geen van de individuele SES-variabelen signifi cant zijn.128

Tabel 10.2.  Ongestandaardiseerde b’s uit logistische regressie met individuele SES-variabelen en uit 
logistische regressie met individuele en school-SES-variabelen op ‘agressie tegen perso-
nen’.

Model 2 (N individu = 956)129 Model 3 (N individu = 920)130

b S.E. 95% B.I. b S.E. 95% B.I.

Fixed Intercept -2.025 .314 [-2.645; -1.417] -2.190 .343 [-2.874;-1.530]

Niveau 1: Jongen (ref. cat: 
meisje)

1.389 .192 [1.020;1.770] 1.129 .205 [.897;1.701]

Controle Aso of kso (ref. cat: 
(d)bso of tso)

-.794 .196 [-1.177;-.409] -.401 .225 [-1.839;.043]

Niveau 1: Moeder is hoogopge-
leid (ref. cat: moeder 
is laagopgeleid)

.380 .204 [.018;.780] .496 .211 [.055;.882]

SES gezin Vader werkt (ref. cat: 
vader werkt niet)

.024 .238 [-.436;.497] .103 .254 [-.386;.611]

Autochtone afkomst 
(ref. cat: allochtone 
afkomst, niet-moslim)

-.415 .262 [-.928;.104] -.505 .280 [-1.056;.044]

Moslim, strikt (ref. 
cat: allochtone af-
komst, niet-moslim)

.091 .263 [-.477;.555] -.066 .278 [-608;.478]

Moslim, niet strikt en 
twijfelend (ref. cat: 
allochtone afkomst, 
niet-moslim)

.593 .268 [.070;1.123] .303 .285 [-.258;.860]

Financiële ruimte in 
het gezin (schaal)

-.099 .099 [-.291;.100] -.061 .103 [-.261;.143]

Niveau 2: Aandeel Belgen 
(schaal)

-.020 .020 [-.060;.021]

SES Aandeel Nederlands-
taligen (schaal)

.004 .015 [-.027;.033]

128.  Wanneer geen onderscheid naar geloofsovertuiging gemaakt wordt, is van allochtone afkomst zijn wél 
signifi cant gerelateerd aan agressie. Dat deze link verdwijnt door ‘moslim zijn’ aan het model toe te voegen, betekent 
dat dit verband enkel opgaat voor allochtone jongeren die zichzelf als niet-strikte moslim identifi ceren.

129.  Vanwege beperkingen in de software en het grote aantal variabelen in dit model konden voor dit model 
slechts 358.850 iteraties gemaakt worden. De Effective Sample Size (ESS) ligt voor de fi xed parameters ruim boven de 
5000, bovendien bestaat met betrekking tot de fi xed parameters weinig correlatie tussen de verschillende door MCMC 
geproduceerde iteraties.

130.  Zie vorige voetnoot. Voor dit model konden slechts 238.750 iteraties gemaakt worden.
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Model 2 (N individu = 956)129 Model 3 (N individu = 920)130

b S.E. 95% B.I. b S.E. 95% B.I.

School Aandeel moslims 
(schaal)

.010 .018 [-.026;.045]

Aandeel laagopgeleide 
moeders (schaal)

.021 .015 [-.008;.015]

Aandeel werkende 
vaders (schaal)

.049 .026 [-.001;.100]

Financiële ruimte op 
schoolniveau (schaal)

-1.912 .862 [-3.608;-.198]

Random σµ0
2

j
.210 .189 [.001;.714] .122 .156 [.001;.541]

DIC 794.552 744.398

DIC/N .831 .809

Bron: JOP-monitor Brussel (2010). Vetgedrukte parameters: het 95% betrouwbaarheidsinterval omvat geen ‘0’.

Jongeren die zichzelf als moslim identifi ceren maar die hierbij aangeven dat ze de ge-
loofsregels niet strikt opvolgen of twijfelen aan hun geloof, plegen meer agressie dan 
autochtone jongeren, allochtone jongeren die geen moslim zijn en jongeren die moslim 
zijn maar zich strikt aan de geloofsregels houden (b = .593, p < .05).131 Dat moslim-
jongeren die de geloofsregels niet strikt volgen, een grotere kans hebben op agressie 
dan diegenen die de geloofsregels wel nauwgezet naleven, is opvallend. Een eventuele 
verklaring hiervoor zou eruit kunnen bestaan dat moslimjongeren die de geloofsregels 
wél strikt opvolgen, geen of minder gewelddadig gedrag stellen omdat ze hun levens-
stijl inrichten naar hun geloof.

Voorts blijkt de richting van het verband tussen het hebben van een hoogopgeleide 
moeder en het plegen van agressie tegengesteld te zijn aan de verwachtingen: respon-
denten met een hoogopgeleide moeder hebben net een grotere kans op het plegen van 
agressie dan jongeren met een laagopgeleide moeder (b = .380, p < .05).132 Toch biedt 
dit model een betere verklaring voor agressie in vergelijking met het model dat enkel 
achtergrondvariabelen omvat: de DIC daalt van 1999.309 naar 794.552.133

131.  Dat verband blijft bestaan in een analyse waarin jongeren die moslim zijn maar de geloofsregels niet strikt 
naleven (1) vergeleken worden met niet-moslimjongeren en jongeren die moslim zijn maar de geloofsregels wél strikt 
naleven (0) (b=.711, [.403;1.030]).

132.  Gelijkaardige merkwaardige effecten wordt gevonden in hoofdstuk 11 ‘Alcohol- en softdrugsgebruik in 
Brussel’ (Cardoen, Berten & Vettenburg) en hoofdstuk 2 ‘Het schoolwelbevinden in Brussel (De Clerck & Vettenburg). 
In deze hoofdstukken wordt vastgesteld dat jongeren met hoogopgeleide ouders een grotere kans hebben op alcohol- 
en softdrugsconsumptie en een lager schoolwelbevinden rapporteren dan jongeren met laagopgeleide ouders. Moge-
lijk komt dat omdat in de analyses gecontroleerd wordt voor zuiver economische nadelen (fi nanciële ruimte) en de 
werksituatie van vader (in dit hoofdstuk) of de werksituatie van beide ouders (in hoofdstukken 2 en 11).

133.  Een deel van dit verschil kan toegeschreven worden aan de systematische uitval van respondenten door 
het toevoegen van de individuele SES-variabelen, de DIC/N daalt immers minder drastisch (van .987 naar .831). Ech-
ter, de DIC/N bevestigt dat het verschil niet volledig aan uitval toegeschreven kan worden: het model met individuele 
SES-variabelen biedt wel degelijk een betere verklaring voor agressie dan het model waarin enkel controlevariabelen 
opgenomen worden.
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Tabel 10.3.  Ongestandaardiseerde b’s uit logistische regressie met individuele mechanismen op ‘agres-
sie tegen personen’.134

Model 4 (N individu = 933) Eindmodel (N individu = 933)

b S.E. 95% B.I. b S.E. 95% B.I.

Fixed Intercept -2.738 .231 [-3.203;-2.294] -2.792 .236 [-3.265; -2.340]

Niveau 1:
controle 

Jongen (ref. cat: 
meisje)

.825 .210 [.416; 1.243] .839 .212 [.427;1.257]

Niveau 1:
SES gezin

Moeder is hoogopge-
leid (ref. cat: moeder 
is laagopgeleid)

-.028 .203 [-.427;.372] -.017 .207 [-.424;.387]

Niveau 1: Ongestructureerde 
routines (schaal)

.022 .007 [.008;.035] .021 .007 [.008;.035]

Mecha-
nismen

Tolerantie t.a.v. ge-
weld (somschaal)

.046 .006 [.036;.057] .049 .006 [.038;.060]

Verzwakte band met 
school (somschaal)

-.000 .005 [-.011;.011] .001 .006 [-.010;.012]

Minstens één delin-
quente vriend (ref. 
cat: geen delinquente 
vrienden)

1.072 .213 [.659;1.496] 1.063 .024 [.641;1.496]

Niveau 2:
SES 
school

Financiële ruimte op 
schoolniveau (schaal)

-1.133 .475 [-2.066;-.200] -1.102 .500 [-2.073;-.113]

Level 
1*level 2

Financiële ruimte op 
schoolniveau*contact 
met leerkrachten op 
individueel niveau

.091 .024 [.044;.140]

Random σµ0
2

j
.074 .090 [.001;.317] .063 .079 [.001;.278]

DIC 706.397 693.266

DIC/N .757 .743

Bron: JOP-monitor Brussel (2010). Vetgedrukte parameters: het 95% betrouwbaarheidsinterval omvat geen ‘0’.

Vervolgens worden school-SES-variabelen getoetst. Uit model 3 in tabel 10.2 blijkt dat 
het enige signifi cante schooleffect de gemiddelde fi nanciële ruimte van de leerlingen 
is (b = -1.912, p < .05). Hoe lager de gemiddelde fi nanciële ruimte op schoolniveau, 
hoe groter de kans op agressie wanneer men in deze school les volgt. Het toevoegen 
van het effect op schoolniveau maakt bovendien dat moslim zijn zonder zich strikt aan 
de geloofsregels te houden op het individuele niveau niet meer signifi cant is. Dat dit 
verband door fi nanciële ruimte op schoolniveau wegverklaard wordt, wijst erop dat 
moslimjongeren, mogelijk via de door Janssens et al. (2009) en Rea et al. (2009) be-
schreven segregatieprocessen, een grotere kans hebben op agressie net omdat ze vaker 

134.  Door beperkingen in de software konden voor deze modellen slechts 391.400 iteraties gemaakt worden. De 
Effective Sample Size (ESS) ligt voor de fi xed parameters ruim boven de 5000, bovendien bestaat met betrekking tot de 
fi xed parameters weinig correlatie tussen de verschillende door MCMC geproduceerde iteraties.
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op een school komen te zitten met een beperktere fi nanciële ruimte, waar de kans op 
agressie groter is.135 Immers, volgens het theoretische model dat in het begin van dit 
hoofdstuk uiteengezet werd, zal een hoge concentratie van leerlingen die het fi nancieel 
minder breed hebben, maken dat de school een hogere concentratie kent van leerlingen 
die een zwakkere band met de school hebben en die er levensstijlrisico’s en/of een 
tolerantere houding ten aanzien van geweld op na houden. In model 4, dat gepresen-
teerd wordt in tabel 10.3, wordt getoetst in welke mate het verband tussen fi nanciële 
ruimte op schoolniveau en agressie op het individuele niveau daadwerkelijk door deze 
mechanismen gemedieerd wordt.136

6.3 Toets van individuele mechanismen

Model 4 toont dat, met uitzondering van de band met school, alle individuele mecha-
nismen signifi cant zijn. Zowel tolerantie ten aanzien van geweld (b = .046, p < .05), 
ongestructureerde routines (b = .022, p < .05), als het hebben van delinquente vrien-
den (b = 1.072, p < .05) zijn signifi cant gerelateerd aan agressie tegen personen. Bo-
vendien maakt het toevoegen van deze effecten dat het opleidingsniveau van moeder 
niet meer signifi cant is. Financiële ruimte op schoolniveau, daarentegen, blijft tegen de 
verwachtingen in wel signifi cant na het toevoegen van individuele mechanismen, hoe-
wel het effect enigszins verkleint (van b = -1.912 naar b = -1.133). Dat betekent dat 
de invloed van fi nanciële ruimte op het schoolniveau niet volledig via mechanismen 
als het leren kennen van delinquente vrienden, het ontwikkelen van ongestructureerde 
routines, het verzwakken van de band met school en/of het creëren van een tolerantere 
houding ten aanzien van geweld verloopt.

Hypothese 4 kan dus niet volledig bevestigd worden, er blijft een rechtstreeks effect 
van de schoolcontext bestaan. Daarom wordt in laatste instantie onderzocht of er inter-
acties bestaan tussen school- en individuele kenmerken in de verklaring van agressie. 
Wanneer de individuele parameters de ruimte krijgen te variëren tussen de scholen, 
blijkt dat het effect van het contact met leerkrachten signifi cant verschilt tussen de 
scholen. Daarom wordt de cross-level interactie tussen fi nanciële ruimte op school-
niveau en contact met leerkrachten getoetst, dit effect blijkt signifi cant te zijn (b=.091, 
p<.05). Het effect van fi nanciële ruimte op schoolniveau wordt gemodereerd door 
het individuele contact met de leerkrachten: voor die jongeren die naar een school 
met een lagere gemiddelde fi nanciële ruimte gaan, hangt een negatief contact met de 
leerkrachten sterker samen met geweld dan voor jongeren die naar een school met een 

135.  Een extra logistische analyse toont dat moslimjongeren inderdaad een grotere kans hebben op een school 
met minder fi nanciële ruimte te zitten dan jongeren die niet-moslim zijn (b=-1.092, [-3.482;-.219]). Wanneer enkel 
onderscheid gemaakt wordt tussen moslimjongeren die de geloofsregels zeer strikt opvolgen en moslimjongeren die 
de regels niet zo nauw naleven, bestaat er geen signifi cant verschil (b=-.138; [-.816;.468]).

136.  Aangezien in model 3, vanwege het grote aantal onafhankelijke variabelen, niet de gewenste 500.000 itera-
ties verkregen werden, worden de niet-signifi cante effecten al bij voorbaat uit de volgende analyse geweerd.
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hogere gemiddelde fi nanciële ruimte gaan. Mogelijk biedt een hecht contact met de 
leerkrachten op individueel niveau dan ook (in beperkte mate) bescherming tegen de 
negatieve effecten van een gedepriveerd schoolklimaat. Wel moet opgemerkt worden 
dat het interactie-effect eerder klein is.

Het eindmodel past het best bij de data (de DIC is het laagst: 693.266) en heeft de 
laagste residuele schoolvariantie van alle modellen: het betrouwbaarheidsinterval van 
dit model is het smalst [.001;.278] en indiceert dat na controle voor de onderzochte 
variabelen in de realiteit nog tussen 0 en 7.8% van de variantie op schoolniveau blijft 
bestaan. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het model vanwege de missings 
in de databank slechts op een beperkt deel van de initiële steekproef gebaseerd is (N 
= 933).

7. Besluit

In dit hoofdstuk werd een hele weg afgelegd. Vanuit de lang bestaande hypothese 
dat de omgeving waarin jongeren hun tijd doorbrengen, mogelijk een onafhankelijke 
invloed uitoefent op hun gedrag, werd op zoek gegaan naar de mate waarin een con-
textuele verklaring van toepassing is op agressief gedrag van jongeren die les volgen 
in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Hierbij werd toegespitst op twee zeer 
relevante contexten in het leven van jongeren, namelijk de buurt waarin men woont en 
de school waar men les volgt. De data uit de Brusselse JOP-monitor lenen zich niet tot 
een toets van de invloed van de woonbuurt. Bovendien werden in de literatuur sterke 
aanwijzingen gevonden dat zo’n toets wellicht weinig zou opleveren: de invloed van de 
woonbuurt op jeugddelinquentie werd al in verschillende Europese steden onderzocht, 
waarbij steeds geconcludeerd werd dat deze geen onafhankelijk effect heeft. Buurtver-
schillen in jeugddelinquentie zijn louter het gevolg van de demografi sche compositie 
van een buurt. Daarom werd in de rest van dit hoofdstuk specifi ek ingezoomd op het 
schoolniveau, meer bepaald op de relatie tussen schoolcultuur en gewelddadig ge-
drag.

Hierbij werd vooropgesteld dat, als er schoolverschillen in geweld bestaan, deze het 
gevolg kunnen zijn van twee tendensen. Enerzijds werd een instroomeffect uiteengezet 
waarbij bepaalde scholen meer sociaal-economisch gedepriveerde jongeren aantrekken 
waardoor ze een grotere concentratie hebben van leerlingen die een verzwakte band 
met school, levensstijlrisico’s en een meer tolerante houding ten aanzien van geweld 
met zich meedragen. Anderzijds werd vooropgesteld dat deze scholen de niet sociaal 
-economisch gedepriveerde ‘nieuwkomers’ negatief kunnen beïnvloeden doordat zij 
binnen de schoolcontext een grotere kans hebben om met een negatieve houding ten 
aanzien van school in contact te komen, met levensstijlrisico’s geconfronteerd te wor-
den en/of een tolerante houding ten aanzien van geweld te ontwikkelen. Beide veron-
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derstellingen werden in dit hoofdstuk getoetst vanuit de verwachting dat schoolcontext 
wel degelijk een onafhankelijke invloed op individuele agressie tegen personen zou 
hebben.

In de eerste plaats kon worden vastgesteld dat er inderdaad schoolverschillen in agres-
sie bestaan; hypothese 1 werd bevestigd. Wel bleken deze verschillen over het alge-
meen eerder beperkt te zijn. Bovendien toonden de analyses aan dat deze verschillen 
voor een deel toegeschreven kunnen worden aan compositiefactoren op basis van ach-
tergrondvariabelen. Vooral geslacht is hierbij belangrijk: jongens vertonen nu eenmaal 
meer agressief gedrag dan meisjes. Het is dan ook niet onlogisch dat scholen waar in 
verhouding meer jongens les volgen, ook hogere agressieratio’s hebben. In de tweede 
plaats speelt de onderwijsvorm een rol: scholen waar meer technische en beroepsrich-
tingen worden aangeboden, hebben hogere agressieratio’s.

Hetzelfde geldt voor jongeren die zichzelf identifi ceren als moslim maar die zich niet 
strikt aan de geloofsregels houden of die twijfelen. Deze jongeren hebben een signi-
fi cant grotere kans op het plegen van agressie dan autochtone jongeren, allochtone 
jongeren die geen moslim zijn en jongeren die moslim zijn maar die zich wél strikt aan 
de geloofsregels houden. Dat effect wordt echter wegverklaard door fi nanciële ruimte 
op schoolniveau. Hieruit kan afgeleid worden dat moslimjongeren een grotere kans 
hebben op een school terecht te komen waar de gemiddelde fi nanciële ruimte van de 
leerlingen lager ligt, waardoor het de kans op blootstelling aan risicofactoren voor ge-
weld vergroot. Echter, dit effect bestaat enkel voor moslimjongeren die zich niet strikt 
aan de geloofsregels houden. Mogelijk worden jongeren die zich wél strikt aan de ge-
loofsregels houden, op individueel niveau door hun religieuze overtuiging ‘beschermd’ 
tegen deze invloeden.

Voor het overige blijkt noch individuele SES noch SES op schoolniveau veel bij te dra-
gen tot de verklaring van agressie tegen personen. Het enige signifi cante SES-effect 
op schoolniveau bleek fi nanciële ruimte te zijn. Hypothesen 2 en 3 uit dit hoofdstuk, 
die betrekking hebben op het verband tussen SES-variabelen en agressie, moeten dan 
ook bijgesteld worden. De analyses laten immers zien dat het niet zozeer sociaal-
economische nadelen in de brede zin, maar wel louter economische grenzen – het 
ervaren van een beperkte fi nanciële ruimte in het gezin – zijn die een rol spelen in de 
verklaring van agressief gedrag. Bovendien blijkt dit effect op schoolniveau te liggen. 
Het is met andere woorden wanneer jongeren uit gezinnen met beperkte fi nanciële 
ruimte binnen een schoolomgeving samenkomen en met elkaar interageren dat een 
dynamiek tot stand komt die ook andere jongeren die naar dezelfde school gaan, 
affecteert.

Via welke mechanismen deze invloed dan precies verloopt, kan op basis van dit hoofd-
stuk niet met zekerheid bepaald worden. Het verband tussen fi nanciële ruimte op 
schoolniveau en individueel delinquent gedrag werd immers slechts in beperkte mate 
gemedieerd door levensstijlrisico’s, geweldstolerantie of sociale bindingen, ondanks 
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het feit dat levensstijlrisico’s en geweldstolerantie op het individuele niveau wél sig-
nifi cant samenhangen met agressie. Door alle modellen heen bleef bovendien een sig-
nifi cante residuele variantie op schoolniveau bestaan, wat erop wijst dat er mogelijk 
andere mechanismen spelen die in deze analyse niet betrokken werden. Gezien in deze 
bijdrage expliciet werd vertrokken vanuit de sociale-desorganisatietheorie – vanwege 
het belang van deze theorie in de traditie van onderzoek naar contextuele invloeden 
– werden enkele mogelijk belangrijke verklaringsfactoren voor agressie bij voorbaat 
uitgesloten, zoals zelfcontrole, moraliteit en impulsiviteit (Pauwels, 2010b). Mogelijk 
zou het toevoegen van deze mechanismen de schooleffecten wel volledig kunnen weg-
verklaren. Ook andere Vlaamse studies leveren inspiratie tot mogelijke mechanismen 
die dit verband bepalen. Zo werd bijvoorbeeld door Vynckier en Pauwels (2010) vast-
gesteld dat blootstelling aan delinquent gedrag op school een signifi cante invloed heeft 
op individueel delinquent gedrag. Daarnaast kan ook een schoolcultuur die geken-
merkt wordt door een gebrek aan positieve toekomstperspectieven onder de leerlingen, 
een invloed hebben op individueel agressief gedrag (Op de Beeck, Pauwels & Put, in 
voorbereiding). In combinatie met de bevindingen uit dit hoofdstuk zouden blootstel-
ling aan agressie op school en/of een algemeen gebrek aan positieve vooruitzichten 
op school dan ook schoolmechanismen kunnen zijn die het verband tussen les volgen 
op een economisch benadeelde school en individueel agressief gedrag mediëren. Met 
het oog op het verder uitwerken en verfi jnen van de sociale-desorganisatietheorie die-
nen ook deze verbanden nader onderzocht te worden. Tot slot is het ook mogelijk dat 
schooleffecten specifi ek voor agressie een rechtstreekse invloed uitoefenen. Agressie 
vindt immers vaak plaats op de school zelf, waardoor louter aanwezigheid op een 
school waar veel agressie voorkomt, de kans dat men betrokken geraakt in een ge-
weldsfeit vergroot: ook dat zou het resterende effect van schoolcontext in de analyses 
mee kunnen verklaren.

In dit hoofdstuk werd in ieder geval duidelijk dat het onderzoek een aantal belang-
rijke beperkingen kent. Vooral het grote aantal ‘missings’, waardoor sommige analy-
ses slechts op een beperkt deel van de steekproef gebaseerd zijn en veranderingen 
in schoolvariantie die niet altijd geïnterpreteerd kunnen worden, alsook het feit dat 
niet altijd voldoende iteraties uitgevoerd kunnen worden, dienen hierbij vermeld te 
worden. Het betrouwbaarheidsinterval rond de schoolvariantie was daarenboven zeer 
breed, waardoor het op basis van dit onderzoek moeilijk in te schatten valt of het re-
siduele effect van de schoolcontext in realiteit nog zeer sterk dan wel verwaarloosbaar 
is.

Rekening houdend met deze beperkingen, kan uit dit onderzoek in het algemeen ge-
concludeerd worden dat contextuele invloeden op agressief gedrag geenszins overschat 
mogen worden. Hoewel de rol van de schoolcontext met betrekking tot agressie hier 
wel aangetoond werd, blijft de variantie op schoolniveau klein en kan deze voor een 
groot deel toegeschreven worden aan instroomeffecten. Bovendien werden in de analy-
ses aanwijzingen gevonden dat bepaalde individuele factoren negatieve schoolinvloe-
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den kunnen indijken, wat suggereert dat de schoolcontext vooral een rol speelt in het 
agressieve gedrag van leerlingen die op individueel niveau gevoeliger zijn voor deze 
invloeden. Zo werd onder meer aangetoond dat een hecht contact met leerkrachten op 
individueel niveau (tot op zekere hoogte) beschermt tegen negatieve schooleffecten. 
Daarnaast heeft mogelijk ook religieuze overtuiging op individueel niveau een ‘be-
schermend’ effect.

Het blijven dus vooral individuele factoren die de belangrijkste rol spelen in de ver-
klaring van jongerengeweld. Naast de individuele variabelen die in het kader van dit 
hoofdstuk onderzocht werden, kan hierbij ook nog gedacht worden aan een hechte en 
open relatie met ouders, betrokkenheid in structurele vrijetijdsbesteding, de afwezig-
heid van stress, enzovoort als ‘beschermende’ individuele factoren tegen agressie. Het 
schooleffect komt hierbij op de tweede plaats.
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8. Bijlagen

Tabel 10.4. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘fi nanciële ruimte’.

Items Schaaleigenschappen

Eén keer per maand vrienden uitnodigen Cronbach α: .717

Slechte meubels vervangen Verklaarde variantie: 41.338%

Eén week per jaar op vakantie gaan Eigenwaarde: 2.485

Vlees, vis of kip eten om de twee dagen

Nieuwe in plaats van tweedehandskledij kopen

Het huis of appartement warm houden in de winter

Tabel 10.5. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘contact met leerkrachten’.

Items Schaaleigenschappen

De meeste leerkrachten zijn bereid om met mij te praten als mij iets niet bevalt Cronbach α: .642
Verklaarde variantie: 48.666%

Ik ben tevreden over de contacten met de leerkrachten Eigenwaarde: 1.947

Ik kan openlijk mijn mening geven, ook als die verschilt van die van de
leerkrachten

Mijn leerkrachten nemen me niet serieus

Tabel 10.6. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘ongestructureerde routines’.

Items Schaaleigenschappen

Naar fuiven in de buurt gaan Cronbach α: .730

Bij vrienden thuis zitten (bij jou of bij je vrienden thuis) Verklaarde variantie: 42.796%

Met vrienden naar het shoppingcentrum of de winkelstraat gaan Eigenwaarde: 2.568

Naar een muziekfestival of muziekconcert gaan (bv. Pukkelpop, Rock
Werchter, Graspop, Dour, ...)

Op café gaan

Met vrienden sms’en of bellen

Tabel 10.7. Items en betrouwbaarheid van de schaal ‘tolerantie ten aanzien van geweld’.

Items Schaaleigenschappen

Zonder geweld zou alles veel saaier zijn Cronbach α: .795

Je moet geweld gebruiken om respect te krijgen Verklaarde variantie: 62.092%

Een beetje geweld hoort gewoon bij het zich amuseren Eigenwaarde: 2.484

Het is volkomen normaal dat jongens zichzelf willen bewijzen door met
anderen te vechten



11. Alcohol- en softdrugsgebruik in Brussel

Dries Cardoen, Hans Berten en Nicole Vettenburg

1. Inleiding

Alcohol en softdrugs zijn nauwelijks nog weg te denken uit onze hedendaagse samen-
leving (Möbius, 2009). Er bestaat een veelheid aan gebeurtenissen die vrijwel auto-
matisch gepaard gaan met het consumeren van alcoholhoudende dranken. Zo maakt 
een glas bier of wijn het samenzijn met vrienden gezelliger; een nieuwjaarsfeest is 
niet langer hetzelfde zonder het geluid van klinkende glazen champagne en een frisse 
pint smaakt des te beter na een dag hard labeur. Ook de stap naar een jointje of een 
ander middel is snel gemaakt, denken we maar aan de festivalweiden waar de geur 
van cannabis nooit ver weg is of aan de mensen die na een dag vol zorgen al eens een 
slaappil nemen om makkelijker in te dommelen. Alcohol en andere drugs zijn dus ruim 
verspreid in onze maatschappij (VAD, 2006).

De beschikbare (inter)nationale prevalentiegegevens over middelengebruik getuigen 
hiervan. Kwantitatieve gegevens suggereren een erg hoge alcoholconsumptie in de Eu-
ropese Unie (EORG, 2010). De gemiddelde Europeaan nuttigde in 2006 immers 11 liter 
pure alcohol (Anderson & Baumberg, 2006). De Belg drinkt iets minder, met een gemid-
deld verbruik van 8.1 liter pure alcohol in 2009 (VAD, 2010). Dit is het equivalent van 
89 liter bier, 25 liter wijn en 3.4 liter sterkedrank op jaarbasis, per inwoner. Ook de cij-
fers inzake het illegale drugsgebruik zijn veelzeggend. Zo toont de gezondheidsenquête 
(Gisle, 2008) dat 14% van de Belgen ooit in hun leven cannabis gebruikte, 4% ooit 
een andere drugs dan cannabis consumeerde en 1% van de bevolking gedurende het 
afgelopen jaar cocaïne, amfetamines of xtc nuttigde. Verder zijn er in België naar schat-
ting 20.000 intraveneuze gebruikers en nuttigde 4.5% van de bevolking een kalmerend 
of slaapbevorderend middel (= benzodiazepine) in de afgelopen 24 uur (VAD, 2009; 
Bayingana, Demarest, Gisle, Hesse, Miermans, Tafforeau, et al., 2004).

Het gebruik van deze middelen blijft bovendien niet steeds ‘onschuldig’. Ruim 10% van 
de mannen en 6% van de vrouwen drinken meer dan 21 glazen (mannen) of 14 gla-
zen (vrouwen) alcohol per week en schaden op die manier hun gezondheid (VAD, 
2010; Gisle, 2008). Daarnaast sterven jaarlijks tussen 6.500 à 9.000 Europeanen aan 
de rechtstreekse gevolgen van de consumptie van illegale drugs (VAD, 2009). In België 
blijft het dodental beperkt tot 39 personen per jaar. Toch is dit geen reden tot euforie. 
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Personen die overlijden aan de indirecte gevolgen van hun drugsgebruik (ziekte, auto-
ongeval, ...), werden in deze cijfers immers niet verrekend.

Het middelengebruik vormt aldus een belangrijke maatschappelijke problematiek (Mö-
bius, 2009; Hawkins, Catalano & Miller, 1992). De consumptie van alcohol, soft- en/of 
harddrugs houdt immers een risico in voor de gezondheid en het welzijn van de gebrui-
ker, zijn/haar familie en zijn/haar omgeving (Möbius, 2009; Harolyn & Harold, 1998). 
Deze risico’s zijn daarenboven niet voor iedereen gelijk. Zo blijken sommige personen 
of groepen door persoonsgebonden factoren (attitudes, cognitieve capaciteiten, leeftijd 
of geslacht) en sociale factoren (gezin, school, vrienden of buurt) vatbaarder te zijn 
voor het gebruik én de ‘gevaren’ van middelen dan andere groepen (Bernaert, 2008; 
VAD, 2006; Hoge Gezondheidsraad, 2006). Of iemand een middel zal consumeren, is 
met andere woorden afhankelijk van de interactie tussen de eigenschappen van het 
middel, de mens en het milieu (Ciairano, Kliewer & Rabaglietti, 2009; VAD, 2006; Haro-
lyn & Harold, 1998; Newcomb, Maddahian & Bentler, 1985). Daarnaast oefent overma-
tig gebruik een zware druk uit op onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de hoge 
gezondheidskosten, de extra morbiditeit en de extra werkloosheid die het nuttigen van 
alcohol en illegale drugs met zich mee brengen (Möbius, 2009).

In de wetenschappelijke literatuur worden adolescenten eensgezind geduid als gevoe-
liger voor de risico’s van middelenconsumptie (Fisher, Miles & Austin, 2007; Laviola, 
Macri, Morley-Fletcher & Adriani, 2003; Bates & Labouvie, 1997). Die kwetsbaarheid 
vindt haar oorsprong in factoren die eigen zijn aan die ontwikkelingsfase zelf (Ber-
naert, 2008; Laviola et al., 2003). Exemplarisch hiervoor zijn het experimenteergedrag 
en de verhoogde peergroepgevoeligheid, die voortspruiten uit de verschuivingen in de 
emotionele en sociale belevingswereld van jongeren (Dhoore, 2010; Bernaert, 2008; 
Hoge Gezondheidsraad, 2006; Hawkins et al., 1992). Daarnaast maken neurobiologi-
sche factoren adolescenten ontvankelijker voor de verslavende effecten van alcohol en 
illegale middelen (Dhoore, 2010; Laviola et al., 2003).

Die verhoogde kwetsbaarheid vraagt om de nodige maatschappelijke aandacht. Zo 
wordt de consumptie van alcohol en andere drugs door tieners, veel meer dan bij vol-
wassenen, geassocieerd met problemen als risicovol seksueel gedrag, crimineel en de-
linquent gedrag, werkloosheid, school- en werkverzuim, enzovoort (Van Duyse, Cracco 
& Lombaert, 2008; Gilvarry & Hayden, 2007; Tapert, Aarons, Sedlar & Brown, 2001; 
Harolyn & Harold, 1998). Er is daarbij geen sprake van eenrichtingsverkeer, maar van 
een circulaire causaliteit, tussen het middelengebruik en die problemen. Bovendien 
wordt alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd beschouwd als een signifi cante voor-
speller voor een onaangepast consumptiepatroon in de volwassenheid (Fisher et al., 
2007; Laviola et al., 2003; Harolyn & Harold, 1998). Die bevindingen pleiten voor de 
uitbouw en verbetering van de bestaande preventie- en behandelingsprogramma’s voor 
jongeren (Van Duyse et al., 2008; Bernaert, 2008).

De kwalitatieve uitbouw en verbetering van dergelijke programma’s én van het beleid 
behoeven inzicht in de prevalentie en de oorzaken van het gebruik (Bernaert, 2008; 
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Lambrecht, Andries, De Bock & Wijdoodt, 1996). Accurate en actuele (cijfer)gegevens 
maken het mogelijk om adequater te reageren op trends, prioriteiten af te bakenen en 
het bestaande beleid te evalueren (De Donder, 2009; Lambrecht, Andries, De Bock & 
Wijdoodt, 1996). Er zijn echter weinig (recente) gegevens beschikbaar over de con-
sumptie van alcohol en illegale drugs door adolescenten in Brussel.137 Die leemte vormt 
het uitgangspunt van dit hoofdstuk. Anders dan in de JOP-monitoren 1 en 2, bevroegen 
we in het licht van deze editie het consumptiepatroon van 12- tot 20-jarigen in het 
Brusselse Nederlandstalige secundair onderwijs.138 Meer specifi ek peilde de JOP-moni-
tor Brussel naar gebruik in de laatste maand van licht alcoholische en sterkedranken 
enerzijds én softdrugs anderzijds. In dit hoofdstuk worden de resultaten van die bevra-
ging eerst op een beschrijvende wijze besproken. We bekijken daarbij de omvang van 
en de verschillen in het consumptiepatroon naar geslacht, leeftijd en onderwijsvorm. 
Naast die beschrijvende analyse diepen we de verzamelde data verder uit, waarbij we 
inzoomen op de relatie tussen het geobserveerde middelengebruik en concepten als 
‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ en ‘stedelijkheid’.

2. Middelengebruik, maatschappelijke kwetsbaarheid en stedelijkheid

Wetenschappers zijn het erover eens dat niet alle jongeren evenveel risico lopen om 
zich tot ernstige drugsgebruikers te ontpoppen (Ciairano et al., 2009; Battistich & Zuc-
ker, 1980; Kandel, Kessler & Margulies, 1978). Bestaand onderzoek preciseert heel wat 
factoren die bepaalde jonge mensen extra kwetsbaar maken voor de ontwikkeling van 
een intensief consumptiepatroon en bijbehorende gezondheids- en sociale problemen 
(Haase, 2010; Eliott-Erickson, Lane & Ranson, 2009; Hawkins et al., 1992). Die facto-
ren worden dan opgedeeld naargelang ze zich situeren op het individuele of op het 
sociale niveau (familie, school, vrienden en de buurt). Vaak genoemde persoonsgebon-
den predictoren zijn onder meer een laag zelfbeeld, stresserende levensgebeurtenis-
sen, vroegtijdig agressief en zelfdestructief gedrag, een negatief toekomstperspectief, 
mentale problemen en gebrekkige sociale vaardigheden. Op sociaal niveau worden een 
gebrekkige relatie met ouders en leerkrachten, gebrekkige ouderlijke supervisie, mid-
delengebruik door de ouders, behoren tot eenoudergezinnen, lage schoolse verwach-
tingen en welbevinden, slechte schoolresultaten, vervroegde schooluitval, omgang met 
een deviante peergroep, lage verwachtingen ten aanzien van de arbeidsmarkt, een lage 
participatie in het verenigingsleven, een passief vrijetijdsleven (bijvoorbeeld: tv kijken, 
vervelen, ...) en de beschikbaarheid van drugs in de buurt erkend als risicoverhogende 
factoren. Al die variabelen zijn met elkaar verbonden en kunnen het best beschouwd 
worden als een ‘web van oorzaken’ (EWDD, 2003). Opmerkelijk is dat heel wat van 

137.  Met de term ‘Brusselse jongeren’ verwijzen we naar jongeren die les volgen in het Nederlandstalige se-
cundair onderwijs in Brussel. Een nauwgezette omschrijving van deze respondentengroep vindt u in hoofdstuk 1 ‘De 
Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers).

138.  Jeugdonderzoeksplatform (=JOP).
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de net omschreven risicofactoren tevens als indicatoren voor ‘maatschappelijke kwets-
baarheid’ vigeren (Vettenburg, 1988). Waar de ‘maatschappelijke kwetsbaarheidstheo-
rie’ tot hiertoe fungeerde als verklaringsmodel voor persisterende delinquentie (Vetten-
burg & Walgrave, 2008), werd de relatie met betrekking tot alcohol- en softdrugsgebruik 
veel minder onderzocht. Toch doen de bovenstaande risicofactoren en de theoretische 
inzichten van onder meer Jessor en Jessor (1977) het bestaan van een dergelijke re-
latie vermoeden. Volgens Jessor & Jessor kan men in de adolescentieperiode spreken 
van een ‘probleemgedragsyndroom’, waarbij jongeren die probleemgedrag vertonen in 
één domein (bijvoorbeeld: delinquentie) ook vaak probleemgedrag vertonen in andere 
domeinen (bijvoorbeeld: alcohol- en softdrugsgebruik, seksueel risicogedrag, ...). De 
correlatie tussen risicogedragingen wordt ook door heel wat empirische studies beves-
tigd (Irwin, Igra, Eyre & Millstein, 1997; Petraitis, Flay & Miller, 1995). Dat zou dan im-
pliceren dat ‘maatschappelijk kwetsbare’ jongeren niet alleen makkelijker delinquent 
gedrag stellen, maar ook meer drank- en softdrugs gebruiken. Net daarom bekijken we 
in dit hoofdstuk de samenhang tussen deze ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ en het 
waargenomen middelengebruik bij adolescenten van naderbij. Concreet gaan we na 
of indicatoren van ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ het ‘al dan niet’ en ‘regelmatig 
gebruik’ van drank en softdrugs door Brusselse jongeren beïnvloeden.

Naast de relatie met ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ analyseren we in dit hoofdstuk 
de verschillen in het consumptiepatroon van jongeren en in de impact van ‘maatschap-
pelijke kwetsbaarheidsindicatoren’, in steden van verschillende grootte. Het is een be-
kend gegeven dat de mate van verstedelijking de prevalentie van het middelengebruik 
beïnvloedt. Heel wat onderzoek toont aan dat er meer alcohol en/of drugs gebruikt 
worden in de stad dan op het platteland (Korf, 2010; Warner & Leukefeld, 2001; Scheer, 
Borden & Donnermeyer, 2000). Naast die prevalentieverschillen zijn er ook divergenties 
waarneembaar met betrekking tot de aard en de ernst van het consumptiepatroon. Zo 
wordt in steden relatief meer harddrugs genuttigd dan op het platteland, waar meer een 
alcoholproblematiek speelt (van der Ploeg, 1997; Christine & Sarvela, 1997; Haugland, 
Siegel, Alexander & Galanter, 1991).

Ter verklaring van die hogere stedelijke prevalentie worden in de literatuur heel wat 
kenmerken eigen aan de stedelijke context geassocieerd met dit middelengebruik. 
Een eerste kenmerk betreft de openbare sfeer (Burgers, 2001). Steden zijn plaatsen 
die gekarakteriseerd worden door de aanwezigheid van veel, voor elkaar onbekende 
mensen. Dat resulteert onder meer in een hogere mate van heterogeniteit, vervreem-
ding, anonimiteit, residentiële mobiliteit, individualisme, een lagere sociale cohesie 
en bijgevolg minder werkzame sociale controlemechanismen (Galea, Rudenstine 
& Vlahov, 2005; Burgers, 2001). Die geringe controle vormt dan, volgens de sociale-
desorganisatietheorie,139 een voedingsbodem voor een hogere consumptie van alcohol 

139.  Een uitgebreidere omschrijving van deze theorie vindt u in hoofdstuk 10 ‘Jongerengeweld in Brussel. Op 
zoek naar een contextuele verklaring’ (Op de Beeck & Put) en hoofdstuk 12 ‘De onveilige hoofdstad?! Buurtbeleving 
en onveiligheidsgevoelens in Brussel’ (Cops & Put).
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en illegale drugs, onveiligheidsgevoelens, criminaliteit en andere vormen van overlast 
(Van den Herrewegen, 2008). Een tweede geassocieerde kenmerk betreft de aanwezig-
heid van achtergestelde buurten binnen een stedelijke omgeving. Heel wat (etnisch ge-
mengde) groepen settelen zich als gevolg van hun fi nanciële situatie in bepaalde delen 
van de stad. Dat resulteert in sociaal-economisch achtergestelde wijken, gekenmerkt 
door een hogere mate van kansarmoede, criminaliteit en middelengebruik (Hardijns, 
Van de Velde, Pauwels & Ponsaers, 2010; Christine & Sarvela, 1997). Verder duiden 
onderzoekers ook de hogere beschikbaarheid van middelen, de grotere bevolkings-
dichtheid, de lagere omgevingskwaliteit (geluidsoverlast, onveiligheidsgevoelens, ...) 
én de vrijetijdsfunctie die steden zich toe-eigenen als ‘gebruiksbevorderende’ factoren 
(Galea, Rudenstine & Vlahov, 2005; Burgers, 2001). Veel minder bekend dan de diver-
genties tussen de stad en het platteland, zijn de consumptieverschillen tussen steden 
onderling. Het zijn net die verschillen die we in dit hoofdstuk uitdiepen. Concreet gaan 
we na of de prevalentie en de incidentie van het middelengebruik bij jongeren variëren 
naargelang de grootte van de stad. Vanuit exploratieve overwegingen onderzoeken we 
bovendien divergenties in de impact van ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicato-
ren’ in drie steden van verschillende grootte. Het is immers mogelijk dat in elk van 
die stedelijke contexten andere risicofactoren van belang zijn. Empirische evidentie 
hieromtrent is totnogtoe echter schaars.

Met het oog op die onderzoeksvraag vergelijken we de gegevens verzameld met de 
Brusselse JOP-monitor (2010) met de data verkregen in het kader van de tweede ‘In-
ternational Self Report Delinquency Study (ISRD-2)’. Die laatste is een internationale 
studie naar de fenomenen jeugddelinquentie, middelengebruik en slachtofferschap bij 
jongeren (Junger-Tas, Haen Marshall, Enzmann, Killias, Steketee & Beata, 2010; Junger-
Tas, Steketee & Moll, 2008). In het kader van de ISRD-2 werden jongeren tussen 12 
en 15 jaar uit twee Vlaamse steden, respectievelijk Gent en Aalst, op hun drank- en 
softdrugsgebruik bevraagd (Vettenburg, Gavray & Born, 2010). Die bevraging gebeurde 
net als bij de Brusselse JOP-monitor aan de hand van schoolenquêtes. Statistische ver-
gelijking van de gegevens verkregen in Brussel (JOP-monitor), Gent (ISRD-2) en Aalst 
(ISRD-2) laat ons toe om de impact van de desbetreffende steden na te gaan op het 
consumptiepatroon van jongeren, alsook op de risicofactoren die ermee samenhangen. 
De grootte van die drie steden verschilt immers enorm, wat zich onder meer uit in het 
aantal inwoners per stad. Waar in Brussel op 1 januari 2010 1.089.538 inwoners geteld 
werden, woonden op datzelfde moment respectievelijk 243.366 en 80.043 mensen in 
Gent en Aalst (Nationaal Instituut voor Statistiek, 2010). Die gradaties in grootte impli-
ceren dan mogelijk een verschillend consumptiepatroon en een verschillend effect van 
risicofactoren in die drie stedelijke contexten.

Samenvattend analyseren we in dit hoofdstuk het gebruik in de laatste maand van licht 
alcoholische dranken, sterkedranken en softdrugs door jongeren in het Brusselse Neder-
landstalige secundair onderwijs. Hierbij staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

Wat is de prevalentie en incidentie van het gebruik in de laatste maand van licht  –
alcoholische drank, sterkedranken en softdrugs bij jongeren in het Brusselse Neder-
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landstalige secundair onderwijs? Verschilt het consumptiepatroon van die jongeren 
naargelang het geslacht, de leeftijd en de onderwijsvorm?
Beïnvloeden ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ het al dan niet gebruik  –
(= prevalentie) van licht alcoholische dranken, sterkedranken of softdrugs door 
jongeren in het Brusselse Nederlandstalige secundair onderwijs? Verklaren ‘maat-
schappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ het regelmatige gebruik (= incidentie) 
van licht alcoholische dranken, sterkedranken of softdrugs door middelengebrui-
kende Brusselse scholieren?
Variëren het consumptiepatroon van jongeren en het effect van ‘maatschappelijke  –
kwetsbaarheidsindicatoren’ op dit patroon, naargelang gradaties in de grootte van 
steden?

3. Operationalisering van de variabelen

Zoals eerder vermeld, bestuderen we het gebruik in de laatste maand van licht alco-
holische dranken, sterkedranken en softdrugs door Brusselse leerlingen. Onder licht 
alcoholische dranken klasseren we bier, breezers, cider of wijn. Als sterkedranken 
beschouwen we whisky, wodka, gin, rum of jenever. Onder softdrugs verstaan we 
wiet, cannabis of hasj. Gegevens over het gebruik van die middelen verzamelden we 
met behulp van de Brusselse JOP-monitor. Deze schoolenquête werd afgenomen in 32 
Nederlandstalige Brusselse scholen, dat is respectievelijk 81% van het totale aantal 
bestaande Nederlandstalige scholen in de hoofdstad. In elk van die scholen werd, op 
basis van studiejaar en onderwijsvorm, een aantal klassen at random geselecteerd. Dat 
resulteerde in een steekproef van 2837 leerlingen, waarvan er 2513 effectief de vragen-
lijst invulden. Het alcohol- en softdrugsgebruik van die jongeren werd in deze monitor 
bevraagd door middel van een vijfpuntenschaal. Op die schaal gaven de leerlingen aan 
of en in welke mate ze de laatste vier weken licht alcoholische dranken, sterkedrank 
en/of softdrugs nuttigden. Ze hadden daarbij voor elke afhankelijke variabele de keuze 
tussen de volgende antwoordcategorieën: ‘neen’, ‘1 keer’, ‘2 keer’, ‘3 keer’ en ‘meer 
dan 3 keer’.

Als onafhankelijke variabelen beschouwen we in dit hoofdstuk enerzijds drie contro-
levariabelen en anderzijds ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’. De contro-
levariabelen zijn ‘geslacht (Ref. cat: meisje)’, ‘leeftijd’ en ‘etnische afkomst (Ref. cat: 
allochtoon)’. In dit hoofdstuk spreken we van een ‘autochtone leerling’ indien hij/zij 
over de Belgische nationaliteit beschikt, minstens één ouder heeft die Belg is en met 
minstens één ouder Nederlands of Frans spreekt. Indicatoren voor de operationalise-
ring van ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ selecteerden we op basis van de literatuur 
van Vettenburg (1988). Dat gaf aanleiding tot een aantal onafhankelijke variabelen, 
die we onderverdelen naargelang ze betrekking hebben op het individu, de school, het 
gezin of de buurt.
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Op het individuele niveau onderscheiden we de indicatoren ‘zelfbeeld’, ‘negatief toe-
komstperspectief’ en ‘onveiligheidsgevoelens’. Elk van die variabelen werd gemeten 
aan de hand van schalen. Die schalen bestaan uit verschillende items die na samen-
voeging een adequater zicht geven op het te meten concept.140 Een hoge score op 
deze schalen impliceert een positiever zelfbeeld (Cronbach α = .700), een negatiever 
toekomstperspectief (Cronbach α = .679) en meer onveiligheidsgevoelens (Cronbach 
α = .807). Een lager zelfbeeld, een negatiever toekomstperspectief en toegenomen on-
veiligheidsgevoelens worden dan geassocieerd met ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ 
(Vettenburg, 1988).

Op het niveau van de school onderscheiden we de indicatoren ‘relatie met de leer-
kracht’, ‘onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom)’, ‘biservaring (Ref. cat: nooit gebist)’, ‘B-
attest’ en ‘waardeoriëntatie school’.141 De variabelen ‘onderwijsvorm’, ‘biservaring’ en 
‘B-attest’ zijn categorisch van aard. Wat de ‘onderwijsvorm’ betreft, onderscheiden we 
twee categorieën: a-stroom en b-stroom. De referentiecategorie a-stroom omvat dan de 
a-klas voor de eerste graad én de aso- en kso-richtingen voor de tweede en derde graad. 
De categorie b-stroom omvat de b-klas voor de eerste graad en het tso, bso en deeltijds 
beroepsonderwijs (= dbso) voor de tweede en derde graad. De resterende variabelen, 
respectievelijk ‘relatie met de leerkracht’ (Cronbach α = .651) en ‘waardeoriëntatie 
school’ (Cronbach α = .816), werden gemeten met behulp van schalen. Hoe hoger 
men scoort op die schalen, hoe beter de relatie met de leerkrachten en hoe hoger de 
leerling het nut van onderwijs inschat. Maatschappelijk kwetsbare jongeren hebben 
minder goede relaties met hun leerkrachten, volgen eerder de b-stroom, worden fre-
quenter geconfronteerd met biservaringen en B-attesten én evalueren het onderwijs als 
minder waardevol (Vettenburg, 1988).

De onafhankelijke variabelen op gezinsniveau zijn ‘opleidingsniveau ouders (Ref. cat: 
geen van beide hoogopgeleid)’, ‘werksituatie ouders (Ref. cat: geen werkende ouder)’, 
‘subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende)’, ‘comfort (Ref. cat: meer dan 2 com-
fortitems)’, ‘responsiviteit vader’, ‘responsiviteit moeder’ en ‘opvolging ouders’.142 De 
variabelen ‘opleidingsniveau ouders’, ‘werksituatie ouders’, ‘subjectieve koopkracht’ 
en ‘comfort’ zijn categorisch van aard. ‘Hoogopgeleid’ zijn gezinnen waarin minstens 
een van de ouders een diploma hoger onderwijs bezit. ‘Werkende ouders’ zijn gezin-
nen waarin minstens een van beide ouders een job heeft. ‘Subjectieve koopkracht’ 
peilt naar de mate waarin leerlingen het inkomen van hun gezin als (on)voldoende 

140.  De items waarop we deze schalen baseren, vindt u in de bijlage van dit hoofdstuk. Voor verdere technische 
gegevens over de schalen: zie technisch verslag JOP-monitor Brussel (2011). 

141.  We controleerden voor de correlatie tussen de variabelen ‘B-attest’ en ‘biservaring’. Daaruit bleek dat er 
sprake is van een zeer zwak positief verband (R2=.287, p < .01). Gezien die zwakke correlatie en gezien beide vari-
abelen afzonderlijke ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ zijn, besloten we beide variabelen in de verdere 
analyses op te nemen. 

142.  We controleerden voor de correlatie tussen de variabelen ‘responsiviteit vader’ en ‘responsiviteit moeder’. 
Die analyse suggereert een zeer zwak positief verband (R2=.375, p < .01). Gezien die zwakke correlatie en gezien 
‘responsiviteit vader’ en ‘responsiviteit moeder’ afzonderlijke ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ zijn, be-
sloten we beide variabelen in de verdere analyses mee te nemen.
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evalueren. ‘Comfort’ meet de hoeveelheid comfortitems waarover een gezin beschikt. 
De niet-categorische variabelen worden gemeten door middel van schalen. De schaal 
‘opvolging ouders’ (Cronbach α = .798) bekijkt de mate waarin ouders op de hoogte 
zijn van het doen en laten van hun kinderen. De schalen ‘responsiviteit vader’ (Cron-
bach α = .949) en ‘responsiviteit moeder’ (Cronbach α = .949) meten hoezeer vader 
en moeder betrokken zijn op de gevoelens, problemen en aspiraties van hun kinderen. 
Leerlingen die hoog scoren op die schalen, hebben responsievere ouders en worden 
meer opgevolgd. Een laaggeschoold en werkloos gezin, een laag gezinsinkomen en 
minder dan twee comfortitems zijn aan ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ gerelateerd 
(Vettenburg, 1988). Daarnaast worden ook een lagere ouderlijke responsiviteit en op-
volging én een beperktere fi nanciële ruimte geassocieerd met ‘maatschappelijke kwets-
baarheid’ (Vettenburg, 1988).

Op het buurtniveau onderscheiden we ten slotte de onafhankelijke variabele ‘percep-
tie van overlast’ (Cronbach α = .816). Die schaal is een gecombineerde index van de 
frequentie waarmee jongeren aangeven dat ze in hun buurt lastiggevallen worden of 
op straat geconfronteerd worden met bekladde gevels, afval, drugs dealen en ruziënde 
buurtbewoners. Hoe hoger de score op die schaal, hoe lager de jongeren de status van 
hun woonbuurt evalueren. Een lage buurtstatus is dan gerelateerd met een toegeno-
men ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ (Vettenburg, 1988).

Voor het beantwoorden van onze onderzoeksvragen wenden we diverse analysetech-
nieken aan. In het licht van de eerste onderzoeksvraag beroepen we op de bivariate 
statistiek. Zo bieden frequentietabellen inzicht in de omvang van het gebruik van 
licht alcoholische dranken, sterkedranken en softdrugs door Brusselse Nederlandsta-
lige leerlingen. Door middel van t- en F-toetsen analyseren we, voor elke afhankelijke 
variabele, de verschillen in het consumptiepatroon naargelang het geslacht, de leeftijd 
en de onderwijsvorm van die jongeren.143 Ter beantwoording van de tweede onder-
zoeksvraag voeren we enkele logistische regressieanalyses uit. Met die logistische re-
gressiemodellen onderzoeken we voor elke categorie van middelengebruik de relatie 
tussen ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ en twee dichotome afhankelijke 
variabelen, namelijk prevalentie en incidentie. Prevalentie impliceert het al dan niet 
gebruik van de Brusselse leerlingen en omsluit de categorieën ‘jongeren die in de 
maand voorafgaand aan de bevraging dit middel niet gebruikten’ en ‘jongeren die in 
de maand voorafgaand aan de bevraging dit middel minstens eenmaal gebruikten’. 
Incidentie operationaliseren we als het regelmatige gebruik door middelenconsume-
rende scholieren en omvat de categorieën ‘jongeren die in de maand voorafgaand 
aan de bevraging dit middel max. drie keer gebruikten’ én ‘jongeren die in de maand 
voorafgaand aan de bevraging dit middel meer dan drie keer gebruikten’. Voor het 

143.  Met deze toetsen gaan we na of de waargenomen verschillen te wijten zijn aan het toeval of niet (Burns & 
Bush, 2006). Als de overschrijdingskans (=p) van de gevonden t- of F-waarde kleiner is dan .05, dan beschouwen we 
onze verschillen als statistisch signifi cant. Is de p-waarde groter dan .05, dan zijn de gevonden verschillen te wijten 
aan het toeval.
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beantwoorden van de derde onderzoeksvraag worden bivariate en multivariate analy-
setechnieken gecombineerd.

4. Alcohol- en softdrugsgebruik: de cijfers

4.1 Prevalentie en incidentie

Tabel 11.1 verschaft inzicht in de prevalentie en de incidentie van het gebruik in de 
laatste maand van licht alcoholische dranken, sterkedranken en softdrugs door leer-
lingen in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs. Volgens de Brusselse JOP-monitor 
gebruikte 39.2% van de bevraagde jongeren de afgelopen maand bier, breezers, cider 
of wijn. Dat is opmerkelijk meer dan de prevalentie van het gebruik van sterkedrank 
en softdrugs (respectievelijk door 28.6% en 12.1% van de scholieren). Naar analogie 
met die prevalentie consumeerden bovendien meer jongeren meermaals, dat wil zeg-
gen: meer dan één keer, licht alcoholische dranken, dan sterkedranken en softdrugs. 
Zo heeft 28% van de totale leerlingenpopulatie de afgelopen maand meermaals bier, 
breezers, cider of wijn gedronken. Dat cijfer bedraagt respectievelijk 17% en 8% voor 
sterkedranken en softdrugs. Verder nuttigden dubbel zoveel jongeren (16.2%) meer 
dan drie keer (= regelmatig) bier, breezers, cider of wijn dan sterkedranken of soft-
drugs (respectievelijk 7.9% en 5.3% van de leerlingenpopulatie).

Tabel 11.1.  Prevalentie en incidentie van het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische dran-
ken, sterkedranken en softdrugs bij leerlingen in het Brusselse Nederlandstalige secundair 
onderwijs (in percentages).

Licht alcoholische dranken
(%)

Sterkedranken
(%)

Softdrugs
(%)

Neen 60.8 71.4 87.9

1 keer 11.2 11.7 4.1

2 keer 7.4 6.1 1.8

3 keer 4.5 2.9 1.0

Meer dan 3 keer 16.2 7.9 5.3

N 1864 1854 1859

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Indien we enkel de incidentie van de gebruikende jongeren beschouwen, blijkt dat leer-
lingen die de afgelopen maand gebruikten, dat dikwijls meer dan één keer deden.144 Zo 

144.  De cijfergegevens met betrekking tot de gebruikende groep vindt u in tabel 11.9 in de bijlage van dit 
hoofdstuk. 
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nuttigde 71% van de gebruikende jongeren meer dan eenmaal bier of een ander licht 
alcoholisch middel in de maand voorafgaand aan deze enquête. Twee vijfde van die 
jongeren deden dat zelfs meer dan drie keer. Bij de softdrugsgebruikende scholieren 
is min of meer dezelfde tendens waarneembaar. 66% van die adolescenten nuttigde 
meermaals wiet, cannabis of hasj in de maand voorafgaand aan de enquête, waarvan 
44% zelfs meer dan drie keer. In vergelijking met de andere afhankelijke variabelen 
dronken opvallend minder sterkedrankgebruikende jongeren meer dan drie keer gin, 
rum, whisky, wodka of jenever en bleef bij meer van deze jongeren, namelijk 41%, het 
gebruik beperkt tot één keer. Toch consumeerde ook in deze middelencategorie nog 
steeds meer dan de helft van die gebruikende leerlingen meer dan één keer een derge-
lijke drank tijdens de laatste maand.

4.2 Alcohol- en softdrugsgebruik naar geslacht en leeftijd

Empirisch onderzoek toont aan dat minder vrouwen dan mannen middelen gebruiken 
en als ze gebruiken, ze dat minder frequent doen (Möbius, 2009; Hibell, B., Guttorms-
son, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Thoroddur, B., Kokkervi, A. & Kraus, L., 2007; 
De Donder, 2006). Het consumptiepatroon van mannen wordt met andere woorden ge-
kenmerkt door een hogere prevalentie en incidentie. De resultaten van dit onderzoek 
bevestigen die vaststelling.145 We stellen vast dat meer jongens (43%) dan meisjes 
(38%) de afgelopen maand één of meerdere keren licht alcoholische dranken gebruik-
ten. Bij de sterkedranken is de prevalentiekloof iets kleiner. Zo dronken 33% van de 
mannelijke scholieren en 26% van de vrouwelijke leerlingen één of meerdere keren 
gin, rum, whisky, wodka en/of jenever. Ten slotte nuttigden dubbel zoveel jongens 
als meisjes wiet, cannabis of hasj in de maand voorafgaand aan de bevraging. Wat de 
incidentie betreft, toont tabel 11.2 dat beide seksegroepen frequenter licht alcoholische 
dranken nuttigden dan sterkedranken of softdrugs. Mannen gebruikten wel regelmati-
ger een van die middelen dan vrouwen. Dat is het duidelijkst indien we de incidentie 
van het softdrugsgebruik beschouwen. Zo rookten jongens in de maand voorafgaand 
aan de bevraging meer dan twee keer zo frequent wiet, cannabis of hasj dan meisjes. 
Verder consumeerden de mannelijke leerlingen regelmatiger licht alcoholische dran-
ken, gemiddeld 1.2 keer, en sterkedrank, gemiddeld .8 keer, dan hun vrouwelijke 
collega’s.

De waargenomen verschillen in het consumptiepatroon van jongens en meisjes kun-
nen op een aantal manieren verklaard worden. Een eerste potentiële verklaring vin-
den we in de werking van de controlemechanismen, die bij jongens geëxternaliseerd 
en bij meisjes geïnternaliseerd verlopen (Möbius, 2009; De Donder, 2006). Concreet 
betekent dit dat indien externe controle afwezig is, jongens sneller geneigd zijn om 

145.  Cijfergegevens inzake de prevalentie van het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische dranken, 
sterkedranken en softdrugs in percentages naar geslacht zijn weergegeven in tabel 11.10 in de bijlage.
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te drinken of cannabis te roken dan meisjes. Een tweede mogelijke verklaring betreft 
de vaststelling dat vrouwen zich bewuster zijn van de gevaren verbonden aan de 
consumptie van alcohol en illegale drugs dan mannen (Möbius, 2009). Ten derde 
schrijven mannen, meer dan vrouwen, een zekere prestige toe aan het gebruik van 
dergelijke middelen (De Donder, 2006). In die zin is alcoholgebruik voor mannen een 
bron van statusverwerving. Een volgende verklaring is geassocieerd met de eigenheid 
van de vrouwelijke genderrol. Anders dan bij mannen maakt middelengebruik, en 
dan vooral het drinken van alcohol, geen deel uit van het traditionele vrouwelijke rol-
lenpatroon dat geldt binnen onze samenleving. Die genderspecifi eke verwachtingen 
maken dat vrouwen minder geneigd zijn om te drinken dan mannen (Nolen-Hoekse-
ma & Hilt, 2006). Ten slotte kunnen ook preferentieverschillen inzake de consumptie 
van bepaalde illegale middelen een rol spelen (Eliott-Erickson, Lane & Ranson, 2009). 
Jongens verkiezen eerder het gebruik van marijuana, terwijl meisjes amfetamines en 
tranquillizers prefereren (Eliott-Erickson, Lane & Ranson, 2009). Dat kan dan mede 
verklaren waarom opvallend meer jongens softdrugs rookten dan meisjes.

Tabel 11.2.  Gemiddelde frequentie van het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische dranken, 
sterkedranken en softdrugs naar geslacht bij jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige 
secundair onderwijs.

Licht alcoholische 
dranken

Sterkedranken Softdrugs

Geslacht Man 1.22 .82 .48

Vrouw .94 .51 .19

t-toets  -3.72*** -5.24***  -6.25***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Het consumptiepatroon van leerlingen verschilt niet alleen naar geslacht, maar ook 
naar leeftijd. Een blik op de prevalentie en de incidentie van het consumptiepatroon 
per leeftijdscategorie getuigt hiervan.146 Wat de prevalentie betreft, neemt het aantal 
middelenconsumerende jongeren in elke middelencategorie stapsgewijs toe met de 
leeftijd. Zo dronk 19.5% van de 13-jarige respondenten gedurende de laatste maand 
minstens eenmaal een licht alcoholische drank, terwijl 57.6% van de 18-jarigen dat 
deed. Bij de sterkedranken stijgt het aantal laatstemaandgebruikers van 6.1% van de 
13-jarigen naar 43% van de 18-jarigen. De prevalentie van de laatstemaandconsumptie 
van softdrugs varieert tussen 1.2% van de jongste leerlingen en 15.5% van de oudste 
scholieren. Net als voor de prevalentie suggereert tabel 11.3 een lineair en stijgend ver-
band inzake de incidentie van het gebruik. Concreet betekent dit dat jongeren frequen-

146.  Cijfergegevens inzake de prevalentie van het middelengebruik naar leeftijd vindt u in tabel 11.11 in de 
bijlage van dit hoofdstuk. 
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ter licht alcoholische dranken, sterkedranken en/of softdrugs consumeren naarmate 
ze ouder worden. Zo nuttigden 13-jarigen in de maand voorafgaand aan de enquête 
gemiddeld .3 keer bier, wijn, cider of breezers; .1 keer gin, rum, jenever, wodka of 
whisky en .02 keer wiet, cannabis of hasj. 18-jarigen consumeerden gemiddeld 1.8 keer 
een licht alcoholische drank, 1.1 keer een sterkedrank en .4 keer softdrugs in diezelfde 
periode. Tussen 13 jaar en 18 jaar neemt de frequentie van het gebruik, voor elke 
afhankelijke variabele, dan trapsgewijs toe. Enkel de 15-jarigen lijken een bijzondere 
leeftijdsgroep. In die categorie observeren we een stabilisering in de gebruiksfrequentie 
van sterkedranken en softdrugs. Toch is die stabilisering niet zozeer het begin van een 
afnemend middelengebruik, maar eerder een korte tussenpoos, alvorens de stijging 
zich voortzet.

De geobserveerde relatie tussen de leeftijd en het consumptiepatroon van adolescenten 
werd al door heel wat onderzoekers bevestigd en uitgediept (Vandercammen, 2009; 
Möbius, 2009; De Donder, 2009; De Donder, 2006; Kohnstamm, 1997). Volgens enkele 
van die auteurs mediëren factoren als de mate waarin jongeren participeren in het 
uitgaansleven, het stijgende belang van leeftijdsgenoten, de toenemende drang naar 
autonomie en de verhoogde vrijheid om gedrag uit te proberen, het waargenomen stij-
gende verband (Möbius, 2009; Kohnstamm, 1997).

Tabel 11.3.  Gemiddelde frequentie van het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische dranken, 
sterkedranken en softdrugs naar leeftijd bij jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige se-
cundair onderwijs.

 
 

Licht alcoholische
dranken

Sterkedranken Softdrugs

Leeftijd 13 .32 .09 .02

14 .49 .27 .17

15 .62 .26 .11

16 .99 .66 .31

17 1.50 .80 .43

18 1.75 1.10 .44

N 1514 1509 1511

F-toets 42.54*** 30.63*** 9.39***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

4.3 Alcohol- en softdrugsgebruik naar onderwijsvorm

In de wetenschappelijke literatuur bestaat totnogtoe geen consensus over de relatie 
tussen de onderwijsvorm van leerlingen en hun alcoholgebruik. Een snelle blik op en-
kele onderzoeksrapporten getuigt hiervan. Volgens onderzoek van de Vereniging voor 
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Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) drinken jongeren uit het tso en het (d)bso 
regelmatiger alcohol dan aso-leerlingen. Verschillen in de prevalentie van de laatste 
maand naar onderwijsvorm zijn volgens die studie niet signifi cant (2010; 2006). An-
dere onderzoekers vinden wel betekenisvolle prevalentieverschillen. Zo concludeert 
Vandercammen (2009) dat meer tso-leerlingen al alcohol dronken, maar dat hun ge-
bruikende aso- en bso-collega’s regelmatiger drinken. Anders dan die rapporten ont-
kent Lombaert (2005) dan weer enige divergenties in de alcoholconsumptie naargelang 
de onderwijsvorm van adolescenten. Eenduidigheid is dus ver te zoeken en ook de 
resultaten van deze JOP-monitor dragen hier niet toe bij. In tegenstelling tot elk van 
de vermelde onderzoeken suggereert deze schoolenquête een betekenisvol stijgend en 
rechtlijnig verband tussen de onderwijsvorm van Brusselse scholieren uit de tweede 
en derde graad enerzijds en de incidentie en prevalentie van het gebruik in de laatste 
maand van licht alcoholische dranken anderzijds.147 Concreet impliceert dit dat meer 
jongeren uit de aso/kso-richting een licht alcoholische drank consumeerden dan res-
pondenten uit andere studierichtingen en dat aso-leerlingen dat bovendien regelma-
tiger deden, namelijk 1.52 keer, dan andere scholieren. Leerlingen uit het technisch 
onderwijs nuttigden op hun beurt frequenter licht alcoholische dranken dan hun col-
lega’s uit het (deeltijds) beroepsonderwijs. In de eerste graad bleken enkel de prevalen-
tieverschillen in het gebruik van bier, breezers, cider of wijn signifi cant. Meer a- dan 
b-klassers dronken in de maand voorafgaand aan de bevraging minstens eenmaal een 
licht alcoholische drank.

Wat de prevalentie betreft van de sterkedrankconsumptie, observeren we een tegen-
gestelde tendens in de verschillende graden. Zo consumeerden minder a- (11%) dan 
b-klassers (18%) minstens één keer een sterkedrank. In de tweede en derde graad 
registreerden we daarentegen een hogere prevalentie van het sterkedrankgebruik in het 
aso/kso dan in het tso of (d)bso. Incidentieverschillen bleken enkel signifi cant in de 
eerste graad. Waar respondenten uit de b-klas gemiddeld .34 keer gin, rum, jenever, 
wodka of whisky dronken, deden leerlingen uit de a-klas dat slechts .17 keer.

Meer consensus binnen het wetenschappelijk onderzoek bestaat inzake het cannabis-
gebruik van scholieren. Jongeren uit het (deeltijds) beroepsonderwijs zouden meer en 
regelmatiger softdrugs gebruiken dan leerlingen uit het algemeen of technisch secun-
dair onderwijs (VAD, 2010; De Donder, 2009; Kinable, 2006). De resultaten van deze 
JOP-monitor bevestigen die bevindingen. Zowel in de eerste als in de tweede en derde 
graad springen de grote prevalentie- en incidentieverschillen tussen het beroepsonder-
wijs en de andere richtingen in het oog. Zo rookten meer b- dan a-klassers softdrugs en 
nuttigden meer leerlingen uit het (d)bso cannabis dan leerlingen uit het tso of het aso/
kso. Consistent hiermee gebruikten b-klassers drie keer zo frequent wiet dan a-klassers 
en rookten leerlingen uit (d)bso-richtingen dubbel zo frequent cannabis dan hun col-

147.  Cijfergegevens inzake de prevalentie van het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische dranken, 
sterkedranken en softdrugs in percentages naar onderwijsvorm, vindt u in de tabel 11.12 in de bijlage van dit hoofd-
stuk.
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lega’s uit andere onderwijsrichtingen. Adolescenten uit het tso en het aso/kso rookten 
gemiddeld even regelmatig softdrugs, namelijk gemiddeld 36 keer.

Tabel 11.4.  Gemiddelde frequentie van het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische dranken, 
sterkedranken en softdrugs naar onderwijsvorm bij jongeren uit het Brusselse Nederlands-
talige secundair onderwijs.

 
 

Licht alcoholische 
dranken

Sterkedranken Softdrugs

1ste graad a-klas .39 .17 .09

b-klas .43 .34 .26

t-toets -.46 -2.53* -2.76*

2de en 3de graad aso/kso 1.52 .85 .36

tso 1.22 .83 .37

bso/dbso .97 .96 .65

F-toets 10.04*** .56 5.74***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

5. De invloed van indicatoren voor ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’

5.1 Op het al dan niet gebruik door Brusselse scholieren

In deze paragraaf bestuderen we de invloed van ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsin-
dicatoren’ op het al dan niet gebruik (Ref. cat: jongeren die in de maand voorafgaand 
aan de bevraging niet gebruikten) van licht alcoholische dranken, sterkedranken en 
softdrugs door Brusselse scholieren aan de hand van logistische regressieanalyses.148 
Dat impliceert dat we voor elke afhankelijke variabele een identiek regressiemodel 
opbouwen. Die modellen bevatten dan de controlevariabelen ‘leeftijd’, ‘geslacht’ en 
‘etnische afkomst’ en alle indicatoren voor ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ als on-
afhankelijke predictoren.149 Een opsomming en gedetailleerde omschrijving van die 
indicatoren vindt u in paragraaf 3 ‘Operationalisering van de variabelen’ in dit hoofd-
stuk.

148.  Met een logistische regressieanalyse onderzoeken we de invloed van één of meer voorspellers op een 
dichotome afhankelijke variabele. Een dichotome variabele bestaat slechts uit twee categorieën, net als in deze para-
graaf, namelijk het ‘al dan niet gebruik’ van licht alcoholische dranken, sterkedranken of softdrugs.

149.  In elk model werd gecontroleerd voor de invloed van het aantal missende antwoorden (=‘Dmissing’). 
De impact van die variabele bleek echter voor geen enkele afhankelijke variabele signifi cant en wordt dan ook niet 
gepresenteerd. Een meer precieze omschrijving en interpretatie van die variabele vindt u in hoofdstuk 1 ‘De Brusselse 
jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers).
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Tabel 11.5.  De invloed van ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ op het al dan niet gebruik 
van licht alcoholische dranken, sterkedranken en softdrugs door jongeren in het Brusselse 
Nederlandstalige secundair onderwijs (Ref. cat: jongeren die in de maand voorafgaand aan 
de bevraging niet gebruikten).

Logistische regressiemodellen151

(gestandaardiseerde β-coëffi ciënten)

Licht alcoholi-
sche dranken (β)

Sterkedranken 
(β)

Softdrugs (β)

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: vrouw) .459* .450* .707

Leeftijd 1.305*** 1.689*** 1.310***

Etnische afkomst (Ref. cat: allochtoon) 1.969*** 1.519*** 2.071***

Persoonsgebonden factoren

Zelfbeeld -.172 -.371 .103

Negatief toekomstperspectief .207 -.074 .774

Onveiligheidsgevoelens -.115 -.248 -1.148**

Schoolfactoren

Relatie met leerkracht -.301 -.527* -1.181**

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) -.198 -.148 .519

B-attest .165 .560** .559

Biservaring (Ref. cat: geen biservaring) -.664** -.539* .614

Waardeoriëntatie school -.189 .262 -.121

Gezinsfactoren

Opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van beide 
hoogopgeleid)

.671*** .345 .566

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen werkende ouder) .471* .305 -.324

Responsiviteit vader -.313 .000 .858*

Responsiviteit moeder -.423* -.456* -.211

Opvolging ouders .396* .237 .198

Subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende) .054 .084 .026

Comfort (Ref. cat: 2 of meer comfortitems) .247 -.158 .815

Buurtfactoren

Perceptie van overlast .475* .872*** 1.066***

N  892  893  892

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

150.  Bij een logistische regressie hanteren we steeds ‘listwise deletion’. Bij ‘listwise deletion’ worden respon-
denten met een ontbrekende waarde op een van de onafhankelijke variabelen, niet in de analyse opgenomen. Een 
gedetailleerdere toelichting vindt u in paragraaf 6.2 van hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, 
Roggemans & Siongers).
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Analyse van de output suggereert de voorspellende kracht van de controlevariabelen 
‘leeftijd’ en ‘etnische afkomst’. Oudere leerlingen en leerlingen van autochtone afkomst 
consumeren met andere woorden meer alcohol en softdrugs dan hun jongere en al-
lochtone collega’s. Dat allochtone jongeren minder consumeren dan andere leerlingen, 
heeft dan vooral te maken met het grote aandeel moslims in de autochtone groep én 
met de heersende culturele norm van abstinentie binnen de islam (Michalak & Trocki, 
2006; Room, 2005).151 Dat die culturele norm belangrijk is binnen de islamcultuur, 
wordt bevestigd wanneer we in een bijkomende analyse de variabele ‘etnische afkomst’ 
vervangen door een categorische variabele die moslims van niet-moslims scheidt. Uit 
die analyse blijkt immers dat het effect van het al dan niet moslim zijn, op elke afhan-
kelijke variabele sterker was dan dat van de variabele ‘etnische afkomst’.

De controlevariabele ‘geslacht’ beïnvloedt uitsluitend het alcoholgebruik van de ado-
lescenten. Jongens zijn sneller geneigd om een alcoholhoudende drank te drinken dan 
meisjes. Persoonsgebonden indicatoren spelen slechts in beperkte mate een rol. Zo blijkt 
enkel de impact van ‘onveiligheidsgevoelens’ op de cannabisconsumptie van Brusselse 
scholieren betekenisvol. In tegenstelling tot onze verwachtingen vergroot de kans dat 
jongeren wiet, cannabis of hasj roken naarmate ze zich veiliger voelen. De variabelen 
‘zelfbeeld’ en ‘negatief toekomstperspectief’ zijn geen betekenisvolle voorspellers.

Indicatoren op schoolniveau zijn betere predictoren voor het al dan niet gebruik van 
sterkedranken dan voor het al dan niet gebruik van licht alcoholische dranken of soft-
drugs. Het aantal betekenisvolle schoolfactoren in de drie regressiemodellen getuigt 
hiervan.152 De variabele ‘biservaring’ blijkt signifi cant in beide alcoholcategorieën. De 
richting van de beïnvloeding contesteert wel met onze verwachtingen. De kans dat 
bissers bier, breezers, cider of wijn en gin, rum, whisky, wodka of jenever drinken, is 
immers kleiner dan die van niet-zittenblijvers. De relatie met de leerkrachten voorspelt 
het al dan niet gebruik van sterkedranken en cannabis door jongeren. Een slechtere 
verstandhouding met de leerkrachten impliceert dan een hoger risico op het nuttigen 
van een van die middelen. Merk wel op dat die relatie veel sterker geldt voor de can-
nabisconsumptie dan voor de consumptie van sterkedranken. De indicator ‘B-attest’ 
is enkel van belang voor het al dan niet gebruik van sterkedranken. Scholieren die al 
een ‘B-attest’ kregen, gebruiken makkelijker gin, rum, whisky, wodka of jenever dan 
andere leerlingen. ‘Onderwijsvorm’ en ‘waardeoriëntatie school’ zijn in geen enkel 
model betekenisvol.

Indicatoren op gezinsniveau voorspellen hoofdzakelijk het al dan niet gebruik van licht 
alcoholische dranken en slechts in beperkte mate ook van sterkedranken en canna-
bis. Zo blijft de invloed van de gezinsfactoren ‘opleidingsniveau ouders’, ‘werksituatie 

151.  Uit de kruistabel die de frequentieverdelingen van de variabelen ‘etnische afkomst’ en ‘moslim/niet-mos-
lim’ combineert, blijkt dat 75% van de allochtone leerlingen moslim is. 

152.  De regressiemodellen met licht alcoholische dranken en softdrugs als afhankelijke variabelen bevatten 
slechts één betekenisvolle schoolfactor. Het model met sterkedranken als afhankelijke variabele bevat drie betekenis-
volle schoolfactoren, respectievelijk ‘relatie met leerkrachten’, ‘B-attest’ en ‘biservaring’. 
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ouders’ en ‘opvolging ouders’ beperkt tot het gebruik van licht alcoholische dranken. 
De richting van de beïnvloeding contesteert wel met wat we verwachten op basis van 
de ‘maatschappelijke kwetsbaarheidstheorie’. Leerlingen drinken meer bier, breezers, 
cider of wijn indien minstens een van beide ouders hoogopgeleid of werkende is en 
naarmate ze meer ouderlijke opvolging ervaren. De indicator ‘responsiviteit moeder’ 
is signifi cant in beide alcoholcategorieën. Leerlingen met een responsievere moeder 
drinken met andere woorden minder bier, breezers, cider of wijn, maar ook minder gin, 
rum, whisky, wodka of jenever dan hun collega’s. De vaderlijke responsiviteit sorteert 
een klein effect op het softdrugsgebruik. Een hogere vaderlijke responsiviteit impliceert 
een grotere kans op het gebruik van wiet, cannabis of hasj. De buurtfactor ‘perceptie 
van overlast’ speelt ten slotte in elke middelencategorie een belangrijke rol. Jongeren 
die meer overlast in hun woonbuurt percipiëren, nuttigen meer alcohol en softdrugs 
dan andere leerlingen. Dat effect is wel beduidend sterker voor softdrugs en voor ster-
kedrank dan voor licht alcoholische drank.

Een afsluitende vergelijking van de drie modellen leert dat ‘maatschappelijke kwets-
baarheidsindicatoren’ beter het al dan niet gebruik van alcohol dan van softdrugs voor-
spellen. De oorzaak van dat verschil situeert zich dan hoofdzakelijk op het niveau 
van de school en het gezin. Zo hangen schoolfactoren vooral samen met het sterke-
drankgebruik, terwijl gezinsfactoren vooral de consumptie van bier, breezers, cider of 
wijn beïnvloeden. Het cannabisgebruik wordt slechts in beperkte mate door dergelijke 
indicatoren voorspeld.

5.2 Op het regelmatige gebruik door middelengebruikende Brusselse scholieren

Uit de vorige paragraaf bleek dat een aantal ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindica-
toren’ de kans op het al dan niet gebruik van middelen beïnvloedt. In deze paragraaf 
onderzoeken we of die indicatoren ook het regelmatige gebruik van licht alcoholische 
dranken, sterkedranken of softdrugs door middelengebruikende Brusselse jongeren ver-
klaren. Hiertoe bouwen we voor elke middelencategorie een logistisch regressiemodel 
op dat gebruikende met regelmatig gebruikende jongeren vergelijkt. Onder regelmatige 
gebruikers klasseren we dan de leerlingen die in de maand voorafgaand aan de bevra-
ging meer dan drie keer licht alcoholische dranken, sterkedranken of softdrugs nuttig-
den. Onder gebruikers classifi ceren we de scholieren die in de maand voorafgaand aan 
de bevraging minstens één en maximaal drie keer een van die middelen consumeerden. 
De niet-gebruikende respondenten laten we hier dus buiten beschouwing. Consistent 
met de vorige paragaaf bevat elk regressiemodel de controlevariabelen ‘leeftijd’, ‘ge-
slacht’ en ‘etnische afkomst’ en alle indicatoren voor ‘maatschappelijke kwetsbaar-
heid’ als onafhankelijke predictoren.

Er bestaat weinig overeenstemming tussen de betekenisvolle indicatoren voor het al 
dan niet gebruik en deze voor het regelmatige gebruik. Een blik op de drie regressie-
modellen getuigt hiervan.
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Tabel 11.6.  De invloed van ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ op het regelmatige gebruik 
van licht alcoholischedranken, sterkedranken en softdrugs bij de middelengebruikende leer-
lingen in het Brusselse Nederlandstalige secundair onderwijs (Ref. cat: gebruikers).

Logistische regressiemodellen
(gestandaardiseerde β-coëffi ciënten)

Licht alcoholi-
sche dranken (β)

Sterkedranken 
(β)

Softdrugs (β)

Controlevariabelen

Geslacht (Ref. cat: vrouw) .447** .206 .946

Leeftijd 1.084*** .545 1.322

Etnische afkomst (Ref. cat: allochtoon) .430* .221 .492

Persoonsgebonden factoren

Zelfbeeld -.443* .589 -.067

Negatief toekomstperspectief .000 .108 .101

Onveiligheidsgevoelens -.223 -.629* -.713

Schoolfactoren

Relatie met leerkracht .097 -.029 -.257

Onderwijsvorm (Ref. cat: a-stroom) .254 1.307*** .256

B-attest .212 -.203 1.601**

Biservaring (Ref. cat: geen biservaring) -.071 -.258 .424

Waardeoriëntatie school .000 -.126 .580

Gezinsfactoren

Opleidingsniveau ouders (Ref. cat: geen van beide 
hoogopgeleid)

.570** .658* .626

Werksituatie ouders (Ref. cat: geen werkende ouder) .219 -.553 .445

Responsiviteit vader .269 -.041 .153

Responsiviteit moeder .091 -.219 .872

Opvolging ouders -.312 -.309 -.086

Subjectieve koopkracht (Ref. cat: voldoende) -.226 -.640* .477

Comfort (Ref. cat: 2 of meer comfortitems) -.151 -.069 .082

Buurtfactoren

Perceptie van overlast .797*** .964*** 1.161*

N  390  276  110

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Wat het regelmatige gebruik van licht alcoholische dranken betreft, behouden de drie 
controlevariabelen hun signifi cantie. Mannelijke, autochtone en oudere leerlingen zijn 
dus niet alleen meer dan hun vrouwelijke, allochtone en jongere collega’s geneigd om 
een dergelijke drank te gebruiken, maar hebben tevens meer kans om regelmatig te 
drinken. Consistent met het al dan niet gebruik spelen ook de variabelen ‘opleiding-
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sniveau ouders’ en ‘perceptie van overlast’ hier een betekenisvolle rol. Jongeren met 
minstens één hoogopgeleide ouder of met een negatievere perceptie van hun woon-
buurt ontwikkelen zich makkelijker tot gebruikers als tot regelmatige gebruikers van 
lichte alcoholhoudende dranken. Het zelfbeeld van de jongeren beïnvloedt daarente-
gen uitsluitend het regelmatige gebruik van licht alcoholische dranken. Leerlingen met 
een laag zelfbeeld lopen met andere woorden niet meer risico op het gebruik van bier, 
breezers, cider of wijn, maar ontwikkelen wel makkelijker een regelmatig consumptie-
patroon. De variabelen ‘biservaring’, ‘werksituatie ouders’, ‘responsiviteit moeder’ en 
‘opvolging ouders’ spelen hier niet langer een betekenisvolle rol.

Wat de sterkedranken betreft, beïnvloedt slechts één indicator zowel het al dan niet 
gebruik als het regelmatige gebruik, namelijk ‘perceptie van overlast’. Scholieren die in 
hun woonomgeving veel overlast percipiëren, gebruiken met andere woorden niet al-
leen makkelijker een dergelijke drank, maar ontwikkelen ook sneller een regelmatiger 
consumptiepatroon. De overige betekenisvolle predictoren, namelijk ‘onveiligheids-
gevoelens’, ‘onderwijsvorm’, ‘opleidingsniveau ouders’ en ‘subjectieve koopkracht’, 
voorspellen uitsluitend het regelmatige gebruik van jongeren. Leerlingen die zich vei-
liger voelen, die een tso- of (d)bso-richting volgen, die minstens één hoogopgeleide 
ouder hebben en die het gezinsinkomen als voldoende evalueren, drinken frequenter 
gin, rum, whisky, wodka of jenever dan hun collega’s. In tegenstelling tot het al dan 
niet gebruik zijn de controlevariabelen en de indicatoren ‘relatie met de leerkracht’, 
‘B-attest’, ‘biservaring’ en ‘responsiviteit moeder’ hier niet van belang.

Het derde regressiemodel, met het regelmatige gebruik van softdrugs als afhankelijke 
variabele, omsluit slechts twee signifi cante predictoren, namelijk ‘B-attest’ en ‘percep-
tie van overlast’. Dat impliceert dat ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ het 
regelmatige gebruik van softdrugs door adolescenten slechts minimaal beïnvloeden. 
Leerlingen die al een B-attest kregen en die meer overlast in hun woonomgeving perci-
piëren, roken frequenter wiet, cannabis of hasj dan hun medestudenten. Tot slot toont 
deze analyse dat ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ beter de prevalentie 
dan de incidentie van het middelengebruik door Brusselse scholieren voorspellen. De 
aanwezigheid van dergelijke factoren bij jongeren verhoogt bijgevolg vooral het risico 
op de initiatie van het middelengebruik, maar spelen minder een rol in de ontwikkeling 
van een regelmatig consumptiepatroon.

6. Middelengebruik en stedelijkheid

In een laatste luik gaan we na of het gebruik in de laatste maand van alcohol en soft-
drugs en enkele ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ die ermee samenhan-
gen, verschillen naargelang gradaties in grootte van steden. Hiertoe vergelijken we de 
Brusselse JOP-data met de ISRD-2-data verzameld in Gent en Aalst.
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Tabel 11.7 geeft de prevalentie- en incidentiecijfers van het gebruik in de laatste maand 
van licht alcoholische dranken, sterkedranken en softdrugs door leerlingen in het eer-
ste, tweede en derde jaar (Nederlandstalige) secundair onderwijs in Brussel, Gent en 
Aalst.153 Volgens de Brusselse JOP-monitor gebruikte 24.5% van de bevraagde jongeren 
de afgelopen maand licht alcoholische dranken. Dat is opmerkelijk minder dan in Gent 
en Aalst, waar de prevalentie respectievelijk 32.7% en 35.9% bedraagt. Bovendien 
stellen we vast dat ook het regelmatige gebruik van licht alcoholische dranken (= 
meer dan drie keer per maand) substantieel hoger ligt in beide Vlaamse steden dan in 
Brussel. Waar in Gent en Aalst respectievelijk 8.1% en 7.4% van de leerlingen regel-
matige gebruikers zijn, nuttigde slechts 4.3% van de Brusselse jongeren meer dan drie 
keer licht alcoholische dranken. Opmerkelijk is dat we voor de sterkedrankconsumptie 
een omgekeerde tendens waarnemen. De prevalentie van sterkedranken is beduidend 
hoger in Brussel (15.2%) dan in Gent en Aalst (beide 9.4%). Ook het percentage re-
gelmatige sterkedrankgebruikers ligt hoger in Brussel (2.7%) dan in Gent (.7%) en 
Aalst (1.4%). De resultaten voor softdrugs liggen in lijn met die voor sterkedranken. 
Zo gebruikte 6.4% van de Brusselse leerlingen softdrugs in de laatste maand. Dat 
is dubbel zoveel als het aantal cannabisgebruikende jongeren in Gent en Aalst. Ook 
het percentage regelmatige gebruikers ligt hoger in Brussel dan in de Vlaamse steden 
(2.6% versus respectievelijk .9% en .7%). Ten slotte geldt voor elke stad dat het aantal 
softdrugsgebruikers lager is dan het aantal sterkedrankgebruikers en dat de prevalentie 
van sterkedrank op haar beurt lager is dan die van licht alcoholische dranken.

Tabel 11.7.  Prevalentie en incidentie van het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische dranken, 
sterkedranken en softdrugs bij leerlingen uit het Brusselse Nederlandstalige secundair onderwijs 
en leerlingen uit het secundair onderwijs in de steden Gent en Aalst (in percentages).

Licht alcoholische dranken Sterkedranken Soft drugs

Brussel Gent Aalst Brussel Gent Aalst Brussel Gent Aalst

Neen 75.5 67.3 64.1 84.8 90.6 90.6 93.6 97.0 97.0

1 keer 11.6 10.6 12.7 9.4 4.5 4.7 1.7 0.9 1.6

2 keer 5.7 10.3 11.5 2.5 2.9 2.1 1.5 1.1 0.7

3 keer 3.0 3.8 4.3 0.6 1.3 1.2 0.6 0.2 0.0

Meer dan 3 keer 4.3 8.1 7.4 2.7 0.7 1.4 2.6 0.9 0.7

N 927 556 418 920 555 426 923 563 436

Missing 385 25 22 391 26 14 388 18 4

Bron: JOP-monitor Brussel (2010) en ISRD-2 (2007).

Vervolgens onderzoeken we door middel van logistische regressieanalyses of bepaalde 
‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ al dan niet sterker spelen in Brussel dan 

153.  Aangezien de ISRD-2-data enkel de leerlingengroep uit de eerste drie jaar van het secundair onderwijs 
bevraagt, werd eenzelfde selectie toegepast op de Brusselse JOP-data. 
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in Gent of Aalst. Met het oog op die vergelijking gingen we op zoek naar indicatoren 
van ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ die in beide datasets aanwezig zijn. Uiteindelijk 
selecteerden we de controlevariabelen ‘geslacht’, ‘leeftijd’ en ‘etnische afkomst’ en 
de ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ ‘onderwijsvorm’, ‘biservaring’, op-
leidingsniveau ouders’, ‘werksituatie ouders’ en ‘perceptie van overlast’ als onafhanke-
lijke variabelen. Tabel 11.8 geeft de gestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten voor het 
al dan niet gebruik van lichte alcoholische dranken, sterkedranken en softdrugs. Uit de 
analyses blijkt alvast dat er weinig evidentie is dat de onderzochte ‘maatschappelijke 
kwetsbaarheidsindicatoren’ sterker of anders spelen in Brussel dan in Gent of Aalst.

In een eerste analyse bestudeerden we het effect van de opgenomen indicatoren op het 
al dan niet gebruik. Wat de controlevariabelen betreft, is ‘leeftijd’ de meest consistente 
predictor, terwijl ‘geslacht’ slechts in beperkte mate een effect sorteert. We merken 
verder op dat jongeren van allochtone afkomst minder alcohol of softdrugs gebruiken 
dan autochtone jongeren. Dat geldt voor licht alcoholische dranken, sterkedranken en 
softdrugs bij de Brusselse leerlingen, maar slechts voor de alcoholcategorieën bij de 
Gentse leerlingen en enkel voor licht alcoholische dranken bij de Aalsterse leerlingen. 
Consistent met eerdere analyses speelt de onderwijsvorm in geen van de drie steden 
een signifi cante rol. Biservaring is zowel in Gent als in Brussel van belang. De richting 
van de beïnvloeding varieert echter naargelang de stad. Daar waar in Brussel zittenblij-
vers meer licht alcoholische dranken drinken dan hun collega’s, drinken Gentse bissers 
minder sterkedranken dan niet-zittenblijvers. De gezinsgerelateerde risicofactor ‘werk-
situatie ouders’ is relevant voor het al dan niet gebruik van licht alcoholische dranken 
door leerlingen uit Brussel en Gent, maar niet in Aalst.154 De buurtfactor ‘perceptie van 
overlast’ blijkt in elke stad een betekenisvolle predictor van het alcohol- en softdrugs-
gebruik van jongeren. Jongeren die meer overlast percipiëren in hun woonbuurt, nut-
tigen ook meer alcohol en softdrugs. Wanneer we de drie steden met elkaar vergelijken 
per categorie van alcohol- en softdrugsgebruik, kunnen we echter weinig conclusies 
trekken. Bij licht alcoholische dranken merken we op dat ‘perceptie van overlast’ het 
grootste effect heeft in Aalst, bij sterkedranken blijkt dat effect het grootst te zijn in de 
steden Brussel en Aalst, en bij softdrugs in de steden Brussel en Gent.

In een laatste analyse onderzochten we de verschillen in het effect van ‘maatschappe-
lijke kwetsbaarheidsfactoren’ op het regelmatige gebruik van licht alcoholische dran-
ken naargelang de stad waarin de leerlingen les volgen. Uit die analyses blijkt dat enkel 
de ‘perceptie van overlast’ een signifi cante predictor is, terwijl alle andere risicofacto-
ren geen rol meer spelen. Voor sterkedranken en softdrugs werden die vergelijkende 
analyses op incidentie niet uitgevoerd aangezien de steekproefgroottes hier te klein zijn 
om betrouwbare resultaten te genereren.

154.  ‘Opleidingsniveau ouders’ bleek over de verschillende analyses heen geen signifi cante predictor te zijn. 
Gezien die bevinding en vanwege het grote aantal missings op die variabele werd de indicator uit de verdere analyses 
geweerd.
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7. Besluit

In dit hoofdstuk bestudeerden we het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische 
dranken, sterkedranken en softdrugs door leerlingen in het Brusselse Nederlandstalige 
secundair onderwijs. De belangrijkste resultaten zetten we hier nog even op een rij.

In eerste instantie beschreven we de prevalentie en incidentie van het gebruik in de 
laatste maand door Brusselse scholieren. Consistent met de verwachtingen nuttigden 
substantieel meer leerlingen licht alcoholische dranken (40%) dan sterkedranken 
(29%) of softdrugs (12%). Een blik op de incidentie toont een gelijkaardige tendens. 
Zo dronk een op de zes leerlingen in de maand voorafgaand aan de bevraging regel-
matig bier, breezers, cider of wijn. Minder leerlingen, respectievelijk 8% en 5.5%, nut-
tigden regelmatig sterkedranken of softdrugs gedurende die periode. Die cijfers an sich 
zeggen echter niet veel. Om die reden vergeleken we het alcohol- en softdrugsgebruik 
van de Brusselse scholieren uit de eerste drie jaar van het secundair onderwijs met data 
verzameld in Gent en Aalst. Dat leidde tot een dubbele conclusie. Enerzijds toonde die 
vergelijking dat minder Brusselse scholieren licht alcoholische dranken consumeerden 
en dat ze dat ook minder frequent doen dan hun Vlaamse collega’s. Anderzijds sug-
gereerde die analyse een substantieel hogere prevalentie en incidentie van het gebruik 
in de laatste maand van sterkedranken en softdrugs bij de Brusselse leerlingen. Gezien 
het gebruik van licht alcoholische dranken door jongeren meer maatschappelijk aan-
vaard is (en in die zin een niet zo problematisch karakter heeft) dan de consumptie van 
sterkedrank en cannabis, zijn het vooral de geobserveerde prevalentie- en incidentie-
verschillen met betrekking tot het sterkedrank- en softdrugsgebruik die onze aandacht 
trekken.156 De sociaal-economische situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
biedt dan een mogelijke verklaring voor die geobserveerde verschillen.157 Zo ligt het 
percentage achtergestelde wijken in onze hoofdstad veel hoger dan in beide Vlaamse 
steden (Kesteloot, 2007). Bovendien illustreert de Welzijnsbarometer (2010) de hoge 
concentratie van armoede in de Brusselse grootstad. Gezien die hogere concentratie 
van kansarme wijken én gegeven de hogere prevalentie en incidentie van de consump-
tie in de laatste maand van sterkedranken en softdrugs bij de Brusselse leerlingen, 
kunnen we vermoeden dat het (regelmatige) gebruik van sterkedranken en softdrugs 
zich meer concentreert in die achtergestelde buurten. Verder onderzoek hieromtrent is 
echter noodzakelijk.

Bijkomend bekeken we de verschillen in het consumptiepatroon naargelang het ge-
slacht, de leeftijd en de onderwijsvorm van de respondenten. Uit die analyse bleek 

156.  Dat de consumptie van licht alcoholische dranken door adolescenten meer maatschappelijk aanvaard is 
dan het gebruik van sterkedranken of softdrugs, wordt onder meer geïllustreerd in de wetgeving. Waar de leeftijds-
grens voor het schenken en verkopen van licht alcoholische dranken op 16 jaar ligt, ligt die grens op 18 jaar voor het 
schenken of verkopen van sterkedranken (VAD, n.d.). Het bezit en gebruik van cannabis door minderjarigen zijn in 
alle omstandigheden verboden (VAD, n.d.). 

157.  Een uitgebreide beschrijving van de socio-economische situatie in Brussel vindt u in hoofdstuk 1 ‘De Brus-
selse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers).
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allereerst dat minder meisjes dan jongens licht alcoholische dranken, sterkedranken 
of softdrugs nuttigden. Bovendien lag ook de gebruiksfrequentie substantieel lager bij 
vrouwen. Wat de leeftijd betreft, namen de prevalentie en incidentie van de consump-
tie in de laatste maand tussen 13 en 18 jaar trapsgewijs toe. Hoe ouder de leerlingen 
worden, hoe meer scholieren in de maand voorafgaand aan de bevraging een van de 
bevraagde middelen nuttigden en hoe regelmatiger ze dat deden. Die resultaten sluiten 
aan bij de bevindingen uit Vlaams onderzoek (Kinable, 2010). Ten slotte observeerden 
we betekenisvolle divergenties naargelang de onderwijsvorm van Brusselse scholieren. 
Vooral de waargenomen incidentieverschillen in het sterkedrank- en softdrugsgebruik 
tussen het (deeltijds) beroepsonderwijs en de andere onderwijsvormen trekken onze 
aandacht. In de eerste graad nuttigden jongeren uit de b-klas dubbel zo frequent sterke-
drank en driemaal regelmatiger cannabis dan hun collega’s uit de a-klas. In de tweede 
en derde graad rookten leerlingen uit (d)bso-richtingen tweemaal zo frequent wiet, 
cannabis of hasj dan leerlingen uit andere onderwijsrichtingen. Gezien de oververte-
genwoordiging van kansengroepen in het (deeltijds) beroepsonderwijs (Nicaise, 2008) 
bevestigt die vaststelling het eerder geopperde vermoeden dat het gebruik van sterke-
dranken en vooral van softdrugs door Brusselse leerlingen meer geconcentreerd is bij 
maatschappelijk achtergestelde jongeren.

In de hoop meer inzicht te krijgen in het vermoede verband tussen het consumptiepa-
troon van Brusselse leerlingen en de problematiek van maatschappelijke achterstelling, 
onderzochten we het effect van ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ op het 
al dan niet gebruik en het regelmatige gebruik van licht alcoholische dranken, sterke-
dranken en softdrugs door jongeren in het Brusselse Nederlandstalige secundair onder-
wijs. Hoewel de ‘maatschappelijke kwetsbaarheidstheorie’ op empirische evidentie kan 
rekenen met betrekking tot persisterend delinquent gedrag (Vettenburg, 1988; Vetten-
burg, Walgrave & Van Kerckvoorde, 1984), blijkt uit onze analyses dat dit veel minder 
het geval is voor de relatie met alcohol- en softdrugsgebruik. Enkele indicatoren, name-
lijk ‘negatief toekomstperspectief’, ‘waardeoriëntatie school’ en ‘comfort’, hangen im-
mers, in tegenstelling tot wat andere auteurs suggereren (Haase, 2010; Eliott-Erickson, 
Lane & Ranson, 2009; Hawkins et al., 1992), op geen enkele wijze samen met de mid-
delenconsumptie door die jongeren. Andere variabelen zoals ‘onveiligheidsgevoelens’, 
‘biservaring’, ‘opleidingsniveau en werksituatie van de ouders’, ‘opvolging ouders’ en 
‘responsiviteit vader’ sorteren wel een effect, maar de richting van de beïnvloeding 
contesteert met de verwachtingen vanuit de ‘maatschappelijke kwetsbaarheidstheorie’ 
(Vettenburg, 1988). Voor de variabelen ‘zelfbeeld’ en ‘subjectieve koopkracht’ ontbreekt 
het aan empirische evidentie om ze als relevante risicofactoren te beschouwen. De 
‘maatschappelijke kwetsbaarheidsfactoren’ die persisterende delinquentie verklaren, 
zijn met andere woorden niet van invloed op het middelengebruik van jongeren. Mo-
gelijk is die beperkte verklaringskracht te duiden vanuit de afbakening van wat al dan 
niet maatschappelijk aanvaard is. Daar waar persisterend delinquent gedrag duidelijk 
een label van ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ draagt, is dat minder het geval voor 
het alcohol- en softdrugsgebruik, zoals in deze studie gemeten. De wijze waarop we 
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‘regelmatig’ gebruik (en prevalentie) in dit hoofdstuk conceptualiseerden, kan immers 
bezwaarlijk als problematisch bestempeld worden. Hoewel dat louter een empirische 
vraag is, is het mogelijk dat die ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ pas echt 
belangrijk worden bij middelengebruik dat meer als problematisch wordt beschouwd. 
Verder onderzoek hieromtrent is echter noodzakelijk.

Ondanks de bevinding dat niet alle ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ een 
verklaring bieden voor het al dan niet of het regelmatige gebruik door Brusselse jon-
geren, mogen we niet concluderen dat dit middelengebruik geheel losstaat van ‘maat-
schappelijke kwetsbaarheid’. Uit de analyses bleek immers de voorspellende kracht 
van de buurtfactor ‘perceptie van overlast’. Jongeren die meer overlast percipiëren in 
hun woonomgeving, hebben niet alleen meer kans om alcohol of softdrugs te nuttigen, 
maar ontwikkelen ook sneller een regelmatig consumptiepatroon. Die vaststelling doet, 
aansluitend bij de bevindingen uit de eerste onderzoeksvraag, vermoeden dat vooral 
de jongeren die wonen in achtergestelde buurten, meer en regelmatiger middelen nut-
tigen. Verder suggereren ook de geobserveerde effecten van de variabelen ‘responsivi-
teit moeder’, ‘relatie met leerkrachten’, ‘onderwijsvorm’ en ‘B-attest’ het bestaan van 
een mogelijke relatie tussen het middelengebruik van jongeren en een zekere mate 
van achterstelling. Elk van die variabelen indiceert immers ten dele ‘maatschappelijke 
kwetsbaarheid’ (Vettenburg, 1988). Tot slot speelden ‘maatschappelijke kwetsbaar-
heidfactoren’ niet anders in steden van verschillende grootte. In elke stad bleken met 
andere woorden min of meer dezelfde risicofactoren van belang.

Hoe dan ook noodzaken de waargenomen resultaten extra aandacht voor de aanpak 
en preventie van en het onderzoek naar het middelengebruik door jongeren die leven 
en les volgen in grootsteden en achtergestelde wijken. Niet alleen individuele factoren 
maar ook de contextuele factoren (zoals buurtoverlast) dienen hierbij in rekening te 
worden genomen.
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8. Bijlagen

Tabel 11.9.  Incidentie van het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische dranken, sterkedran-
ken en softdrugs bij de gebruikende jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige secundair 
onderwijs (in percentages).

  Licht alcoholische dranken
(%)

Sterkedranken
(%) 

Softdrugs
(%) 

Incidentie 1 keer 28.63 40.94 33.78

2 keer 18.77 21.13 14.67

3 keer 11.37 10.19 8.00

Meer dan drie keer 41.23 27.74 43.55

N 730 530 225

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 11.10.  Prevalentie van het gebruik in de laatste maand van licht alcoholische dranken, sterkedran-
ken en softdrugs naar geslacht bij jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige secundair 
onderwijs (in percentages).

Licht alcoholische dranken
(%)

Sterkedranken
(%)

Softdrugs
(%)

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Neen 56.75 62.04 67.13 74.33 83.08 91.71

Minstens één keer 43.25 37.96 32.87 25.67 16.92 8.29

N 793 943 788 939 792 941

Pearson Chi-Square 4.870*  10.805***  29.832***

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 11.11.  Percentage Brusselse jongeren die gedurende de laatste maand minstens eenmaal licht 
alcoholische dranken, sterkedranken en softdrugs gebruikten per leeftijdscategorie.

Licht alcoholische dranken
(%)

Sterkedranken
(%)

Softdrugs
(%)

Leeftijd
 
 
 
 
 

13 19.5 6.1 1.2

14 24.0 14.6 5.8

15 32.1 15.3 5.2

16 40.1 32.9 14.7

17 52.6 37.8 17.9

18 57.6 43.0 15.5

N 1549 1507 1512

Pearson Chi-Square 120.78*** 146.73*** 67.23***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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Tabel 11.12.  Percentage Brusselse jongeren die gedurende de laatste maand minstens eenmaal 
licht alcoholische dranken, sterkedranken en softdrugs gebruikten naar onderwijsvorm.

Licht alcoholische dranken
(%)

Sterkedrank
(%)

Softdrugs
(%)

1ste graad
 

a-klas 21.47 10.86 3.48

b-klas 17.72 18.04 10.19

Pearson Chi-Square 12.48* 16.293** 13.16*

2de en 3de graad aso/kso 55.6 39.0 15.2

tso 43.2 33.7 12.0

bso/dbso 33.0 34.7 21.8

Pearson Chi-Square  40.43*** 20.76** 24.79**

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 11.13. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘zelfbeeld’.

Items Ladingen

Algemeen genomen voel ik me eigenlijk een mislukking .527

Ik vind mezelf best OK .800

Ik vind dat ik trots kan zijn op wie ik ben .836

Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb .798

Eigenwaarde 2.25

Verklaarde variantie 56.33%

Cronbach α .700

Tabel 11.14. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘negatief toekomstperspectief’.

Items Ladingen

Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos .655

Ik ben er zeker van dat mij een schitterende toekomst te wachten staat .530

Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb .785

Ik kijk vol verwachting uit naar de toekomst .534

Ik zie mijn toekomst vaak somber in .775

Eigenwaarde 2.21

Verklaarde variantie 44.25%

Cronbach α .679
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Tabel 11.15. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘onveiligheidsgevoelens’

Items Ladingen

Het is vandaag de dag onveilig om kinderen alleen op straat te laten .583

Uit angst dat er mij iets overkomt, durf ik ’s avonds niet meer alleen op straat te komen .743

’s Avonds moet je op straat extra voorzichtig zijn .757

De laatste jaren zijn de straten onveiliger geworden .756

De politie is niet meer in staat om ons nog te beschermen tegen criminelen .550

Uit angst om overvallen te worden, durf ik niet in bepaalde wijken te komen .741

In deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige luxe .614

’s Avonds en ’s nachts durf ik niet alleen thuis te blijven .461

Eigenwaarde 3.48

Verklaarde variantie 43.47%

Cronbach α .807

Tabel 11.16. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘relatie met leerkrachten’.

Items Ladingen

Ik ben tevreden over de contacten met de leerkrachten .754

Mijn leerkrachten nemen me niet serieus .580

De meeste leerkrachten zijn bereid om met mij te praten als mij iets niet bevalt .776

Ik kan openlijk mijn mening geven, ook als die verschilt van die van de leerkrachten .688

Eigenwaarde 1.98

Verklaarde variantie 48.47%

Cronbach α .651

Tabel 11.17. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘waardeoriëntatie school’.

Items Ladingen

Naar school gaan is nuttig omdat je er heel wat kunt bijleren .776

Naar school gaan is nuttig omdat het je latere kansen op werk vergroot .81

Naar school gaan is nuttig omdat je dan later een persoon met veel aanzien en macht kan 
worden

.646

Naar school gaan is nuttig omdat je er beter leert nadenken .719

Naar school gaan is nuttig omdat je dan een diploma kan behalen .766

Naar school gaan is nuttig omdat je dan later veel geld kan verdienen .678

Eigenwaarde 3.24

Verklaarde variantie 53.97%

Cronbach α .816
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Tabel 11.18. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘responsiviteit vader’.

Items Ladingen

Mijn vader helpt mij goed als ik het moeilijk heb .801

Als ik ergens over pieker of verdrietig ben, dan begrijpt mijn vader wat er aan de hand is .864

Als het niet zo goed gaat met mij, dan lukt het mijn vader om mij te troosten .867

Als ik met mijn vader over mijn problemen praat, dan helpt hij mij echt .860

Mijn vader weet precies wanneer ik het ergens moeilijk mee heb .858

Als ik verdrietig ben of ergens mee zit, dan heeft mijn vader dat in de gaten .821

Ik kan goed met mijn vader praten over alles .811

Mijn vader weet heel goed wat ik wil of voel .833

Eigenwaarde 5.64

Verklaarde variantie 70.53%

Cronbach α .940

Tabel 11.19. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘responsiviteit moeder’.

Items Ladingen

Mijn moeder helpt mij goed als ik het moeilijk heb .832

Als ik ergens over pieker of verdrietig ben, dan begrijpt mijn moeder wat er aan de hand is .901

Als het niet zo goed gaat met mij, dan lukt het mijn moeder om mij te troosten .899

Als ik met mijn moeder over mijn problemen praat, dan helpt zij mij echt .877

Mijn moeder weet precies wanneer ik het ergens moeilijk mee heb .878

Als ik verdrietig ben of ergens mee zit, dan heeft mijn moeder dat in de gaten .833

Ik kan goed met mijn moeder praten over alles .809

Mijn moeder weet heel goed wat ik wil of voel .842

Eigenwaarde 5.91

Verklaarde variantie 73.84%

Cronbach α .949

Tabel 11.20. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘opvolging ouders’.

Items Ladingen

Mijn vader vraagt altijd waar ik naartoe ga als ik uitga .640

Mijn vader vraagt waar ik mijn geld aan uitgeef .724

Mijn vader wil weten wie mijn vrienden zijn .714

Mijn moeder vraagt altijd waar ik naartoe ga als ik uitga .692

Mijn moeder vraagt waar ik mijn geld aan uitgeef .741

Mijn moeder wil weten wie mijn vrienden zijn .726
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Items Ladingen

Eigenwaarde 3.00

Verklaarde variantie 50.00%

Cronbach α .798

Tabel 11.21. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘perceptie van overlast’.

Items Ladingen

Gevels van woningen, deuren, enz. zijn met verf beklad (graffi ti) .725

Op het voetpad en de pleintjes ligt veel afval .757

Buurtbewoners maken ruzie met elkaar op straat .787

Mensen worden lastiggevallen of bedreigd op straat .839

Bus-, tram- of metrohokjes die vernield zijn .791

Iemand verkoopt drugs (hasj, wiet, ...) op straat .720

Eigenwaarde 3.57

Verklaarde variantie 59.44%

Cronbach α .862





12. De onveilige hoofdstad!? Buurtbeleving en 
onveiligheidsgevoelens in Brussel

Diederik Cops en Johan Put

1. Inleiding

In het voorjaar van 2010 laaide naar aanleiding van een reeks spectaculaire gebeur-
tenissen het veiligheidsdebat in Brussel weer zeer sterk op.158 Terug van (niet lang) 
weggeweest, want het debat over de (on)veiligheidssituatie in Brussel komt met de 
regelmaat van de klok op de politieke en maatschappelijke agenda. Steeds meer Brus-
selse buurten lijken in een neerwaartse spiraal van toenemende onleefbaarheid en 
onveiligheid terecht te komen en worden bijna gelijkgesteld met hoge niveaus van 
overlast, criminaliteit en (gevoelens van) onveiligheid. In deze debatten vervullen jon-
geren een centrale rol; in vele gevallen worden zij als een belangrijke oorzaak voor de 
toenemende onleefbaarheid en onveiligheid ervaren. De wijze waarop jongeren zelf de 
eigen (sociale en fysieke) woonomgeving beleven en zich onveilig voelen, blijft echter 
onderbelicht. In tegenstelling tot volwassenen is die nabije publieke ruimte voor jonge-
ren niet louter een middel, maar evenzeer een doel op zich (Ponsaers, 2007). De eigen 
buurt vervult voor hen meer dan louter een transitfunctie (als verplaatsingsruimte van 
de ene locatie naar de andere), maar dient eveneens voor het ontmoeten van peers en 
het verwerven van autonomie en een sociale identiteit (Cahill, 2000; Dallago et al., 
2009). De bedoeling van dit hoofdstuk is om na te gaan hoe Brusselse adolescenten 
hun woonomgeving ervaren en in welke mate ze zich onveilig voelen. Daarnaast trach-
ten we ook de onderlinge relatie tussen beide factoren bloot te leggen; vooral vanuit 
het sociale-desorganisatieperspectief wordt een belangrijke invloed toegeschreven aan 
buurtkenmerken op de ontwikkeling van onveiligheidsgevoelens.

158.  Met name in januari 2010 gebeurden een reeks spectaculaire overvallen waarbij zware wapens werden 
gebruikt, waren er verschillende gevallen van geweld tegen politieagenten en vonden in bepaalde wijken rellen tussen 
de politie en allochtone jongeren plaats. Als gevolg hiervan domineerde het veiligheidsprobleem in Brussel gedurende 
enkele weken de nationale media. 
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2. Sociale (des)organisatie, overlast en onveiligheidsgevoelens

2.1 Sociale relaties in de woonbuurt

Aandacht voor de invloed van de (sociale en fysieke) omgeving op het onveiligheids-
gevoel gaat voornamelijk terug op de sociale-desorganisatietheorie (Shaw & McKay, 
1942), die meer recente sociaalecologische benaderingen omtrent de ontwikkeling van 
onveiligheidsgevoelens en criminaliteit sterk heeft beïnvloed.159 Sociale desorganisatie 
verwijst hierbij naar “the inability of a community structure to realize the common 
values of its residents and maintain effective social controls” (Sampson & Groves, 1989, 
p. 777).160 Vanuit deze benadering wordt verondersteld dat een zekere mate van sociale 
cohesie en sociale controle als een belangrijke buffer fungeren tegen de verdere des-
organisatie van de buurt en zo ook tegen onveiligheidsgevoelens (Pleysier, 2010). Met 
de jaren is een grote diversiteit van concepten met het onveiligheidsgevoel in verband 
gebracht: sociale cohesie, sociale controle, sociale isolatie, buurtbetrokkenheid, sociale 
integratie, enzovoort blijken in talrijke studies het onveiligheidsgevoel te beïnvloeden 
(Hale, Pack & Salked, 1994; De Hart, 2002).161

Vanuit dit sociale-desorganisatieperspectief wordt ook een belangrijke rol toegekend 
aan zogenaamde exogene factoren, of de structurele kenmerken van de buurt. Hieron-
der worden factoren als economische deprivatie in de buurt, de residentiële stabiliteit 
en etnische heterogeniteit begrepen. Deze objectieve buurtfactoren zouden de mate 
van sociale (des)organisatie bepalen en zo een rechtstreeks effect hebben op het onvei-
ligheidsgevoel van de bewoners. Voor de Brusselse context hebben deze factoren een 
grote relevantie; verschillende buurten kennen een hoge werkloosheidsgraad en bo-
vendien is een groeiend aantal Brusselaars van vreemde origine, met momenteel meer 
dan de helft van de Brusselse bevolking van buitenlandse afkomst (zie hoofdstuk 1 ‘De 
Brusselse jeugd onderzocht’, Elchardus, Roggemans & Siongers). De mate van etnische 
heterogeniteit “is thought potentially to thwart a community’s ability to achieve con-
sensus and consequently will contribute to social disorganization” (Hale et al., 1994, p. 
218). Wat de invloed hiervan op het onveiligheidsgevoel betreft, vonden verschillende 
studies dat de objectieve etnische samenstelling van de buurt wel degelijk een effect 
bleek uit te oefenen, waarbij onveiligheidsgevoelens hoger waren in etnisch hetero-
gene buurten (Covington & Taylor, 1991; Hale et al., 1994). Recentere analyses sug-

159.  Een meer pragmatische reden voor de grote aandacht voor de invloed van buurtkenmerken is het feit dat 
de traditionele veronderstelde relatie tussen slachtofferschap, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens empirisch zwak 
bleek, met een zoektocht naar alternatieve verklaringen als gevolg (Hale, 1996).

160.  In de klassieke benadering lag de focus in essentie op de concentratie van delinquente jongeren, maar 
sinds de herwonnen aandacht voor deze invalshoek gaat de aandacht ook naar ruimtelijke concentraties van overlast, 
slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens (Hardyns, Pleysier & Pauwels, 2010).

161.  Overigens vinden sommige studies een positief verband tussen deze variabelen, waarbij een sterkere soci-
ale cohesie samen blijkt te hangen met een hoger onveiligheidsgevoel. Sterkere sociale banden zouden de verspreiding 
van informatie over lokale criminaliteit en slachtofferschap van andere buurtbewoners versterken, met de verhoging 
van het eigen onveiligheidsgevoel als gevolg (Covington & Taylor, 1991). 
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gereren dat eerder dan de objectieve samenstelling vooral de subjectieve perceptie van 
de etnische samenstelling van de buurt van belang zou zijn (Skogan, 1995; Chiricos, 
Hogan & Gertz, 1997). Niet zozeer de effectieve mate van etnische heterogeniteit is van 
belang, wel de mate waarin buurtbewoners zelf deze mate van etnische heterogeniteit 
inschatten. Ook op een breder maatschappelijk niveau valt overigens een steeds meer 
uitgesproken link tussen etniciteit en (on)veiligheid waar te nemen; de multiculturele 
samenleving in het algemeen en allochtonen in het bijzonder worden vanuit bepaalde 
politieke en populaire discours in toenemende mate in termen van onveiligheid be-
naderd, waardoor het (on)veiligheidsvraagstuk steeds meer gekleurd wordt (Garland, 
2001; Boutellier, 2002).

2.2 Overlast als stedelijk probleem

Ook de invloed van overlast staat centraal in de buurtgerichte verklaring van het onvei-
ligheidsgevoel. Overlast verwijst naar die aspecten in de sociale en fysieke omgeving 
die niet als dusdanig strafbaar zijn, maar wel ervaren worden als inbreuken op de 
omgeving en de persoonlijke integriteit; dergelijke fenomenen worden gezien als ‘early 
warnings’ voor meer ernstige vormen van criminaliteit (Hale, 1996). De vaststelling dat 
deze fenomenen veel meer dan criminaliteit een invloed uitoefenen op het onveilig-
heidsgevoel, bleek bovendien voldoende om er ruime aandacht aan te schenken. Een 
dominante verklaring hiervoor is de ‘broken windows’-benadering (Wilson & Kelling, 
1982). Het uitgangspunt hiervan is een lineaire causale sequentie, waarbij niet-aange-
pakte overlast in de buurt tot een afname van de informele sociale controle en sociale 
cohesie leidt, wat op zijn beurt een verhoging van de criminaliteit en het onveiligheids-
gevoel tot gevolg heeft.162 Ondanks een gebrek aan empirische bewijzen163 voor het be-
staan van een dergelijke negatieve spiraal blijft er vooral vanuit beleidsmatig oogpunt 
een sterke aantrekkingskracht uitgaan van de heldere en eenduidige consequenties van 
deze theorie om het onveiligheidsgevoel en de onleefbaarheid van stedelijke buurten 
terug te dringen. Vooral de vaststelling dat zo goed als alle studies een (sterk) effect 
van dergelijke fenomenen op het onveiligheidsgevoel bevestigden, is een belangrijke 
verklaring voor het blijvende succes van de ‘broken windows’-premisse. Meer recente 
studies suggereren dat het de subjectieve perceptie van de aanwezigheid van overlast is 
die een sterke invloed op het onveiligheidsgevoel uitoefent (Sampson & Raudenbusch, 

162.  Analoog hieraan spreekt Skogan (1990) van een ‘spiral of decline’, in gang gezet door niet-aangepakte 
overlast. Een onmiddellijke en kordate aanpak van overlast in de buurt is, aldus Skogan, noodzakelijk om het verder 
afglijden van buurten te voorkomen. Dat maakt overigens duidelijk dat ook deze benaderingen nauw gerelateerd zijn 
aan het sociale-desorganisatieperspectief, waarbij de aanwezigheid van overlast een invloed heeft op de mate waarin 
buurten zich sociaal kunnen organiseren. 

163.  Taylor (2000) vindt op basis van longitudinale data slechts weinig tot geen bewijs voor het bestaan van 
een dergelijke causale relatie tussen overlast, angst en criminaliteit. Ook Harcourt (2001) en Sampson en Raudenbusch 
(1999, 2004) weerleggen de centrale veronderstellingen van de ‘broken windows’-stelling.
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1999, 2004; Reisig & Parks, 2000).164 Het ‘signal crimes and disorder’-perspectief (In-
nes, 2004) helpt begrijpen waarom bepaalde feiten meer dan andere als problematisch 
worden ervaren en waarom er (grote) verschillen bestaan in de perceptie van overlast 
tussen individuen die in dezelfde buurt wonen. Het is de symbolische waarde van 
feiten, zoals rommel op straat, verloedering, drugsgebruik, geluidsoverlast, ..., en met 
name de interpretatie die individuen eraan geven vanuit de ervaren bedreiging van de 
eigen veiligheid, die ertoe leiden dat bepaalde fenomenen als een grotere bedreiging 
voor de lokale veiligheid worden ervaren dan meer ernstige vormen van criminaliteit 
(Jackson, 2004). De interpretatie van ambigue fenomenen als overlast is met andere 
woorden geen moreel neutraal gegeven, maar wordt ingegeven door bredere persoon-
lijke overtuigingen over de teloorgang van de buurt en de bredere maatschappij. Van 
belang is daarom niet zozeer het objectieve aantal ‘broken windows’ in een buurt, 
maar de relatie van het individu met die buurt en de mensen die er wonen.

Algemeen genomen kan worden gesteld dat een breed scala van buurtkenmerken aan 
de totstandkoming van onveiligheidsgevoelens wordt gelinkt; de wijze waarop al deze 
variabelen onderling samenhangen, is echter veel minder duidelijk (Pleysier, 2010). 
Een bijkomend probleem is dat deze begrippen op diverse wijzen geoperationaliseerd 
worden en dat ermee verwante concepten gebruikt worden, “wat nogal eens tot con-
ceptuele onduidelijkheid leidt” (De Hart, 2002, p. 15). Dit is een onvermijdelijk gevolg 
van de atheoretische benadering die het onderzoek naar onveiligheidsgevoelens tradi-
tioneel kenmerkt en waarbij de keuze van de opgenomen variabelen wordt gestuurd 
door beschikbaarheid in plaats van door theoretische overwegingen.165 Een doordachte 
theoretische onderbouwing is bijgevolg een noodzakelijke voorwaarde om een echte 
meerwaarde van het gevoerde onderzoek te creëren. In combinatie met het recente 
pleidooi binnen deze onderzoekstraditie om het perspectief van de actor centraal te 
stellen (Jackson, 2004; Pleysier, 2010), lijken dit belangrijke argumenten om in het be-
studeren van de relatie tussen buurtkenmerken en onveiligheidsgevoelens rekening te 
houden met de specifi eke rol en functie die deze omgeving voor de leefwereld van de 
betrokken actoren (hier jongeren) vervult.

2.3 De buurt als socialiserings- en opvoedingsmilieu

De onmiddellijke woonomgeving blijkt een belangrijke context in de leefwereld van 
adolescenten; tijdens de adolescentie is er een toename in directe, frequente en niet-

164.  In analyses waarin zowel een objectieve als een subjectieve maat voor overlast ingebracht wordt, blijkt 
deze laatste vorm het best in staat om verschillen in het onveiligheidsgevoel te verklaren (Covington & Taylor, 1991; 
Farral et al., 2009). 

165.  Een verklaring hiervoor is de dominante plaats die de slachtofferenquête inneemt als bron voor data 
omtrent het onveiligheidsgevoel. Deze studies, die op de eerste plaats als beleidsondersteunend instrument fungeren, 
bevatten in zeer beperkte mate theoretisch relevante variabelen; enkel diverse sociodemografi sche achtergrondken-
merken zijn in deze onderzoeken opgenomen (Pleysier, 2010; Hale, 1996). 
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gesuperviseerde contacten met buurtkenmerken, -omstandigheden en -bewoners. De 
buurt is bijgevolg een belangrijke locatie voor de ontwikkeling van jongeren omwille 
van de kansen die ze biedt voor het tot stand komen van ondersteunende netwerken 
met andere mensen en organisaties. De adolescentie wordt daarom beschouwd als een 
cruciale periode voor de vorming van plaatsverbondenheid, zowel door de tijd die in 
de publieke ruimte wordt doorgebracht als door het belang van deze ruimte voor de 
autonomie van jongeren; plaatsverbondenheid kan met andere woorden bijdragen tot 
de vorming van de persoonlijke, culturele of groepsidentiteit (Dallago et al., 2009). De 
publieke ruimte vervult zo een positieve functie in het leven van adolescenten, omdat 
ze ruimte biedt om onafhankelijk van de ouders te worden, te socialiseren met andere 
leeftijdsgenoten en hun eigen identiteit te ontwikkelen (Cahill, 2000; Travlou, 2003). 
De publieke ruimte is voor hen niet louter een middel om zich van de ene locatie naar 
de andere te verplaatsen, maar evenzeer een doel op zich (Ponsaers, 2007). Ervaren 
sociale en fysieke gevaren kunnen echter een beperking opleggen aan het vrije gebruik 
van de publieke ruimte door jongeren. De onmiddellijke omgeving en het discours van 
angst en onveiligheid dat deze omgeving produceert en reproduceert, hebben ernstige 
gevolgen op de kansen voor jongeren om zich in activiteiten buitenshuis te engageren 
(Cahill, 2000).

De wijze waarop sociaal kapitaal zich bij jongeren ontwikkelt, dient daarom rekening 
te houden met hun specifi eke leefsituatie en leefwereld. Schaefer-McDaniel (2004) ont-
wikkelde een raamwerk van waaruit deze ontwikkeling in de eigen buurt bij jongeren 
begrepen kan worden. Hierin worden drie centrale elementen benadrukt: ‘sociale net-
werken en interacties’, ‘vertrouwen en reciprociteit’ en een ‘gevoel van buurtverbon-
denheid’. In deze benadering zijn ten eerste de algemene sociale kwaliteit en de soci-
ale relaties in de buurt van belang. Even belangrijk is daarnaast ook de mate waarin 
jongeren het gevoel hebben vertrouwd te worden door de andere buurtbewoners en 
waarin er sprake is van positieve wederkerige interacties. Deze invalshoek sluit met 
andere woorden enigszins aan bij het onderscheid tussen bonding en bridging sociale 
cohesie (Crawford, 2006). De eerste vorm verwijst naar de banden tussen individuen 
met gedeelde normen, waarden en achtergrond; de tweede vorm impliceert dat ook 
banden tussen verschillende sociale groepen in dezelfde buurt een belangrijke com-
ponent van de kwaliteit van het sociale weefsel vormen. Deze laatste contacten zijn 
minder intensief en frequent, maar noodzakelijk voor de algemene sociale samenhang 
in de buurt.166

166.  De vraag is immers of het wel mogelijk is om buurten als duurzame leefverbanden met een gedeelde wij-
identiteit, gebaseerd op een gedeelde achtergrond, waarden en normenpatroon te identifi ceren (Raes, 2008). Zeker 
in een grootstedelijke context waar diverse sociale groepen naast en samen met elkaar dienen te leven, is dat een 
pertinente vraag. Hooghe (1999) maakt in dit kader relevant onderscheid tussen ‘thick trust’, die samenhangt met 
kennis over het karakter en de waardeoriëntaties van de anderen, en ‘thin trust’. “Thin trust is niet meer gebaseerd op 
kennis over het waardepatroon van de ander, maar vloeit voort uit de verwachting dat ook andere burgers zich aan de 
spelregels zullen houden, en op hun beurt anderen met respect en op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid 
zullen behandelen” (Hooghe, 1999, p. 243).
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De buurt speelt dus een belangrijke rol in de leefwereld van jongeren. De vraag blijft 
in welke mate de beleving van de buurt een invloed heeft op hun onveiligheidsbele-
ving. De aandacht hiervoor bij deze sociale groep blijkt empirisch gezien een bijna 
genegeerd onderwerp (De Groof, 2008; Cops, 2009); dat geldt ook onverkort voor de 
mogelijke invloed van buurtkenmerken. De vraag in welke mate de perceptie van de 
sociale cohesie in de buurt en de aanwezigheid van overlast een invloed heeft op het 
onveiligheidsgevoel bij adolescenten, blijft bijgevolg onbeantwoord, wat, gezien de 
belangrijke rol die deze omgeving speelt in de ontwikkeling van jongeren en de tijd 
die ze er doorbrengen, enigszins verwonderlijk is. Een uitzondering hierop die in het 
licht van dit hoofdstuk een expliciete vermelding verdient, is de studie van Jacobs en 
Rea (2007). In hun analyse van het onveiligheidsgevoel bij Brusselse scholieren en de 
hieraan gekoppelde vooroordelen stelden ze vast dat deze gevoelens het sterkst gelinkt 
werden aan Marokkanen; deze etnische groep fungeerde met andere woorden als be-
langrijkste bron voor het onveiligheidsgevoel. Ook bij Brusselse jongeren lijkt er dus 
sprake van racialisering en kleuring van het (on)veiligheidsvraagstuk.

De consistente en uitgesproken relatie tussen buurtkenmerken en onveiligheidsgevoe-
lens die studies bij volwassen respondenten herhaaldelijk vonden, doet vermoeden dat 
ook bij jongeren een dergelijk verband kan worden geïdentifi ceerd. In wat volgt, wordt 
daarom, na de bespreking van respectievelijk het onveiligheidsgevoel en de buurt-
perceptie van Brusselse scholieren, ook de relatie tussen deze factoren nagegaan. We 
besteden bovendien ook aandacht aan het mogelijke verband tussen etniciteit en on-
veiligheid bij Brusselse jongeren.

3. Onveiligheidsgevoelens bij Brusselse jongeren

Om het onveiligheidsgevoel van de scholieren die in Brussel in het Nederlandstalige 
secundair onderwijs les volgen te meten, werd dezelfde schaal gehanteerd als in de 
voorgaande (Vlaamse) JOP-monitoren.167 Deze schaal bestaat uit acht items die peilen 
naar onveiligheid door criminaliteit, hulpeloosheid en preventief gedrag. Voor elk van 
de acht items dienden de respondenten de mate waarin ze er al dan niet mee akkoord 
gingen, aan te geven, waarbij de antwoordmogelijkheden varieerden van ‘helemaal 
niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’.

De frequentieverdelingen in tabel 12.1 tonen aan dat de meeste jongeren (67.8%) ak-
koord gaan met de stelling dat je ’s avonds op straat extra voorzichtig dient te zijn; in 
vergelijking met deze cijfers is het opvallend dat ‘slechts’ een kwart van de responden-
ten (28.6%) aangeeft dat ze niet meer ’s avonds buiten durven te komen uit angst dat 

167.  De variabelen die betrekking hebben op onveiligheidsgevoelens en buurtbeleving, werden in de vragenlijs-
ten van zowel de 12- tot 13-jarigen als de 14- tot 18-jarigen bevraagd. Al deze analyses hebben bijgevolg betrekking 
op deze volledige groep van scholieren in het Nederlandstalige secundair onderwijs.
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hun iets zou overkomen. Brusselse scholieren zijn er zich dus enerzijds van bewust 
dat ze ’s avonds voorzichtiger dienen te zijn (wat overigens ook blijkt uit het feit dat 
een uitgesproken meerderheid – 63.5% – vindt dat de straten de laatste jaren onveiliger 
geworden zijn); anderzijds lijken ze niet in evenredige mate geneigd om ’s avonds de 
openbare ruimte te vermijden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de perceptie 
van veiligheid niet (volledig) opweegt tegen het belang van die publieke ruimte voor 
jongeren; het is immers een belangrijke plaats voor het ontmoeten en samenkomen 
met leeftijdsgenoten.168 De helft van de respondenten gelooft dat de politie niet meer 
in staat is ons te beschermen (47.1%) en dat een alarmsysteem geen overbodige luxe 
is (51.4%). Tot slot zegt 10.8% dat ze ’s avonds en ’s nachts niet alleen thuis durven 
te blijven.

Tabel 12.1.  Frequentieverdeling items schaal ‘onveiligheidsgevoelens’ (in percentages).

(Helemaal) 
niet akkoord

Tussen 
beide

(Helemaal) 
akkoord

Factor-
lading

Het is vandaag de dag te onveilig om kinderen 
alleen op straat te laten (N = 2297)

27.0 34.4 38.5 .770

Uit angst dat er mij iets overkomt, durf ik ‘s avonds 
niet meer alleen op straat te komen (N = 2299)

46.9 24.5 28.6 .760

‘s Avonds moet je op straat extra voorzichtig zijn
(N = 2276)

12.6 19.6 67.8 .746

De laatste jaren zijn de straten onveiliger geworden 
(N = 2288)

13.9 22.6 63.5 .733

De politie is niet meer in staat om ons nog te 
beschermen tegen criminelen (N = 2288)

19.9 33.0 47.1 .564

Uit angst om overvallen te worden, durf ik niet in 
bepaalde wijken te komen (N = 2286)

33.8 23.9 42.3 .604

In deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige 
luxe (N = 2272)

16.9 31.7 51.4 .635

‘s Avonds en ‘s nachts durf ik niet alleen thuis te 
blijven (N = 2287)

74.2 14.9 10.8 .437

Cronbach α .809

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Hoewel de frequentieverdelingen van de afzonderlijke items interessant zijn, is het 
relevanter om een eventueel achterliggend construct – het onveiligheidsgevoel – te 
identifi ceren. De factorladingen (eveneens opgenomen in tabel 12.1) tonen aan dat er 
sprake is van één onderliggende dimensie en dat alle items gebruikt kunnen worden 

168.  Analyses van Oppelaar en Wittebrood (2006) suggereren in lijn met deze veronderstelling dat de mate 
waarin gevoelens van onveiligheid samenhangen met het vermijden van bepaalde publieke plaatsen, evolueert met 
het ouder worden. Van diegenen die zich wel eens onveilig voelden, bleken de jongste respondenten het minst geneigd 
om specifi eke plaatsen (straten in de eigen buurt, uitgaansgelegenheden) te vermijden. 
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om deze schaal te construeren. Hiervoor werden de scores op alle items samengeteld 
en gestandaardiseerd tussen 0 (laag onveiligheidsgevoel) en 100 (hoog onveiligheids-
gevoel). De Cronbach α van deze schaal bedraagt .809, wat wijst op de hoge betrouw-
baarheid ervan.
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Jongens Meisjes

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Figuur 12.1.  Evolutie gemiddelde score onveiligheidsgevoelens naar leeftijd en geslacht.

Figuur 12.1 toont aan dat meisjes op alle leeftijden een hoger onveiligheidsgevoel dan 
jongens rapporteren (t = -15.22, p < .001). Wel blijken er geen grote leeftijdsverschil-
len te zijn; tussen 13 en 20 jaar zijn er bij jongens (r = .002, n.s.) noch bij meisjes (r 
= .038, n.s.) signifi cante verschillen vast te stellen.169 In die zin wijkt dat af van de 
bevindingen uit de JOP-monitor 2, waar een graduele afname van het onveiligheids-
gevoel vastgesteld werd die zich sterk tussen 12 en 15 jaar voltrok (Cops, 2010). Het 
verschil tussen jongens en meisjes werd in de beide voorgaande JOP-monitoren wel 
teruggevonden en is bovendien een effect dat in bijna alle gelijkaardige studies wordt 
vastgesteld (Hale, 1996). Er blijkt eveneens geen verschil te zijn tussen jongeren die in 
een van de 19 Brusselse gemeenten wonen en jongeren die niet in Brussel woonachtig 
zijn (t = 1.96, n.s.).

169.  De 12-, 21- en 22-jarige respondenten zijn uit de analyses weggelaten omdat deze aantallen zeer klein 
bleken (de N bedroeg respectievelijk 1, 26 en 2), waardoor de scores van deze leeftijden de algemene tendensen sterk 
zouden kunnen beïnvloeden. 
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4. Buurtbeleving bij Brusselse jongeren

Naast de beleving van onveiligheid kregen de Brusselse jongeren ook verschillende 
stellingen voorgelegd over de buurt waarin ze woonden. Wat de tevredenheid met de 
buurt en de contacten met de buurtbewoners betreft, dienden de respondenten negen 
stellingen te beantwoorden. Hiervoor konden ze gebruik maken van een Likertschaal, 
waarop de antwoordmogelijkheden van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ 
varieerden.

Tabel 12.2. Frequentieverdelingen perceptie sociale cohesie en sociale relaties (in percentages).

(Helemaal) 
niet akkoord

Tussen 
beide

(Helemaal) 
akkoord

Ik voel me thuis bij de mensen in mijn buurt (N = 2202) 20.7 29.5 50

De buren staan wantrouwig tegenover tieners (N = 2160) 42.7 35.1 22.2

In mijn buurt gaan jongeren en volwassenen op een prettige 
manier met elkaar om (N = 2182)

16.5 32.1 51.5

Ik woon in een gezellige buurt waar de mensen elkaar nog 
kennen (N = 2171)

18.5 27.7 53.8

Mijn buurtbewoners verdragen geen rondhangende jongeren 
(N = 2151)

34.4 37.4 28.2

Ik kan goed opschieten met de meeste jongeren in mijn buurt 
(N = 2152)

21.2 33.8 44.9

Veel van mijn vrienden wonen in mijn buurt (N = 2168) 46.7 24.6 28.6

Ik woon graag in mijn buurt (N = 2170) 12.6 24.6 62.8

De meeste volwassenen in mijn buurt voelen zich bedreigd 
door groepjes jongeren op straat (N = 2178)

58.4 25.0 16.6

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Uit de antwoorden (tabel 12.2) blijkt dat Brusselse adolescenten algemeen gesproken 
vrij positief staan ten aanzien van de eigen woonbuurt: 62.8% woont er graag (slechts 
12.6% woont niet graag in zijn of haar buurt) en 50% voelt zich thuis bij de mensen 
in de buurt. Ook omschrijft iets meer dan de helft (53.8%) zijn buurt als een gezel-
lige buurt waar de mensen elkaar kennen. De relaties tussen jongeren en volwassenen 
lijken eveneens als (vrij) positief te worden ervaren: 51.5% vindt dat beide groepen op 
een prettige manier met elkaar omgaan en slechts 16.6% is van mening dat de meeste 
volwassenen in hun buurt zich door groepjes jongeren bedreigd voelen. Iets meer jon-
geren (28.2%) geven aan dat de meeste volwassen buurtbewoners geen rondhangende 
jongeren op straat verdragen.

Ook wat deze items betreft, zijn we naast de frequentieverdelingen op de afzonderlijke 
items geïnteresseerd in de mate waarin er sprake is van achterliggende theoretische 
constructen. Op basis van een exploratieve factoranalyse op deze negen items worden 
twee dimensies onderscheiden.
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Tabel 12.3. Factorladingen items sociale cohesie en sociale relaties.

Sociale 
kwaliteit 

Ervaren 
intolerantie

Ik voel me thuis bij de mensen in mijn buurt .566

De buren staan wantrouwig tegenover tieners .475

In mijn buurt gaan jongeren en volwassenen op een prettige manier met elkaar om .685

Ik woon in een gezellige buurt waar de mensen elkaar nog kennen .732

Mijn buurtbewoners verdragen geen rondhangende jongeren .430

Ik kan goed opschieten met de meeste jongeren in mijn buurt .668

Veel van mijn vrienden wonen in mijn buurt .429

Ik woon graag in mijn buurt .644

De meeste volwassenen in mijn buurt voelen zich bedreigd door groepjes
jongeren op straat

.619

Cronbach α .784 .525

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

De eerste dimensie omvat zes items die peilen naar de verbondenheid met de eigen 
buurt en de perceptie van de kwaliteit van de sociale relaties in de buurt. De tweede di-
mensie bevat items die naar de relatie tussen jongere en oudere buurtbewoners peilen 
en de perceptie van jongeren hiervan. Om deze twee schalen te construeren werden de 
verschillende items samengeteld en gestandaardiseerd tussen 0 en 100. Wat de sociale 
kwaliteit van de buurt betreft, was de gemiddelde score 58.5; hoe hoger de score, hoe 
positiever de sociale kwaliteit van de buurt wordt ingeschat. Wat de ervaren intole-
rantie ten aanzien van jongeren betreft, bedroeg de gemiddelde score 41.5; een hogere 
score komt hierbij overeen met een sterkere ervaren intolerantie van de volwassen 
buurtbewoners ten aanzien van jongeren.

Aangezien het grootstedelijke karakter van de woonbuurt een belangrijke negatieve 
invloed op de ontwikkeling van sociale cohesie zou uitoefenen, is een opdeling naar de 
woonplaats van de bevraagde jongeren mogelijk relevant. Een gedeelte van de jongeren 
die in Brussel onderwijs volgen, woont niet in het Brussels Gewest zelf, maar (vooral) 
in de omliggende meer residentiële gemeenten. Het zou daarom geenszins opvallend 
zijn als er verschillen zouden blijken tussen beide dimensies van sociale cohesie al 
naargelang de woonplaats van de jongere.

Bij beide schalen blijkt er inderdaad sprake te zijn van een signifi cant verschil tussen 
jongeren die in Brussel wonen en jongeren die niet in het Brussels Gewest wonen (tabel 
12.4). Jongeren die aangeven dat ze in een van de 19 Brusselse gemeenten wonen, er-
varen gemiddeld gesproken de sociale kwaliteit en sociale relaties in de eigen buurt als 
minder positief (t = 3.32, p < .01); bovendien zijn deze jongeren eveneens meer van 
mening dat de volwassen buurtbewoners intolerant zijn ten aanzien van (rondhangende) 
jongeren (t = -4.99, p < .001) dan jongeren die niet in het Brussels Gewest wonen.
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Tabel 12.4. Gemiddelde score op somschalen sociale kwaliteit en ervaren intolerantie, naar geslacht.

Woonachtig in 
Brussels Gewest

Niet woonachtig in 
Brussels Gewest

t

Sociale kwaliteit 57.4 60.3 3.32**

Ervaren intolerantie 43.2 38.3 -4.99***

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Naast de perceptie van de sociale cohesie en sociale relaties in de eigen woonbuurt werd 
ook de aanwezigheid van enkele vormen van overlast bevraagd (tabel 12.5). Hiervoor 
werd een lijst van zes feiten voorgelegd, waarbij telkens aangeduid diende te worden 
hoe vaak jongeren deze zaken hadden opgemerkt in de eigen buurt. De antwoordmoge-
lijkheden varieerden van ‘nooit’ (1) tot ‘heel vaak’ (5). Een bijkomende vraag is of ook 
hier sprake is van een theoretisch construct bij deze verschillende items. Anders gesteld, 
is het de vraag of het mogelijk is om op basis van deze items een gedeeld achterliggend 
concept ‘perceptie van overlast’ te identifi ceren, dan wel of de ervaring van deze zes 
feiten onafhankelijk van elkaar is. Op basis van een factoranalyse valt bij deze items 
één achterliggend construct te identifi ceren. Hierdoor wordt een schaal geconstrueerd 
die als ‘perceptie van overlast’ wordt omschreven en die de mate waarin respondenten 
overlast in de eigen woonbuurt percipiëren, beschrijft.170 De Cronbach α van deze schaal 
bedraagt .860, waaruit de hoge interne consistentie van de geconstrueerde schaal blijkt.

Het meest genoemde feit is de aanwezigheid van afval op voetpaden en pleintjes 
(tabel 12.5); slechts 25.1% geeft aan dat ze dat nooit gezien hebben in de eigen buurt. 
Vernielde bus-, tram- of metrohokjes wordt door 19% van de jongeren (heel) vaak in 
de eigen woonbuurt ervaren; met de verkoop van drugs op straat werd 16.6% van de 
ondervraagde jongeren (heel) vaak geconfronteerd. Algemeen genomen lijkt het dat de 
bevraagde overlastfenomenen geen belangrijke rol innemen in het dagelijkse leven van 
de Brusselse jongeren. Voor het merendeel van de bevraagde feiten (met uitzondering 
van afval op straat en vernielde bus-, tram- of metrohokjes) geeft ongeveer de helft of 
meer van de respondenten aan dat ze dat ‘nooit’ in de eigen buurt hebben gezien. Een 
belangrijke opdeling die we, gezien we de perceptie in de eigen woonbuurt bevroegen, 
dienen te maken, is die tussen jongeren die in Brussel wonen en jongeren die niet 
woonachtig zijn in een van de 19 Brusselse gemeenten. Overlastfenomenen worden 
als een typisch grootstedelijk fenomeen benaderd (Wilson & Kelling, 1982); het is bij-
gevolg te verwachten dat er (grote) verschillen vast te stellen zijn al naargelang de 
woonplaats van de jongeren.

170.  Het klassieke onderscheid tussen ‘fysieke’ en ‘sociale’ overlast (Skogan, 1990) komt in deze studie niet 
tot uiting. Een verklaring hiervoor is dat het in de meeste gevallen “allicht gaat ... om ‘tekens van verval’ op een con-
tinuüm met zowel een fysieke als een sociale dimensie” (Deklerck & Pleysier, 2006, p. 10). Het is dus in de realiteit 
onmogelijk duidelijk onderscheid tussen beide vormen te maken. 
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Tabel 12.5. Frequentieverdelingen perceptie van overlastvormen (in percentages).

Nooit Af en 
toe

Soms Vaak Heel 
vaak

Factor-
lading

Gevels van woningen, deuren, enz. zijn met 
verf beklad (graffi ti) (N = 2317)

47.2 23.6 15.3 9.3 4.7 .656

Op het voetpad en de pleintjes ligt veel afval 
(N = 2312)

25.1 34.3 18.7 15.1 6.8 .695

Buurtbewoners maken ruzie met elkaar op 
straat (N = 2305)

51.2 22.3 15.7 6.9 3.9 .754

Mensen worden lastiggevallen of bedreigd op 
straat (N = 2308)

52.6 21.0 14.4 7.1 4.9 .821

Bus-, tram- of metrohokjes die vernield zijn 
(N = 2312)

41.8 22.3 16.9 12.5 6.5 .728

Iemand verkoopt drugs (hasj, wiet, ...) op 
straat (N = 2314)

61.2 13.5 8.8 8.0 8.6 .643

Cronbach α .860

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 12.6.  Percentage respondenten dat soms/vaak/heel vaak met overlastvormen geconfronteerd is, 
naar woonplaats.

Woonachtig in 
Brussels Gewest 
(N = 1401-1411)

Niet woonachtig in 
Brussels Gewest 
(N = 888-893)

Gevels van woningen, deuren, enz. zijn met verf beklad (graffi ti) 34.0 21.4

Op het voetpad en de pleintjes ligt veel afval 45.7 32.0

Buurtbewoners maken ruzie met elkaar op straat 32.0 17.0

Mensen worden lastiggevallen of bedreigd op straat 31.1 18.5

Bus-, tram- of metrohokjes die vernield zijn 40.6 28.2

Iemand verkoopt drugs (hasj, wiet, ...) op straat 27.4 21.2

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Tabel 12.6 toont aan dat jongeren die in Brussel wonen, meer overlast ervaren in de 
eigen woonbuurt dan jongeren die niet in een van de Brusselse gemeenten wonen. De 
omvang van overlast blijkt, althans wat de hier bevraagde fenomenen betreft, het meest 
uitgesproken in Brussel. Gezien de veronderstelling dat overlast een typisch grootste-
delijk fenomeen (en probleem) is, zijn deze verschillen niet echt verwonderlijk te noe-
men. Bovendien zijn de meeste jongeren die niet in Brussel zelf wonen, afkomstig uit de 
Brusselse Rand, die een meer uitgesproken residentieel karakter heeft. Een belangrijke 
nuance is wel dat, ondanks de vaststelling dat de verschillen telkens sterk uitgesproken 
zijn, dit niet impliceert dat overlast een louter grootstedelijk fenomeen zou zijn. Ook 
jongeren die in de niet-grootstedelijke gemeenten en buurten wonen, rapporteren tot op 
zekere hoogte de aanwezigheid van de hier bevraagde overlastfenomenen. Bovendien 
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lijken deze cijfers wel tot een meer genuanceerde visie te nopen met betrekking tot de 
zogenaamde (on)leefbaarheid en verloedering van Brusselse buurten. Hoewel dit geen 
pleidooi is om te stellen dat er geen overlast zou zijn in Brussel (bij elk van de feiten 
geeft telkens tussen 30% en 40% van de respondenten aan dat ze er soms, vaak of 
heel vaak mee geconfronteerd zijn), toch is er telkens een (grote) meerderheid die de 
bevraagde feiten nooit of slechts af en toe gezien heeft in de eigen woonbuurt.

Een andere mogelijk relevante opdeling is de gepercipieerde aanwezigheid van de ver-
schillende overlastfenomenen met de leeftijd.

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4
13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar

Vernielde bus-, tram, metrohokjes

Buurtbewoners maken ruzie Mensen lastiggevallen
op straat

Drugsverkoop 
op straat

Graffiti Afval op straat

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Figuur 12.2.  Gemiddelde score ervaren aanwezigheid van overlastvormen naar leeftijd.
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Figuur 12.2 toont dat de gepercipieerde aanwezigheid van de verschillende overlast-
vormen geen constant verloop kent, maar een piekbeweging kent in de jongste leef-
tijdsgroepen en een stabilisatie vanaf 16 jaar. De sterkste stijgingen doen zich vooral 
voor bij de sociale vormen van overlast. Met name het zien van de verkoop van drugs 
op straat stijgt sterk tussen 13 en 16 jaar, maar ook het zien van buurtbewoners die op 
straat ruzie maken en mensen die op straat worden bedreigd of lastiggevallen, kennen 
een opvallende stijging in deze periode. De fysieke vormen van overlast zijn de feiten 
die gemiddeld gezien het meest door de respondenten worden ervaren. Wat afval op 
straat en graffi ti betreft, is er bovendien geen echte evolutie merkbaar; de mate waarin 
deze feiten ervaren worden, blijft vrij constant op de verschillende leeftijden. Vernielde 
bus, tram- of metrohokjes vormen hierop een uitzondering met – zoals bij de sociale 
overlastvormen – een piekbeweging op de leeftijd van 16 jaar. Een mogelijke verklaring 
hiervoor kan liggen in het feit dat adolescenten zich in deze leeftijdsfase geleidelijk 
meer (autonoom) in de publieke ruimte gaan bewegen: ze gaan zonder toezicht van 
de ouders naar school, ze hangen met vrienden rond op pleintjes en andere openbare 
plaatsen, enzovoort.

5. De invloed van de buurt op het onveiligheidsgevoel

5.1 Algemene analyses

Na de beschrijvende analyses willen we de invloed van de perceptie van de eigen 
buurt op het onveiligheidsgevoel bij Brusselse jongeren nagaan. Hiervoor wordt ge-
bruik gemaakt van een lineaire regressieanalyse; dat laat toe om de invloed van de 
verschillende buurtvariabelen (en enkele controlevariabelen) tegelijkertijd te bepa-
len. Zoals in hoofdstuk 1 ‘De Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans 
& Siongers) wordt beargumenteerd, opteren we ervoor om de techniek van de ‘pair-
wise deletion’ te gebruiken. De variabelen worden stapsgewijs ingevoerd, waarbij 
het eerste blok de traditionele sociodemografi sche variabelen en slachtofferschap 
bevat. Leeftijd, geslacht, etnische afkomst (beide ouders van Belgische afkomst vs. 
een of geen van beide ouders van Belgische afkomst), deprivatiegraad en slachtoffer-
schap171 worden hier opgenomen. In een tweede blok worden drie buurtvariabelen 
opgenomen: de perceptie van sociale cohesie in de buurt, de ervaren intolerantie ten 
aanzien van jongeren en de perceptie van overlast. In een derde blok worden enkele 
variabelen betreffende de etnicisering van onveiligheid ingebracht. Concreet worden 

171.  Slachtofferschap wordt gemeten aan de hand van een frequentieschaal, waarbij slachtofferschap van de 
vijf bevraagde delicttypes (vandalisme, diefstal, bedreigd met wapen, afpersing en fysiek geweld) wordt opgeteld. 
Hierbij wordt abstractie gemaakt van het aantal keer dat men van één bepaald delicttype slachtoffer geworden is. De 
scores variëren bijgevolg tussen 0 (geen slachtoffer) en 5 (slachtoffer vijf delicttypes). 
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de perceptie van de etnische samenstelling van de eigen buurt,172 het aantal vrienden 
van een andere afkomst en een stereotiepe attitude ten aanzien van andere etnische 
groepen opgenomen.173 Mears en Stewart (2010, p. 40) suggereren immers dat “the 
logical next step is ... to include measures of proximity to other racial groups and 
measures of actual interracial contact”. De mogelijke invloed van deze variabelen 
wordt enkel nagegaan voor de respondenten van wie beide ouders van Belgische 
afkomst zijn.

Dit onderzoek laat in principe ook toe om de invloed van objectieve buurtindicatoren 
na te gaan. In tegenstelling tot de bovenstaande variabelen, die op het individuele 
niveau gemeten worden, zijn deze variabelen op een geaggregeerd niveau (de buurt) 
te situeren. Het sociale-desorganisatieperspectief kent een belangrijke rol toe aan deze 
factoren, die als structurele belemmeringen worden gezien voor de ontwikkeling van 
de lokale sociale cohesie en sociale controle, waardoor ze een direct effect op de tot-
standkoming van criminaliteit en gevoelens van onveiligheid bij de buurtbewoners 
hebben. De mogelijke invloed van dergelijke kenmerken is al meerdere malen getest 
(Covington & Taylor, 1991; Hale et al., 1994). Een belangrijke tekortkoming van der-
gelijke studies is dat in de meeste gevallen geen combinatie van zowel structurele als 
individuele factoren gebeurt. Een degelijk multilevelonderzoek, waarbij variabelen op 
verschillende niveaus in hetzelfde model opgenomen worden, blijkt met andere woor-
den schaars. Alvorens over te gaan tot de ontwikkeling van een multilevelmodel, is 
het noodzakelijk om de omvang van de variantie die op dit tweede niveau verklaard 
kan worden, te bepalen. Multilevelanalyses zijn slechts zinvol wanneer op het ho-
gere niveau (hier de schoolbuurt) voldoende variantie in de afhankelijke variabele (in 
dit geval het onveiligheidsgevoel) is. Op basis van het berekende nulmodel blijkt dat 
slechts 2.30% van de variantie in de afhankelijke variabele zich op het niveau van de 
school(buurt) situeert.174 Om die reden opteren we er dan ook voor om geen multi-
levelmodel op te bouwen en worden bijgevolg geen variabelen van een hogere orde 
opgenomen.175

172.  Hiervoor maken we gebruik van het item waarin gepeild wordt naar de omschrijving van de etnische 
heterogeniteit van de woonbuurt. Dat item wordt vervolgens gedummyfi ceerd, met enerzijds een buurt waarin (bijna) 
geen bewoners met een andere etnische afkomst wonen (0) en anderzijds een buurt waar de meeste bewoners een 
andere etnische achtergrond hebben dan de respondent (1). 

173.  Meer bepaald wordt de variabele ‘xenofobie’ opgenomen als indicator voor de mate waarin het individu 
stereotiepe attitudes ten aanzien van andere etnische groepen heeft. 

174.  In het berekende nulmodel bleek de variantie op het eerste niveau (het individu) 331.33 te zijn; de varian-
tie op het tweede niveau (de schoolbuurt) bleek hier 7.80 te zijn. De intraclasscorrelatie (ICC) die op basis van deze 
aantallen berekend kan worden, bedraagt dan slechts 2.30. 

175.  Een mogelijke verklaring voor deze beperkte variantie op schoolniveau is dat dit niveau niet het meest 
geschikt is om als niveau van hogere orde te fungeren in het geval van de hier onderzochte afhankelijke variabele. 
Jongeren brengen maar een beperkte tijd door in de buurt waar ze les volgen (met uitzondering uiteraard van die 
jongeren die naar een school in de eigen woonbuurt gaan). Bovendien peilde de hier bevraagde operationalisering van 
de afhankelijke variabele naar een meer algemeen onveiligheidsgevoel; als meer specifi ek naar onveiligheidsgevoelens 
op school bevraagd zou zijn, zou deze variantie op schoolniveau groter kunnen zijn. 
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Tabel 12.7. Lineaire regressieanalyse met onveiligheidsgevoelens als afhankelijke variabele.

Model 1
β

(n = 1876-2484)

Model 2
β

(n = 1876-2484)

Model 3
β

(n = 1681-2484)

Man (Ref. cat: vrouw) -.334*** -.338*** -.345***

Leeftijd .025 .020 .021

Aso/kso (Ref. cat: tso/(d)bso) .012 .018 .032

Beide ouders van Belgische afkomst (Ref. cat: 
een of geen van ouders van Belgische afkomst)

.057* .073* -.244

Deprivatiegraad -.018 -.003 -.009

Slachtofferschap .151*** .126*** .111***

Sociale relaties in de buurt -.086** -.073**

Ervaren intolerantie t.a.v. jongeren .116*** .104***

Perceptie van overlast .026 .034

Woonbuurt met bijna allemaal mensen van een 
andere etnische afkomst (Ref. cat: buurt met 
bijna geen mensen andere afkomst)*Belgische 
afkomst ouders

-.030

Aantal vrienden van andere etnische 
afkomst*Belgische afkomst ouders

-.015

Xenofobie*Belgische afkomst ouders .386***

R2 .126 .145 .176

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Geslacht blijkt in deze analyses (tabel 12.7) de belangrijkste voorspeller van verschil-
len in het onveiligheidsgevoel; zelfs na controle op een brede reeks van indicatoren 
blijken mannen zich (veel) veiliger te voelen dan vrouwen (β = -.345, p < .001). 
Andere sociodemografi sche variabelen als leeftijd (β = .021, n.s.), onderwijsvorm (β 
= .032, n.s.) en deprivatiegraad (β = -.009, n.s.) blijken niet in staat verschillen in 
het onveiligheidsgevoel te verklaren. Slachtofferschap blijkt op basis van deze analy-
ses wel een sterke indicator te zijn, die ook na de variabelen ‘inbreng van de buurt’ 
en ‘etniciteit’ standhoudt; hoe meer men slachtoffer geworden is het voorbije jaar, 
hoe onveiliger men zich voelt (β = .111, p < .001). Bij de buurtgerelateerde factoren 
worden enkele opvallende verbanden gevonden. Tegen de verwachtingen in blijkt de 
perceptie van overlast (β = .034, n.s.) geen rechtstreekse invloed te hebben op het 
onveiligheidsgevoel. Een meer positieve perceptie van de sociale kwaliteit van de buurt 
blijkt wel samen te hangen met een lager onveiligheidsgevoel (β = -.073, p < .01). De 
ervaren intolerantie van volwassenen ten aanzien van jongeren is eveneens signifi cant 
(β = .104, p < .001). Hoe meer jongeren van mening zijn dat de volwassen buurt-
bewoners geen vertrouwen hebben in jongeren, hoe onveiliger ze zich voelen. Bij de 
etniciteitsvariabelen blijkt enkel de mate waarin respondenten van wie beide ouders 
van Belgische afkomst zijn, een xenofobe attitude hebben met het onveiligheidsgevoel 
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samen te hangen (β = .398, p < .001); een meer uitgesproken xenofobe attitude hangt 
samen met een hoger onveiligheidsgevoel. De twee andere factoren in dit derde model, 
het al dan niet hebben van veel vrienden van een andere afkomst (β = -.015, n.s.) en 
de perceptie van de etnische samenstelling van de woonbuurt (β = -.030, n.s.), blijken 
geen signifi cante voorspellers te zijn bij de respondenten van Belgische afkomst.

5.2 Wonen in Brussel: een andere onveiligheidsbeleving?

Eerder bleek dat jongeren die in Brussel wonen, meer overlast ervaren, de kwaliteit van 
de sociale relaties in de buurt als minder positief inschatten en vaker van mening zijn 
dat volwassen buurtbewoners negatief staan tegenover jongeren. De vraag is nu of er 
ook verschillen bestaan tussen jongeren die in het Brussels Gewest wonen en jongeren 
die niet in Brussel wonen, in de mate waarin deze variabelen het onveiligheidsgevoel 
beïnvloeden. Alvorens dat na te gaan, is het noodzakelijk om – zoals in de voorgaande 
analyses – te testen of het opportuun is de invloed van mogelijke macrokenmerken te 
toetsen in één of in beide groepen; hiervoor hebben we de variantie berekend die op 
het schoolniveau te vinden is. Uit de opgestelde nulmodellen blijkt dat deze variantie 
in beide groepen zeer beperkt is. Voor jongeren die in Brussel wonen (N = 1542), 
is 2.30% van de variantie in het onveiligheidsgevoel op het niveau van de school te 
situeren; voor jongeren niet woonachtig in Brussel (N = 941) bedraagt deze variantie 
slechts 1.02%.176 Daarom opteren we er ook hier voor om geen multilevelanalyses uit 
te voeren. De mogelijke verklarende variabelen die in het model worden opgenomen, 
zijn dezelfde als in de eerder uitgevoerde algemene regressieanalyse.

Uit tabel 12.8 blijkt dat de woonplaats geen verschil maakt wat het effect van geslacht 
betreft: in beide groepen blijken meisjes zich signifi cant onveiliger te voelen dan jon-
gens. De gevolgde onderwijsvorm blijkt in geen van de twee groepen met een verschil 
in het onveiligheidsgevoel samen te hangen. Ook het effect van slachtofferschap blijkt 
gelijkaardig: zowel bij jongeren die in Brussel wonen (β = .105, p < .01) als bij jon-
geren die niet in Brussel wonen (β = .132, p < .001) voorspelt een hogere prevalentie 
van slachtofferschap een hoger onveiligheidsgevoel.

De verschillen tussen beide groepen doen zich daarentegen wel voor bij de andere 
buurtgerelateerde variabelen die in het model werden opgenomen. De invloed van de 
subjectieve buurtkenmerken blijkt een verschillend effect op het onveiligheidsgevoel 
te hebben al naargelang de jongere in Brussel woont of niet. Bij jongeren die aangeven 
dat ze in Brussel zelf wonen, blijken de perceptie van de sociale cohesie in de buurt 

176.  Wat de jongeren die in het Brussels Gewest wonen betreft, bedroeg de level 1-variantie 359.89 en de vari-
antie op level 2 8.52, wat een ICC van 2.30 opleverde; voor de jongeren die niet in het Brussels Gewest wonen, bleek 
de level 1-variantie 280.23 en de level 2-variantie 2.89 te bedragen, wat resulteert in een ICC van 1.02. Zeker voor de 
laatste groep is dit zeer lage percentage eenvoudig te verklaren; bij hen is er duidelijk onderscheid tussen de buurt 
waarin ze wonen en de buurt waarin ze les volgen.



400  |  De onveilige hoofdstad!? Buurtbeleving en onveiligheidsgevoelens in Brussel

(β = -.094, p < .01) en de ervaren intolerantie ten aanzien van jongeren (β = .157, 
p < .001) een signifi cante invloed uit te oefenen op de onveiligheidsbeleving, in tegen-
stelling tot de jongeren die niet in een van de Brusselse gemeenten wonen. De invloed 
van overlast blijkt daarentegen in geen van de groepen signifi cant; ondanks het feit dat 
jongeren die in Brussel wonen gemiddeld gezien meer overlast ervaren, hangt dat niet 
rechtstreeks samen met hun onveiligheidsgevoel (β = .027, n.s.). Wat de etniciteits-
gerelateerde variabelen betreft, zijn er geen opvallende verschillen al naargelang de 
woonplaats van de jongere. Zowel de etnische samenstelling van de buurt als het aan-
tal vrienden van een andere etnische afkomst blijkt in geen van beide gevallen invloed 
te hebben op de onveiligheidsbeleving van autochtone jongeren. Enkel een xenofobe 
attitude blijkt in sterke mate samen te hangen met het onveiligheidsgevoel; zowel bij 
jongeren die in Brussel (β = .408, p < .001) wonen als bij de jongeren die niet in het 
Brussels Gewest wonen (β = .418, p < .001), blijkt dat een meer uitgesproken xeno-
fobe attitude samenhangt met een hoger onveiligheidsgevoel.

Tabel 12.8.  Lineaire regressieanalyse met onveiligheidsgevoelens als afhankelijke variabele, opgesplitst 
naar woonplaats (al dan niet woonachtig in het Brussels Gewest).

Wonend in Brussel Niet in Brussel wonend

β
(n = 1293-1542)

β
(n = 1206-1542

β
(n = 671-941)

β
(n = 475-941)

Man (Ref. cat: vrouw) -.333*** -.339*** -.348*** -.375***

Leeftijd .004 -.010 .070 .062

Aso/kso (Ref. cat: tso/(d)bso) -.001 .026 .053 .083

Beide ouders van Belgische 
afkomst (Ref. cat: geen van ouders 
van Belgische afkomst)

.055 -.319 .007 -.361

Deprivatiegraad -.022 -.005 -.003 -.010

Slachtofferschap .148*** .105** .170*** .132***

Sociale relaties in de buurt  -.094** -.045

Ervaren intolerantie t.a.v. 
jongeren

.157*** .015

Perceptie van overlast .027 .046

Etnisch homogene buurt (Ref. 
cat: buurt met bijna geen mensen 
van andere afkomst)*Belgische 
afkomst ouders

.007 -.083

Aantal vrienden van een andere 
etnische afkomst*Belgische 
afkomst ouders

-.005 .040

Xenofobie*Belgische afkomst 
ouders

.408*** .419***

R2 .125 .185 .119 .151

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).
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5.3 Directe en indirecte verbanden tussen buurtfactoren en onveiligheidsgevoelens

Een belangrijke vaststelling uit de voorgaande analyses was dat de geselecteerde buurt-
factoren enkel bij jongeren die in Brussel zelf woonden een signifi cant effect uitoefen-
den op het persoonlijke onveiligheidsgevoel; bovendien bleek uit deze analyses geen 
rechtstreeks effect van de perceptie van overlast op het onveiligheidsgevoel. Tot slot van 
dit hoofdstuk willen we het mogelijke bestaan van onrechtstreekse en rechtstreekse ver-
banden tussen deze variabelen nagaan. Diverse auteurs hebben al aangetoond dat deze 
variabelen niet enkel een rechtstreeks effect op het onveiligheidsgevoel uitoefenen, maar 
dat er ook onderlinge verbanden en indirecte effecten waarneembaar zijn (Wikström & 
Dolmen, 2001; Hardyns et al., 2010). Aangezien deze variabelen enkel bij jongeren die in 
het Brussels Gewest wonen van belang lijken, testen we dit model enkel bij deze groep.

In een eerste stap gaan we aan de hand van een correlatiematrix na of deze verschil-
lende factoren op bivariaat niveau samenhangen. Dat laat toe om een eerste indruk te 
geven van de mate waarin de diverse variabelen aan elkaar gerelateerd zijn.

Tabel 12.9. Correlatiematrix onveiligheidsgevoelens, buurtfactoren en slachtofferschap (Pearsons R).

Onveiligheids-
gevoelens

Perceptie van 
overlast

Sociale kwali-
teit buurt

Ervaren intole-
rantie

Slachtoffer-
schap

Onveiligheidsgevoelens 1 .066* -.112** .151*** .125**

Perceptie van overlast 1 -.081** .228*** .220***

Sociale kwaliteit buurt 1 .201*** -.064*

Ervaren intolerantie 1 .131**

Slachtofferschap 1

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Uit tabel 12.9 blijkt dat er alvast op bivariaat niveau een zwak positief verband is tus-
sen overlast en onveiligheidsgevoelens. Ook tussen de andere variabelen hebben de 
verbanden een signifi cant karakter. Dat suggereert dat de samenhang tussen al deze 
variabelen mogelijk complexer is dan een loutere focus op de rechtstreekse effecten die 
ze uitoefenen op het onveiligheidsgevoel zou aantonen. Via een bloksgewijze regres-
sieanalyse gaan we vervolgens na of de factoren die naar de sociale cohesie in de buurt 
peilen, dit oorspronkelijke effect van overlast kunnen ‘wegverklaren’.

Het oorspronkelijke effect van overlast blijkt na inbreng van de twee indicatoren van de 
sociale cohesie volledig te worden wegverklaard (tabel 12.10). Zoals bleek uit de voor-
gaande regressieanalyses, hangen een negatievere evaluatie van de sociale kwaliteit 
van de buurt en een sterkere ervaren intolerantie ten aanzien van jongeren in de buurt 
samen met een hoger onveiligheidsgevoel bij jongeren. Ook slachtofferschap blijft een 
rechtstreekse invloed uitoefenen op het persoonlijke onveiligheidsgevoel.
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Tabel 12.10.  Bloksgewijze lineaire regressieanalyse van buurtfactoren en slachtofferschap met onvei-
ligheidsgevoelens als afhankelijke variabele bij jongeren die in het Brussels Gewest wonen 
(N = 1542).

Model 1
β

Model 2
β

Model 3
β

Model 4
β

Perceptie van overlast .066** .022 .004 -.013

Ervaren intolerantie t.a.v. 
jongeren

/ .151*** .180*** .163***

Sociale kwaliteit van de buurt / / -.151** -.145***

Slachtofferschap / / / .101**

R2 .01 .03 .06 .08

*p < .05; **p < .01; ***p < .001

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Om een compleet zicht te krijgen op de directe en indirecte verbanden tussen de ver-
schillende variabelen maken we gebruik van structurele equatie modelling, een tech-
niek die toelaat om de verschillende relaties tussen de factoren tegelijkertijd te toetsen 
en te visualiseren. We vertrekken hierbij vanuit de bovenstaande bevindingen en ver-
wachten een rechtstreeks effect van sociale kwaliteit, ervaren intolerantie en slachtof-
ferschap op onveiligheidsgevoelens. Wat het effect van overlast betreft, verwachten we 
dat dit eerder indirect van aard is en via deze drie factoren loopt. Uit de correlatiematrix 
blijkt alvast dat er op bivariaat niveau signifi cante verbanden zijn tussen deze verschil-
lende variabelen.

Aanwezigheid
van overlast 

Sociale relaties

Ervaren intolerantie
t.a.v. jongeren 

Onveiligheidsgevoelens 

Slachtofferschap 

.24 .18

-.35

.04

.42

- .14

.23

X²=1049.36, df=111,
p<.001; RMSEA=.069; 
AGFI=.95 

Bron: JOP-monitor Brussel (2010).

Figuur 12.3.  Padmodel voor de directe en indirecte relaties tussen overlast, sociale cohesie, slachtoffer-
schap en onveiligheidsgevoelens (gestandaardiseerde effecten).
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Om de fi t van het model te testen kunnen we gebruik maken van de X2-waarde, die voor 
dit model sterk signifi cant blijkt (X2 = 1049.36, p < .001); deze maat is echter zeer ge-
voelig voor de grootte van de steekproef, waardoor in het geval van omvangrijke steek-
proeven deze test te snel tot een aanvaarding van het model kan leiden. De Root Mean 
Square of Approximation (RMSEA) is een betere indicator, waarbij waarden lager dan 
.05 tot .07 aanvaardbaar zijn; de waarde in dit model bedraagt .069. Een andere maat is 
de AGFI (Adjusted General Fit Index), waarbij waarden tussen .95 en 1 acceptabel zijn; 
ook de concrete waarde hiervan (.95) valt juist binnen het aanvaardbare interval.

Dit model suggereert dat de ervaren aanwezigheid van overlast geen rechtstreeks effect 
heeft op het onveiligheidsgevoel, maar dat er sprake is van onrechtstreekse verbanden. 
Een sterkere gepercipieerde aanwezigheid van overlast in de woonbuurt blijkt samen te 
hangen met een negatievere evaluatie van de sociale kwaliteit van de buurt, met een meer 
uitgesproken ervaren intolerantie ten aanzien van jongeren door de andere buurtbewo-
ners en een hogere kans op slachtofferschap. Deze variabelen hebben wel een direct ef-
fect op het onveiligheidsgevoel, zoals ook eerder bleek uit de lineaire regressieanalyses.

6. Besluit

De opzet van dit hoofdstuk was om hete maatschappelijke hangijzers als het onveilig-
heidsgevoel en de perceptie van de kwaliteit van de buurt meer in detail te bespreken. 
De specifi eke meerwaarde ervan lag in de focus op de beleving van jongeren van deze 
aspecten, een fundamenteel andere benadering dan de dominante visie waarin jonge-
ren als sociale groep al te vaak als oorzaak van onveiligheid en onleefbaarheid in de 
buurt worden beschouwd. Algemeen genomen suggereren deze cijfers dat het – althans 
vanuit het standpunt van de in deze studie bevraagde adolescenten – met de onleef-
baarheid en onveiligheid in Brussel nog mee lijkt te vallen. Een belangrijke nuance is 
dat jongeren die in het Brussels Gewest wonen, zich weliswaar gemiddeld gesproken 
onveiliger voelen, meer overlast ervaren en minder positief over de sociale relaties in 
hun woonbuurt zijn dan de scholieren die niet in het Brussels Gewest wonen. Deze 
verschillen blijven echter relatief beperkt.

Naast de algemene bespreking van de verschillende indicatoren had dit hoofdstuk 
ook tot doel om de invloed van deze buurtkenmerken op het onveiligheidsgevoel bij 
adolescenten te bespreken. Vanuit het sociale-desorganisatieperspectief wordt ervan 
uitgegaan dat dergelijke kenmerken een belangrijke invloed uitoefenen op de onvei-
ligheidsbeleving. Vooral aan een beperkte sociale cohesie en de aanwezigheid van 
overlast wordt een belangrijke invloed op het onveiligheidsgevoel toegeschreven. Op-
vallend in deze analyses is de zwakke en niet-signifi cante relatie tussen de perceptie 
van overlast en het onveiligheidsgevoel, in tegenstelling tot vrijwel alle andere studies 
waarin een dergelijk verband onderzocht werd (Skogan, 1990; Hale, 1996). Jongeren 
rapporteren wel de verschillende vormen van overlast, maar de invloed hiervan op hun 
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onveiligheidsgevoel blijft zeer beperkt. Dat suggereert dat de relatie tussen overlast 
en onveiligheidsgevoelens complexer en breder is dan de loutere aanwezigheid van 
overlastfenomenen in de buurt, wat aansluit bij de eerder in dit hoofdstuk vermelde 
inzichten dat de subjectieve defi niëring van feiten als overlast sterker gerelateerd is aan 
het onveiligheidsgevoel dan een meer geobjectiveerde meting van overlast (Sampson 
& Raudenbusch, 2004). In dit onderzoek werd enkel de aanwezigheid van bepaalde 
feiten bevraagd, de inschatting van deze feiten als problematisch – zoals in de meeste 
studies gebeurt – ontbrak dus; de expliciete beoordeling van het betreffende feit als een 
probleem was met andere woorden afwezig. Op theoretisch vlak sluit dit aan bij het 
‘signal crimes’-perspectief (Innes, 2004), waarvan een meer dynamische interpretatie 
een bijkomend argument voor deze zwakke relatie vormt. Het vertrekpunt van dit 
perspectief is dat de perceptie van overlast in essentie wordt gestuurd door bredere 
refl ecties over en attitudes ten aanzien van het uitzicht en de evolutie van de buurt en 
de bredere samenleving; deze attitudes zijn echter niet aangeboren, maar ontwikkelen 
zich geleidelijk tijdens de latere adolescentie. Vanuit deze benadering is het daarom 
niet verwonderlijk te noemen dat de perceptie van overlast geen sterke invloed heeft op 
het onveiligheidsgevoel bij adolescenten. Een belangrijke nuance die we tot slot over de 
invloed van overlast willen vermelden, blijkt uit het getoetste padmodel. Hieruit bleek 
dat de perceptie van overlast indirecte effecten had en samenhing met een minder 
positieve evaluatie van de sociale kwaliteit van de buurt, een sterkere gepercipieerde 
intolerantie ten aanzien van jongeren en een hogere prevalentie van slachtofferschap. 
Ook deze bevindingen tonen aan dat de onderlinge relaties tussen buurtkenmerken en 
onveiligheidsgevoelens complexer zijn dan vaak wordt aangenomen; meer aandacht 
voor de samenhang tussen de verschillende buurtkenmerken kan daarom bijdragen tot 
een dieper inzicht in de manier waarop deze het onveiligheidsgevoel beïnvloeden. Wat 
de overige buurtgerelateerde variabelen betreft, bleek dat voor de jongeren die in Brus-
sel zelf woonden, niet enkel de algemene sociale relaties in de buurt van belang zijn, 
maar eveneens de mate waarin ze het gevoel hadden dat oudere buurtbewoners ver-
draagzaam stonden en vertrouwen hadden in jongeren. Ook dit onderscheid suggereert 
dat een meer doordachte operationalisering, die vertrekt vanuit de concrete leefwereld 
van de betrokken respondenten (hier adolescenten), een signifi cante meerwaarde kan 
vormen om een beter en diepgaander inzicht te verwerven in de wijze waarop onvei-
ligheidsgevoelens gevormd worden (Schaefer-McDaniel, 2004).

Het feit dat deze analyses aantoonden dat de opname van objectieve buurtindicato-
ren er niet toe zou bijdragen om extra variantie in het onveiligheidsgevoel te helpen 
verklaren, wil niet zeggen dat dergelijke variabelen geen invloed kunnen hebben. Een 
fundamentele beperking van multilevelonderzoek, ‘scale discordance’177 (Lee & Ma-

177.  De term wordt gebruikt om erop te duiden dat zogenaamde ‘objectieve’ indicatoren worden verzameld 
voor specifi eke territoriale eenheden (bijvoorbeeld op het niveau van de gemeenten/steden of statistische sectoren) 
terwijl dit wellicht niet het geval is voor subjectieve indicatoren. Het is namelijk weinig waarschijnlijk dat de territo-
riale basis van de perceptie van een individu exact samenvalt met de grenzen van de administratieve omschrijvingen 
die werden gehanteerd bij de gegevensverzameling van de objectieve indicatoren (Verlet et al., 2009, p. 256).
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rans, 1980), gaat zoals aangehaald zeker in deze studie op: het onveiligheidsgevoel en 
met name de subjectieve buurtindicatoren hadden vooral betrekking op de woonbuurt, 
terwijl de objectieve buurtkenmerken op het niveau van de schoolbuurt werden ge-
meten. Een betere ‘nesting’ van beide niveaus zou hieraan al deels tegemoet kunnen 
komen. Of dit zou leiden tot een veel grotere variantie op het tweede niveau, blijft nog 
maar de vraag; voorgaand multilevelonderzoek suggereert dat deze variantie over het 
algemeen beperkt blijft en bovendien gradueel afneemt naarmate meer inhoudelijk 
relevante variabelen op het individuele niveau worden opgenomen (Verlet, Callens & 
Pleysier, 2009).

Naast deze buurtgebonden variabelen werd ook de invloed van diverse factoren die 
met etniciteit te maken hebben, in de analyses nagegaan. In het sociale-desorganisatie-
perspectief fungeert de etnische samenstelling van de buurt traditioneel als een belang-
rijke indicator van de mate waarin sociale cohesie en controle mogelijk zijn (Taylor & 
Covington, 1993; Hale et al., 1994). De laatste jaren heeft de link tussen etniciteit en 
onveiligheid ook op een breder maatschappelijk vlak aan belang gewonnen en steeds 
meer worden (bepaalde) etnische groepen sterk vereenzelvigd met onveiligheid. Ook in 
de Brusselse context is deze link relevant; de (ervaren) onveiligheid in een aantal Brus-
selse buurten wordt in grote mate toegeschreven aan jongeren van Marokkaanse (en in 
de mindere mate Turkse) afkomst. Ook bij Brusselse jongeren zelf blijkt een dergelijke 
link te bestaan; voorgaand onderzoek vond dat ‘Marokkanen’ het meest uitgesproken 
aan onveiligheid worden gelinkt (Jacobs & Rea, 2007). In dit hoofdstuk werd eveneens 
een uitgesproken link tussen xenofobie en gevoelens van onveiligheid vastgesteld. Dat 
impliceert weliswaar niet dat er sprake zou zijn van een causaal verband, maar wijst 
er wel op dat er een sterke samenhang is tussen beide attitudes.

Met de bovenstaande analyses hopen we een bijdrage te leveren aan het uitgebreide 
debat over de invloed van de buurt en buurtgerelateerde indicatoren op de onvei-
ligheidsbeleving. Deze resultaten suggereren alvast dat bevindingen uit traditionele 
studies (vaak met een exclusief volwassen publiek) niet zonder meer veralgemeend 
kunnen worden naar adolescenten. Onderzoek naar de beïnvloedende factoren van 
het onveiligheidsgevoel bij deze sociale groep dient expliciet te vertrekken vanuit de 
(sociaalpsychologische) leefwereld van jongeren. Tegelijkertijd staat de invloed van de 
buurt niet op zichzelf, maar is het eerder een integraal onderdeel van een breder raam-
werk waarbinnen de ontwikkeling van de jongere plaatsgrijpt. Ook recentere inzichten 
in het onderzoek naar onveiligheidsgevoelens nopen tot een gelijkaardige nuance en 
wijzen op de nood aan een comprehensieve benadering, waarin zowel variabelen op 
het micro-, meso- als macroniveau een plaats krijgen, en dit vertrekkend vanuit het 
perspectief van het individu (Jackson, 2004; Pleysier, 2010). Buurtgerelateerde percep-
ties oefenen weliswaar een sterke invloed uit op de individuele onveiligheidsbeleving, 
toch staan deze percepties niet op zich, maar worden ze eerder beïnvloed door bredere 
factoren. Zelfs de perceptie van overlast is niet enkel het product van buurtfactoren, 
maar wordt mee gestuurd door individuele opvattingen over bredere maatschappelijke 
tendensen (Innes, 2004). Bovendien wordt de perceptie van de omgeving niet enkel 
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gestuurd door primaire of individuele inschattingen, maar spelen ook secundaire ‘in-
formatiebronnen’ hierin een belangrijke rol (Farrall et al., 2009). Ook andere, externe 
factoren – zoals de ouders, de massamedia, peers – kunnen de perceptie en interpreta-
tie van de eigen buurt sturen. Dit hoofdstuk liet hiertoe geen ruimte, maar toekomstig 
onderzoek dient de interactie tussen de eigen ervaring en socialiserende invloeden 
verder op te nemen.
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7. Bijlagen

Tabel 12.11. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘deprivatiegraad’.

Items Ladingen

Eén keer per maand vrienden uitnodigen .655

Slechte meubels vervangen .713

Eén week per jaar op vakantie gaan .630

Vlees, vis of kip eten om de twee dagen .661

Nieuwe in plaats van tweedehandskledij kopen .660

Het huis of appartement warm houden in de winter .585

Verklaarde variantie
Cronbach α

43.47%
.710

Tabel 12.12. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘xenofobie’.

Items Ladingen

Migranten komen hier profi teren van de uitkeringen .780

België kan beter geen asielzoekers toelaten .756

In sommige buurten doet de overheid te veel voor de migranten en te weinig voor de Belgen
die er wonen

.764

Ik vind dat we veel kunnen bijleren van mensen uit andere culturen -.784

Vreemdelingen nemen ons werk af .737

De aanwezigheid van verschillende culturen verrijkt onze samenleving -.637

Ik ben een racist

Als we een leefbare samenleving willen opbouwen, moeten verschillende culturen elkaar 
respecteren

-.590

Vreemdelingen dragen bij tot de welvaart van ons land -.661

Eigenwaarde 4.11

Verklaarde variantie 51.42%

Cronbach α .864
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1. Inleiding

Brussel kent een grote socioculturele diversiteit. Migratiestromen veranderen Brussel 
in een multiculturele stad waar meer dan 170 nationaliteiten en mensen met de meest 
uiteenlopende culturele achtergronden samenleven. De interne en internationale mi-
gratie maken van Brussel niet alleen een poort tot de wereld, maar ook een jonge stad. 
Anders dan Vlaanderen of Wallonië kent Brussel een globale verjonging, waardoor 
31% van de bevolking 25 jaar of jonger is. Naast die culturele verscheidenheid en 
het jonge karakter kent Brussel ook veel armoede. Meer dan andere Belgische steden 
kent de hoofdstad een zorgwekkende sociaal-economische situatie en kampt zij met 
een aantal grootstedelijke problemen. In Brussel leeft 28% van de bevolking onder de 
armoedegrens. Dat is een heel verschil met Vlaanderen en Wallonië, waar respectie-
velijk 11% en 19% van de populatie zich in een dergelijke situatie bevindt. Berichten 
in de media zetten deze problemen regelmatig in de kijker. In de beeldvorming over 
Brusselse jongeren ligt sterk de nadruk op alarmerende thema’s zoals onveiligheid, 
werkloosheid, armoede, ... Termen als ‘verontrustend’, ‘bedreigend’ en ‘beangstigend’ 
voeden het maatschappelijke debat. Ondanks die grote media-aandacht blijft objec-
tieve kennis over de subjectieve leefwereld, het gedrag en de levensloop van jongeren 
in Brussel eerder schaars. Toch kan een dergelijke kennis de negatieve beeldvorming 
nuanceren. Dit boek probeert, steunend op de resultaten van de Brusselse JOP-monitor, 
die leemte op te vullen.

De Brusselse JOP-monitor werd in het voorjaar van 2010 afgenomen bij scholieren in 
het Brusselse Nederlandstalige secundair onderwijs. In 12 hoofdstukken beschreven 
wij uitgebreid de belangrijkste resultaten uit die schoolenquête. In dit hoofdstuk vatten 
wij de belangrijkste bevindingen samen en doen dat rond drie thema’s: de subjectieve 
leefwereld van leerlingen, hun gedrag en hun levensloop. Binnen het thema ‘subjec-
tieve leefwereld’ worden drie topics uitgediept: de wijze waarop jongeren hun school, 
de multiculturaliteit en de onveilige grootstad beleven. Het tweede thema heeft betrek-
king op het gedrag van de leerlingen en vertelt over de manier waarop leerlingen hun 
weg zoeken in het verenigingsleven, over de stad als voedingsbodem voor problema-



410  |  Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel 

tisch gedrag en over hun identiteitsontwikkeling door consumptie. Het derde en laatste 
thema gaat over hoe jongeren hun ideale levensloop zien.

2. De subjectieve leefwereld van Brusselse jongeren

De JOP-monitor Brussel levert ons een schat aan materiaal over de subjectieve leefwe-
reld van jongeren. Het laat ons toe een beeld te schetsen over drie topics: hoe voelen 
jongeren zich op school (De Clerck & Vettenburg, hoofdstuk 2), hoe staan zij tegenover 
groepen met een andere etnische afkomst en levensbeschouwing en in welke mate wil-
len zij contact met deze ‘andere’ groepen (Siongers, hoofdstuk 6; Siongers, hoofdstuk 
7; Elchardus, hoofdstuk 8) en hoe onveilig voelen zij zich in de hoofdstad (Cops & Put, 
hoofdstuk 12).

2.1 Het schoolwelbevinden in Brussel

De grote etnisch-culturele diversiteit in Brussel weerspiegelt zich in het onderwijs. Op 
de Brusselse schoolbanken vinden we jongeren met verschillende culturele, linguïs-
tische, religieuze en sociaal-economische achtergronden terug. Die multiculturele en 
meertalige omgeving waarin deze jongeren leven, contrasteert op verschillende vlak-
ken met de waarden en idealen die vanuit de school worden doorgegeven. Sommige 
jongeren vinden dan ook weinig of geen aansluiting op school. Hierdoor wordt het 
risico groter dat deze groep zich niet goed voelt op school, minder presteert en gaan-
deweg meer probleemgedrag gaat stellen. Deze problemen krijgen veel aandacht en 
uiten zich in de debatten over de vraag of de specifi eke leerlingensamenstelling in de 
Brusselse scholen de kwaliteit van het Brusselse onderwijs niet in het gedrang brengt. 
Ondanks de publieke belangstelling is empirisch onderzoek naar het schoolwelbevin-
den van Brusselse leerlingen dun gezaaid. Hoe ervaren jongeren in Brussel zelf hun 
school? Moeten we ons zorgen maken over de onderwijssituatie in onze hoofdstad of 
kunnen we nuanceren? In hoofdstuk 2 gingen we op zoek naar antwoorden.

Wij onderscheiden twee dimensies in het schoolwelbevinden, namelijk ‘de schoolbele-
ving’ en ‘de relatie met de leerkrachten’. Algemeen stellen we vast dat de meeste leer-
lingen in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel tevreden zijn over hun 
school en opleiding, en dat zij de relatie met hun leerkrachten waarderen. De meer-
voudige regressieanalyses tonen aan dat beide dimensies grotendeels door dezelfde 
factoren beïnvloed worden. Het antisociale gedrag dat een leerling stelt op school, is 
hierbij de belangrijkste voorspeller. Leerlingen die antisociaal gedrag stellen op school, 
voelen zich minder goed en zijn minder tevreden over de relatie met de leerkrach-
ten. Ook jongens, allochtone leerlingen en leerlingen van wie de ouders het fi nancieel 
niet breed hebben, hebben een lager schoolwelbevinden. Leerlingen met een positief 
toekomstperspectief, een positief zelfbeeld, een responsieve vader of moeder hebben 
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daarentegen een positiever schoolwelbevinden. Opvallend is de beperkte invloed van 
de schoolloopbaan: jongeren met een onregelmatige schoolloopbaan (ooit gebist of 
B-attest behaald) en jongeren uit het bso of tso hebben geen lager schoolwelbevinden 
dan leerlingen met een regelmatige schoolloopbaan of leerlingen uit het aso. Uit de 
multilevelanalyses leiden we af dat het schoolwelbevinden van Brusselse leerlingen 
verschilt tussen scholen. Maar de onderzochte factoren op schoolniveau, namelijk de 
concentratie van allochtonen op een school, het percentage leerlingen dat geen Ne-
derlands spreekt met de moeder en het percentage leerlingen met een lager opgeleide 
moeder, hebben geen effect op het schoolwelbevinden van de leerlingen.

Gezien de multiculturele, meertalige grootstedelijke context en de minder gunstige so-
ciale achtergrond van leerlingen in Brussel veronderstelden we een lager schoolwelbe-
vinden bij Brusselse leerlingen in vergelijking met Vlaamse leerlingen. Onze analyses 
bevestigen deze veronderstelling. Brusselse leerlingen hebben een lagere schoolbeleving 
en zijn minder tevreden over de relatie met hun leerkrachten dan Vlaamse leerlingen. 
Toch zien we dat het schoolwelbevinden van Brusselse en Vlaamse leerlingen hoofdza-
kelijk door dezelfde factoren beïnvloed wordt. Ook vonden wij dat de fi nanciële ruimte 
van het gezin enkel het schoolwelbevinden van de Brusselse jongeren beïnvloedt. Deze 
factor verwijst naar de achterstellingssituatie in de grootstad. De grootstedelijke con-
text laat zich met andere woorden voelen in een lager schoolwelbevinden bij Brusselse 
leerlingen, en in het bijzonder bij jongens, allochtonen, leerlingen met een beperkte 
fi nanciële ruimte thuis en leerlingen die antisociaal gedrag stellen op school.

2.2 Een multiculturele stad: solitair of solidair?

Brussel vormt een kruispunt van diverse culturen: meerdere taalgemeenschappen, heel 
wat nationaliteiten, tal van levensbeschouwelijke groepen, enzovoort. Die culturele 
diversiteit drukt een duidelijke stempel op Brussel en de Brusselaars, en dit zowel in 
positieve als negatieve zin. Kleurrijke buurten, zoals de Congolese Matongé-wijk en de 
Rue de Brabant, en kleurrijke markten in Molenbeek, Sint-Gillis en aan het Zuidstation 
geven Brussel soms zowaar een zuiders cachet. Anderzijds vormt deze multiculturele 
omgeving ook regelmatig het strijdtoneel voor – doorgaans kleine – opstootjes tussen 
jongeren van verschillende etnische achtergronden. Etnische vooroordelen en racisme 
of het gevoel slachtoffer te zijn van dergelijke houdingen en gedragingen, laten de 
getroffenen zeker niet onberoerd. De manier waarop de verschillende culturele identi-
teiten tegenover elkaar staan en met elkaar omgaan, vormen dan ook belangrijke fac-
toren in de leefbaarheid van een stad als Brussel. Daarom werd in dit boek uitgebreid 
ingegaan op de houdingen van de Brusselse jongeren ten aanzien van verschillende 
etnische en levensbeschouwelijke groepen. In hoofdstukken 6 en 7 werd op basis van 
een variant van Borgardus’ socialeafstandsmaat gekeken naar de intimiteit die men be-
reid is te accepteren of goed te keuren in interacties die men onderhoudt met leden van 
andere groepen (outgroepen). In hoofdstuk 8 werd dieper ingegaan op antisemitisme, 
waarvan wordt vastgesteld dat er in Europese landen een duidelijke toename van voor-
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oordelen ten aanzien van joden valt waar te nemen. In deze drie hoofdstukken worden 
de vooroordelen en houdingen van zowel de ‘autochtone’ als ‘allochtone’ jongeren 
onder de loep genomen. Op basis van voorgaand onderzoek weten we ondertussen al 
heel veel over de vooroordelen die bestaan bij autochtone jongeren en hebben we ook 
een vrij goed inzicht in de verklaringen voor dergelijke houdingen. We weten evenwel 
bitter weinig over de houdingen van autochtone jongeren woonachtig in grootsteden 
en houdingen van allochtone jongeren ten aanzien van de ‘anderen’.

In hoofdstuk 6 werden vier groepen jongeren onderscheiden, met name jongeren van 
respectievelijk Belgische, Marokkaanse, Turkse en Zuid-Europese origine. Voor elk van 
deze groepen werd gekeken naar de bereidheid om sociale contacten aan te gaan met 
een zestiental verschillende etnische en levensbeschouwelijke groepen. Uit de analyses 
leren we dat we in Brussel veeleer van een multiculturele LAT-relatie kunnen spreken 
tussen de verschillende groepen: Living Apart Together, niet samen met, maar naast 
elkaar. Ondanks de grote heterogeniteit naar etnische herkomst in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en in Brusselse scholen blijken jongeren nog steeds sterk gericht op de 
eigen cultuur. In lijn met nagenoeg alle studies naar sociale afstanden tussen groepen, 
stellen we vast dat de eigen groep de voorkeur geniet wanneer het sociale contacten 
betreft, zeker wanneer het over meer dan vriendschappelijke relaties gaat. Dat geldt 
zowel voor de jongeren van Belgische origine als van Marokkaanse, Turkse of Zuid-
Europese origine. Naast deze duidelijke voorkeur voor de eigen groep blijken Brusselse 
jongeren van Belgische, Marokkaanse, Turkse en Zuid-Europese herkomst het ook roe-
rend eens over de groepen waarmee men het best contact mijdt of althans liefst niet al 
te ver gaat in de contacten. Bulgaren, Koerden en Roma-zigeuners genieten bij elk van 
de onderscheiden groepen de laagste voorkeur.

De hiërarchische ordening waarbij men het meest bereid is sociale contacten aan te 
gaan met Noord-Europeanen en zij aldus de hoogste posities innemen, gevolgd door 
Zuid- en Oost-Europeanen en vervolgens Aziaten en waarbij de Afrikanen de laagste 
plaatsen innemen, die in heel wat studies wordt teruggevonden, vinden we ook voor 
een deel bij de Brusselse jongeren terug, maar toch dient hier meer genuanceerd te wor-
den. Er bestaat wel een vrij grote consensus over de vier onderscheiden groepen heen 
over de staart van de ordening, en wanneer men grote opdelingen hanteert, blijken – 
los van de eigen groep – West- en Zuid-Europese landen hoger gerangschikt te zijn dan 
de landen of etnische groepen uit andere werelddelen. Maar wat de andere groepen 
betreft, is er niet echt een duidelijke lijn te trekken en stellen we sterke verschillen vast 
tussen de vier onderscheiden groepen. Jongeren van Marokkaanse en Turkse herkomst 
vertonen grotere afstanden met zowat alle outgroepen dan jongeren van Belgische of 
Zuid-Europese origine. De eerstgenoemden blijken vooral veel grotere sociale afstan-
den te vertonen tot de niet-gelovigen en joden. Een gelijkaardig verschil vinden we als 
we jongeren opdelen naar hun levensbeschouwelijke voorkeur. Moslimjongeren, en 
vooral moslims die strikt de geloofsleer opvolgen, staan het meest afkerig tegenover 
relaties met personen die een andere levensbeschouwing hebben en het meest van al 
ten aanzien van joden. Dat antisemitisme werd uitvoerig belicht in hoofdstuk 8.
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In dat hoofdstuk werden drie groepen (autochtone jongeren, niet-islamitische allochtone 
jongeren en islamitische allochtone jongeren) vergeleken in hun houding ten aanzien 
van joden en werd naar verklaringen voor antisemitisme en de verschillen tussen de 
groepen gezocht. Daarbij werd zowel gekeken naar algemene verklaringen voor xenofo-
bie als naar meer specifi eke verklaringen voor antisemitisme. In de mate van antisemi-
tisme blijken ook hier de moslimjongeren zich sterk te onderscheiden van de niet-mos-
limjongeren. Van de niet-moslims stemt telkens ongeveer 10% van de jongeren in met 
de voorgelegde antisemitische uitspraken; bij de moslimjongeren gaat steeds ongeveer 
50% akkoord. Levensbeschouwing blijkt dan ook veruit de belangrijkste factor in de al-
gemene verklaring voor antisemitisme. Antisemitisme ligt merkelijk hoger bij gelovigen, 
zowel bij de gelovige en praktiserende christenen als bij de moslims. Theologisch antise-
mitisme speelt dus nog wel degelijk een rol. Toch blijft, ook als men daarmee rekening 
houdt, een opvallend verschil bestaan tussen de gelovige christenen en de moslims.

Bij niet-moslims spelen socialisatieomgeving, anomie-autonomiestreven en malaise 
een belangrijkere rol. Bij niet-moslims, zowel autochtonen als allochtonen, blijkt het 
antisemitisme hoger als het onveiligheidsgevoel hoger is. Vooroordeel, ook antisemitis-
me, is dus ten dele een reactie op een gevoel van bedreiging. In het geval van antimos-
limgevoelens of islamofobie ligt dat voor de hand omdat moslims vaak geassocieerd 
worden met criminaliteit. Die associatie wordt evenwel niet gemaakt in het geval van 
de joden. Het effect van het onveiligheidsgevoel op antisemitisme lijkt dan ook te wij-
zen op een zeer algemeen mechanisme dat gevoelens van kwetsbaarheid en bedreiging 
vertaalt in negatieve gevoelens ten opzichte van groepen die maar enigszins vreemd 
kunnen worden geacht. Daarnaast is bij autochtone en niet-islamitische leerlingen het 
antisemitisme groter als zij les volgen in het tso of bso. Bij de autochtone leerlingen is 
het antisemitisme tevens hoger naarmate het geloof in de mogelijkheid van het streven 
naar persoonlijke autonomie sterker aanwezig is. Dat betekent dat het verwerpen van 
gezag en van beperkingen op het eigen voelen, denken en doen, de kans vergroot dat 
afwijkende, afgekeurde houdingen worden gecultiveerd. We zien dat effect niet bij de 
allochtone niet-islamitische leerlingen. Het is mogelijk dat dit erop wijst dat zij niet de-
zelfde gezagsfi guren hebben als de autochtonen, niet dezelfde opvattingen over wat als 
correct denken van hen wordt verwacht. Dat kon met de beschikbare gegevens echter 
niet worden getoetst. Bij de niet-islamitische allochtone leerlingen is het antisemitisme 
hoger naarmate de taalvaardigheid (de mate waarin men de vragenlijst wist in te vul-
len) lager ligt. Ook dat kunnen we niet toetsen op basis van de data, maar mogelijk kan 
dat toegeschreven worden aan de specifi eke origine van die leerlingen. Antisemitisme 
is over het algemeen hoger in Oost-Europese landen en een groot aandeel van de niet-
islamitische allochtone leerlingen is van Oost-Europese herkomst.

Bij de moslimjongeren wordt het antisemitisme beïnvloed door het onveiligheidsge-
voel en de mediavoorkeur, maar bij hen blijkt deze houding opvallend minder sociaal 
bepaald dan bij de niet-moslims. Het antisemitisme van de moslims wordt in mindere 
mate bepaald door kwetsbaarheid. Het lijkt sterker verbonden met het moslim-zijn op 
zich. Het is waarschijnlijk dat het in de hand wordt gewerkt door het theologisch anti-
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semitisme, maar ook door de internationale context, het confl ict in het Midden-Oosten, 
alsook door het feit dat veel moslimjongeren vertoeven in een omgeving (gezin, vrien-
den en media) waar antisemitisme niet wordt afgeremd. Deze vorm van vooroordeel 
is zeer sterk verspreid onder de moslimjongeren in onze scholen. In het kader van de 
vorming van democratische burgers verdient het daarom bijzondere aandacht.

Uit hoofdstuk 6 bleek bovendien dat ook tussen de twee dominante groepen in het 
Brusselse, de Belgen en de Marokkanen, de relaties verre van optimaal zijn. Meerdere 
auteurs menen dat om betere banden te scheppen tussen groepen, meer en betere con-
tacten tussen deze groepen een vereiste zijn. Hoewel Brussel een groot aandeel perso-
nen van vreemde origine telt, leidt dat niet bij alle Brusselaars tot eenzelfde mate van 
contact. Etnische groepen leven geconcentreerd in bepaalde wijken en jongeren van 
niet-Belgische herkomst zijn tevens sterk geconcentreerd binnen bepaalde scholen. In 
hoofdstuk 7 werd daarom getoetst in welke mate sociale contacten met andere culturen 
inderdaad de etnische vooroordelen drukken en de bereidheid tot intergroepscontacten 
ten goede komen. Daartoe werden in de dataset enerzijds de jongeren van twee Bel-
gische ouders en anderzijds de jongeren uit gezinnen waarvan minstens een van de 
ouders van Marokkaanse herkomst was, geselecteerd. Bij de eersten keken we naar de 
bereidheid om sociale contacten aan te gaan met personen uit islamitische landen, bij 
de laatsten naar de bereidheid om sociale contacten aan te gaan met personen afkom-
stig uit West- en Zuid-Europese landen. In de analyses werd informatie betrokken over 
interetnische contacten op zowel het niveau van de school, de schoolbuurt als de buurt 
en de gemeente waarin men zelf woont.

De schoolcontext blijkt hier tegen de verwachtingen in niet zo belangrijk. Voor de Bel-
gische jongeren blijkt geen van de indicatoren op schoolniveau een impact te hebben 
op de mate van sociale afstand ten aanzien van personen geassocieerd met moslim-
landen. Voor de Marokkaanse jongeren bevordert een hoger percentage Belgen op de 
school nog wel enigszins de openheid naar West- en Zuid-Europeanen, hoewel deze 
factor niet langer signifi cant werd bevonden eenmaal gecontroleerd voor het al dan niet 
in Brussel wonen.

Consistent met de contacthypothese, werd bij de Belgische jongeren vastgesteld dat ze 
meer openstaan voor sociale contacten met moslims als ze in Brussel wonen, terwijl 
bij Marokkaanse jongeren buiten Brussel wonen net leidt tot een grotere bereidheid 
om contacten aan te gaan met de andere groep. Beide situaties verhogen immers de 
contactmogelijkheden met outgroepen. In de lijn van ander recent onderzoek wordt in 
hoofdstuk 7 vastgesteld dat intergroepscontacten etnische vooroordelen bij Belgische 
jongeren vooral kunnen remmen als zij plaatsvinden in buurten waar er een evenwich-
tige verdeling bestaat tussen autochtonen en allochtonen en als deze contacten als 
positief worden ervaren. Een buurt met overwegend niet-Belgen bevordert net zo min 
verdraagzaamheid als een buurt met nauwelijks allochtonen. Deze bevinding biedt 
steun voor een woonbeleid dat gericht is op het bewerkstelligen van meer diversiteit 
in wijken, maar met aandacht voor het ‘leefbaarheidsgehalte’. In Brussel kunnen we 
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vaststellen dat personen van Turkse of Noord-Afrikaanse herkomst sterk geconcen-
treerd wonen in bepaalde wijken van de stad, wat tot sociale segregatie leidt en weinig 
bevorderlijk is voor interetnische sociale contacten. Het realiseren van een evenwich-
tige etnische mix kan interetnische contacten ten goede komen. Voor de Marokkaanse 
jongeren worden evenwel geen verschillen vastgesteld naar de perceptie van de woon-
buurt en de positieve dan wel negatieve ervaringen met interetnische contacten. De 
contacthypothese blijkt dus vooral op te gaan voor blanke meerderheidsgroepen en 
veel minder voor andere culturen.

Het inzicht in de etnische (voor)oordelen van blanke meerderheidsgroepen ten aan-
zien van ‘andere’ groepen is momenteel al ver gevorderd. Op basis van de in dit boek 
gepresenteerde analyses naar verdraagzaamheid en tolerantie, blijkt eens te meer dat 
er nog weinig geweten is over de houding van minderheidsgroepen/allochtonen ten 
aanzien van autochtonen alsook ten aanzien van andere etnische groepen. Met de 
hier gepresenteerde analyses gaven we een eerste aanzet, maar verder onderzoek naar 
multiculturele relaties en houdingen is wenselijk.

2.3 De onveilige hoofdstad!?

De (on)veiligheidssituatie in Brussel is een steeds terugkerend topic op de politieke en 
maatschappelijke agenda. Steeds meer Brusselse buurten lijken in een neerwaartse spi-
raal van toenemende onleefbaarheid en onveiligheid terecht te komen en worden vrij-
wel gelijkgesteld met hoge niveaus van overlast en criminaliteit. In dit debat worden 
jongeren traditioneel als bron van die onveiligheid en overlast benaderd. Dat is zeker 
het geval in de Brusselse context, waar (allochtone) jongeren op een eenzijdige wijze 
met onveiligheid en verloedering worden gelijkgesteld. De wijze waarop jongeren zelf 
de eigen (sociale en fysieke) woonomgeving beleven en zich onveilig voelen en de 
relatie tussen die beleving van de woonomgeving en onveiligheid blijven echter sterk 
onderbelicht. Die vaststelling is het uitgangspunt van hoofdstuk 12.

Uit onze analyses leren we dat Brusselse jongeren zich gemiddeld gesproken onveiliger 
voelen, meer overlast in de woonbuurt melden, de algemene sociale kwaliteit van de 
buurt als minder positief beleven en meer intolerantie tegenover jongeren bij de vol-
wassen buurtbewoners ervaren dan jongeren die niet in het Brussels Gewest wonen 
(maar er wel les volgen). Deze verschillen blijken echter relatief beperkt. Het wonen in 
een grootstad lijkt bijgevolg wel een druk te zetten op de sociale relaties en het fysieke 
uitzicht van buurten, maar het zou te ver leiden dat als een louter grootstedelijk pro-
bleem te benaderen. Een opvallende bevinding was wel dat de relatie tussen de boven-
vermelde buurtfactoren en het onveiligheidsgevoel verschillend bleek voor jongeren 
die in het Brussels Gewest wonen en jongeren die daarbuiten wonen. Enkel in de eerste 
groep bleken de buurtfactoren een invloed op het onveiligheidsgevoel uit te oefenen, 
waarbij een negatievere perceptie van de sociale kwaliteit van de buurt en een sterkere 
ervaren intolerantie ten aanzien van jongeren bij de volwassen buurtbewoners met een 



416  |  Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel 

hoger onveiligheidsgevoel samenhangen. De perceptie van overlast bleek daarentegen 
geen direct effect uit te oefenen, wat enigszins verrassend is, gezien de sterke relatie die 
traditioneel tussen deze factoren wordt gevonden. Wel bleek er sprake van een indirect 
effect, waarbij een hogere perceptie van overlast samenhing met een minder positieve 
inschatting van de sociale kwaliteit van de buurt, een hogere ervaren intolerantie ten 
aanzien van jongeren en een hogere prevalentie van slachtofferschap, factoren die op 
hun beurt rechtstreeks inwerken op het onveiligheidsgevoel.

3. Het gedrag van Brusselse jongeren

Naast de subjectieve leefwereld hebben heel wat hoofdstukken in dit boek aandacht 
voor het gedrag van de Brusselse jongeren. Wij vatten hier de belangrijkste bevindin-
gen samen. Eerst wordt het participatiegedrag van Brusselse jongeren in het vereni-
gingsleven (Herbots, hoofdstuk 3) in beeld gebracht. Vervolgens beschrijven wij het 
problematische gedrag van Brusselse leerlingen (Cops & Op de Beeck, hoofdstuk 9; Op 
de Beeck & Put, hoofdstuk 10; Cardoen, Berten & Vettenburg, hoofdstuk 11). Ten slotte 
bestuderen wij hoe jongeren via consumptiegedrag een identiteit ontwikkelen (Elchar-
dus & Herbots, hoofdstuk 5).

3.1 Brusselse jongeren in het verenigingsleven

De laatste jaren wordt zowel vanuit academische hoek als vanuit beleidskringen ge-
vreesd voor een ‘algemene teloorgang’ van de sociale participatie. Bevindingen uit de 
Vlaamse JOP-monitoren stelden ons gerust. Beide onderzoeken suggereren dat de over-
grote meerderheid van de jongvolwassenen in Vlaanderen deelneemt aan het vereni-
gingsleven. Toch impliceren die Vlaamse bevindingen niet automatisch een gelijkaardi-
ge positieve tendens in onze hoofdstad. ‘Inworteling’ of ‘engagement’ neemt, vanwege 
de sterk verschillende demografi sche, sociaal-economische en culturele samenstelling, 
een verschillende vorm aan in (groot)stedelijke contexten en gemeenten. Verbonden-
heid en samenhang in steden worden dan dikwijls het voorwerp van bezorgdheid. 
Velen zijn ervan overtuigd dat spontane en solidaire intermenselijke contacten minder 
gemakkelijk tot stand komen binnen een dergelijke context dan binnen kleine gemeen-
schappen. Hierdoor wordt de ‘stad’ vaak voorgesteld als een verzamelplaats voor ano-
nieme individuen, die niet de behoefte ervaren om verbanden aan te gaan met elkaar, 
die elkaar niet kennen en die geen hechte samenlevingsverbanden ambiëren. Daarbij 
aansluitend heeft men het vaak over de ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit en het gebrek aan 
geborgenheid en verbondenheid in de grootstedelijke context. Is die bezorgdheid wel 
gegrond? Bevestigen empirische gegevens de bestaande bezorgdheid of net niet? Ver-
schilt het participatiegedrag van Brusselse jongeren van dat van Vlaamse leerlingen? 
Hoofdstuk 3 ging op verkenning.
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Uit de analyses blijkt dat sportverenigingen, de organisatie van een muziekfestival 
of fuif, en de jeugd- en jongerenbewegingen de populairste verenigingsvormen voor 
de Brusselse jongeren zijn. Hoewel zo’n twee derde van de Brusselse jongeren op 
dit moment – hetzij actief of passief – participeert in het verenigingsleven, stellen 
we toch vast dat de participatiegraad van jongeren uit de Vlaamse regio hoger ligt in 
tal van verenigingstypes, met name sportverenigingen, jeugdverenigingen, deeltijds 
kunstonderwijs, hobbyverenigingen, amateurkunstbeoefening, gemeentelijke jeugd-
werkinitiatieven (onder meer speelplein, grabbelpas, roefel), actiegroepen rond de 
derde wereld, initiatieven voor kansarme jeugd en de organisatie van muziekfestivals 
en fuiven. Voor sommige van deze soorten verenigingen is het verschil in participa-
tiegraad zelfs betrekkelijk groot. Daarnaast zijn er ook verenigingstypes waarin de 
participatiegraad van Brusselse jongeren hoger ligt dan die van Vlaamse jongeren. Het 
betreft de religieuze verenigingen, actiegroepen rond milieu en natuur, verenigingen 
verbonden aan een café, buurt- of wijkwerking, jeugdhuizen of -clubs en jongerenuit-
wisselingsprogramma’s. De verschillen in participatiegraad zijn hier evenwel relatief 
klein. Over het algemeen stellen we dus vast dat de participatiegraad bij jongeren 
in Brussel lager ligt dan de participatiegraad bij jongeren in Vlaanderen. Vervolgens 
werd nagegaan of deze non-participatie zich situeert in specifi eke subgroepen van de 
Brusselse jongerenpopulatie. De meest kwetsbare groep wordt onmiskenbaar gevormd 
door de moslimjongeren en de allochtone jongeren die in Brussel wonen: zij blijken 
sterk ondervertegenwoordigd in het merendeel van de onderzochte verenigingstypes. 
Dat kan twee dingen betekenen: ofwel slaagt het bestaande aanbod van het Brusselse 
verenigingsleven er onvoldoende in om jongeren van verschillende achtergrond en 
uit verschillende milieus te mobiliseren, ofwel voelen bepaalde groepen van jongeren 
zich meer aangesproken door andere vormen van vrijetijdsbesteding Bovendien werd 
vastgesteld dat de kans op sociale participatie in verschillende groepen van jongeren 
door andere factoren wordt beïnvloed: terwijl sociale achtergrond een belangrijke rol 
speelt voor de autochtone jongeren en de allochtone niet-moslimjongeren, geldt dat 
niet voor de moslimjongeren. De tewerkstellingssituatie van de ouders – die zowel 
voor de autochtone als voor de allochtone niet-islamitische jongeren een sterke deter-
minant is voor het al of niet participeren – heeft geen invloed op het participatiegedrag 
van moslimjongeren. Hetzelfde geldt voor de onderwijsvorm waarin men les volgt: 
jongeren uit het aso zijn doorgaans sterker vertegenwoordigd in het verenigingsleven 
dan jongeren uit het bso (en in mindere mate het tso). Bij moslimjongeren wordt dat 
verband echter niet geobserveerd: in deze groep hebben jongeren uit het aso evenveel 
(of even weinig) kans op participatie als jongeren uit het bso. Sommige verenigings-
types slagen er overigens beter in jongeren uit verschillende sociale geledingen te 
rekruteren dan andere: verenigingen met een altruïstische inslag (zoals actiegroepen 
rond het milieu of de derde wereld, of verenigingen die anderen helpen) hebben het 
grootste democratische bereik; zij rekruteren leden van uiteenlopende achtergrond. 
Daarnaast zijn er echter verenigingstypes die exclusief voorbehouden lijken voor een 
welafgebakend segment van de jongerenbevolking: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, 
hobby- en sportverenigingen rekruteren voornamelijk autochtone jongeren uit twee-
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verdienersgezinnen die les volgen in het aso en die niet in een van de 19 Brusselse 
gemeenten wonen.

3.2 De grootstad: een voedingsbodem voor problematisch gedrag?

Het debat rond jongerengeweld en -criminaliteit in onze hoofdstad wakkert recentelijk 
sterk aan. De Brusselse gemeenten zijn de afgelopen jaren veelvuldig het toneel ge-
weest van problematisch gedrag van jongeren. Er gaan weinig dagen voorbij zonder dat 
een of ander medium over een dergelijk gedrag rapporteert: Joe van Holsbeeck werd 
neergestoken voor een mp3-speler, straatgeweld verjaagt een industriële hogeschool uit 
Anderlecht, jongeren bekogelen de politie, allochtone jongeren vermoorden 22-jarige in 
de Brusselse metro, bus- en metrochauffeurs zijn lastiggevallen, enzovoort. Kortom, de 
negatieve berichtgeving domineert, maar is dat wel terecht? Is onze grootstad daadwer-
kelijk een voedingsbodem voor meer jongerencriminaliteit, jongerengeweld en alcohol- 
en softdrugsgebruik of niet? Drie bijdragen gingen op zoek naar antwoorden.

In een eerste bijdrage werd het fenomeen jeugddelinquentie, zowel daderschap als 
slachtofferschap, onder Brusselse jongeren uitgebreid beschreven. Wat daderschap be-
treft, blijken vooral lichte feiten als zwartrijden, kleine diefstallen en vandalisme fre-
quent door Brusselse jongeren gesteld te worden. Meer ernstige feiten als wapendracht, 
inbraak en drugsverkoop komen veel minder vaak voor. Om na te gaan of er zich in 
Brussel meer jeugddelinquentie voordoet dan in Vlaanderen, werden twee afzonderlijke 
analyses gemaakt. Enerzijds werd in de mate van het mogelijke vergeleken met gege-
vens uit de databank ‘Jongeren in Vlaanderen. Gemeten en Geteld’. Anderzijds werden 
jongeren woonachtig te Brussel vergeleken met jongeren die niet in Brussel wonen. Uit 
die vergelijkingen kwam naar voor dat jongeren die in Brussel naar school gaan, vooral 
meer geweld plegen dan Vlaamse jongeren; dit geldt voor alle Brusselse scholieren, dus 
ook voor wie niet in Brussel zelf woont. Zeer opvallend was bovendien de vaststelling 
dat Brusselse scholieren veel meer dan Vlaamse jongeren aangeven dat ze een pv voor 
hun gepleegde feiten gekregen hebben. Ook slachtofferschap bleek een veelvoorko-
mend fenomeen in de onderzochte groep; slechts een minderheid van de Brusselse 
scholieren werd het voorbije jaar van geen van de bevraagde delicten het slachtoffer. 
Vooral met eigendomsdelicten bleken jongeren vaak geconfronteerd te worden, maar 
ook de persoonsdelicten werden in vergelijking met andere studies relatief vaak mee-
gemaakt door Brusselse jongeren. Ook wat de verdeling van slachtofferschap betreft, 
weken de resultaten enigszins af van traditionele bevindingen. Uit de analyses bleek dat 
jongens over het algemeen een hogere prevalentie van slachtofferschap rapporteerden, 
behalve voor het lastiggevallen worden op straat, dat meer door meisjes wordt aange-
haald. Bovendien bleek dit geslachtseffect toegeschreven te kunnen worden aan een 
verschil in de mate van risicovolle vrijetijdsbesteding en daderschap; jongens lopen een 
groter risico op slachtofferschap omdat ze meer dan meisjes delinquent gedrag stellen 
en een meer risicovolle vrijetijdsbesteding hebben. Ook opvallend waren de beperkte 
verschillen op basis van leeftijd; ook op jonge leeftijd (12-13 jaar) blijken Brusselse 
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scholieren frequent met slachtofferschap te worden geconfronteerd, een vaststelling die 
afwijkt van andere studies (zoals de JOP-monitor 2), waarin veeleer een geleidelijke 
toename vastgesteld werd. Tot slot werd het verband tussen dader- en slachtofferschap 
uitgediept. Afzonderlijke analyses met dader- en slachtofferschap als afhankelijke vari-
abele wezen uit dat een risicovolle vrijetijdsbesteding de kans op daderschap vergroot, 
en dat daderschap de jongeren blootstelt aan een groter risico op slachtofferschap.

In een tweede bijdrage werd nagegaan of er achter het geweld gepleegd door Brusselse 
scholieren mogelijk een contextuele oorzaak zit. Hierbij werd toegespitst op de school-
context: centraal stond de vraag of schoolkenmerken een invloed hebben op individu-
eel agressief gedrag los van eventuele instroomeffecten. Als theoretische basis voor dat 
idee werd vertrokken vanuit de sociale-desorganisatietheorie: er werd vooropgesteld 
dat scholen met een groot aantal leerlingen uit sociaal-economisch minder bedeelde 
gezinnen een onafhankelijke invloed hebben op individueel agressief gedrag, omdat 
leerlingen binnen deze scholen meer kans hebben om levensstijlrisico’s, een tolerante 
houding ten aanzien van geweld en/of een verzwakte band met de school te ontwikke-
len. In de analyses werd in de eerste plaats wel degelijk een onafhankelijk schooleffect 
vastgesteld: jongeren die les volgen in een school waarin meer leerlingen zich fi nanci-
eel minder bedeeld voelen, hebben een groter risico op het stellen van agressief gedrag. 
Voor het overige bleken slechts weinig sociaal-economische effecten signifi cant met 
agressie samen te hangen. Integendeel, er werd zelfs vastgesteld dat jongeren met een 
hoogopgeleide moeder een grotere kans hebben op agressie. Op basis van deze vast-
stelling kan de band tussen sociaal-economische factoren en agressie toch enigszins 
genuanceerd worden: niet sociaal-economische deprivatie in brede zin, maar louter 
een gebrek aan fi nanciële middelen blijkt van belang te zijn. Een tweede opvallende 
bevinding bestond erin dat het effect van fi nanciële ruimte op schoolniveau niet ge-
medieerd wordt door levensstijlrisico’s, een tolerante houding ten aanzien van geweld 
of een zwakke band met de school. Op basis hiervan werd beredeneerd dat schoolef-
fecten mogelijk via andere factoren verlopen die in deze analyses niet meegenomen 
werden, of dat schoolinvloeden misschien zelfs een direct effect hebben. Agressie kan 
zich immers ook binnen de schoolomgeving zelf voordoen, in dat opzicht kan louter 
aanwezigheid op een school waarin veel agressie gesteld wordt, het risico op betrok-
kenheid in een geweldsfeit al vergroten. De derde en laatste voornaamste bevinding uit 
het hoofdstuk bestaat erin dat factoren op het individuele niveau bescherming kunnen 
bieden tegen negatieve schooleffecten. Zo werd vastgesteld dat het les volgen in een 
school met gemiddeld minder fi nanciële ruimte minder sterk aan agressie gerelateerd 
is onder jongeren die een hecht contact met hun leerkracht(en) rapporteren. Daarnaast 
werd gesuggereerd dat religieuze overtuiging op individueel niveau mogelijk bescher-
ming biedt tegen negatieve schooleffecten. Op basis van dit hoofdstuk kan besloten 
worden dat de schoolcontext wel degelijk een invloed heeft op individuele agressie, 
maar dat deze invloed vooral speelt bij jongeren die hier op individueel niveau gevoeli-
ger voor zijn. Individuele verklaringsfactoren blijven bijgevolg primair, het schooleffect 
komt pas op de tweede plaats.
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Een laatste hoofdstuk focuste op het drank- en softdrugsgebruik van Brusselse jongeren. 
Concreet werd het gebruik van licht alcoholische dranken, sterkedranken en softdrugs 
tijdens de maand voorafgaand aan de bevraging onderzocht. Consistent met de verwach-
tingen nuttigden meer Brusselse leerlingen tijdens die maand minstens één keer een licht 
alcoholische drank (40%), dan een sterkedrank (29%) of softdrugs (12%) en gebruikten 
dubbel zoveel respondenten regelmatig (dat is meer dan drie keer) een dergelijke drank 
(16%) dan een ander middel. Een vergelijkende studie van dit middelengebruik door 
Brusselse scholieren uit de eerste drie jaar van het secundair onderwijs met data verza-
meld in Gent en Aalst suggereerde een tweezijdige tendens. Waar Brusselse leerlingen in 
de maand voorafgaand aan de bevraging minder en niet zo frequent licht alcoholische 
dranken gebruikten, consumeerden ze opvallend meer en regelmatiger sterkedanken 
en softdrugs dan hun Gentse en Aalsterse leeftijdsgenoten. Verder onderzochten we de 
verschillen in het consumptiepatroon naargelang het geslacht, de leeftijd en de onder-
wijsvorm van de respondenten. Uit deze analyse bleek dat jongens meer en regelmati-
ger licht alcoholische dranken, sterkedranken of softdrugs nuttigden dan meisjes. De 
prevalentie en de incidentie van de consumptie van alchoholische dranken en softdrugs 
nemen tussen 13 en 18 jaar trapsgewijs toe. Inzake de onderwijsvorm sprongen vooral 
de waargenomen incidentieverschillen in het sterkedrank- en softdrugsgebruik tussen 
jongeren uit het (deeltijds) beroepsonderwijs en uit de andere onderwijsvormen in het 
oog. In de eerste graad gebruikten leerlingen uit de b-klas frequenter sterkedranken en 
softdrugs dan hun medeleerlingen uit de a-klas. In de tweede en derde graad rookten 
leerlingen uit (d)bso-richtingen regelmatiger cannabis dan de leerlingen uit tso en aso.

In tweede instantie werd het effect van ‘maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren’ 
op het ‘al dan niet’ en het ‘regelmatige gebruik’ van Brusselse scholieren bestudeerd. 
Hoewel de ‘maatschappelijke kwetsbaarheidstheorie’ op empirische evidentie kan re-
kenen met betrekking tot persisterend delinquent gedrag, blijkt dat veel minder het 
geval voor de relatie met alcohol- en softdrugsgebruik. Zo sloot enkel de beïnvloeding 
van de indicatoren ‘perceptie van overlast’, ‘responsiviteit moeder’, ‘relatie met leer-
krachten’, ‘onderwijsvorm’ en ‘B-attest’ aan bij de verwachting vanuit die theorie. De 
invloed van de indicatoren ‘negatief toekomstperspectief’, ‘waardeoriëntatie school’, 
‘comfort’, ‘onveiligheidsgevoelens’, ‘biservaring’, ‘opleidingsniveau en werksituatie 
ouders’, ‘opvolging ouders’, ‘responsiviteit vader’, ‘zelfbeeld’, ‘subjectieve koopkracht’ 
bleek niet signifi cant, niet sterk genoeg of contesteerde met de verwachtingen vanuit 
de ‘maatschappelijke kwetsbaarheidstheorie’. Die beperkte verklaringskracht wordt 
mogelijk verklaard door de afbakening van wat al dan niet maatschappelijk aanvaard 
is. Daar waar persisterend delinquent gedrag duidelijk een label van ‘maatschappelijk 
onaanvaardbaar’ draagt, is dat minder het geval voor het alcohol- en softdrugsgebruik, 
zoals in deze studie gemeten. Het is mogelijk dat de onderzochte ‘maatschappelijke 
kwetsbaarheidsindicatoren’ pas echt belangrijk worden bij middelengebruik dat meer 
als problematisch wordt beschouwd. Verder onderzoek hieromtrent is noodzakelijk. 
Verschillen in het effect van maatschappelijke kwetsbaarheidsindicatoren naargelang 
de grootte van steden werden niet gevonden.



Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel   |  421

3.3 Consumptieafhankelijkheid: een identiteit van dingen

In nagenoeg iedere straat van de stad, op bijna elke muur, in de bus, op het internet, 
op de televisie, op café, op de radio, in de bioscoop en in de krant worden we gecon-
fronteerd met reclameboodschappen of met etalages die ons willen ‘verleiden’. Kopen 
en consumeren staan in de huidige samenleving niet langer (uitsluitend) in functie van 
primaire behoeftebevrediging, maar zijn plezierige vormen van vrijetijdsbesteding die 
de mogelijkheid geven om identiteit en status te kopen. Dat geldt ook voor jongeren, 
die zich via hun consumptiegedrag willen afzetten tegen de wereld van de kinderen 
en de volwassenen en hun eigen specifi eke plaats verwerven in de maatschappij. De 
street credibility van een jongere draait immers om het merk van de kleding die hij 
draagt, de drank die hij nuttigt en de uitgebouwde, opgefokte auto’s waarmee hij zich 
verplaatst. De merken staan voor een succesvolle stijl van leven. Ze bieden een omvat-
tende identiteit. Up-to-date zijn, is meer dan ooit een voorwaarde van individualiteit en 
authenticiteit. Toch is onderzoek dat consumptie situeert in de betekenis- en leefwereld 
van jongeren schaars. Onze analyses brengen hierin verandering.

In het licht van de literatuur kan een consumptiegebonden identiteit of consumptieaf-
hankelijkheid op drie verschillende manieren worden gemeten. Ten eerste, door na te 
gaan in welke mate bepaalde consumptiegoederen worden beleefd als een voorwaarde 
van geluk. Ten tweede, door na te gaan in welke mate consumptiegoederen worden be-
schouwd als een uitdrukking van wie men is, van het zelf, de eigen authenticiteit. Ten 
derde, door na te gaan in welke mate goederen noodzakelijk worden geacht om erbij te 
horen. In dit onderzoek werd de laatste piste bewandeld. Zowat 30% van de geïnter-
viewde leerlingen kan worden beschouwd als sterk afhankelijk, 30% als matig afhanke-
lijk en 40% als zwak afhankelijk. Voor de sterk consumptieafhankelijke jongeren blijkt 
er een zware druk uit te gaan van die identiteit: de behoefte aan bepaalde goederen om 
erbij te horen en niet te worden uitgesloten, wordt door hen sterk aangevoeld.

Eerst werd onderzocht welke jongeren consumptieafhankelijk zijn. Verschillende door 
de literatuur aangereikte hypothesen werden getoetst. Naarmate de jongere meer 
meent dat hij zichzelf moet zijn, los van sociale druk, wordt hij afhankelijker van 
consumptiegoederen om erbij te horen. Ook het baden in een reclamerijke sfeer en een 
commerciële vrijetijdsbesteding dragen bij tot consumptieafhankelijkheid. Deze neemt 
af naarmate men ouder wordt, is groter bij jongens dan bij meisjes en wordt nagenoeg 
niet beïnvloed door de sociaal-economische of sociaalculturele achtergrond.

Tot slot werd ook nagegaan of consumptieafhankelijkheid leidt tot afwijkend gedrag 
en of dat verband sterker is als een hoge mate van consumptieafhankelijkheid gepaard 
gaat met een lage koopkracht. Dat verband bestaat en is betrekkelijk sterk voor een 
positieve houding ten opzichte van geweld en de frequentie van antisociaal gedrag 
op school, maar geldt ook in mindere mate voor delinquentie. Een groot deel van die 
verbanden wordt verklaard door de samenhang tussen consumptieafhankelijkheid, au-
tonomiestreven, een commerciële vrijetijdsbesteding en het geslacht. Toch blijven er 
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na controle voor die factoren directe effecten bestaan van consumptieafhankelijkheid 
op de tolerantie van geweld en het antisociale gedrag op school en van de discrepantie 
tussen consumptieafhankelijkheid en koopkracht op de aanvaarding van geweld en 
delinquent gedrag. Het kapitalisme van de begeerte oefent een zware druk uit op onge-
veer een derde van de jongeren en wie die druk voelt, loopt een groter risico antisociaal 
en delinquent gedrag te vertonen.

4. De ideale levensloop van de Brusselse jeugd

In deze paragraaf worden de bevindingen beschreven over de ideale levensloop van 
leerlingen die les volgen in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs (Roggemans, 
hoofdstuk 4).

De overgang van jeugd naar volwassenheid wordt gekenmerkt door een aantal sociale 
transities die jongeren niet noodzakelijk, maar wel in overgrote meerderheid meema-
ken. Die sociale transities zorgen vaak voor een omwenteling in het leven van jongeren 
en bepalen zowel hun arbeidsloopbaan als hun familieleven. Belangrijke transities bin-
nen de arbeidsloopbaan zijn het afstuderen, het vinden van een eerste baan en met 
pensioen gaan. Transities binnen het familiale leven zijn het eerste seksuele contact, 
het aangaan van een huwelijk en het krijgen van een eerste kind. Onderzoek naar de 
ideale timing is belangrijk omdat het in grote mate voorspelt welke keuzes jongeren 
later maken bij hun familieformatie. In Europa en Vlaanderen zijn nagenoeg geen ge-
gevens beschikbaar over hoe jongeren van allochtone origine hun levensloop zien. 
Welke leeftijd beschouwen Brusselse jongeren als ideaal om een aantal belangrijke 
levenslooptransities door te maken? En delen Brusselse jongeren het ideaalbeeld van 
een levensloop, zoals dat opgevat wordt door Vlaamse jongeren?

Sociaal-economische factoren hebben vooral een impact op de ideale leeftijden van 
arbeidsgerelateerde transities, zoals de ideale leeftijd om af te studeren of om te begin-
nen te werken. De culturele en religieuze elementen wegen zwaarder door wanneer we 
kijken naar de ideale leeftijden voor de familiegerelateerde transities. Moslimjongeren 
maken het eerste seksuele contact idealiter later mee dan jongeren die niet islamitisch 
zijn. Ze willen ook sneller met hun partner trouwen en een eerste kind krijgen. Ook de 
ideale volgorde van de familiegerelateerde transities is sterk verschillend voor moslim-
jongeren en niet-moslimjongeren. Het samenwonen met een partner voor het huwe-
lijk wordt door niet-islamitische jongeren als een volwaardige fase aanvaard. Dat ligt 
gevoeliger bij moslimjongeren, zij willen het liefst het samenwonen alsook het eerste 
seksuele contact bewaren tot na het afsluiten van het huwelijk. Hetzelfde geldt voor het 
krijgen van een kind buiten het huwelijk. Autochtone jongeren hebben weinig proble-
men met de geboorte van een buitenechtelijk kind, vaak vinden ze deze situatie zelfs 
ideaal. Moslimjongeren denken daar anders over, zij houden het krijgen van kinderen 
liever binnen het huwelijk.
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Uit deze analyses kunnen we niet besluiten, zoals bij de Vlaamse jongeren, dat er 
zoiets bestaat als een gedeeld ideaalbeeld van een levensloop bij alle Brusselse jon-
geren. Het is correcter te stellen dat we twee verschillende levenslopen waarnemen: 
een ideale levensloop van de autochtone jonge Brusselaars die niet verschilt van die 
van de Vlaamse jongeren, en een ideaalbeeld van de allochtone jongeren die, door 
zowel sociaal-economische als culturele verschillen, een aantal transities op een ander 
moment en in een andere volgorde willen meemaken dan de autochtone bevolking. 
Hier speelt religie een bepalende rol. Het zijn de moslimjongeren die een ander ideaal 
vooropstellen dan de christelijke of ongelovige jongeren.

5. Het leven zoals het is: jongeren in de hoofdstad

In de inleiding van dit hoofdstuk wezen we al op het negatieve imago van Brussel en 
van de Brusselse jeugd in het bijzonder. Ongunstige berichtgeving en beeldvorming 
over het multiculturele en jonge karakter van de stad voeden het maatschappelijke 
debat en beïnvloeden de publieke opinie. Er wordt gesproken over jongerencriminali-
teit, werkloosheid, armoede en veiligheidsproblemen, maar de positieve aspecten zo-
als de vele contactmogelijkheden, nabijheid van diensten, uitgebreid cultuuraanbod, 
enzovoort die inherent zijn aan de sociaalculturele diversiteit in de hoofdstad, worden 
zelden vermeld. Ondanks de grote media-aandacht voor jongeren in Brussel is er ob-
jectief weinig bekend over hun subjectieve leefwereld, hun gedrag en hun levensloop-
verwachtingen. Terecht kunnen wij ons afvragen of de heersende opvattingen over 
Brussel en jongeren in onze hoofdstad wel correct zijn. Verschillen Brusselse jongeren 
in hun denken, voelen, doen en toekomstverwachtingen van Vlaamse jongeren, of zijn 
er meer gelijkenissen dan we vermoeden? In dit boek poogden we die vraag te beant-
woorden. Hiertoe vergeleken we, waar mogelijk, onze bevindingen over de Brusselse 
jongeren met deze over de Vlaamse jongeren. In de volgende paragraaf zetten we de 
resultaten van die vergelijkende studie nog even op een rij. Afsluitend refl ecteren wij 
op de onderzoeksbevindingen die het belang van de culturele verschillen bij jongeren 
in een multiculturele hoofdstad onderstrepen.

5.1 Brussel en Vlaanderen

Vanuit de grootstedelijke problemen die Brussel kent, veronderstelden wij dat Brussel-
se scholieren op verschillende vlakken minder gunstig zouden scoren dan hun Vlaamse 
leeftijdsgenoten. Deze veronderstelling werd in belangrijke mate door het onderzoek 
bevestigd.

Het schoolwelbevinden van Brusselse leerlingen scoort vrij positief, maar ligt lager dan 
het schoolwelbevinden van leerlingen in Vlaamse scholen. Brusselse leerlingen voelen 
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zich minder goed op school en zijn minder tevreden over de relatie met de leerkrachten 
dan Vlaamse leerlingen.

Twee derde van de Brusselse jongeren participeert, hetzij actief of passief, in het vereni-
gingsleven. Met deze participatiegraad scoren zij goed maar lager dan de jongeren in 
Vlaanderen. Vlaamse leerlingen nemen opmerkelijk meer deel aan sportverenigingen, 
jeugdverenigingen, deeltijds kunstonderwijs, hobbyverenigingen, amateurkunstbeoe-
fening, gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven (speelplein, grabbelpas, roefel, ...), actie-
groepen rond de derde wereld, initiatieven voor kansarme jeugd en de organisatie van 
muziekfestivals en fuiven. Op sommige verenigingstypes scoren de Brusselse jongeren 
in lichte mate beter dan Vlaamse jongeren. Dat geldt voor de hobbyverenigingen, re-
ligieuze verenigingen, actiegroepen rond milieu en natuur, verenigingen die anderen 
helpen, verenigingen verbonden aan een café, cursussen en workshops, en jongeren-
uitwisselingsprogramma’s.

Ook inzake het problematische gedrag stellen wij verschillen vast. Jongeren die in 
Brussel naar school gaan, plegen meer geweld dan Vlaamse jongeren. Ook zwartrijden 
komt frequenter voor bij Brusselse jongeren. De verschillen in zwartrijden worden 
vooral verklaard door grootstedelijke factoren zoals het grotere aanbod van openbaar 
vervoer in Brussel. Dat betekent niet dat we zomaar mogen concluderen dat Brusselse 
jongeren meer delinquent gedrag stellen. De prevalentie van drugsverkoop en van-
dalisme ligt even hoog in Brussel als in Vlaanderen. Daarnaast observeerden we ook 
verschillen in het slachtofferschap onder leerlingen in Vlaanderen en Brussel. Zo wor-
den Brusselse leerlingen al op jonge leeftijd (12-13 jaar) frequent met slachtofferschap 
geconfronteerd; in Vlaanderen wordt een geleidelijke toename vastgesteld. Bij het al-
cohol- en softdrugsgebruik zien we dat Brusselse leerlingen in de maand voorafgaand 
aan de bevraging minder en niet zo frequent licht alcoholische dranken consumeerden, 
maar wel opvallend meer en regelmatiger sterkedranken en softdrugs gebruikten dan 
jongeren in Gent en Aalst.

Ten slotte is er ook een verschil in hoe Brusselse en Vlaamse jongeren hun ideale 
levensloop zien. Bij Brusselse jongeren bestaat er geen gedeeld ideaalbeeld van een 
levensloop, wat wel het geval is bij Vlaamse jongeren. Bij Brusselse jongeren stellen we 
twee verschillende ideaalbeelden vast: een ideale levensloop van de autochtone jonge 
Brusselaars vergelijkbaar met deze van de Vlaamse jongeren, en een ideale levensloop 
van de allochtone jongeren die, door zowel sociaal-economische als culturele verschil-
len, een aantal transities op een ander moment en in een andere volgorde willen mee-
maken dan de autochtone bevolking.

We moeten de gevonden verschillen wel enigszins nuanceren. In enkele onderzochte 
domeinen vinden we immers geen verschil. Zo bleek de prevalentie van drugsver-
koop en vandalisme bij Brusselse en Vlaamse jongeren en de ideale levensloop van 
autochtone Brusselaars en Vlaamse leerlingen gelijklopend. Indien we toch verschil-
len vinden, spelen vaak dezelfde verklarende factoren een rol. Dit geldt onder meer 
voor het schoolwelbevinden, het drank- en softdrugsgebruik en het participatiegedrag 
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van Brusselse en Vlaamse jongeren. Verder is de gemaakte vergelijking allerminst vol-
ledig. Zo was niet in alle hoofdstukken materiaal voor handen om de Brusselse en de 
Vlaamse situatie te vergelijken. Bovendien onderzochten we slechts enkele aspecten 
van de leefwereld en het gedrag van jonge Brusselaars, terwijl andere thema’s buiten 
beschouwing bleven. Tot slot nopen ook de verschillen in de gehanteerde onderzoeks-
methoden tot een voorzichtige interpretatie. Waar we de Brusselse data verzamelden 
door middel van schoolenquêtes, werden de Vlaamse gegevens doorgaans verzameld 
met behulp van postenquêtes.178

5.2 Van multiculturaliteit naar interculturaliteit

Hoewel Brusselse leerlingen op een aantal aspecten in hun houdingen, gevoelens, ge-
drag en levensloop verschillen van Vlaamse leerlingen, vragen de gevonden verschil-
len toch enige nuancering. In tegenstelling tot wat de berichtgeving over Brussel laat 
vermoeden, bleven de verschillen eerder beperkt en stellen de Brusselse scholieren 
het vrij goed. Het lagere schoolwelbevinden, de lagere participatiegraad in het vereni-
gingsleven, meer problematisch gedrag en slachtofferschap op jongere leeftijd zijn fe-
nomenen die samenhangen met factoren van ongelijkheid, zowel op het economische 
als sociaalculturele vlak. In een globale stad met een concentratie van armoede en een 
diversiteit van culturen wordt deze ongelijkheid nog scherper gevoeld en versterkt met 
de verschillen die voortvloeien uit een grotere culturele en religieuze diversiteit.

De laatste decennia werden bij de verklaring van sociale uitsluiting van bepaalde groe-
pen niet enkel de sociaal-economische factoren in beeld gebracht, ook de culturele fac-
toren kregen meer en meer aandacht. Voorliggend onderzoek onderstreept het belang 
van de culturele factoren in een multiculturele en arme hoofdstad. De waargenomen 
verschillen tussen cultureel en religieus onderscheiden groepen zijn groot en kunnen 
niet worden verklaard door de sociaal-economische factoren. Dat komt bijvoorbeeld tot 
uiting in de bereidheid om contacten te leggen met andere groepen en in de levensloop-
verwachtingen van jongeren. De moslimjongeren en de geseculariseerde autochtonen 
hebben een verschillende ideale levensloop en een verschillende gewenste toekomst 
voor ogen. Zij delen de achterstelling en de ongunstige sociale omstandigheden maar 
zijn verdeeld in hun culturele achtergrond. Dat culturele verschil laat zich voelen in 
hun beleving, gedrag en toekomstperspectief.

Wij stelden vast dat diversiteit in Brussel ingevuld wordt volgens het principe van 
‘Living Apart Together’. Mensen van diverse socioculturele achtergronden leven niet sa-
men maar naast elkaar. Dat uit zich zowel op het niveau van de wijk, de school als het 
verenigingsleven. Werken aan een integratie die meer sociale gelijkheid inhoudt, veron-

178.  Meer toelichting over de verschillen in beide dataverzamelingsmethoden vindt u in het hoofdstuk ‘De 
Brusselse jeugd onderzocht’ (Elchardus, Roggemans & Siongers, hoofdstuk 1)
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derstelt een dynamische invulling van diversiteit. Een invulling die streeft naar een sa-
menleving waarin via overleg en onderhandeling alle groepen kunnen deelnemen aan 
het maatschappelijk gebeuren, ongeacht etnische afkomst, culturele achtergrond en 
status. Interactie wordt in dat perspectief het vertrekpunt voor interculturalisering. De 
conceptualisering van diversiteit als ‘samen leven’ biedt veel mogelijkheden. Zo bleek 
dat intergroepscontacten en een evenwichtige etnische mix op buurtniveau vooroorde-
len kunnen afremmen en de intermenselijke verdraagzaamheid kunnen verhogen. Via 
het stimuleren van ontmoeting tussen jongeren op school, in de jeugdbeweging, in wij-
ken wordt een draagvlak voor een meer solidaire (en een minder solitaire) samenleving 
gecreëerd. Bovendien zal een overleg- en onderhandelingshouding stereotypering en 
discriminatie van bepaalde groepen in de samenleving tegengaan. Wie de hoofdstuk-
ken van dit boek leest, beseft dat het niet langer verantwoord is de culturele verschillen 
te negeren. Ze herkennen vormt een eerste stap naar wederzijds erkennen.
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