
DIVERS JONG 
OVER DIVERSITEIT BIJ EN TUSSEN JONGEREN IN VLAANDEREN





Divers jong
Over diversiteit bij en tussen jongeren in 

Vlaanderen

Diederik Cops, Stefaan Pleysier, 
Johan Put, Arne De Boeck (red.)

Acco  Leuven / Den Haag



Eerste druk: 2015

Gepubliceerd door
Uitgeverij Acco, Blijde Inkomststraat 22, 3000 Leuven, België
E-mail: uitgeverij@acco.be – Website: www.uitgeverijacco.be

Voor Nederland
Acco Nederland, Westvlietweg 67 F, 2495 AA Den Haag, Nederland
E-mail: info@uitgeverijacco.nl – Website: www.uitgeverijacco.nl

Omslagontwerp: www.frisco-ontwerpbureau.be

© 2015 by Acco (Academische Coöperatieve Vennootschap cvba), Leuven (België)
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfi lm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by mimeograph, fi lm or any other means without permission in 
writing from the publisher.

D/2015/0543/199 NUR 740 ISBN 978-94-6292-260-0



Inhoud

Lijst van tabellen en fi guren 13

 Divers jong... Enkele refl ecties over ‘diversiteit’ in de leefwereld en het leven van 
jongeren in Vlaanderen 19

Diederik Cops, Stefaan Pleysier, Johan Put en Arne De Boeck

Ter introductie: over de plaats en impact van ‘diversiteit’ in de leefwereld van 
jongeren in Vlaanderen 19

Diversiteit in ‘diversiteit’? Opbouw van het boek 24
Diversiteit binnen het gezin 25
Etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit 27
Diversiteit in leefomgeving 31

Enkele afsluitende refl ecties... 32

Tot slot 34

Bibliografi e 35

1. Gelijk wat, gelijk wie? Gelijkheid, diversiteit en het recht 36
Jogchum Vrielink en Stefan Sottiaux

1. Inleiding 36

2. Gelijkheid en non-discriminatie 37

3. Horizontale discriminatiewetgeving 38
3.1 Discriminatiegronden 38
3.2 Toepassingsgebied 42
3.3 Onderscheid en discriminatie 43

3.3.1 Direct onderscheid en directe discriminatie 43
3.3.2 Indirect onderscheid en indirecte discriminatie 44



6  |  Inhoud

3.4 Rechtvaardigingen en uitzonderingen 44
3.4.1 Gesloten systeem (direct onderscheid) 45
3.4.2 Open systeem (direct onderscheid) en rechtvaardiging indi-

rect onderscheid 49

4. Besluit 53

2. De grenzen van een gescheiden gezin defi niëren: kinderen aan het woord 54
Kim Bastaits en Dimitri Mortelmans

1. Inleiding 54

2. Theoretisch kader 55
2.1 Boundary ambiguity 55
2.2 Verschuivingen in de defi nitie van gezinsgrenzen 56

3. Methodologie 57
3.1 Data 57
3.2 Variabelen 58

4. Resultaten 60
4.1  Het gevoel van boundary ambiguity bij kinderen van 

gescheiden ouders 60
4.2 De grenzen van het gezin: locatie, tijd en actie 63

5. Besluit 67

6. Discussie 69

Bibliografi e 70

Appendix 1: Informatie schalen 72

Appendix 2: Multiple correspondentieanalyse 72

3. Uit mijn huis, uit mijn hart? Verblijfsregeling, contact en relatiekwaliteit 
 tussen kinderen, ouders en stiefouders na scheiding 74
An Katrien Sodermans en Sofi e Vanassche

1. Inleiding 74

2. Literatuur 75
2.1 Verblijfsregelingen na scheiding: juridische context in België 75
2.2 Verblijfsco-ouderschap en de ouder-kindrelatie 75
2.3 Verblijfsco-ouderschap en de stiefouder-stiefkindrelatie 76

3. Methodologie 77
3.1 Data 77



Inhoud  |  7

3.1.1 Scheiding in Vlaanderen (SiV) 77
3.1.2 Het Leuvens Adolescenten en Gezinnen Onderzoek (LAGO) 77

3.2 Variabelen 79
3.2.1  Onafhankelijke variabele: verblijfsregeling en contact met de 

niet-residentiële ouder 79
3.2.2 Afhankelijke variabelen: ouder-kindrelatie en stiefouder-

stiefkindrelatie 80
3.2.3 Achtergrondvariabelen 81

4. Resultaten 81
4.1  Verblijfsregeling en contact met de niet-residentiële ouder en de 

ouder-kindrelatie 81
4.2  Verblijfsregeling en contact met de niet-residentiële ouder en de 

stiefouder-stiefkindrelatie 85

5. Besluit en discussie 89

Bibliografi e 92

4. Diversiteit in gezinsstructuur en de link met delinquent gedrag: anders voor 
jongens dan voor meisjes? 94
Arne De Boeck

1. Inleiding 94

2.  De link tussen familiestructuur en jeugddelinquent gedrag in criminolo-
gisch onderzoek 95

3.  Verklaringen voor de (differentiële) impact van familiestructuur op jeugd-
delinquentie (naargelang geslacht) 97
3.1 De rol van ouder-kindprocessen 97
3.2 De rol van delinquente vrienden en ongestructureerde activiteiten 98

4. Deze studie 99

5. Data en methoden 100
5.1 Steekproef 100
5.2 Variabelen 101

5.2.1 Onafhankelijke variabele: gezinstype 101
5.2.2 Afhankelijke variabele: eigendomsdelinquentie 102
5.2.3 Mediërende variabelen 102
5.2.4 Controlevariabelen 103

5.3 Analyseplan 104

6. Resultaten 105
6.1 Bivariate analyses 105
6.2 Multivariate analyses 107



8  |  Inhoud

6.3 Geslachtsspecifi eke resultaten? 109

7. Discussie en besluit 112

Bibliografi e 115

Appendix 117

5. Het academische en arbeidsmarktgerichte toekomstperspectief van 
jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond in 
Gent en Antwerpen 118
Robin Kemper, Annelore van der Eecken, Ilse Derluyn en Lieve Bradt

1. Diversiteit en toekomstverwachtingen 118

2.  De precaire positie van jongeren met een Turkse en Marokkaanse 
 migratieachtergrond 120

3. Verklarende factoren van jeugdige toekomstverwachtingen 122

4. Doelstelling van de huidige studie 123

5. Onderzoeksopzet 123
5.1 Methode 123
5.2  De afhankelijke variabele ‘academisch en arbeidsmarktgericht 

 toekomstperspectief’ 124
5.3 Onafhankelijke variabelen 124

6. Bevindingen 126
6.1 Jongeren met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond 126
6.2  Verschillen in negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomst-

perspectief naar migratieachtergrond 127
6.3  Verschillen in negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomst-

perspectief naar geslacht 129
6.4 Zelfbeeld als mogelijke verklaring voor groepsverschillen 131
6.5  Determinanten van negatief academisch en arbeidsmarktgericht 

toekomstperspectief en de rol van de migratieachtergrond 133

7. Besluit 134

Bibliografi e 136

Bijlage 138

6. Hoe ouders de kijk op etnische diversiteit beïnvloeden. Een analyse naar de 
invloed van ouders en omgeving op etnische vooroordelen bij jongeren 139
Jessy Siongers

1. Inleiding 139



Inhoud  |  9

2. Mechanismen van intergenerationele overdracht 140

3.  Intergenerationele overdracht van etnocentrisme: het van geen vreemden 
hebben 142

4. Overdrachtsversterkende en -belemmerende factoren 143

5. Hypothesen 145

6. Data en variabelen 146
6.1 Data 146
6.2 Afhankelijke variabele 148
6.3 Onafhankelijke variabelen 149

7. Analyses en resultaten 152

8. Besluit 156

Bibliografi e 158

7. De grenzen van barmhartigheid. Nuances in de negatieve attitudes ten 
 aanzien van homoseksualiteit bij christelijke en moslimjongeren 161
Filip Van Droogenbroeck, Bram Spruyt, Jessy Siongers, Gil Keppens en 
Lauren Vandenbossche

1. Universeel mededogen en intolerantie: een religieuze paradox? 161

2. Literatuur 163
2.1 Religie en negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit 163
2.2 Context van de studie 165

3. Methodologie 166
3.1 Data 166
3.2 Variabelen 166

3.2.1 Negatieve attitude ten aanzien van homoseksualiteit 166
3.2.2 Kenmerken van de religieuze overtuiging 167
3.2.3 Controlevariabelen 167

3.3 Data-analyse 168

4. Resultaten 168
4.1 Multilevel regressieanalyse  – christenen 170
4.2 Multilevel regressieanalyse – moslims 170

5. Discussie en besluit 172

Bibliografi e 175



10  |  Inhoud

8. Verbinding, zolang het kan. De houding van moslimleerlingen ten opzichte van 
levensbeschouwelijke diversiteit 178
Goedroen Juchtmans en Ides Nicaise

1. Inleiding 178

2. Theoretisch kader 179
2.1 Interactieve acculturatietheorieën 179
2.2 Acculturatiedimensies en -houdingen 180
2.3 Harmonische, problematische en confl ictueuze interactie-uitkomsten 182

3. Methode 182

4. Resultaten 184
4.1 Integratie als basishouding, maar niet tot elke prijs 184
4.2  Hoe intralevensbeschouwelijke verschillen ontstaan op basis van 

interlevensbeschouwelijke verschillen 186
4.3  Meervoudige identiteiten zijn niet altijd het resultaat van een inte-

gratieve identiteitsconstructie 188

5. Besluit en discussie 189

Bibliografi e 192

9. Delinquentie van generatie tot generatie. Over het verband tussen etniciteit en 
criminaliteit en ‘falende integratie’ als verklaring 193
Diederik Cops

1. Inleiding 193

2. Etniciteit als containerbegrip 195

3. Over het verband tussen etniciteit en delinquentie 196
3.1 De oververtegenwoordiging van etnische minderheden: Bias... 196
3.2 ... or behaviour? 197

4. Onderzoeksopzet 199

5. Resultaten 201

6.  Opvoedings- en gezinsfactoren als verklaring voor (verschillen in) 
 delinquent gedrag? 202
6.1 De afhankelijke variabele: zelfgerapporteerde criminaliteit 203
6.2 Operationalisering van onafhankelijke variabelen 204

7. Discussie en besluit 208

Bibliografi e 210



Inhoud  |  11

10. Diversiteit als gevolg van innovatie en traditie. De case van huwelijksmigratie 
in Turkse en sikhgemeenschappen in België 213
Chris Timmerman, Noël Clycq en Johan Wets

1. Inleiding 213

2. Migratie en huwelijksmigratie van Turken en sikhs in België 215

3. Theorieën met betrekking tot huwelijksmigratie 217
3.1 Het huwelijk in patriarchale gemeenschappen 218
3.2 Migratie duiden in de context van het huwelijk 219

4. Methoden 221

5. Resultaten 222
5.1  Gevoel van verbondenheid: transnationale verbondenheid en 

 gemeenschapsvorming 222
5.2 Virilocaliteit en genderverhoudingen 226

6. Besluit 228

Bibliografi e 229

11. Verenigde steden. Verschillen in participatie aan het verenigingsleven naar 
verstedelijking bij Vlaamse jongeren 233
Wendy Smits, Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck

1. Inleiding 233

2.  Waarom zouden er verschillen zijn in participatiegraad naar verstedelij-
king in Vlaanderen en Brussel? 235
2.1 De vraag naar participatie 235
2.2 Aanbod 236

3. Data en operationalisering van de meetinstrumenten 238

4.  Participatieverschillen naar verstedelijkingsgraad: een refl ectie van de 
sociodemografi sche samenstelling? 243

5. Besluit en discussie 248

Bibliografi e 250

12. Diversiteit en stedelijk samenleven als maatschappelijk project: 
Chiro Brussel en City Pirates 254
Jolijn De Haene, Riet Steel, Floor Spijkers, Marjan Moris en Griet Verschelden

1. Diversiteit als noodzakelijk kwaad? 254

2. Diversiteit als realiteit 255



12  |  Inhoud

3.  City Pirates en Chiro Brussel: jeugdpraktijken in een diverse stedelijke 
context 256
3.1 City Pirates 256
3.2 Chiro Brussel 257

4. Diversiteit als uitgangspunt 259

5. Diversiteit biedt leerkansen 260

6. Diversiteit daagt de eigen werking uit 261

7. Armoede en racisme als maatschappelijke uitdagingen 263

8. Positionering in buurt en stad als troef 264

9.  Diversiteit en stedelijk samenleven als gedeeld maatschappelijk leerproces 265

10. Diversiteit en jeugdpraktijken in de stad: van sociaal naar politiek concept 266

Bibliografi e 266

13. De vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond en de 
rol van de woonomgeving 268
Annelore Van der Eecken, Robin Kemper, Ilse Derluyn en Lieve Bradt

1. Inleiding 268

2. Vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond 270

3. Vrijetijdsbesteding en de woonomgeving 270

4. Methodologie en gebruikte variabelen 271
4.1 Variabelen 271

4.1.1 Afhankelijke variabelen 271
4.1.2 Onafhankelijke variabelen 272

4.2 Analyse 275

5. Resultaten 275
5.1 Verklarende variabelen voor de georganiseerde vrijetijdsbesteding 275
5.2 Verklarende variabelen voor de ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding 277

6. Besluit 279

Bibliografi e 281

Bijlagen 284

Auteursbiografi eën 287



Lijst van tabellen en fi guren

Tabellen

Hoofdstuk 1.

Tabel 1. Gesloten systeem 46
Tabel 2. Open systeem 49

Hoofdstuk 2.

Tabel 1. Bijkomende informatie schalen 72

Hoofdstuk 3.

Tabel 1. Beschrijvende statistieken 78
Tabel 2. Ordinale logistische regressieanalyse met de moeder-kindrelatie en 

de vader-kindrelatie als afhankelijke variabelen 84
Tabel 3. Ordinale logistische regressieanalyse met de stiefmoeder-stiefkindre-

latie en de stiefvader-stiefkindrelatie als afhankelijke variabelen 88

Hoofdstuk 4.

Tabel 1. Beschrijving steekproef: tweede en derde graad secundair onderwijs 
in Vlaanderen (N = 2746) 104

Tabel 2.  Kansenverhouding (eb) voor meisjes om respectievelijk ‘occasioneel’ 
of ‘ernstig/frequent’ versus ‘geen’ eigendomsdelicten te rapporteren, 
multinomiale regressieanalyse 106

Tabel 3.  Kansenverhouding (eb) voor jongens om respectievelijk ‘occasioneel’ 
of ‘ernstig/frequent’ versus ‘geen’ eigendomsdelicten te rapporteren, 
multinomiale regressieanalyse 108

Tabel 4. Bivariate analyses naargelang gezinstype voor jongens 117
Tabel 5. Bivariate analyses naargelang gezinstype voor meisjes 117



14  |  Lijst van tabellen en fi guren

Hoofdstuk 5.

Tabel 1.  Procentuele verdeling Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond 
onder Antwerpse en Gentse jongeren uit het secundair onderwijs 
tussen de 12-19 jaar 127

Tabel 2.  Gemiddelde scores op negatief academisch en arbeidsmarktgericht 
toekomstperspectief van jongeren uit het secundair onderwijs in 
Gent en Antwerpen met een Belgische, Marokkaanse en Turkse (mi-
gratie)achtergrond met post-hoc Bonferroni (N = 2485) 127

Tabel 3.  Procentuele verdeling van ‘negatief academisch en arbeidsmarktge-
richt toekomstperspectief’ bij jongeren uit het secundair onderwijs 
in Gent en Antwerpen zonder migratieachtergrond, jongeren met 
een Marokkaanse migratieachtergrond en jongeren met een Turkse 
migratieachtergrond (N = 2596) 128

Tabel 4.  Gemiddelde scores op negatief academisch en arbeidsmarktgericht 
toekomstperspectief van jongens en meisjes in het secundair on-
derwijs uit Gent en Antwerpen met een Belgische, Marokkaanse en 
Turkse (migratie)achtergrond met post-hoc Bonferroni (N = 2475) 130

Tabel 5.  Meervoudige regressieanalyse (gestandaardiseerde bèta’s) ter verkla-
ring van negatief academisch en arbeidsgericht toekomstperspectief 
bij jongeren in het secundair onderwijs (2e en 3e graad) in Antwer-
pen en Gent (N = 2021) 132

Tabel 6.  Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘negatief academisch en 
arbeidsmarktgericht toekomstperspectief’ voor Gentse en Antwerpse 
12- tot 18-jarigen (N = 3475) 138

Hoofdstuk 6.

Tabel 1. Etnocentrisme bij jongeren en ouders: beschrijvende gegevens en 
schaalgegevens 148

Tabel 2. Beschrijvende statistieken (N = 1044) 151
Tabel 3. Stapsgewijze multilevelanalyses etnocentrisme (ongestandaardiseer-

de parameters, N = 970) 154

Hoofdstuk 7.

Tabel 1.  Beschrijvende statistieken voor de onafhankelijke variabelen: fre-
quenties, gemiddelden en standaardafwijkingen 169

Tabel 2.  Multilevelanalyse van demografi sche en religieuze variabelen met 
negatieve attitudes tegenover homoseksualiteit bij christelijke jongeren 171

Tabel 3.  Multilevelanalyse van demografi sche en religieuze variabelen met 
negatieve attitudes tegenover homoseksualiteit bij moslimjongeren 172



Lijst van tabellen en fi guren  |  15

Hoofdstuk 8.

Tabel 1. Overzicht van scholen en leerlingen 183

Hoofdstuk 9.

Tabel 1.  Conceptualisering migratiestatus via geboorteland respondent, moe-
der, vader en grootmoeder langs moederszijde 200

Tabel 2. Frequenties van de structurele en sociale controle-indicatoren 205
Tabel 3.  Multinomiale logistische regressieanalyse voor daderschap vermo-

gensdelicten (ref. cat. ‘geen daderschap vermogensdelicten’) (odds 
ratios) 207

Tabel 4.  Multinomiale logistische regressieanalyse voor daderschap gewelds-
delicten (ref. cat. is ‘geen daderschap geweldsdelicten’) (odds ratios) 208

Hoofdstuk 11.

Tabel 1. Opdeling van de deelname (passief, actief of organiseren deelnemer) 
aan activiteiten van  verschillende soorten verenigingen en vrijetijds-
werkingen in vijf grote categorieën. 241

Tabel 2. Huidige deelname aan activiteiten van verenigingen naar objectieve 
verstedelijkingsgraad 242

Tabel 3. Huidige deelname aan activiteiten van verenigingen naar subjectieve 
verstedelijkingsgraad 242

Tabel 4. Kwetsbaarheidskenmerken naar urbanisatiegraad 244
Tabel 5. Participatie naar stad versus platteland, objectieve VRIND-indicator 

en sociaaldemografi sche indicatoren 246
Tabel 6. Participatie naar stad versus platteland, subjectieve indicator en soci-

aaldemografi sche indicatoren 253

Hoofdstuk 13.

Tabel 1. Beschrijving van de vijf types van ongeorganiseerde vrije tijd 272
Tabel 2. Beschrijving van de vijf types van georganiseerde vrije tijd 272
Tabel 3. Beschrijving van de sociodemografi sche variabelen 273
Tabel 4. Beschrijving van de buurtkenmerken 274
Tabel 5.  Verklarende factoren van diverse clusters van georganiseerde 

vrijetijdsbesteding bij adolescenten uit het secundair onderwijs in 
Vlaanderen (niet-gestandaardiseerde coëffi ciënten) 276

Tabel 6.  Verklarende factoren van diverse clusters van ongeorganiseerde 
vrijetijdsbesteding bij adolescenten uit het secundair onderwijs in 
Vlaanderen (niet-gestandaardiseerde coëffi ciënten) 278

Tabel 7. Overzicht types georganiseerde vrije tijd 284



16  |  Lijst van tabellen en fi guren

Tabel 8. Overzicht types ongeorganiseerde vrije tijd 284
Tabel 9. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘angst voor criminaliteit 

in de publieke ruimte’ 285
Tabel 10. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘perceptie van overlast 

in de buurt’ 286
Tabel 11. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘sociale cohesie’ 286

Figuren

Hoofdstuk 2.

Figuur 1. Gemiddelde BAS-score naar familiestructuur (N = 407) 61
Figuur 2. Multiple correspondentieanalyse voor BAS-score naar fysieke en 

psychologische aanwezigheid (N = 372) 62
Figuur 3. Gemiddelde score voor communicatie naar familiestructuur (N = 389) 64
Figuur 4. Gemiddelde score voor steun naar familiestructuur (N = 444) 65
Figuur 5. Multiple correspondentieanalyse voor actie, locatie en tijd (N = 386) 66

Hoofdstuk 3.

Figuur 1. Moeder-kindrelatie per verblijfsregeling en contact (SiV, N = 679) 82
Figuur 2. Moeder-kindrelatie per verblijfsregeling en contact (LAGO, N = 1209) 82
Figuur 3. Vader-kindrelatie per verblijfsregeling en contact (SiV, N = 625) 83
Figuur 4. Vader-kindrelatie per verblijfsregeling en contact (LAGO, N = 1194) 83
Figuur 5. Stiefmoeder-stiefkindrelatie per verblijfsregeling (SiV, N = 322) 86
Figuur 6. Stiefmoeder-stiefkindrelatie per verblijfsregeling (LAGO, N = 568) 86
Figuur 7. Stiefvader-stiefkindrelatie per verblijfsregeling (SiV, N = 307) 87
Figuur 8. Stiefvader-stiefkindrelatie per verblijfsregeling (LAGO, N = 535) 87

Hoofdstuk 4.

Figuur 1. Conceptueel model. 100
Figuur 2. Prevalentie van eigendomsdelinquentie naargelang gezinstype en 

geslacht 110
Figuur 3.  Proportie jongens en meisjes die het voorbije jaar ‘nooit’, ‘occasi-

oneel’ of ‘frequent’ betrokken waren bij eigendomsdelinquentie in 
functie van de gepercipieerde vaderlijke opvolging 111

Figuur 4.  Proportie jongens en meisjes die het voorbije jaar ‘nooit’, ‘occasi-
oneel’ of ‘frequent’ betrokken waren bij eigendomsdelinquentie in 
functie van de gepercipieerde moederlijke opvolging 112



Lijst van tabellen en fi guren  |  17

Hoofdstuk 5.

Figuur 1.  Negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief 
van jongens en meisjes uit het secundair onderwijs (1e, 2e en 3e 
graad) met een Belgische, Turkse of Marokkaanse (migratie)achter-
grond uit Gent en Antwerpen 130

Figuur 2.  Zelfbeeld van jongens en meisjes uit het secundair onderwijs (1e, 2e 
en 3e graad) met een Belgische, Turkse of Marokkaanse (migratie)
achtergrond uit Gent en Antwerpen 131

Hoofdstuk 6.

Figuur 1. Theoretisch model voor intergenerationele overdracht van etnocen-
trisme 146

Figuur 2. Geschatte waarde etnocentrisme op basis van model 2 174

Hoofdstuk 9.

Figuur 1. Prevalentie vermogensdelicten naar generatie (in %) 201
Figuur 2. Prevalentie geweldsdelicten naar generatie (in %) 202





 Divers jong... Enkele refl ecties over ‘diversiteit’ 
in de leefwereld en het leven van jongeren in 
Vlaanderen

Diederik Cops, Stefaan Pleysier, Johan Put en Arne De Boeck

Ter introductie: over de plaats en impact van ‘diversiteit’ in de leefwereld van 
jongeren in Vlaanderen

Diversiteit is als buzzword nauwelijks nog weg te denken uit het maatschappelijke 
en politieke debat. Op zich lijkt dit enigszins vreemd, aangezien het woord ‘diversi-
teit’ in het woordenboek als dusdanig niet meer of minder betekent dan ‘verscheiden-
heid’. ‘Diversiteit’ lijkt bijgevolg enkel te verwijzen naar het bestaan van verschillen, 
distincties, onderscheiden... In de samenleving en het maatschappelijke leven leiden 
deze verschillen tot 'groepen', 'categorieën' of ‘hokjes’: mannen/vrouwen, werken-
den/werklozen, Europeanen/niet-Europeanen, ouderen/jongeren, homoseksuelen/he-
teroseksuelen, kinderen/volwassenen, hoogopgeleiden/laagopgeleiden, allochtonen/
autochtonen enzovoort. Wie de betekenis van het woord diversiteit écht wil vatten, zal 
dus verder moeten kijken dan het woordenboek. De betekenis van een woord wordt 
namelijk vooral duidelijk in de wijze waarop en de context waarin het wordt gebruikt. 
Of, zoals de taalfi losoof Wittgenstein het stelde: “Meaning is use.” De aandachtige 
toehoorder van het politieke en maatschappelijke debat merkt dat de term diversiteit 
daar zelden gebruikt wordt om louter te verwijzen naar een duidelijk aanwijsbaar 
verschil als een feitelijk gegeven. Meestal gaat het om een oproep om meer rekening te 
houden met verschillen die we nog altijd niet voldoende onder ogen kunnen of willen 
zien. Wanneer bijvoorbeeld gesproken wordt over een ‘realistischer diversiteitsbeeld in 
de media’, gaat het over het dichten van een kloof die gepercipieerd wordt tussen het 
samenlevingsbeeld dat de media schetsen en de samenleving zoals ze ‘in de realiteit’ 
is. Wanneer bij de overheid een dienst ‘Diversiteit en Gelijke Kansen’ wordt opgericht, 
is dat het gevolg van een beleidskeuze die voortvloeit uit de vaststelling dat de werk-
vloer nog steeds onvoldoende een afspiegeling is van de samenleving. Ook in de titel 
van dit boek wordt het woord ‘diversiteit’ niet louter gebruikt als de geijkte term voor 
een concreet aanwijsbaar onderscheid, maar is het tegelijkertijd ook een oproep, een 
appel, om meer rekening te houden met de grote heterogeniteit binnen de groep van 
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Vlaamse jongeren. We zien het als onze taak om met dit boek een aanzet te leveren om 
die heterogeniteit verder in kaart te brengen en te bestuderen.

Wanneer specifi ek gesproken wordt over jongeren en diversiteit, komen veelal twee 
perspectieven aan bod. Op de eerste plaats fungeert ‘leeftijd’ vaak als een belangrijke 
dimensie van diversiteit op basis waarvan verschillende groepen worden onderschei-
den, zoals ‘jongeren’, ‘volwassenen’ en ‘ouderen’. Gaat het om (gezondheids)zorg, 
dan wordt vaak naar de groep van zorgbehoevende ouderen verwezen, binnen het 
arbeidsmarktbeleid wordt dan weer specifi ek ingezet op vijftigplussers en jongeren 
of schoolverlaters (de groep tussen 18 en 24 jaar). Vanuit de sociale of groepsgebon-
den benadering van diversiteit vertaalt zich dit in de praktijk op vele domeinen in 
een doelgroepenbeleid, waarbij jongeren als een specifi eke (homogene) groep wor-
den benaderd. Binnen deze categorie worden verder subgroepen gedefi nieerd: kleine 
kinderen (tot 6 jaar), kinderen (6 tot 12 jaar), tieners (13 tot 15 jaar) en jongeren (16 
tot 25 jaar). Het bestaan van een afzonderlijk bevoegdheidsdomein ‘jeugd’ binnen de 
Vlaamse overheid en het vijfjaarlijkse ‘Jeugd en Kinderrechten Beleidsplan’ (JKP) – de 
meest recente versie van dit plan is in juli 2015 goedgekeurd en beslaat de periode 
2015-2019 – bewijzen ook deze groepsgerichte benadering ten aanzien van jongeren. 
Wie dit beleidsplan bekijkt, merkt bovendien op dat dit beleidsdomein een transversale 
benadering hanteert en op heel wat van de andere beleidsdomeinen van de Vlaamse 
overheid (zoals wonen, ruimte, mobiliteit, onderwijs) streefdoelen vooropstelt met be-
trekking tot de specifi citeit van de sociale categorie van jongeren.

Het gebruik van leeftijd, op basis waarvan bepaalde (doel)groepen worden onderschei-
den, biedt heel wat voordelen, niet het minst omdat het toelaat en zelfs verplicht 
rekening te houden met verschillen tussen leeftijdsgroepen. Toch houdt deze groeps-
gebonden benadering ook een belangrijk gevaar in, met name een impliciete 'homoge-
nisering' van de groep jongeren. Typeringen zoals dé jeugd van vandaag, dé jongeren, 
dé nieuwe generatie etc. vatten jongeren vanwege hun leeftijd onder dezelfde noemer 
(Geldof & Van Assche, 1999). Voor bepaalde aspecten zal dit weliswaar opgaan, voor 
veel andere dan weer niet. In werkelijkheid is ‘de jeugd’ een zeer heterogene groep, 
bestaande uit jongens en meisjes, uit verschillende sociale milieus, met verschillen-
de mogelijkheden, beperkingen en aspiraties, met uiteenlopende persoonlijkheden/
psych(olog)ische kenmerken, talenten, en met een verschillend economisch, sociaal en 
cultureel kapitaal. Dergelijke factoren bepalen in heel wat gevallen, meer dan leeftijd 
op zich, het gedrag, de attitudes en levensomstandigheden van jongeren (Boeraeve et 
al., 2003).

Een tweede benadering van diversiteit in relatie tot jongeren legt de nadruk op het 
leren omgaan met diversiteit. “Kunnen omgaan met diversiteit in de alledaagse omge-
ving wordt vandaag de dag meer en meer gezien als een algemene competentie voor 
burgers in een veranderende pluriforme samenleving” (Sierens, 2007: i). Hierbij wordt 
vertrokken vanuit de veronderstelling dat in een gedifferentieerde samenleving zoals 
de onze, kinderen en jongeren via een democratische opvoeding leren ontdekken dat 
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mensen van verschillende pluimage toch heel goed samen problemen kunnen oplos-
sen. Burgerschap in een gedifferentieerde samenleving betekent niet alleen je demo-
cratische rechten uitoefenen, maar op een respectvolle en refl ectieve manier omgaan 
met onderling verschillende mensen en met de organisaties en verbanden waar je bij 
wilt horen (Leeman & Wardekker, 2004). Omgaan met diversiteit is dus een belangrijke 
doelstelling van burgerschapsvorming (Van Avermaet & Sierens, 2010). Diversiteit en 
het omgaan hiermee wordt bijgevolg bekeken als iets wat kinderen en jongeren moet 
worden aangeleerd en waarin het onderwijs en andere relevante maatschappelijke in-
stituties (zoals het jeugdwerk en sportverenigingen) een centrale opdracht te vervullen 
hebben. Ook binnen deze benadering wordt 'de jeugd' impliciet vanuit een groepsge-
oriënteerd perspectief bekeken, waarbij jongeren als groep moet worden aangeleerd 
om te gaan met diversiteit.

In dit boek willen we beide dominante benaderingen van 'de jeugd' binnen het heersende 
diversiteitsdiscours openbreken. We trachten op de eerste plaats tegemoet te komen aan 
een belangrijke beperking van het groepsgerichte perspectief op diversiteit, namelijk dat 
dit als neveneffect kan hebben dat de onderscheiden groepen als homogene gehelen 
worden geïnterpreteerd, waarbij alle leden van die groep grotendeels gelijkend zijn aan 
elkaar. Ook de tweede benadering lijkt nogal snel uit te gaan van de premisse dat 'de jon-
geren' als maatschappelijke groep voorbereid moeten worden op de diverse samenleving 
waarvan ze nu en in de toekomst deel (zullen) uitmaken. De keuze voor het thema ‘diver-
siteit’ door het Jeugdonderzoeksplatform als thema voor dit boek is bijgevolg vooral door 
de volgende overweging gestuurd: jongeren, of ‘de jeugd’ worden nogal snel en al dan 
niet bewust als een homogene maatschappelijke groep afgebeeld, waardoor (te) weinig 
aandacht wordt besteed aan verschillen binnen de groep van jongeren. Met de keuze voor 
dit onderwerp trachten we enkele van deze verschillen meer en beter in beeld te brengen.

Wie recht wil doen aan ‘diversiteit’ in wetenschappelijk onderzoek staat in zekere zin 
voor een paradoxale keuze. Wetenschappelijke concepten ontstaan door een proces 
van abstractie. Bepaalde aspecten van de onderzoekspopulatie worden onzichtbaar 
gemaakt, opdat men zou kunnen focussen op degene die wel relevant geacht worden. 
Hoe meer diversiteit we willen vatten in onze concepten, hoe minder precies, beteke-
nisvol en bruikbaar die worden. Elke keuze om begrippen, waaronder diversiteit zelf, 
in te vullen, zal met andere woorden tegelijkertijd ook steeds diversiteit ontkennen, dat 
is onvermijdelijk. Voor dit boek werd in de eerste plaats beslist een aantal dimensies uit 
de leefwereld van jongeren te selecteren waarbinnen ‘diversiteit’ zichtbaar kan worden 
gemaakt en bestudeerd. Onze eerste keuze bestond er expliciet in om daarbij breder te 
gaan dan de etnisch-culturele en levensbeschouwelijke dimensies, die het vaakst aan 
bod komen wanneer het gaat over diversiteit. Er werd besloten om nog twee andere 
dimensies te selecteren: diversiteit in het gezin en diversiteit in de stad. We zullen deze 
keuzes hieronder verder toelichten.

Een eerste belangrijk thema dat deze bundel behandelt, is de diversiteit binnen het 
gezin. In de meeste westerse samenlevingen moet het klassieke, intacte gezin ‘voor 
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het leven’ steeds vaker plaatsmaken voor een ander model: een veelvoud aan (el-
kaar opvolgende) gezinsstructuren. De fundamentele veranderingen die zich hebben 
voorgedaan in de familiale situatie waarin jongeren opgroeien, zijn grotendeels het 
gevolg van een drastische daling van het aantal huwelijken en een gelijktijdig sterke 
toename van het aantal echtscheidingen (FOD Economie, 2014). Werden in de periode 
1950-1990 nog 60 000 tot 70 000 huwelijken per jaar gesloten, bedraagt dit aantal in 
2013 nog minder dan 40 000 (37 854 om precies te zijn), (groten)deels te verklaren 
door de groeiende populariteit van het wettelijk samenwonen. Tegelijkertijd is het 
aantal echtscheidingen exponentieel toegenomen. Terwijl dit lange tijd een marginaal 
fenomeen was, met slechts enkele duizenden geregistreerde gevallen in de eerste na-
oorlogse decennia (in de eeuw daarvoor kwam dit bijna helemaal niet voor), is ook 
dit met name vanaf de tweede helft van de jaren 1980 drastisch beginnen oplopen, 
met een piek van 35 366 echtscheidingen in 2008 (FOD Economie, 2014). Sindsdien 
is weliswaar een lichte afname merkbaar (tot 24 872 in 2013), maar dit kan wellicht 
toegeschreven worden aan de eerder beschreven afname van het aantal huwelijken. 
Een indicatie hiervoor is de recente sterke toename in het aantal verklaringen van 
wettelijke samenwoning die verbroken worden: terwijl in 2000 nog 110 verklaringen 
voor wettelijke samenwoning werden verbroken, lag dit aantal in 2013 al op 18 000 
verbroken verklaringen (FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie, 2014).1

Dit heeft als gevolg dat steeds meer kinderen geboren worden in gezinnen waarbij de 
vader en moeder niet met elkaar getrouwd zijn. In 2014 woonde bijvoorbeeld al 35,5% 
van de kinderen tussen 0 en 3 jaar bij een ongehuwd paar. Wel is er een verschil tus-
sen de zeer jonge en de wat oudere kinderen: naarmate de kinderen ouder worden, 
woont een kleiner deel bij een ongehuwd paar. Daaruit blijkt duidelijk dat het aandeel 
kinderen dat leeft bij een ongehuwd paar voor elke leeftijdscategorie blijft stijgen (Kind 
en Gezin, 2014). De laatste jaren hebben zich daarenboven nog andere evoluties vol-
trokken die (op termijn?) een fundamentele verandering teweeg kunnen brengen in 
de samenstelling en structuur van gezinnen. Een belangrijke evolutie op dit vlak is de 
wettelijke regeling van het homohuwelijk. Sinds 1 juni 2003 is het wettelijk huwelijk 
opengesteld voor twee personen van hetzelfde geslacht. Sindsdien worden jaarlijks 
om en bij 1000 huwelijken gesloten tussen twee personen van hetzelfde geslacht (Al-
gemene Directie Statistiek en Economische Informatie op basis van het Rijksregister).2 
Aansluitend is sinds 18 mei 2006 ook holebi-adoptie wettelijk mogelijk in België, waar-
door ook zo de mogelijkheden voor holebikoppels worden uitgebreid om een gezin uit 
te bouwen.

1.  Het Rijksregister registreert niet het aantal verklaringen voor wettelijk samenwonen als dusdanig, maar wel 
het aantal personen dat daarbij is betrokken. Het cijfer dat hier wordt vermeld is bekomen door het aantal betrokken 
personen te delen door twee.

2.  Het Rijksregister registreert niet de homohuwelijken als dusdanig, maar wel het aantal personen dat 
daarbij is betrokken. Het cijfer dat hier wordt vermeld is bekomen door het aantal betrokken personen te delen 
door twee.
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Het blijken ook vooral adolescenten te zijn die, meer dan jonge kinderen, opgroeien in 
gezinnen waarbij de vader en moeder niet (langer) getrouwd zijn en/of samenwonen. 
Het aandeel kinderen onder de 3 jaar dat in een eenoudergezin leeft, bedraagt 7,2%. 
Bij kinderen van 3 tot 6 jaar bedraagt het 10,4% en bij kinderen op lagereschoolleeftijd 
14,5%. Oudere kinderen leven dus vaker dan jongere kinderen in een eenoudergezin 
(Kind en Gezin, 2014). Door de sterke stijging van het aantal echtscheidingen en als 
gevolg daarvan de opkomst van (relatief) nieuwe fenomenen als eenoudergezinnen en 
nieuw samengestelde gezinnen, en gezinnen met beide ouders van hetzelfde geslacht, 
is de diversiteit in de bestaande gezinsvormen de voorbije decennia enorm toegeno-
men. Het recente karakter van (de sterke verspreiding van) deze evoluties maakt dat 
momenteel weinig onderzoek is verricht naar deze tendensen en de impact ervan op 
de leefwereld en het leven van jongeren.

Een tweede thema is de etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit bij jon-
geren. Hierbinnen besteden we zowel aandacht aan de wijze waarop bepaalde maat-
schappelijke processen zich manifesteren binnen onderscheiden etnisch-culturele 
groepen in Vlaanderen als aan de wijze waarop jongeren proberen om te gaan met 
etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit, en dan met name in de confron-
tatie tussen de eigen achtergrond en de ‘dominante’ Vlaamse samenleving. Zoals we 
reeds eerder in dit inleidende hoofdstuk bespraken, wordt diversiteit in het heersende 
discours in belangrijke mate toegespitst op etnisch-culturele diversiteit. En hoewel het 
de expliciete bedoeling van dit boek is om ‘diversiteit’ op een bredere manier te bena-
deren, zou het vreemd zijn om geen aandacht te besteden aan deze dimensie. De tra-
ditionele tweedeling tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’, die gedurende de voorbije 
decennia sinds de omvangrijke arbeidsmigratiegolven van de jaren zestig en zeventig 
dominant was, doet steeds minder recht aan de huidige complexe realiteit die geken-
merkt wordt door een sterke verscheidenheid aan etnische en nationale afkomsten. 
Deze groeiende diversiteit wordt sinds kort gevat onder het concept ‘superdiversiteit’ 
(Vertovec, 2007; Blommaert, 2011): “a dynamic interplay of variables among an incre-
ased number of new, small and scattered, multiple origin, transnationally connected, 
socio-economically differentiated and legally stratifi ed immigrants who have arrived 
over the last decade” (Vertovec, 2007: 1024). Het resultaat is dat “samenlevingen (...) 
in hoge mate versnipperd [zijn] geworden: de grote stabiele categorieën van weleer – 
autochtonen en allochtonen bijvoorbeeld – zijn vervangen door een hele reeks andere 
kleine, overlappende en verweven categorieën, die daarenboven nog heel snel verande-
ren ook" (Blommaert, 2011: 31). Het resultaat is dat deze distinctie, dit onderscheid tus-
sen Vlamingen en niet-Vlamingen, of tussen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’, niet meer zo 
vanzelfsprekend is: de grenzen tussen beide groepen zijn immers niet vaststaand, maar 
eerder osmotisch te noemen. Op basis van de meest recente JOP-schoolmonitor 2013 
(Bradt, Pleysier, Put, Siongers & Spruyt, 2014) blijkt bijvoorbeeld dat voor heel Vlaan-
deren 75,6% van de jongeren twee ouders heeft die in België zijn geboren, 14,5% van 
de jongeren heeft dan weer twee ouders die in het buitenland geboren zijn en 9,9% van 
de jongeren in deze studie heeft ouders van ‘gemengde afkomst’, en is bijgevolg niet 
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te vatten onder deze traditionele tweedeling. Gelijkaardige resultaten komen ook terug 
in de eerdere grootstedelijke schoolmonitors afgenomen door het JOP in respectievelijk 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Vettenburg, Elchardus & Put, 2011) en Antwerpen 
en Gent (Vettenburg, Elchardus, Put & Pleysier, 2013). In deze studies komen de veron-
derstellingen van de ‘superdiversiteit’ nog duidelijker tot uiting: zo blijkt in de meest 
recente JOP-schoolmonitor 2013 dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent en 
Antwerpen slechts 42,9% van de bevraagde jongeren twee in België geboren ouders 
heeft. 35,6% heeft twee in het buitenland geboren ouders. Dit betekent dat meer dan 
één op vijf jongeren (21,5%) van ‘gemengde afkomst’ is.

Het derde thema dat we ten slotte aan bod laten komen, is dat van stedelijkheid. Niet 
enkel is het bij uitstek in de (groot)steden dat de groeiende diversiteit in al haar dimen-
sies het sterkst tot uiting komt, zoals we reeds eerder aangaven, ook de verstedelijking 
op zichzelf is een belangrijke tendens die zich in Vlaanderen vooral (opnieuw) sinds 
het einde van de jaren 1990 manifesteert. Het criterium ‘woonplaats’ is van cruciaal 
belang in de leefwereld van jongeren, aangezien de omgeving waarin jongeren wonen 
en opgroeien een sterke invloed uitoefent op hun ontwikkeling. De (groot)stad is bo-
vendien het ‘laboratorium’ van de samenleving, waarin vele maatschappelijke trends 
en evoluties zich eerst of intensiever voltrekken (dus ook gezinsvormen, seksuele ori-
entatie, arm/rijk...). De globale tendens tot verstedelijking is sinds begin van de jaren 
2000 ook in België (opnieuw) vast te stellen. Na een periode van stadsvlucht gedu-
rende verschillende decennia kennen de meeste steden in België sinds enkele jaren 
een (al dan niet sterke) bevolkingsgroei. De populariteit van de stad lijkt met andere 
woorden een hoge vlucht te hebben genomen, een vaststelling die wordt gedeeld door 
de auteurs van het witboek De eeuw van de stad. Over stadrepublieken en rastersteden 
(Boudry, Cabus, Corijn et al., 2003): “Stedelijkheid is de conditie van deze eeuw.” Deze 
groeiende verstedelijking leidt er met andere woorden toe dat een steeds groter aandeel 
van de Vlaamse jeugd in een (groot)stad leeft en opgroeit. Deze verschuiving brengt 
heel wat uitdagingen met zich mee, niet enkel voor jongeren zelf, maar ook voor de 
organisaties die met jongeren aan de slag (willen) gaan.

Diversiteit in ‘diversiteit’? Opbouw van het boek

Deze aangehaalde uitgangspunten en gemaakte keuzes zijn terug te vinden in de con-
crete opbouw van dit boek. Doorheen de hoofdstukken zal bovendien snel duidelijk 
worden dat die dimensies niet los van elkaar gezien kunnen worden. Stedelijkheid 
en etnisch-culturele diversiteit doorkruisen elkaar bijvoorbeeld regelmatig. Hoewel het 
boek is opgebouwd op basis van drie grote thema’s, komen doorheen de verschillende 
bijdragen ook heel wat andere aspecten van diversiteit aan bod. Zo wordt in verschil-
lende hoofdstukken ook aandacht besteed aan genderverschillen. Hoewel het belang 
van dit genderperspectief in verschillende bijdragen in dit boek wel wordt aangeraakt, 
is het geen expliciet en centraal thema. De reden hiervoor is simpel: in de vorige 
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publicatie van het JOP is enkel aandacht besteed aan de relevantie van gender in 
de leefwereld van Vlaamse jongeren. Personen die bijgevolg geïnteresseerd zijn in dit 
thema verwijzen we graag naar deze eerdere publicatie die door het JOP in 2014 werd 
voorgesteld (zie Spruyt & Siongers, 2014). Desondanks zullen ook diverse bijdragen in 
dit boek wijzen op de grote relevantie van dit aspect.

Alvorens in te gaan op de verschillende dimensies van diversiteit die in dit boek wor-
den behandeld, wordt in een eerste hoofdstuk stilgestaan bij de implicaties van het 
opkomende diversiteitsdenken en de bijbehorende erkenning van steeds meer breuklij-
nen in de samenleving op het recht en het rechtssysteem. In dit eerste hoofdstuk staan 
Jogchum Vrielink en Stefan Sottiaux stil bij enkele betekenissen van gelijkheid en 
non-discriminatie zoals het recht die probeert te waarborgen en de implicaties daarvan 
voor bepaalde diversiteitsvraagstukken. De auteurs bieden een overzicht van discrimi-
natierechtelijke sleutelconcepten en basisregels, waarbij ze zich toespitsen op de Bel-
gische situatie. Ze beschrijven hoe (vooral) niet-juristen vaak eenduidige antwoorden 
verwachten van het recht in het algemeen en in situaties van (mogelijke) discriminatie 
in het bijzonder. Het hoofdstuk laat zien dat het recht die eenduidigheid in sommige 
gevallen biedt, maar zeer vaak ook niet: “Of een rechter uiteindelijk zal zeggen dat 
iets discriminatie is of niet, is op voorhand dikwijls moeilijk en soms zelfs onmogelijk 
te voorspellen.” Gelijkheid blijkt, kortom, vaak een ambigu en onvoorspelbaar begrip, 
vooral in de praktijk van het recht.

Diversiteit binnen het gezin

Het eerste thema dat in dit boek aan bod komt, is de diversiteit binnen het gezin. Zoals 
reeds eerder in deze inleiding besproken, hebben de voorbije jaren heel wat evoluties 
ertoe geleid dat hedendaagse jongeren in een toenemende diversiteit van gezinsvormen 
leven en opgroeien. Gezien het grote belang van de gezinscontext voor de tijdsbeste-
ding, de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, schetsen we in dit hoofdstuk 
deze diversiteit aan gezinskenmerken in Vlaanderen. Specifi ek behandelen we drie 
aspecten die relevant zijn in de context van diversiteit binnen het gezinsleven van 
Vlaamse jongeren.

In een eerste bijdrage gaan Kim Bastaits en Dimitri Mortelmans dieper in op de di-
versiteit aan gezinsvormen waarin kinderen opgroeien en hoe het defi niëren van een 
gezin hierdoor wordt uitgedaagd. Ze gebruiken de gegevens van 513 kinderen en hun 
gescheiden ouders uit de studie ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV). Als eerste kijken ze in 
hoeverre kinderen van gescheiden ouders moeite hebben met het begrenzen van hun 
gezin. Het concept boundary ambiguity van Boss en Greenberg (1984) wordt hierbij 
bestudeerd, naargelang de fysieke en psychologische aanwezigheid van de gescheiden 
ouders. Ten tweede gaan ze na hoe de begrippen locatie en tijd, die tot voor kort de ba-
sisdefi nitie van een gezin vormden, samenhangen met het nieuwe begrip doing family, 
dat acties en betrokkenheid van gezinsleden gebruikt als nieuwe defi nitie van wat een 
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gezin precies is. Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen hebben de auteurs 
aandacht voor het genderverschil en bestuderen ze vaders en moeders apart. Uit de 
resultaten blijkt dat kinderen die verblijven bij een alleenstaande, residentiële ouder 
de meeste problemen hebben met het afbakenen van hun gezin. Hier vonden ze geen 
verschillen voor moeders en vaders. Daarnaast bleek ook uit de resultaten dat de oude 
begrippen locatie en tijd sterk verbonden zijn met het nieuwe begrip doing family. De 
defi nitie van een gezin bestaat dus niet alleen uit de acties van de familieleden, ook 
de woonplaats van het kind en de tijd die een kind met moeder en vader doorbrengt, 
blijven een rol spelen. Hier kwam wel een genderverschil naar boven. Waar kinderen 
de acties van de moeder niet verbinden aan hun woonplaats of de tijd die ze met hun 
moeder doorbrengen, was dit voor vaders wel het geval.

In een volgend hoofdstuk behandelen An Katrien Sodermans en Sofi e Vanassche de 
invloed van contacten met de ouders na een echtscheiding. In de meeste westerse sa-
menlevingen bestaat een groeiende tendens naar gelijke ouderrollen voor moeders en 
vaders na een echtscheiding. In België werd in 1995 het gezagsco-ouderschap ingevoerd 
en sinds 2006 is het verblijfsco-ouderschap de prioritair te onderzoeken verblijfsrege-
ling na scheiding. Verblijfsco-ouderschap is als standaardmodel ingevoerd omdat het 
een goed contact tussen kinderen en hun beide ouders bevordert. De vraag rijst echter 
of deze strikte en gelijke verdeling noodzakelijk is voor een goede band met beide ou-
ders. Dit onderzoek wil de samenhang nagaan tussen de verblijfsregeling van het kind 
en de relatiekwaliteit tussen (1) kinderen en ouders en (2) kinderen en stiefouders. Er 
wordt zowel rekening gehouden met de verblijfsregeling als met de contactfrequentie 
tussen kinderen en hun niet-residentiële ouder. Data zijn afkomstig uit het ‘Leuvens 
Adolescenten en Gezinnen Onderzoek’ (LAGO) en uit het onderzoek ‘Scheiding in 
Vlaanderen’ (SiV). De samenhang tussen de verblijfsregeling en de ouder-kindrelatie 
verschilt duidelijk tussen moeders en vaders. Kinderen die niet minstens deeltijds sa-
menwonen met hun moeder hebben een minder goede relatie met hun moeder dan 
kinderen die minstens deeltijds bij hun moeder wonen. Voor vaders zien we dit verschil 
niet, en is de relatie goed op voorwaarde dat ze frequent contact hebben met het kind. 
Het maakt niet zoveel uit of dit contact voortkomt uit samenwonen of andere vormen 
van contact. Deze genderverschillen kunnen zowel te wijten zijn aan een verschillend 
referentiekader inzake het ouderschap na scheiding, bredere genderrolopvattingen als 
selectieprocessen.

Als laatste binnen dit thema gaat Arne De Boeck in op de prevalentie van delinquent 
gedrag in verschillende gezinsvormen. Zowel in Europese als Noord-Amerikaanse zelf-
rapportagestudies wordt regelmatig vastgesteld dat adolescenten die opgroeien in ‘ge-
broken gezinnen’ – dit wil zeggen gezinnen waarin een jongere niet (langer) opgroeit 
bij twee biologische ouders – een groter risico lopen om zich te engageren in strafbaar 
gedrag. In vele Europese studies wordt echter te weinig rekening gehouden met de 
grote diversiteit aan gezinsvormen binnen die categorie van gebroken gezinnen. Zo 
wordt bijvoorbeeld zelden een onderscheid gemaakt tussen eenouder- en stiefgezin-
nen. Dit verhindert meer genuanceerde uitspraken over het verband tussen gezins-
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structuur en delinquent gedrag. In onze bijdrage gaat de auteur op basis van data uit de 
JOP-schoolmonitor 2013 na in welke mate verschillen bestaan in de zelfgerapporteerde 
eigendomsdelinquentie van jongens en meisjes naargelang zij in intacte gezinnen, een-
oudergezinnen of stiefgezinnen opgroeien. Verschillen in de zelfgerapporteerde eigen-
domsdelinquentie van jongens naargelang gezinsstructuur bleken eerder klein en niet 
signifi cant te zijn. Bij de meisjes werd wel een statistisch signifi cante associatie tussen 
gezinsstructuur en delinquent gedrag gevonden. Meisjes uit stiefgezinnen waren gemid-
deld gezien vaker betrokken bij eigendomsdelicten dan meisjes uit intacte gezinnen en 
eenoudergezinnen. Dit werd vooral verklaard door verschillen in ouderlijke opvolging, 
het hebben van delinquente vrienden, en het spenderen van de vrije tijd in ongestruc-
tureerde activiteiten. Deze resultaten tonen aan dat gezinsstructuur an sich geen recht-
streekse ‘determinant’ is van delinquent gedrag. Bepaalde gezinsstructuren, of transi-
ties daarin, zijn geassocieerd met tussenliggende processen die delinquent gedrag in 
de hand kunnen werken. Onderzoek en beleid moeten zich op deze processen richten.

Etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit

Het tweede thema dat wordt behandeld in dit boek, is dat van etnisch-culturele en 
levensbeschouwelijke diversiteit. Binnen dit thema worden achtereenvolgens vijf as-
pecten behandeld. Belangrijk is dat ook binnen dit thema het intersectionele perspec-
tief expliciet aanwezig is, en dat ook andere dimensies van 'diversiteit' doorheen de 
verschillende hoofdstukken geïntegreerd worden.

In hoofdstuk vijf gaan Robin Kemper, Annelore van der Eecken, Lieve Bradt en Ilse 
Derluyn in op de arbeidsmarktgerelateerde toekomstverwachtingen van Vlaamse jon-
geren en wordt meer specifi ek gekeken naar eventuele verschillen hierin, al naargelang 
de afkomst van de jongeren. Vanuit de vaststelling dat jongeren met een migratieach-
tergrond vaker problematische school- en arbeidsloopbanen kennen, onderzoeken de 
auteurs in dit hoofdstuk in hoeverre deze ongelijkheid ook bestaat in de onderwijs- en 
arbeidskansen die jongeren met en zonder migratieachtergrond zichzelf toedichten. 
Bovendien wordt bekeken welke factoren deze toekomstverwachtingen van jongeren 
beïnvloeden. Hierbij wordt specifi ek ingegaan op de verschillen tussen jongeren met 
een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond en jongeren zonder migratieachter-
grond uit Gent en Antwerpen. De gevonden verschillen – met name jongens met een 
migratieachtergrond schatten hun school- en arbeidskansen lager in – kunnen worden 
verklaard door ervaringen met en op school. In de discussie wordt dieper ingegaan op 
de betekenis van deze resultaten in het kader van ongelijkheid en diversiteit binnen het 
Vlaamse secundair onderwijs.

In het volgende hoofdstuk gaat Jessy Siongers dieper in op het proces van intergene-
rationele overdracht en de elkaar kruisende invloeden van gezin-, school- en buurt-
omgeving. Tevens werd aandacht geschonken aan de betekenis die het onderwijs, de 
peergroup en intergroepscontacten hebben binnen en naast het proces van ouderlijke 
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socialisatie. Uit de analyses blijkt zeer duidelijk de grote invloed die ouders uitoefenen 
op de houdingen van hun kinderen ten aanzien van andere culturen, en dit via ver-
schillende paden. Vooreerst beïnvloeden ouders de houdingen van hun kinderen via 
hun eigen voorbeeldgedrag en de houdingen die ze zelf aannemen ten aanzien van 
andere culturen. Een belangrijke vaststelling daarbij betreft het curvilineaire verband 
tussen etnische vooroordelen bij de ouders en de kinderen: naarmate ouders er een 
meer negatieve houding op na houden, zijn hun adolescente kinderen minder geneigd 
hun ouders daarin te volgen, terwijl ouders die zich zeer positief opstellen ten aanzien 
van andere culturen er net beter in slagen hun houdingen over te dragen op hun kinde-
ren. Daarnaast beïnvloeden ouders de houdingen van hun kinderen ook onrechtstreeks 
via de sociale levensomstandigheden en condities, omdat deze tevens bepalend zijn 
voor de andere socialisatiemilieus waarin jongeren terechtkomen en die op hun beurt 
de houdingen van jongeren kunnen beïnvloeden. Hoewel vaak wordt gesteld dat de 
ouderlijke invloed tijdens de adolescentiejaren aan belang inboet door de groeiende 
invloed van peers, blijkt dit geenszins uit de resultaten. Medeleerlingen beïnvloeden 
zeker wel de houdingen van hun leeftijdsgenoten, maar dit doet geen afbreuk aan de 
invloed van de ouders. De invloed die uitgaat van ouders blijkt daarenboven meer be-
palend dan de invloed die uitgaat van intergroepscontacten in buurt en school.

In hoofdstuk zeven gaan Filip Van Droogenbroeck en Bram Spruyt in op de invloed 
van het concept ‘religieuze quest-oriëntatie’ – dat verwijst naar het aspect van twijfel 
binnen een religie – op de mate van homofobie bij religieuze jongeren, met zowel een 
christelijke als een moslimachtergrond. Met de integratie van dit concept trachten ze de 
diversiteit in attitudes en overtuigingen binnen levensbeschouwingen aan te kaarten. 
Alle grote religieuze tradities verkondigen een boodschap van universeel mededogen. 
Toch wijst onderzoek sinds de jaren 1950 uit dat mensen met een religieuze overtuiging 
meer vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit rapporteren dan niet religieuzen. 
Om deze paradox te begrijpen dient er gekeken te worden naar de manier waarop reli-
gie wordt geoperationaliseerd. Van alle religieuze indicatoren hangt het hebben van een 
religieuze quest-oriëntatie als enige negatief samen met vooroordelen ten aanzien van 
homoseksualiteit. Empirische steun voor deze bevinding komt voornamelijk uit Noord-
Amerikaans onderzoek bij christelijke studenten. Dit laat de vraag open of een quest-
oriëntatie daadwerkelijk een algemene dimensie van religiositeit is en niet beperkt is 
tot één specifi eke religie. Tegen die achtergrond onderzoeken de auteurs door middel 
van multivariate (multilevel) analyses hoe het hebben van een religieuze quest-oriën-
tatie, zelfgerapporteerde religiositeit, religieus gedrag, en autoritarisme samenhangen 
met vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijke en moslimjonge-
ren tussen 14 en 23 jaar in Vlaanderen (N = 2834). Deze studie is de eerste die het heb-
ben van een religieuze quest-oriëntatie onderzoekt bij moslims. Voor zowel christenen 
als moslims vinden de auteurs, zelfs na controle van sociaaldemografi sche en andere 
religieuze indicatoren, dat het hebben van een quest-oriëntatie samenhangt met min-
der vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit. Implicaties van deze bevindingen 
worden besproken in het licht van Habermas’ postseculiere maatschappijthese.
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Hoofdstuk acht, verzorgd door Goedroen Juchtmans en Ides Nicaise, gaat eveneens 
in op de diversiteit in levensbeschouwing, en behandelt het thema van levensbe-
schouwelijke diversiteit in het lager onderwijs. Deze bijdrage maakt aan de hand van 
interactieve acculturatiemodellen inzichtelijk hoe moslimkinderen zich op levensbe-
schouwelijk vlak tot hun school- en thuisomgeving verhouden. De auteurs baseren 
zich daarbij op empirisch materiaal verzameld in vijf Vlaamse lagere scholen. In deze 
scholen zijn de directie, leerlingen (10-12 jaar), hun ouders, hun klassenleerkracht en 
de verschillende leerkracht(en) levensbeschouwing geïnterviewd. Uit deze interviews 
blijkt dat moslimkinderen zich thuis en op school in een complexe diversiteitscontext 
bevinden, waarin ze niet alleen te maken krijgen met interlevensbeschouwelijke diver-
siteit, maar ook met diversiteit binnen de eigen levensbeschouwelijke gemeenschap 
(intralevensbeschouwelijke diversiteit) en vaak een meervoudige identiteit construe-
ren, waarbinnen levensbeschouwing een component vormt. In die diversiteitscontext 
kiezen de geïnterviewde moslimkinderen voor een positieve basisacculturatiehouding, 
namelijk integratie, omdat die houding hen in staat stelt verbindingen te leggen tus-
sen de verschillende werelden waarin ze bewegen. De acculturatiehouding van leden 
van de dominante groep (volwassenen of peers) kan die positieve basishouding echter 
doen omslaan in een negatieve houding. Dat gebeurt wanneer de moslimkinderen uit 
deze studie de school, de lessen of thuiscontext niet meer als een ‘veilige ruimte’ er-
varen, op hun ‘symbolische grens’ stoten of onvoldoende ruimte krijgen om op school 
hun levensbeschouwelijke cultuur te beleven. Die ervaringen zetten de integratiehou-
ding van de kinderen onder druk en leiden meestal tot een negatieve en ambivalente 
houding, soms tot verzet, alsook tot een cultuurproblematische interactie-uitkomst. 
Acculturatiehoudingen van jeugdige personen staan in het socialisatieproces dus niet 
vast, maar kunnen naargelang de houding van de leden van de dominante groep in 
beweging komen. Om negatieve acculturatiehoudingen bij moslimkinderen te vermij-
den, pleiten de auteurs van deze bijdrage er dan ook voor om werk te maken van 
een verwelkomend schoolklimaat waar kinderen de ruimte krijgen om met vallen en 
opstaan en via exploratie hun eigen, wellicht steeds meervoudige identiteit te constru-
eren.

In hoofdstuk negen gaat Diederik Cops in op de relatie tussen migratieachtergrond 
en delinquent gedrag bij jongeren. Soms (terecht of onterecht) omschreven als een 
van de laatste taboes binnen de Belgische criminologie, gaat dit hoofdstuk op zoek 
naar (eventuele) verschillen in gerapporteerd delinquent gedrag tussen jongeren op 
basis van hun migratieachtergrond. Bovendien wordt ook gekeken naar mogelijke 
verklaringen voor deze verschillen, waarbij de (vaak gesuggereerde) invloed van 
ouderlijke controle en stimulering (in het aangaan van sociale banden) op delin-
quent gedrag bij jongeren van respectievelijk Belgische en niet-Belgische afkomst 
wordt onderzocht. Nieuw aan de analyses in deze bijdrage is dat deze factoren wor-
den gemeten bij de ouders zelf via een ouderbevraging, en niet peilen naar percep-
ties van ouderschap door jongeren. Op basis van de data van de JOP-schoolmonitor 
2013 en de hieraan gekoppelde oudervragenlijst van het Steunpunt Cultuur, werden 
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deze elementen onderzocht. Uit de resultaten blijkt ten eerste dat jongeren met 
een migratieafkomst (ongeacht welke migratiegeneratie) niet meer vermogenscri-
minaliteit rapporteren dan jongeren met een volledig Belgische achtergrond. Bij de 
geweldsdelicten is er daarentegen wel sprake van een substantieel verschil, waarbij 
jongeren met een Belgische achtergrond minder geweldscriminaliteit rapporteren 
dan niet-Belgische jongeren. Wat betreft de ouderlijke factoren is enkel ouderlijke 
controle op het doen en laten van jongeren met leeftijdsgenoten een consistente 
voorspeller van delinquent gedrag, zowel in Belgische als in niet-Belgische gezin-
nen. Eenzelfde conclusie geldt voor de variabelen die peilen naar de gehanteerde 
opvoedingsstijlen.

In een laatste hoofdstuk binnen dit thema vertrekken Chris Timmerman, Noël Clycq 
en Johan Wets vanuit een gendergebonden perspectief op het huwelijk als socio-
cultureel ingebed gebruik. Daarenboven kijken ze hoe de kansen die internationale 
migratie bieden ruimte creëren voor nieuwe huwelijkspraktijken die meer zijn afge-
stemd op de hedendaagse context. Centraal hierbij is de 'migratiecultuur' die de link 
vormt tussen de regio van herkomst en de regio van bestemming, en de cruciale rol 
van ‘de familie’ om een brug te slaan tussen de traditionele socioculturele praxis en 
de kansen en uitdagingen die zich voordoen in de context van internationale mi-
gratie. Deze bijdrage levert een aantal nieuwe perspectieven op huwelijksmigratie. 
Ten eerste richten we onze aandacht op een weinig bestudeerde populatie in België, 
namelijk de sikh gemeenschap. Terwijl sinds de jaren 1960 de gemeenschap van Ma-
rokkaanse en Turkse immigranten in België een vaste plaats heeft ingenomen, zijn 
de sikhs later gearriveerd en gaat het om een veel kleinere gemeenschap. De kleinere 
omvang van deze populatie en hun relatief recente immigratie zijn belangrijke facto-
ren om praktijken van huwelijksmigratie te contextualiseren. Ten tweede bekijken de 
auteurs in deze bijdrage het perspectief van de man op de huwelijksmigratie. Dit is 
bijzonder relevant doordat de sikhgemeenschappen worden gekenmerkt door patri-
archaal gestructureerde gezinsrelaties, waardoor ze vergelijkbaar zijn met de tweede 
populatie in de studie: de Turkse migratiepopulatie. Dit is het derde nieuwe perspec-
tief dat we met dit artikel toevoegen. In plaats van het relatief androcentrische per-
spectief dat uit het onderzoek naar Turkse gemeenschappen naar voren komt vooral 
te wijten aan islamitische tradities, koppelen we dit androcentrische perspectief aan 
de patriarchale tradities die specifi eke religieuze tradities overstijgen. Tot slot maakt 
de keuze voor de sikhgemeenschap en de Turkse gemeenschap het mogelijk om na 
te gaan hoe een migratiecultuur binnen patriarchale gemeenschappen een specifi eke 
context creëert waarin genderrollen opnieuw gedefi nieerd worden. Uit onze gegevens 
blijkt dat er wordt onderhandeld over de ‘traditionele’ principes van patriarchale 
huwelijkssluiting in de nieuwe context van transnationale huwelijken. De resulta-
ten bevestigen tevens dat de verschillende posities binnen de migratiecyclus van de 
Turkse en de sikhmigranten een impact hebben op de huidige praktijk van migratie-
huwelijken.
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Diversiteit in leefomgeving

Het derde en laatste thema in dit boek is het aspect van stedelijkheid, of de diversiteit 
in leefomgeving. In een eerste bijdrage binnen dit thema – hoofdstuk elf – onderzoeken 
Wendy Smits, Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck de participatieverschillen bij 
Vlaamse jongeren naar verstedelijkingsgraad. Hiervoor maken ze gebruik van een re-
cent verzamelde databank (N = 4688) bij leerlingen uit het Nederlandstalig secundair 
onderwijs in België waarin Brusselse, Gentse en Antwerpse scholen oververtegenwoor-
digd zijn (Bradt et al., 2014). We bestuderen daarbij zowel het algemene niveau van de 
participatie als het lidmaatschap van vijf types verenigingen, namelijk sportverenigin-
gen, doelgroepverenigingen, jeugdverenigingen, cultuurverenigingen en sociale vereni-
gingen. De resultaten tonen dat grootsteden op het vlak van demografi sche kenmerken 
sterk verschillen van de rest van Vlaanderen en dat de verschillen in participatie naar 
urbanisatiegraad gepaard gaan met de verschillen in demografi sche samenstelling van 
de onderscheiden regio’s. Alleen de participatie aan culturele, jeugd- en sportvereni-
gingen is kleiner in de grootsteden dan elders, terwijl jongeren in de grootsteden zich 
meer engageren in sociale en doelgroepverenigingen. Zowel in de stad als op het plat-
teland bereiken verenigingen dus niet alle jongeren. Vanuit het oogpunt van deelname 
aan het verenigingsleven als overbruggend sociaal kapitaal, is dit problematisch voor 
zowel verenigingen die niet de bedoeling hebben om zich te richten op een specifi ek 
segment van de bevolking, als voor verenigingen die een bepaalde groep jongeren als 
doelpubliek hebben, zoals de doelgroepverenigingen.

In het twaalfde hoofdstuk bespreken Jolijn De Haene, Riet Steel, Floor Spijkers, Mar-
jan Moris & Griet Verschelden onder de titel ‘Diversiteit en stedelijk samenleven als 
maatschappelijk project’ twee projecten in respectievelijk de stad Antwerpen en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest die expliciet tot doel hebben de bestaande diversiteit 
binnen de stad te integreren in het verenigingsleven. Dominante discoursen over de 
plaats van diversiteit in onze samenleving zoeken het antwoord vaak in een homogeen 
gemeenschapsideaal, waarbij diversiteit als een bedreiging voor de sociale cohesie 
wordt gezien. Door diversiteit echter als uitgangspunt te nemen en niet als een nood-
zakelijk kwaad te omschrijven, ontstaan nieuwe dynamieken die een andere werking 
en positie mogelijk maken. De auteurs illustreren deze alternatieve visies op diver-
siteit in stedelijke contexten aan de hand van twee cases uit het DieGem-onderzoek 
(cf. www.solidariteitdiversiteit.be), waarin praktijken van solidariteit in contexten met 
veel diversiteit worden onderzocht. Voor voetbalclub City Pirates (Merksem) en Chiro 
Brussel is diversiteit niet alleen een belangrijk uitgangspunt in de werking, ze zien de 
diversiteit ook als een meerwaarde. Enerzijds biedt de diversiteit, net als de stedelijke 
omgeving zelf, heel wat leerkansen. Anderzijds grijpen ze de diversiteit in hun groep, 
in de buurt en in de samenleving aan om kritisch te kijken naar hun eigen werking 
en de plaats daarvan in de samenleving. Beide cases laten de zoektocht zien naar ge-
paste manieren om aan te sluiten bij de leefwereld van een diverse groep kinderen en 
jongeren en zich te verankeren in de omgeving waarin ze actief zijn. Ze treden buiten 
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de muren van hun eigen werking, ze maken zich zichtbaar in de buurt/stad en kiezen 
ervoor om een maatschappelijke rol op te nemen in het leven van jongeren.

In hoofdstuk dertien staat vervolgens de impact van de woonbuurt op de vrijetijds-
besteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond centraal. Annelore Van 
der Eecken, Robin Kemper, Ilse Derluyn en Lieve Bradt stellen vast dat men in het 
‘toeleidingsdiscours’ sterk focust op de participatie van jongeren met een migratieach-
tergrond aan de georganiseerde vrije tijd, zonder rekening te houden met de concrete 
realiteit waarin de vrijetijdsbesteding van jongeren vorm krijgt. Daarom gaan zij op 
basis van de JOP-schoolmonitor 2013 na hoe de vrijetijdsbesteding van jongeren sa-
menhangt met het al dan niet hebben van een migratieachtergrond en met woonbuurt-
kenmerken. In de discussie wordt dieper ingegaan op wat deze resultaten impliceren 
voor het ‘toeleidingsdebat’ en worden aanbevelingen voor beleidsmakers en suggesties 
voor verder onderzoek geformuleerd.

Enkele afsluitende refl ecties...

Ondanks de schijnbare alomtegenwoordigheid van het concept ‘diversiteit’ is het te-
gelijkertijd een vaak gecontesteerd begrip. Velen vinden al dat gedoe en gepraat over 
diversiteit maar niets, een rage die niet snel genoeg voorbij kan zijn (D’Haveloose, 
2008). Diversiteit komt in het maatschappelijke debat veelal ter sprake in het kader van 
etnisch-culturele verschillen. Deze term is de voorbije jaren in toenemende mate in de 
plaats getreden van begrippen zoals ‘multiculturaliteit’ en ‘interculturaliteit’. Omdat 
op deze begrippen, om uiteenlopende redenen, steeds meer sleet is gekomen, komt 
diversiteit als label voor nieuwe projecten en beleidsacties zeer gelegen (Sierens, 2007).

We hebben er in het begin van dit hoofdstuk reeds op gewezen dat het gebruik van de 
term ‘diversiteit’ in maatschappelijke en politieke debatten de neutrale betekenis van 
het woord als ‘verschil’ of ‘verscheidenheid’ overstijgt. Meer nog dan louter te verwij-
zen naar een feitelijk gegeven, krijgt het begrip een normatieve betekenis of lading. 
Vaak wordt de term gebruikt als een appel om meer rekening te houden met bepaalde 
verschillen die we blijkbaar nog altijd niet voldoende onder ogen zien. Het beleid dat 
zich hierop ent, wordt mee ingegeven door de vraag of die verschillen leiden tot onge-
lijkheden, en door een bezorgdheid over eventuele onrechtvaardige gevolgen van die 
verschillende ongelijkheden (sociaal, etnisch, leeftijd, gender...) op tal van domeinen: 
schoolloopbanen, het zoeken naar werk, het functioneren op de werkvloer, de dienst-
verlening aan de burger, de toegankelijkheid van publieke voorzieningen etc. (Sierens, 
2007). Het gebruik van het woord ‘diversiteit’ hangt met andere woorden onlosmake-
lijk samen met de identifi catie van zogenaamde ‘kansengroepen’ – vrouwen, holebi’s, 
allochtonen, gehandicapten enzovoort – die op basis van bepaalde (on)rechtvaardige 
ongelijkheden niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, of ook structureel ach-
tergesteld of gediscrimineerd zijn.
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In dit boek wordt het maatschappelijke en politieke debat rond ‘diversiteit’ even op 
de achtergrond geplaatst. Daarmee willen we niet beweren dat de inhoudelijke en me-
thodologische keuzes in dit boek waardevrij zouden zijn, maar wel dat het niet onze 
bedoeling is een normatieve discussie te voeren over het rechtvaardige of wenselijke 
karakter van de verschillen en ongelijkheden die in onze gediversifi eerde samenleving 
bestaan. Wat we wel beogen, is een brede benadering van het thema ‘diversiteit’ als 
een maatschappelijk gegeven. We leven in een bijzonder complexe samenleving, die 
ons uitdaagt niet meer te vertrekken vanuit de dingen zoals ze waren of zoals we ze 
(denken te) kennen. Het vertrekpunt is dan de vaststelling of observatie dat op tal van 
maatschappelijke domeinen een groeiende ‘verscheidenheid’ of ‘diversiteit’ een vast-
stelbare realiteit is. Wat ons met name interesseert, is een dubbele vraag waarop we 
doorheen de bijdragen in dit boek expliciet in wensen te gaan. Vooreerst rijst de vraag 
hoe fundamentele en breed-maatschappelijke veranderingen hebben geleid en nog 
steeds leiden tot een vaststelbare, toenemende diversiteit in onze samenleving met een 
aanzienlijke impact op de leefwereld van – en dat is onze focus – (Vlaamse) jongeren. 
Ten tweede richten we ons ook op de groeiende diversiteit bij die (groep van) jongeren 
zelf, wat zich vertaalt in zowel een in kwantitatieve termen toenemende heterogeniteit 
als een groeiende erkenning van bepaalde verschillen en ongelijkheden.

De oorspronkelijke opzet van dit boek in het algemeen en dit inleidende hoofdstuk 
in het bijzonder is en was een eerste aanzet te leveren tot het in kaart brengen van 
de diversiteit binnen de maatschappelijke categorie van ‘jongeren’. De groepsgerichte 
benadering van diversiteit, met leeftijd als mogelijke dimensie ervan, draagt immers 
het gevaar in zich dat ‘de jeugd’ als een homogene groep wordt benaderd, daarmee 
de grote heterogeniteit binnen deze sociale categorie negerend. Met dit boek en de 
behandelde thema’s willen we daarom aantonen hoe divers de groep jongeren is, maar 
ook hoe belangrijke maatschappelijke evoluties die geleid hebben tot een toenemende 
diversiteit een niet te onderschatten invloed hebben op de leefwereld van hedendaagse 
jongeren.

Met dit boek hopen we vanuit het Jeugdonderzoeksplatform een bijdrage te leveren 
aan het debat omtrent diversiteit en hopen we met name alvast bij te dragen aan een 
beter zicht op de wijze waarop belangrijke maatschappelijke evoluties een niet te on-
derschatten invloed uitoefenen op de context waarin Vlaamse jongeren tegenwoordig 
opgroeien en hoe dit tot uiting komt in de leefwereld van deze jongeren. In die zin zijn 
we ervan overtuigd dat de thema’s en bijdragen die in dit boek zijn opgenomen voor 
verschillende doelgroepen belangrijke inzichten kunnen aandragen.

Uiteraard blijven heel wat dimensies onderbelicht tot zelfs onaangeraakt. Het is echter 
onze ambitie niet alle dimensies die onder de noemer van ‘diversiteit’ kunnen worden 
gevat te behandelen. Zuiver praktisch gezien zou een dergelijke opgave al bijna onmo-
gelijk te realiseren zijn. In de selectie van relevante thema’s en bijbehorende bijdragen 
hebben we ons in de eerste plaats laten leiden door inhoudelijke argumenten en met 
name de vraag welke thema’s de sterkste invloed hebben op het leven van jongeren 
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en/of het meest relevant zijn binnen de groep van jongeren. Voor de concrete invul-
ling van deze thema's en van de hoofdstukken zijn we bovendien in belangrijke mate 
gestuurd door praktische overwegingen, zoals het bestaande onderzoek in Vlaanderen 
naar deze thema's én de bereidheid van relevante onderzoekers om een bijdrage voor 
dit boek te verzorgen. Dit alles betekent dus dat we deze thema's en de specifi eke 
behandelde aspecten daarvan in dit boek niet als dé enige en/of prioritaire elementen 
willen omschrijven. We ontkennen niet dat ook andere dimensies van het diversiteits-
denken eveneens een invloed (kunnen) hebben op de leefwereld van Vlaamse jongeren 
en dus ook in beginsel relevant zouden zijn om mee op te nemen in dit boek. Ook een 
meer expliciete aandacht voor de betekenis die kinderen en jongeren zelf geven aan 
‘diversiteit’ lijkt een interessant en relevant spoor voor verder onderzoek en (lokaal en 
Vlaams) beleid.

Wil een beleid rekening houden met deze veranderende realiteiten, dan is op de eerste 
plaats onderzoek nodig om deze dimensies in kaart te brengen én de impact ervan op 
de leefwereld van jongeren na te gaan. Dit boek probeert hiertoe een (eerste) aanzet 
te leveren door binnen de gegeven ruimte alvast enkele van deze dimensies en enkele 
van de ‘nieuwe’ groepen in beeld te brengen. Tegelijkertijd kan dit boek een oproep 
inhouden voor andere en toekomstige onderzoekers binnen het jeugddomein om be-
paalde thema’s aan nieuw en/of verder onderzoek te onderwerpen. Ongetwijfeld – 
althans, dat is onze hoop – kan dit boek ook voor hen inspiratie bieden om nieuwe 
wegen binnen het jeugdonderzoek te identifi ceren en te verkennen. Ook dat zien we 
als een taak van het JOP: naast het zelf voeren van onderzoek naar jongeren, andere 
onderzoekers stimuleren en warm maken om bepaalde niet-onderzochte aspecten op 
te nemen.

Tot slot

Met dit boek presenteert het Jeugdonderzoeksplatform niet alleen onderzoek over 
een transversaal thema dat blijvende maatschappelijke aandacht verdient. Het boek 
is eveneens een concreet product van de brugfunctie binnen het brede domein van 
het jeugdonderzoek die het JOP probeert te vervullen. Niet enkel onderzoekers die 
rechtstreeks aan het JOP verbonden zijn hebben bijdragen voor dit boek aangeleverd, 
ook verschillende externe onderzoekers zijn gecontacteerd en bereid gevonden hun 
expertise te delen. Zo zijn op de eerste plaats onderzoekers van het Steunpunt Studie 
en Schoolloopbanen, het Steunpunt Cultuur, het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en het 
Steunpunt Inburgering en Integratie bereid gevonden een bijdrage aan te leveren aan dit 
boek. Daarnaast hebben ook andere onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek 
naar jongeren, zoals het ‘Leuvens Adolescenten en Gezinnen Onderzoek’ (LAGO) en 
het ‘Scheiding in Vlaanderen (SiV)’-onderzoek meegewerkt aan dit boek. Ook meer 
algemene, maar relevante onderzoeksprojecten, zoals ‘Diversiteit en Gemeenschaps-
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vorming: Solidariteit in diversiteit’ (DieGem) hebben hun expertise gedeeld. We willen 
al deze onderzoekers bedanken voor hun bijdrage.

Elk hoofdstuk in dit boek werd bovendien nagelezen en becommentarieerd door twee 
externe experts. Ook hun opmerkingen, suggesties en feedback maken het boek tot wat 
nu voor u ligt. We willen ook hen hiervoor uitdrukkelijk bedanken.

We wensen u alvast veel leesplezier!

Diederik Cops, Stefaan Pleysier, Johan Put en Arne De Boeck
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 1. Gelijk wat, gelijk wie? Gelijkheid, diversiteit en 
het recht

Jogchum Vrielink en Stefan Sottiaux

1. Inleiding

“All animals are equal, but some animals are more equal than others.”3 Geen enkele 
andere uitspraak wordt in de context van gelijkheid en non-discriminatie vaker aange-
haald. Om niet te zeggen té vaak. Daarbij wordt deze slogan uit George Orwells4 Ani-
mal farm steevast zo gelezen dat de aanduiding ‘more equal’ duidt op bevoorrechting. 
In de context van het boek zouden dus de varkens – als heersers op de postrevolutio-
naire boerderij – ‘more equal’ zijn dan de overige dieren, te weten: machtiger en meer 
geprivilegieerd.

Een afwijkende en niet minder (on)logische interpretatie lijkt echter mogelijk.5 
Daarin zijn het niet de varkens die ‘more equal’ zijn, maar de andere dieren. Die laat-
ste zijn dan ‘gelijker’ in de zin van minder uitzonderlijk en minder machtig dan de 
varkens, die juist ‘minder gelijk’ (oftewel ‘ongelijk’) zijn aan de overige dieren.6

Het gaat ons er niet om deze afwijkende lezing naar voren te schuiven als de ‘juiste’.7 
Wat de ingeburgerde standaardinterpretatie echter wel illustreert, is dat gelijkheid he-
den ten dage automatisch geassocieerd wordt met positieve kenmerken: gelijkheid is 
goed en meer ervan is dus ook automatisch beter.

Gelijkheid is echter vaak een ambigu en onvoorspelbaar begrip, vooral in de prak-
tijk van het recht. In dit hoofdstuk staan we stil bij enkele betekenissen van gelijkheid 

3.  G. Orwell (1945). Animal Farm. A Fairy Story. Londen: Secker and Warburg, 51-52. Overigens luidde het 
motto van de reeds in 1913 verschenen roman Cheerful Craft van R. Andom (pseudoniem van Walter Barrett): “All 
men are equal: but some are more so than others.” 

4.  Een pseudoniem van Eric Arthur Blair (1903-1950).
5.  Vgl. reeds J. Vrielink (2012). L’égalité pour l’égalité? De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en haar 

rechters. Religie, Recht en Samenleving, 2, 33-65.
6.  Eventueel zou men kunnen tegenwerpen dat, taalkundig gezien, some in de regel verwijst naar een groep met 

een beperkte(re) omvang (dan een referentiegroep). Gebruikt in combinatie met others is dat echter niet noodzakelijk 
het geval.

7.  Orwell zelf heeft de standaardinterpretatie, bij ons weten, weliswaar noch opgedrongen noch bevestigd, 
maar hij heeft die evenmin tegengesproken. In die zin lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de auteur zelf ook de gangbaar 
geworden interpretatie heeft bedoeld (maar dat kan je ook lezen als een bevestiging van ons punt).
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en non-discriminatie zoals het recht die probeert te waarborgen en de implicaties daar-
van voor bepaalde diversiteitsvraagstukken.

We beginnen met wat inleidende achtergrondinformatie (2), om vervolgens een over-
zicht te geven van een aantal sleutelconcepten en juridische basisregels, waarbij we 
ons logischerwijs toespitsen op de Belgische situatie (3).8 Eindigen doen we met een 
korte slotbeschouwing (4).

2. Gelijkheid en non-discriminatie

Het gelijkheidsbeginsel is een ingewikkeld en vooral onduidelijk juridisch concept. Het 
is een voorbeeld van wat de Engelse fi losoof Walter Bryce Gallie een “wezenlijk betwist 
begrip” (essentially contested concept) noemde.9 Dat wil zeggen: een begrip waarover in 
abstracto een zekere, of zelfs grote eensgezindheid bestaat, maar waarvan de concrete 
verwezenlijking of invulling het onderwerp is van eindeloze discussies. Dit geldt bij uit-
stek voor de klassieke aristotelische gelijkheidsformule: “gelijke behandeling van gelijke 
gevallen en ongelijke behandeling van ongelijke gevallen in hun mate van ongelijkheid”.10

Aristoteles’ formulering laat immers volledig open wat gelijke gevallen zijn en wat 
een gelijke behandeling inhoudt. Eigenlijk vervangt zij de ene vraag door een andere 
en dat op een manier die nogal circulair of tautologisch aandoet. Zij schrijft voor dat 
gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld, maar als we ons vervolgens afvragen 
wat dan wel gelijke gevallen zijn, lijkt het antwoord te zijn: “gevallen die gelijk moeten 
worden behandeld”.11 Bovendien is het beginsel een tweesnijdend zwaard, omdat het 
niet alleen een gelijkebehandelingsgebod inhoudt (gelijke gevallen gelijk behandelen), 
maar tegelijk een differentiatiegebod (ongelijke gevallen ongelijk behandelen). Volgens 
velen is het gelijkheidsbeginsel dan ook in wezen een inhoudsloos concept; weinig 
meer dan een lege doos.12 In de beroemde woorden van Peter Westen:

“Equality is an empty vessel, with no substantive moral content of its own.”13

8.  De bespreking is algemeen van aard, maar is in essentie gebaseerd op de federale wetgeving (t.w. de wet 
van 30 juli 1981 tot bestraffi ng van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden; de wet van 10 mei 2007 
ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde 
vormen van discriminatie). De deelstaten hebben echter eveneens regelgevende teksten voor hun bevoegdheidsdo-
meinen uitgevaardigd en daarbij hebben ze zich over het algemeen zeer sterk gespiegeld aan de federale wetgeving. 
In Vlaanderen gaat het bv. om het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid.

9.  W.B. Gallie (1956). Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, 56, 167-198.
10.  Zie S. Sottiaux (2008). Het gelijkheidsbeginsel: langs oude paden en nieuwe wegen. Rechtskundig Weekblad, 

9, 690-702.
11.  Ibid.
12.  Volgens sommigen daarmee potentieel ook de doos van Pandora. Zie voor België bijvoorbeeld M.E. Storme 

(2005). De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren. Molinari-lezing. Vivat Academia, 126, 3-27 en 
TeKoS, 118, 3-14.

13.  P. Westen (1982). The empty idea of equality. Harvard Law Review, 95, 566. 
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Ondanks, of juist dankzij het brede draagvlak voor het gelijkheidsideaal, bestaan over 
de juiste interpretatie ervan de meest uiteenlopende opvattingen.14 De aristotelische 
formule wordt dus pas bruikbaar als we bepalen wat gelijke gevallen zijn en wat de 
gelijke behandeling van die gevallen precies inhoudt.

Om de zaak nog verder te compliceren, moet er ook nog op worden gewezen dat gelijke 
gevallen in werkelijkheid niet bestaan. Volledige identiteit tussen verschillende geval-
len is onmogelijk. Zo verschillen bijvoorbeeld twee exemplaren van hetzelfde boek 
minstens door de ruimte die zij in het universum innemen en het papier waarvan ze 
gemaakt zijn. Situaties, mensen en dingen vertonen altijd gelijkenissen én verschillen. 
Hun kwalifi catie als gelijk of verschillend impliceert daarom altijd enerzijds een keuze 
van welke elementen in een concrete situatie relevant zijn en anderzijds een abstrac-
tie van als irrelevant beschouwde factoren. Die keuze veronderstelt een inhoudelijke 
maatstaf, die sterk afhankelijk is van plaats en tijd. Zo was geslacht tot voor kort in de 
meeste levensgebieden een relevant onderscheidingscriterium, terwijl dat tegenwoor-
dig bijna in geen enkele context nog het geval is.15

De keerzijde van het gelijkheidsbeginsel is het discriminatieverbod: wie gelijke geval-
len ongelijk behandelt of ongelijke gevallen gelijk, die discrimineert en schendt dus het 
discriminatieverbod. Wat het gelijkheidsbeginsel formuleert als een gebod drukt het 
discriminatieverbod uit in de vorm van een verbod.16

3. Horizontale discriminatiewetgeving

Historisch gezien waren het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod normen 
die uitsluitend golden tussen de overheid en de burger. De overheid mocht (en mag) 
niet discrimineren en moet al haar burgers gelijk behandelen. Gaandeweg vond echter 
een zogenaamde ‘horizontalisering’ plaats: niet langer was alleen de (verticale) relatie 
tussen de overheid en de burger onderworpen aan het gelijkheidsbeginsel, maar ook 
sommige interacties tussen burgers onderling. In deze tekst focussen we op het gelijk-
heidsbeginsel in die tweede, horizontale context.

3.1 Discriminatiegronden

In die context geldt dat het discriminatieverbod vooral gericht is op het bestrijden van 
schadelijke of onterende uitsluiting van mensen uit een aantal domeinen van het maat-

14.  S. Fredman (2002). Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press, 2.
15.  Vgl. D. De Prins, S. Sottiaux & J. Vrielink (2005). Handboek discriminatierecht. Mechelen: Kluwer, 1.
16.  Sommige auteurs zien het gelijkheidsbeginsel als zijnde ruimer dan het discriminatieverbod: in zijn gebods-

vorm zou het ook een positieve verplichting inhouden voor de overheid om feitelijke gelijkheid te creëren. Dat geldt 
evenwel (en in toenemende mate) ook voor het discriminatieverbod.
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schappelijke leven: het discriminatieverbod als individueel recht om niet te worden 
achtergesteld op grond van bepaalde persoonskenmerken.17 Die persoonskenmerken 
worden ‘discriminatiegronden’ genoemd.

De Belgische wetgeving telt, in vergelijking met die van de meeste andere Europese 
landen, een uitzonderlijk hoog aantal van die discriminatiegronden. Zo worden op 
federaal niveau niet minder dan 2418 criteria beschermd, te weten: geslacht, gender-
identiteit, genderexpressie, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 
afstamming, nationaliteit, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, ver-
mogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomsti-
ge gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, 
en syndicale overtuiging.

Een kort woordje uitleg bij een aantal van deze gronden. Bij geslacht gaat het, be-
halve om man of vrouw zijn, ook om transseksualiteit en geslachtsverandering.19 
Verder valt ook een onderscheid op grond van zwangerschap en moederschap onder 
de grond ‘geslacht’, omdat het om onlosmakelijk met geslacht samenhangende ken-
merken gaat.20

Sinds 201421 zijn genderidentiteit en genderexpressie eveneens uitdrukkelijk be-
schermd. ‘Genderidentiteit’ verwijst naar een diepe innerlijke overtuiging en individu-
ele beleving van eenieder van het eigen gender, dat al dan niet overeenkomt met het 
geslacht dat bij geboorte werd toegewezen. ‘Genderexpressie’ heeft betrekking op de 
manier waarop mensen (onder meer door kledij, spraak en hun manier van gedragen) 
vorm geven aan hun genderidentiteit, en de manier waarop deze gepercipieerd wordt 
door anderen.22

De ‘etnische gronden’ zijn grotendeels ontleend aan het VN-verdrag inzake de uitban-
ning van alle vorm van rassendiscriminatie (IVUR). Alleen nationaliteit werd daaraan 
toegevoegd.

Terminologisch sprak men tot het begin van de jaren 2000 overigens niet van ‘zoge-
naamd ras’, maar gewoon van ‘ras’. De wetgever was echter van mening dat er een we-
tenschappelijke consensus bestond dat de menselijke soort in biologisch opzicht niet 
in te delen valt in rassen. Om dit ook in de wetgeving tot uitdrukking te brengen, heeft 
men sinds 2003 de terminologie aangepast naar ‘zogenaamd’ ras: om aan te geven dat 
het rassenonderscheid alleen maar bestaat in de geest van de racist en niet overeen-

17.  S. Sottiaux (2008). Het gelijkheidsbeginsel: langs oude paden en nieuwe wegen. Rechtskundig Weekblad, 
9, 690-702.

18.  Enigszins afhankelijk van je telwijze. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen telt er bijvoorbeeld maar 19 
(o.a. door alle nevengeschikte gronden (‘of’) als één discriminatiegrond te tellen).

19.  Zie HvJ 30 april 1996, P/S, C-13/94, Jur. 1996, 2143, r.o. 21-22.
20.  Zie HvJ 8 november 1990, Dekker, 177/88, Jur. 1990, 3941, r.o. 17 en HvJ 3  februari 2000, Mahlburg, 

C-207/98, Jur. 2000, I-549, r.o. 20.
21.  Wet 22 mei 2014, BS 24 juli 2014. Ook in de Vlaamse regelgeving werden deze gronden toegevoegd: Decreet 

28 maart 2014, BS 1 april 2014.
22.  FOD Justitie (2013). Betere bescherming dankzij uitbreiding discriminatiewet naar genderidentiteit en gen-

derexpressie. Persbericht 29 november.
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stemt met een biologische werkelijkheid.23 Men wilde voorkomen dat men impliciet 
zou bevestigen dat er zoiets als ‘rassen’ zou bestaan, door het woord ongekwalifi ceerd 
te blijven gebruiken in de wetgeving.24

Huidskleur spreekt voor zich, maar afkomst wellicht iets minder. Daarbij gaat het, 
volgens de parlementaire voorbereidingen, onder andere om de bescherming van per-
sonen van Joodse origine.25 Maar het kan ook om geografi sche afkomst gaan. In het 
kader van het VN-verdrag wordt bovendien aangenomen dat ook het begrip ‘kaste’ 
onder dit criterium valt.26

Onder nationale afstamming valt dan weer een soort etnisch-cultureel natie begrip, 
alsook personen die hun nationaliteit gewijzigd hebben. Deelstatelijke entiteiten val-
len er – aldus de voorbereidende werken van het VN-verdrag – ook onder.27 Vlamin-
gen en Walen dus in beginsel eveneens.28 Het nauw gerelateerde begrip ‘etnische 
afstamming’ heeft eveneens betrekking op de culturele identiteit van een groep of 
persoon.

Bij ‘nationaliteit’ gaat het voorts echt om de staatkundige en juridische nationaliteit 
van een persoon.

Bij seksuele geaardheid had de wetgever in beginsel alleen de homo-, hetero- en bisek-
suele geaardheid in gedachten. Dat is verschillende keren benadrukt tijdens de parle-
mentaire voorbereidingen. Die voorbereidingen hebben echter niet noodzakelijk een 

23.  De richtlijn van de Europese Unie die betrekking heeft op raciale en etnische discriminatie (Richtlijn 
2000/43/EG) hanteert zelf weliswaar de term ‘ras’, zonder toevoegingen, maar geeft in haar voorafgaande overwe-
gingen wel aan dat de EU “theorieën die het bestaan van verschillende menselijke rassen trachten aan te tonen [ver-
werpt]”: “Het gebruik van het woord ‘ras’ in deze richtlijn betekent geenszins dat dergelijke theorieën onderschreven 
worden.”

24.  Critici wijzen erop dat men met de formulering afwijkt van hetgeen gebruikelijk is in het internationaal en 
Europees recht, dat de wetgever zich met de huidige formulering op dwingende wijze mengt in een wetenschappelijk 
debat, en dat de term de aandacht afl eidt van hetgeen racisme problematisch maakt: niet zozeer dat het niet gebaseerd 
zou zijn op een biologische realiteit, maar dat het neerkomt op een miskenning van de waardigheid van een persoon 
(voor verwijzingen, zie D. De Prins, S. Sottiaux & J. Vrielink (2005). Handboek discriminatierecht. Mechelen: Kluwer, 
309). Daar kan nog aan worden toegevoegd dat de term ‘zogenaamd’ taalkundig vooral in offi cieuze contexten de 
betekenis heeft die de wetgever eraan lijkt te hebben willen geven, namelijk: “de genoemde naam ten onrechte voe-
rend” (Van Dale). In formele contexten, zoals de juridische, betekent de term veeleer het omgekeerde, te weten: “de 
genoemde typische naam dragend” (Van Dale). Je kan dan ook beargumenteren dat de toevoeging het omgekeerde 
bereikt van wat beoogd werd (in het Nederlands althans; de Franse term (prétendue) is eenduidiger). 

25.  Parl.St. Kamer BZ 1979, nr. 214/9, 22.
26.  Zo stelt het VN-Comité dat belast is met de handhaving van het verdrag (CERD) in zijn algemene aanbeve-

ling rond het begrip ‘afkomst’ (descent) dat het “includes discrimination against members of communities based on 
forms of social stratifi cation such as caste and analogous systems of inherited status.” (CERD, General Recommen-
dation nr. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 1 november 2002, UN doc. HRI/GEN/1/Ref.7). Zie 
over discriminatie op grond van kaste D. Keane (2007). Caste-based Discrimination in International Human Rights 
Law. Aldershot: Ashgate.

27.  UN doc. A/C.3/SR.1304, 2-3 en 4. Vgl. N. Lerner (1980). The U.N. Convention on the Elimination of all 
Forms of Racial Discrimination. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 28-29. Tijdens de besprekingen werd in 
die zin onder meer verwezen naar de Zwitserse deelstaten en de toenmalige Unie van Socialistische Sovjetrepublieken 
(USSR).

28.  Zie uitvoerig (en voor verwijzingen) J. Vrielink (2009). De ‘vertaling’ van racisme? De Antiracismewet, het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en communautaire kwesties. In A. Alen & S. Sottiaux (eds.), Taaleisen juridisch 
getoetst (pp. 33-66). Mechelen: Kluwer. 
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dwingende juridische waarde,29 dus gezien de ruimere formulering is het interessant 
om te zien of bijvoorbeeld ook sadomasochisten zich op het criterium kunnen beroe-
pen.

Geboorte zou dan weer zaken omvatten als de (moeder)taal en de oorspronkelijke 
cultuur. Mogelijk valt ook het al dan niet van adel zijn onder deze grond. Of verder 
een onderscheid tussen biologische en adoptiefkinderen, of tussen geboorte binnen en 
buiten het huwelijk.30

Onder geloof of levensbeschouwing worden naast religieuze overtuigingen in de 
strikte zin van het woord ook fi losofi sche overtuigingen begrepen, zoals atheïsme 
of vormen van verregaand ecologisch denken. In 2009 deed zich van dat laatste in 
Groot-Brittannië een voorbeeld voor. Een rechtbank aanvaardde daar dat een geloof 
in klimaatverandering veroorzaakt door de mens, gekwalifi ceerd kon worden als een 
(fi losofi sche) overtuiging, die evenveel bescherming toekwam als een religieuze over-
tuiging.31

Bij huidige of toekomstige gezondheidstoestand gaat het onder andere om bescher-
ming tegen voorspellende genetische tests, bijvoorbeeld bij de aanwerving.

Handicap heeft men bewust niet willen defi niëren, om het criterium niet te be-
perken tot wat soms in andere wetgeving verstaan wordt onder handicap: men wilde 
het zo ruim mogelijk laten. Inmiddels heeft het Europees Hof van Justitie wel een 
defi nitie van handicap geboden, althans voor de arbeidscontext. Handicap is volgens 
het Hof “een beperking die het gevolg is van lichamelijke, geestelijke of psychische 
aandoeningen die in wisselwerking met diverse drempels de betrokkene kunnen belet-
ten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het 
beroepsleven deel te nemen, en die beperking [moet] langdurig [zijn].”32

Fysieke eigenschap ten slotte kan gaan om allerlei zaken, zoals kaalheid, zwaarlij-
vigheid33 en een kleine gestalte. Discriminatie op grond van dergelijke zaken wordt ook 
wel look(s)ism genoemd en België is samen met Frankrijk een van de weinige landen 

29.  Dit heet de prevalentie van de tekst van een wet op haar voorbereidingen. Het is vaste rechtspraak van het 
Hof van Cassatie en de Raad van State dat de voorbereidingen niet kunnen opwegen tegen de formele tekst van een 
wet. Dit zelfs indien uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever bij het invoeren van de norm een andere 
bedoeling zou hebben gehad dan wat de tekst suggereert. Ook het Grondwettelijk Hof heeft deze stelling herhaaldelijk 
bijgetreden. De achtergrond van de regel is dat er enkel over de tekst van de wet (democratisch) gestemd werd in het 
parlement, niet over wat sommigen ter plaatse eventueel verklaard hebben, en dat de burger bovendien ook enkel 
van de tekst kennis krijgt.

30.  Voor verwijzingen zie D. De Prins, S. Sottiaux & J. Vrielink (2005). Handboek discriminatierecht. Mechelen: 
Kluwer, 454-455.

31.  Employment Appeal Tribunal, Grainger plc v. Nicholson [2010] IRLR 4. Over de moeilijke vraag van wanneer 
iets al dan niet een religie of levensbeschouwing is die in aanmerking komt voor bescherming door de godsdienst-
vrijheid of het discriminatieverbod, zie J. Vrielink (2013). Religie tussen defi nitie en divinatie. Over de Rokerskerk, 
Satanistische Zusters en Onzichtbare Roze Eenhoorns. Nieuw Juridisch Weekblad, 278, 190-198.

32.  HvJ 11 april 2013, Jette Ring & Skouboe Werge, C-335/11 en C-337/11.
33.  Hoewel zwaarlijvigheid in bepaalde gevallen ook gekwalifi ceerd kan worden als een handicap, namelijk als 

het voldoet aan de hoger weergegeven defi nitie: HvJ 18 december 2014, Fag og Arbejde t. Kommunernes Landsforening 
(KL), C-354/13.
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die bescherming biedt op die grond.34 Enige tijd geleden was er even sprake van dat 
 Ryanair een extra belasting zou invoeren voor zwaarlijvige passagiers: mannen van 
meer dan 130 kilo en vrouwen van meer dan 100 kilo zouden een dergelijke toeslag 
moeten betalen.35 Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen reageerde toen dat dit dis-
criminatie op grond van een fysieke eigenschap zou zijn.

3.2 Toepassingsgebied

Een belangrijk kenmerk van het discriminatieverbod in de horizontale verhoudingen, 
is verder dat de werkingssfeer ervan niet ongelimiteerd is. Terwijl het klassieke, verti-
cale gelijkheidsbeginsel élke overheidshandeling bestrijkt, is de horizontale versie be-
perkt tot een aantal belangrijke maatschappelijke contexten, die voor een volwaardige 
deelname aan de samenleving het grootste belang hebben.

In België geldt wel dat de horizontale discriminatiewetgeving ook op het vlak van 
haar zogenaamde materiële toepassingsgebied bijzonder ruim is.36 Het goederen- en 
dienstenverkeer en arbeidsrelaties worden, zoals in de meeste landen, bestreken. Maar 
daarnaast ook sociale bescherming en sociale voordelen, offi ciële stukken en proces-
sen-verbaal, lidmaatschap van of betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersor-
ganisatie, en zelfs de toegang tot en de deelname aan economische, sociale, culturele 
of politieke activiteiten die toegankelijk zijn voor het publiek.

Algemeen wordt aanvaard dat activiteiten in de privésfeer uitgesloten zijn van de 
werking van de wet. Om een voorbeeld te geven: een bejaarde dame die een kamer 
verhuurt in haar eigen huis valt in beginsel niet onder de discriminatiewetgeving.

Binnen dat materiële toepassingsgebied is de wetgeving echter niet zonder meer op 
iedereen van toepassing (personeel toepassingsgebied). Concreet is de wetgeving van 
toepassing op aanbieders van goederen en diensten, maar niet op afnemers ervan; op 
(kandidaat-)werkgevers, maar niet op (kandidaat-)werknemers; op organisatoren van 
culturele activiteiten, maar niet op deelnemers, et cetera. Het achterliggende uitgangs-
punt is dat het alleen gaat om degenen die zich in een machtspositie bevinden, die hen 
“in de gelegenheid stelt om op discriminerende wijze afbreuk te doen aan de rechten 
van anderen”.37

34.  Wel zijn er, onder andere in de VS, nog diverse deelstaten (Michigan, District of Columbia) en steden en 
county’s (o.a. Santa Cruz, Madison, Urbana, Howard County, San Francisco) die bescherming bieden aan deze grond. 

35.  CGKR (2009). Centrum vraagt uitleg aan Ryanair. Persbericht 19 april. Merk terzijde op dat er dus ook 
sprake was van een geslachtsonderscheid.

36.  Opvallend is verder dat het toepassingsgebied hetzelfde is voor alle discriminatiegronden. Ook dat is niet in 
alle landen het geval. Vaak hebben vooral het discriminatieverbod op grond van ras/etniciteit en geslacht een ruimer 
toepassingsgebied.

37.  GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009, B.10.4. Vgl. GwH 11 maart 2009, nr. 40/2009, B.90.2. Zie uitvoerig J. 
Vrielink & D. De Prins (2009). Die Wiederkehr des Gleichen. Het Grondwettelijk Hof en de (federale) discriminatie-
wetgeving. Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 10, 579-614.
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Om een discussie uit 2015 – te weten: die inzake discriminatie in de diensten-
chequesector38 – als voorbeeld te nemen: discriminatierechtelijk39 mogen klanten aan 
een dienstenchequebedrijf vragen wat ze willen, zonder dat dit in juridisch opzicht 
discriminatie kan opleveren.40 Aan de dienstenchequebedrijven zelf is het echter strikt 
verboden om in te gaan op dergelijke discriminatoire vragen of eisen.41

3.3 Onderscheid en discriminatie

Belangrijk zijn verder de basisbegrippen ‘onderscheid’ of ‘ongelijke behandeling’ ener-
zijds42 en ‘discriminatie’ anderzijds. Het begrip ‘onderscheid’ of ‘(on)gelijke behande-
ling’ is neutraal en zegt nog niets over het verboden of toegelaten karakter van een 
maatregel of handeling. De term ‘discriminatie’ daarentegen wordt in het recht veelal 
gehanteerd om een ontoelaatbaar (gebrek aan) onderscheid aan te duiden.

De twee belangrijkste vormen van onderscheid en discriminatie zijn direct onder-
scheid en directe discriminatie (3.3.1) enerzijds en indirect onderscheid en indirecte 
discriminatie anderzijds (3.3.2).

3.3.1 Direct onderscheid en directe discriminatie

Direct onderscheid doet zich voor als iemand ongunstiger wordt behandeld dan een 
ander (in een vergelijkbare situatie), en dat op basis van een van de discriminatiegron-
den.

Als een verhuurder stelt dat er geen homo’s in aanmerking komen voor het huren 
van zijn appartementen en kamers, dan is dat dus een vorm van direct onderscheid, 
namelijk op grond van seksuele geaardheid. Of als een interimkantoor alleen autoch-
tonen selecteert voor een bepaalde functie, dan is dat een direct onderscheid op grond 
van etniciteit. Het voorbehouden van bepaalde overheidsfuncties – bijvoorbeeld het 
ministerschap – aan Belgen, is dan weer een direct onderscheid op nationaliteit. Dat 
je pas in een auto mag rijden vanaf je achttiende, is een direct onderscheid op basis 

38.  Uit een praktijktest die het Minderhedenforum afnam, bleek meer bepaald dat twee op de drie dienstenche-
quebedrijven ingingen op discriminatoire verzoeken. Zie AS (2015). Blanke poetsvrouw? Bij 2 op de 3 dienstenche-
quebedrijven kan het. De Morgen, 23 februari.

39.  Wat niet wil zeggen dat klanten, op deze manier, niet op andere gronden onwettig of strafbaar kunnen 
handelen.

40.  Een omzeiling van dit principe wordt soms gezocht in de fi guur van ‘opdracht geven tot discriminatie’ (een 
verschijningsvorm van discriminatie die in deze tekst verder niet besproken wordt). Ook dat veronderstelt echter een 
hiërarchische machtsrelatie, zodat ‘reguliere’ klanten zich er doorgaans niet schuldig aan kunnen maken, tenzij het 
uiteraard gaat om contexten waarin klanten bijzonder veel macht hebben (cf. het achterliggende uitgangspunt), zoals 
in de interim- of in de huisvestingssector. In die laatste sectoren geldt bovendien dat de betrokken ‘klanten’ (dus werk-
gevers en huiseigenaren) in essentie (ook) zélf aanbieders zijn van (resp.) werk en huisvesting en de intermediairs 
gebruiken om klanten te vinden.

41.  Vgl. mutatis mutandis HvJ 10 juli 2008, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. 
Firma Feryn NV, C-54/07.

42.  Of een gebrek aan onderscheid of ongelijke behandeling (het tweede onderdeel van de aristotelische gelijk-
heidsformule indachtig).
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van leeftijd. En het feit ten slotte dat er enkel mannen in aanmerking komen voor het 
priesterschap, is een direct onderscheid op grond van geslacht.

Onderscheid is zoals gezegd een neutrale term, die op zich niets zegt over of iets wel 
of niet mag. De voorbeelden suggereren dat ook: de laatste drie zijn in beginsel niet 
verboden.43 Bij een direct onderscheid gaat het er alleen om of (1) iemand ongunstiger 
wordt behandeld dan een ander (2) en dat op basis van een discriminatiegrond.

3.3.2 Indirect onderscheid en indirecte discriminatie

Indirect onderscheid is ingewikkelder. Bij indirect onderscheid wordt een onderschei-
dingsmaatstaf gebruikt die neutraal lijkt, maar die toch het effect heeft van een benade-
ling op basis van datzelfde criterium. Simpel gezegd wil indirect onderscheid zeggen 
dat er niet zozeer een direct of rechtstreeks onderscheid gemaakt wordt aan de hand 
van een discriminatiegrond, maar dat wel het effect of de impact van iets nadeliger is 
voor personen met een bepaald kenmerk. Het lijkt dus op het eerste gezicht alsof er een 
neutrale eis of maatregel wordt gesteld, maar het resultaat is dat er disproportioneel veel 
personen worden benadeeld die beschermde persoons- of groepskenmerken hebben.

Bij geslacht is een klassiek voorbeeld een maatregel waardoor deeltijdswerkers geraakt 
worden: relatief meer deeltijdswerkers zijn vrouwen, zodat een dergelijke maatregel 
veelal indirect onderscheidend werkt op geslacht. Bij religie werken kledingvoorschrif-
ten soms indirect onderscheidend. Zo benadeelt een verbod op het dragen van hoofd-
deksels personen die het als hun religieuze plicht zien om een bepaald hoofddeksel te 
dragen (bv. sommige islamitische vrouwen of sikhs).

Een indirect onderscheid op grond van ras of etniciteit kan het resultaat zijn wan-
neer een foutloze beheersing van het Nederlands als eis wordt gesteld voor een job, of 
wanneer een stad maatregelen treft ten aanzien van nachtwinkels. Het is immers zo 
dat relatief minder personen van allochtone origine aan die taaleisen zullen voldoen, 
zodat een onderscheid op dat criterium hen ook meer raakt. En nachtwinkels worden 
statistisch gezien vaak uitgebaat door personen van Pakistaanse en Indiase origine, 
zodat die maatregel indirect onderscheidend werkt ten aanzien van hen.

Net als bij een direct onderscheid geldt dat het loutere vaststellen van een indirect 
onderscheid niet wil zeggen dat er iets onwettigs aan de hand is. Voor zowel direct als 
indirect onderscheid zijn rechtvaardigingen en uitzonderingen beschikbaar.

3.4 Rechtvaardigingen en uitzonderingen

Alleen vormen van direct en indirect onderscheid die niet gerechtvaardigd kunnen wor-
den of waarvoor geen uitzonderingen bestaan, zijn discriminatie (en dus verboden).

43.  Zij het dat het nationaliteitsonderscheid wel voor steeds minder overheidsfuncties toelaatbaar wordt geacht.
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Bij de rechtvaardigingen voor een direct onderscheid is het ten eerste van belang om 
welke discriminatiegrond het gaat, en ten tweede welk toepassingsgebied het betreft. 
Voor sommige gronden en toepassingsgebieden geldt een ‘open systeem’ van recht-
vaardiging en voor andere een zogenaamd ‘gesloten systeem’. Wat houdt dat in?

Een gesloten rechtvaardigingssysteem betekent dat in principe een direct onderscheid 
altijd ook een directe discriminatie is – en dus verboden – tenzij er een uitdrukkelijke, 
en vaak tamelijk beperkte en precies omschreven uitzondering in de wetgeving op-
genomen is. De wetgever legt dan dus alle uitzonderingen van tevoren vast: behalve 
de uitzonderingen die een wet voorziet, zijn er in een gesloten systeem geen andere 
mogelijkheden om een direct onderscheid te rechtvaardigen.

Bij een open systeem van rechtvaardiging daarentegen is het mogelijk om voor een 
direct onderscheid een meer algemene rechtvaardiging te geven, een ‘objectieve en 
redelijke rechtvaardiging’. In een dergelijk systeem is het vooral van de rechter afhanke-
lijk of een direct onderscheid uiteindelijk mag of niet. Hoe die toetsing exact verloopt, 
daar komen we straks nog op terug (infra 3.4.2).

Het voordeel van een gesloten systeem is de grotere duidelijkheid en rechtszekerheid. 
Het voordeel van een open systeem is de fl exibiliteit en de mogelijkheid om contextuele 
en (op voorhand) onvoorziene factoren in rekening te brengen.

Omgekeerd is het nadeel van een open systeem dat het nogal onvoorspelbaar is 
voor burgers om te weten of iets nu wel of niet mag. Het geeft dus nogal wat rechtson-
zekerheid. Het nadeel van het gesloten systeem is dan weer dat het nogal rigide is en 
weinig rekening kan houden met onvoorziene omstandigheden: als de wetgever er bij 
het maken van de wet niet aan gedacht heeft om een uitzondering te voorzien, dan is 
iets per defi nitie discriminatie.

3.4.1 Gesloten systeem (direct onderscheid)

Tot op zekere hoogte heeft België geen keuze tussen een open en een gesloten systeem: 
enkele Europese richtlijnen op het vlak van non-discriminatie verplichten de lidstaten 
tot het invoeren van een gesloten systeem voor verschillende gronden (geslacht, ras/
etniciteit, seksuele geaardheid, handicap, religie/levensbeschouwing en leeftijd) en 
toepassingsgebieden.44 Europa kiest dus resoluut voor duidelijkheid, zij het ten koste 
van fl exibiliteit. Al bij al is er daarom in de Belgische wetten een gesloten systeem voor 
de volgende gronden en toepassingsgebieden.

44.  Het gaat daarbij om Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende de toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (Rasrichtlijn); Richtlijn 2000/78/
EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep (Kaderrichtlijn); Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het be-
ginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten 
(Geslachtsrichtlijn goederen/diensten); Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
arbeid en beroep (Geslachtsrichtlijn arbeid).
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Tabel 1. Gesloten systeem.

Gesloten systeem

Discriminatiegrond Toepassingsgebied

Zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of et-
nische afstamming

Alle toepassingsgebieden

Geslacht Arbeidsrelaties; sociale bescherming en voordelen, 
lidmaatschap van werkgevers- en werknemersorgani-
satie, goederen- en dienstenverkeer

Seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, geloof of le-
vensbeschouwing

Arbeidsrelaties

In welke gevallen kan een direct onderscheid op die gronden en binnen die toepassings-
gebieden dan nog wel? Ten eerste, in arbeidsrelaties, als het gaat om een ‘wezenlijke 
en bepalende beroepsvereiste’ (3.4.1.1) en ten tweede, voor alle toepassingsgebieden, 
als een onderscheid een legitieme vorm van ‘positieve actie’ is (3.4.1.2). Tot slot zijn er 
nog een aantal ‘discriminatiegrondspecifi eke’ uitzonderingen (3.4.1.3).

3.4.1.1 Wezenlijke en bepalende beroepsvereisten

In arbeidsrelaties is er dus ten eerste geen directe discriminatie op basis van de ge-
noemde gronden als er sprake is van een ‘wezenlijke en bepalende beroepsvereiste’. 
Van een dergelijke vereiste is sprake als een bepaald kenmerk, dat verband houdt met 
een discriminatiegrond, vanwege de aard van de betrokken beroepsactiviteiten of de 
context waarin die worden uitgevoerd, wezenlijk en bepalend is. Het vereiste moet 
dan wel berusten op een legitieme doelstelling en evenredig zijn ten aanzien van die 
doelstelling.

Simpel gezegd: ‘wezenlijk en bepalend’ moet echt geïnterpreteerd worden als vrijwel 
onmisbaar. Zonder het criterium dat verband houdt met een discriminatiegrond moet 
het bijna onmogelijk zijn om een functie goed te kunnen uitvoeren.

Verder moet het doel legitiem zijn. Dat wil zeggen dat het doel op zichzelf niet 
discriminerend of onwettig mag zijn: het nastreven van een ‘blank’ personeelsbestand 
is bijvoorbeeld geen legitiem doel. En tot slot mag de eis niet verder gaan dan strikt 
noodzakelijk en moet ze evenredig zijn.

Een voorbeeld van iets dat zou stranden op die vereiste van noodzakelijkheid, is om 
voor de functie van een begeleider van allochtone achterstandsleerlingen iemand met 
Marokkaanse of Turkse achtergrond te vragen. Wellicht zou het zo zijn dat personen 
met een allochtone achtergrond relatief vaker geschikt zijn voor een dergelijke functie, 
maar op voorhand stellen dat anderen niet in aanmerking komen voldoet niet aan de 
strikte noodzakelijkheidseis van de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste.

Bij voorbeelden van zaken die wel kunnen, kan je om te beginnen denken aan kwesties 
in de mode- en cosmeticawereld: zo kan leeftijd wezenlijk en bepalend zijn voor man-
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nequins van kinderkleding, en huidskleur kan dat zijn bij cosmeticareclames (bijvoor-
beeld bij sommige soorten ‘huidkleurige’ make-up).

Verder kan een vereniging die zich inlaat met de zorg voor mishandelde vrouwen 
er in beginsel voor kiezen om enkel vrouwen aan te werven om de getraumatiseerde 
vrouwen te begeleiden (geslacht), en een fi lmproducent mag een acteur met een zwar-
te huidskleur aanwerven om president Obama te vertolken of een dikke, kleine blanke 
man voor de rol van Winston Churchill (huidskleur, geslacht, fysiek kenmerk). Het is 
echter steeds opletten dat men hier niet te ver in gaat. Zo werd de persoon die verant-
woordelijk was voor de casting van The Hobbit ontslagen, omdat hij in een advertentie 
voor acteurs die Hobbits moesten spelen had vereist dat zij een ‘lichte huidskleur’ zou-
den hebben.45 Ten onrechte, zo oordeelden zijn werkgevers nadat er een controverse 
over ontstond: nergens in het oeuvre van Tolkien stond immers geschreven dat Hobbits 
uitsluitend blank zijn.46

3.4.1.2 Positieve actie

Ook positieve actie is een mogelijke rechtvaardiging van onderscheid. In de volksmond 
wordt het ook wel aangeduid als ‘positieve discriminatie’. Die term is in het recht echter 
logisch gezien problematisch. We zagen al dat ‘discriminatie’ duidt op een onderscheid 
dat per defi nitie niet gerechtvaardigd is. ‘Positieve discriminatie’ bevat daarmee dus 
een interne contradictie.47 Vandaar dat in het recht meestal de term ‘positieve actie’ 
gebruikt wordt.48

In België gelden in hoofdzaak de volgende voorwaarden voor positieve actie49:
1. Om te beginnen moet een kennelijke ongelijkheid aanwezig zijn. Je kan dus niet 

zomaar voor eender welke groep, en in willekeurig welke context maatregelen van 
positieve actie treffen: er moet in een concreet geval een kennelijke ongelijkheid 
zijn.

2. Verder moeten de maatregelen van tijdelijke aard zijn. Ze moeten verdwijnen als 
hun doel bereikt is. Maatregelen van positieve actie mogen dus niet tot het einde 

45.  Opmerkelijk genoeg gold het vereiste enkel voor vrouwen, dus het ging ook om een geslachtsonderscheid 
(of eigenlijk zelfs een zogenaamd ‘intersectioneel’ onderscheid, waarbij het gaat om de gecombineerde aanwezigheid 
van meerdere discriminatiegronden). De persoon in kwestie had ook daadwerkelijk een vrouw van Pakistaanse af-
komst afgewezen voor de rol van een Hobbit omdat hij haar te donker vond (NZPA (2010). Hobbit casting agent fi red 
over racism row. The New Zealand Herald, 30 november).

46.  Integendeel, in The Lord of the Rings-trilogie beschreef Tolkien een drietal Hobbitrassen, waaronder ‘Har-
foots’ die “browner of skin” waren dan de andere twee. Harfoots worden in de boeken bovendien omschreven als “the 
most normal and representative variety of Hobbit, and [by] far the most numerous” (J.R.R. Tolkien (2012) [1954]. The 
Fellowship of the Ring. Boston: Houghton Miffl in Harcourt, 3).

47.  M. Bossuyt (1976). L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme. 
Brussel, Bruylant.

48.  Of, in de Verenigde Staten, affi rmative action, een nauw verwant begrip.
49.  Deze voorwaarden zijn deels ontleend aan de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en deels aan de 

rechtspraak van het Belgische Grondwettelijk Hof. Zie voor het Grondwettelijk Hof o.a. GwH 14 juli 1997, nr. 42/97; 
GwH 27 januari 1994, nr. 9/94. Voor het Hof van Justitie, zie o.m. HvJ 17 oktober 1995, Kalanke, C-450/93, Jur. 1995, 
I-3051; HvJ 11 november 1997, Marshall, C-409-95, Jur. 1997, I-636; HvJ 28 maart 2000, Badeck, C-158/97, I-1875; HvJ 
6 juli 2000, Abrahamsson en Andersen, C-407/98.
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der tijden gelden: als de ‘kennelijke ongelijkheid’ verdwenen is, moeten ook de 
maatregelen weg.

3. Een laatste – en het belangrijkste – criterium houdt in dat de maatregelen van posi-
tieve actie de rechten van derden niet onnodig mogen beperken. Er moet altijd nog 
een individuele afweging gemaakt worden en er mag geen sprake zijn van automa-
tische of mechanistische voorrang.50

Wat betekent dat concreet in de praktijk? Eigenlijk dat er voor positieve actie, in de hui-
dige stand van de rechtspraak, weinig ruimte is. Concreet is het alleen mogelijk als er 
een duidelijke achterstelling is van een bepaalde groep, en dat bij aantoonbare gelijke 
geschiktheid een lid uit die groep voorrang krijgt. Maar zelfs bij gelijke geschiktheid 
mag die voorrang niet automatisch zijn: door middel van een individuele afweging 
moet altijd worden nagegaan of er geen elementen zijn die de balans alsnog in het 
voordeel doen doorslaan van de medekandidaten.51

Bij dit alles kan wel worden opgemerkt dat de bestaande rechtspraak, toch die van het 
Hof van Justitie, tot stand kwam in de context van positieve actie ten aanzien van ge-
slacht in arbeidsbetrekkingen. Sommigen menen daarom dat voor andere gronden (bv. 
etniciteit en handicap) of contexten mogelijk ruimere criteria zullen (kunnen) gelden.

3.4.1.3 Overige uitzonderingen onder gesloten systeem

Naast de twee genoemde rechtvaardigingen of uitzonderingen, die voor alle discrimi-
natiegronden gelden, zijn er voor sommige gronden nog specifi eke uitzonderingen.

Zo voorziet de regelgeving in een extra verschijningsvorm van de wezenlijke en be-
palende beroepsvereiste voor kerken en andere organisaties waarvan de grondslag op 
godsdienst of overtuiging is gebaseerd. Dergelijke organisaties mogen een onderscheid 
maken op basis van godsdienst of overtuiging zonder dat dit discriminatie oplevert. Al-
thans als dat onderscheid ‘wezenlijk en legitiem’ is vanwege de aard van de activiteiten 
of de context waarin deze worden uitgeoefend, gezien de grondslag van de organisatie. 
De bepaling rechtvaardigt geen onderscheid op andere discriminatiegronden (zoals ge-
slacht of seksuele geaardheid).

Wel mogen de genoemde organisaties van iedereen die voor hen werkt een houding 
van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de organisatie eisen.

Bij geslacht zijn er onder andere extra uitzonderingsmogelijkheden waar het gaat om 
beschermingsmaatregelen in verband met zwangerschap en moederschap (dat die niet 
(noodzakelijk) ook aan mannen toekomen, levert dus geen discriminatie op) en in de 

50.  Het Grondwettelijk Hof vereist eigenlijk ook nog dat het verdwijnen van de ongelijkheid aangewezen wordt 
als een “te bevorderen doelstelling” (wettigheidsvereiste). In de context van horizontale discriminatiewetgeving wordt 
echter aangenomen dat aan die vereiste sowieso voldaan is door het feit dat de discriminatiewetgeving stelt dat posi-
tieve actie toegelaten is. Specifi ekere bepalingen zouden in principe niet nodig zijn.

51.  Waarbij geldt dat die elementen uiteraard ook weer niet mogen discrimineren tegen de groep waarvoor een 
positieve-actiebeleid wordt gevoerd (HvJ 11 november 1997, Marshall, C-409-95, Jur. 1997, I-636).
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context van sociale zekerheid en verzekeringen. Ook in het goederen- en dienstenver-
keer bestaat voor geslacht een extra uitzondering, namelijk voor goederen of diensten 
die exclusief voor één geslacht bestemd zijn.52

Tot slot zijn er voor leeftijd nog een aantal bijkomende uitzonderingen.53 Het zou ons 
echter te ver voeren om die in detail te bespreken.

3.4.2 Open systeem (direct onderscheid) en rechtvaardiging indirect onderscheid

Behalve in de situaties waarin een gesloten systeem opgelegd wordt door Europa, heeft 
België gekozen voor een open systeem van toetsing, waarin elk direct onderscheid ge-
rechtvaardigd kan worden door een ‘objectieve en redelijke rechtvaardiging’. Het gaat 
daarbij dus om de volgende gronden en toepassingsgebieden.

Tabel 2. Open systeem.

Open systeem

Discriminatiegrond Toepassingsgebied

Nationaliteit, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, 
politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige ge-
zondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, 
sociale afkomst, syndicale overtuiging

Alle toepassingsgebieden

Geslacht Buiten arbeidsrelaties, sociale bescherming/voordelen, 
lidmaatschap van een werkgevers- en werknemersor-
ganisatie, en goederen- en dienstenverkeer

Seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, geloof of le-
vensbeschouwing

Buiten arbeidsrelaties

Voor zover het gaat om een direct onderscheid op die gronden en binnen die toepas-
singsgebieden, is er geen sprake van discriminatie als het onderscheid objectief en 
redelijk gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en als de middelen voor het 
bereiken van dat doel passend, noodzakelijk en evenredig zijn.

52.  Zij het dat dit in de federale Genderwet moet worden geregeld via een Koninklijk Besluit dat er (tot nu toe) 
nog altijd niet is. Toen die wet tot stand kwam, wilde men vermijden dat rechters op eigen houtje zouden beoordelen 
welke goederen en diensten mogen worden voorbehouden aan mannen of vrouwen. Artikel 9 van de Genderwet stelt 
daarom dat een KB op limitatieve wijze de goederen en diensten moet vaststellen “die beschouwd kunnen worden als 
exclusief of essentieel bestemd voor de leden van één geslacht”. In de afwezigheid van dat KB kwam het tot uiterlijk 
21 december 2007 aan de rechter toe om geval per geval na te gaan of het voorbehouden van een goed of dienst aan 
een van beide geslachten gerechtvaardigd was. Sinds die datum is echter in beginsel élk direct geslachtsonderscheid 
in de context van goederen en diensten, bij gebreke aan het KB, per defi nitie een discriminatie. De wet voorziet na-
melijk zelf niet in (andere) rechtvaardigingsmogelijkheden die in aanmerking komen. Kortom, door de inactiviteit van 
de Koning levert elk direct geslachtsonderscheid in goederen en diensten ook een verboden discriminatie op. Ladies 
only-avondjes in bioscopen, upperdare-party’s, gendergesegregeerde fi tnessfi lialen, en zelfs dames- of herenkappers: 
ze zijn eigenlijk allemaal verboden. Zie J. Vrielink & S. Sottiaux (2014). Fitness-segregatie dan toch geen discriminatie: 
separate but equal? De Juristenkrant, 299, 3. 

53.  Zie S. Sottiaux & J. Vrielink (2011-2012). Verschillende gelijkheden? Recente Europese en nationale recht-
spraak over discriminatie. In A. Alen, G. Maes & S. Sottiaux (eds.), Publiekrecht. Themis Cahier 2011-12, 70, 25-71.



50  |  Gelijk wat, gelijk wie? Gelijkheid, diversiteit en het recht

De rechtvaardiging van élke vorm van indirect onderscheid, ongeacht de betrokken 
discriminatiegrond (dus zelfs als het om een indirect onderscheid op grond van etnici-
teit gaat), is mogelijk onder dezelfde voorwaarden.

Steeds moet dan aan de volgende eisen worden voldaan:
1. De ongelijke behandeling moet een legitiem doel dienen.
2. Ze moet een passend en noodzakelijk middel zijn om dat doel te bereiken.
3. De gevolgen van de nadelige behandeling mogen niet onevenredig zijn.

Die eisen lijken op die voor de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste, die eerder 
aan bod kwam (supra 3.4.1.1). Beide betreffen zogenaamde evenredigheidstoetsingen. 
Simpel gezegd is bij de objectieve en redelijke rechtvaardiging de toetsing echter min-
der streng. Zoals dat in het jargon heet: de ‘toetsingsintensiteit’ is minder hoog. Hoe 
streng de toetsing echter exact uitgevoerd wordt, ligt niet vast en dat is in abstracto ook 
moeilijk vast te leggen. Dit zorgt er wel voor dat iets wat de ene rechter als ‘objectief 
en redelijk gerechtvaardigd’ kan zien, door een andere rechter als discriminatie kan 
worden gekwalifi ceerd, of andersom.

Om – ondanks die resterende onzekerheid – uit te leggen hoe de objectieve en 
redelijke rechtvaardigingstoets concreet werkt, geven we een tweetal voorbeelden die 
gebaseerd zijn op reële cases, een waar het gaat om een direct onderscheid en een in 
verband met indirect onderscheid.

3.4.2.1 Direct onderscheid

Enige tijd geleden had de optiekzaak Pearle een kortingsactie lopen die rechtstreeks 
gelinkt was aan de leeftijd van klanten. “Geluk komt met de jaren”, zo klonk het:

“Hoe ouder u bent, hoe meer Pearle u verwent.
Want deze maand krijgt u leeftijdskorting!
U krijgt dus precies evenveel procent korting op uw montuur als u jaren oud bent.
Dus: 34 jaar = 34% korting. En 67 jaar = 67% korting.
Zo ziet u maar: geluk komt met de jaren!”

Op zich een grappige stunt, maar een van de concurrenten van Pearle vond de actie 
niet kunnen en stapte naar de rechter.54 Dit leidde tot een veroordeling door het Ant-
werpse hof van beroep.

Pearles eerste verweer in de zaak was dat het bedrijf geen onderscheid maakte op 
grond van leeftijd, omdat “alle consumenten van dezelfde leeftijd gelijk behandeld 
worden”. Die redenering werkte uiteraard niet, want het punt was juist dat mensen 

54.  In eerste aanleg oordeelde de rechtbank overigens dat de concurrent niet ontvankelijk was in zijn vordering 
op grond van de discriminatiewetgeving, omdat vorderingen op basis daarvan enkel door (directe) slachtoffers van 
discriminatie kunnen worden ingesteld of door verenigingen of instellingen die namens hen optreden. De rechtbank 
vond dat daarvan geen sprake was (Rechtbank van koophandel Hasselt, 30 april 2004, ongepubl.). Het hof van beroep 
erkende dit eveneens, maar oordeelde dat een toetsing van het discriminerende karakter van de actie niettemin moge-
lijk was via de omweg van art. 93 WHPC, dat oneerlijke handelspraktijken verbiedt die schadeverwekkend zijn voor 
concurrerende handelaren (Hof van beroep Antwerpen, 23 juli 2007, ongepubl.).
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van verschillende leeftijden verschillend behandeld werden. Anders zou je ook kunnen 
zeggen dat een verschillend tarief al naargelang etniciteit geen discriminatie zou zijn, 
omdat “alle personen van eenzelfde etniciteit gelijk behandeld worden”. Met andere 
woorden: dat is geen weerlegging, maar eerder een bevestiging van het feit dat er een 
direct onderscheid gemaakt werd.

Toen die eerste verdedigingslinie niet werkte, gaf Pearle als verantwoording voor de 
korting als ‘legitiem doel’ dat het bedoeld was om rekening te houden met de koop-
kracht van klanten en met het feit dat hun kosten voor brillen juist toenemen met de 
leeftijd. Daardoor zou de korting bijdragen aan een soort socio-economische herverde-
ling in de samenleving. Over de geloofwaardigheid van dat doel sprak het hof zich niet 
uit.55 Het gaf alleen aan dat dit op zich een legitiem doel was.

Bij de passendheid van de maatregel liep het echter verkeerd. Dit onderdeel van de toet-
sing wil ten eerste zeggen dat een maatregel moet kunnen bijdragen aan het doel: een 
(on)gelijkheid die niet bijdraagt tot het realiseren van een legitiem doel heeft een loute-
re belangenaantasting tot gevolg en is niet verantwoord. Daarmee samenhangend heeft 
de passendheid van een maatregel ook betrekking op een ander aspect. Om passend te 
zijn, moet een maatregel voldoende nauwkeurig bemeten zijn in het licht van het doel: 
ze mag niet te ruim en ook niet te eng bemeten zijn. Een maatregel die te ruim bemeten 
is, heet ‘overinclusief’ en een maatregel die te eng bemeten is, heet ‘onderinclusief’.56

Hier was van beide zaken sprake, zo oordeelden de rechters. Het hof stelde dat de 
maatregel van Pearle er – gezien zijn doel – blijkbaar van uitging dat, ten eerste, men-
sen per toegenomen leefjaar minder bemiddeld worden en, ten tweede, dat hun brillen 
navenant duurder worden per toegenomen leefjaar. De rechters concludeerden dat die 
rechtstreekse en een-op-eenbinding tussen prijs en leeftijd niet kon:

“[G]een redenen, laat staan een objectieve en redelijke verantwoording, kunnen immers aan-
gevoerd worden om aan een 30-jarige consument een korting toe te staan van 30% en aan 
een 32-jarige een korting van 32%; bezwaarlijk kan hiervoor het argument van een jaarlijks 
minderende koopkracht ingeroepen worden (...) en de prijs van een brilmontuur stijgt ook niet 
per jaar verschil in leeftijd.”

Het hof gaf nog aan dat de kortingsactie, in het licht van haar doel, ook niet strikt 
noodzakelijk was. Bij de noodzakelijkheid gaat het om de vraag of er geen minder 
ingrijpende middelen beschikbaar zijn om hetzelfde doel te bereiken. De rechters oor-
deelden dat dat kon, namelijk door te werken met groepen die écht minder bemiddeld 
zijn (zoals studenten en senioren).

Op de evenredigheid in de strikte zin van de maatregel ging het hof niet meer in, daar 
het inmiddels duidelijk was dat de kortingsactie discriminatie opleverde. Volledigheids-

55.  Doorgaans stellen rechters zich terughoudend op bij het beoordelen van de legitimiteit van een nagestreefd doel, 
omdat het daarbij vaak gaat om opportuniteits- en beleidskeuzes, waarmee rechters zich zo min mogelijk willen bemoeien.

56.  Nu is het doorgaans onmogelijk dat een maatregel perfect passend is in deze zin, dus waar het bij dit onder-
deel van de toetsing eigenlijk om gaat, is om vast te stellen of de maatregel niet onredelijk over- of onderinclusief is.
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halve geldt echter dat het bij evenredigheid in strikte zin gaat om een belangenaf-
weging tussen degenen die benadeeld worden door een maatregel en het belang dat 
gediend wordt door de maatregel.

3.4.2.2 Indirect onderscheid

Een tweede voorbeeld, nu in verband met indirect onderscheid. Enkele jaren geleden 
wilde een gemeente het dragen van zwemshorts en bermuda’s verbieden in haar lokale 
zwemdomein.57 Mannelijke bezoekers zouden alleen nog met klassieke zwembroeken 
binnen mogen. Dat was enerzijds om redenen van hygiëne. Tegelijk wilde de gemeente 
met deze maatregel allochtone ‘amokmakers’ weghouden uit het zwembad, zo gaf de 
schepen van Sport en Integratie aan:

“We hebben in het college beslist om die regel toe te passen, omdat we uit onderzoek weten 
dat allochtone jongeren zich niet goed voelen in een gewone zwembroek.”58

Er werd dus geen onderscheid gemaakt dat rechtstreeks gebaseerd is op etnische crite-
ria. Maar als we ervan uitgaan dat de informatie van het stadsbestuur klopt en jonge-
ren van allochtone origine (kennelijk ging het vooral om personen van Marokkaanse 
origine) geen klassieke zwembroeken willen dragen,59 dan zou het wel zo zijn dat de 
maatregel indirect onderscheidend werkt ten aanzien van hen. Vooral zij worden dan 
immers benadeeld door de maatregelen – deels was dat zelfs de bedoeling.60

De vraag is dan weer of hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor-
handen is. Hoewel deze kwestie uiteindelijk niet in een rechtszaak eindigde, omdat het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen het via bemiddeling aanpakte, is het allesbehalve 
eenduidig of een dergelijke rechtvaardiging voorhanden was.

De doelen van de maatregel lijken niet noodzakelijk problemen op te leveren, hoewel 
dat minder eenduidig is dan in het voorgaande geval. De overwegingen van hygiëne zijn 
sowieso legitiem. Het tweede oogmerk is het tegengaan van overlast veroorzaakt door al-
lochtone bezoekers. Door in het doel de etnische origine van de overlastveroorzakers zo 

57.  Zie over deze zaak J. Vrielink & D. De Prins (2007). Indirecte discriminatie is ook verboden. De Juristen-
krant, 151, 2.

58.  Redactie (2007). Allochtonen weren met bermudaverbod. VRT Nieuws, 2 juni.
59.  Onze persoonlijke kennis van en vertrouwdheid met (sub)culturele badmodes en -kledij is beperkt.
60.  Om de zaak verder te compliceren: het is eigenlijk niet zeker of het hier slechts om een indirect onderscheid 

gaat. De stad had immers de bewuste bedoeling om personen van allochtone origine te treffen. Nu is (op burgerrech-
telijk vlak) noch voor indirecte discriminatie, noch voor directe discriminatie enigerlei opzet of intentie vereist. Maar 
dat betekent niet dat de intentie ook altijd irrelevant is. Meer bepaald wordt in de literatuur soms beargumenteerd dat 
een prima facie indirect onderscheid, waarvan aantoonbaar is dat het moedwillig plaatsvindt om personen met het 
beschermde criterium te weren, niettemin een direct onderscheid oplevert. Dit omdat de maatregel, in het licht van die 
intentie, niet meer ‘ogenschijnlijk neutraal’ is (indirect onderscheid), maar berust op de discriminatiegrond zelf (direct 
onderscheid). Kortom, volgens die redenering is intentie weliswaar niet vereist, maar als zij aantoonbaar is, dan gaat 
het wel noodzakelijk om een direct onderscheid. Zie J. Vrielink (2012). Silence is Golden. Charting the Intersections of 
Speech and Direct Discrimination Under EU Discrimination Law with a Special Focus on Racial and Religious Discrimi-
nation in Recruitment. In K. Alidadi, M.-C. Foblets & J. Vrielink (eds.), A Test of Faith? Religious Diversity and Accom-
modation in the European Workplace (pp. 144-145). Aldershot: Ashgate; M.J. Busstra (2010). The Implications of the Ra-
cial Equality Directive for Minority Protection Within the European Union. Den Haag: Eleven International Publishing, 
226; D. Schiek, L. Waddington & M. Bell (eds.) (2007). Non-discrimination Law. Oxford: Hart Publishing, 185-186.
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centraal te stellen, is het maar de vraag of dit doel op zichzelf niet al discriminerend is. Als 
het echter zo is dat signifi cant meer allochtone dan autochtone bezoekers van het zwem-
bad problemen veroorzaakten, dan kan ook dat doel nog als legitiem beschouwd worden.

Wat betreft de passendheid van de maatregel lijkt er vooral een probleem van over- en 
onderinclusiviteit te spelen bij de doelstelling van het weren van personen van alloch-
tone origine die problemen veroorzaken. Door de maatregel worden ten eerste veel 
meer mensen geraakt dan alleen ‘amokmakers’. Als het immers inderdaad zo is dat 
jongens van allochtone origine niet willen zwemmen in een gewone zwembroek, dan 
worden zij allemaal geraakt door die maatregel, en niet enkel de relschoppers onder 
hen. Hetzelfde geldt voor andere personen en groepen die – om welke reden dan ook 
– liever een bermuda dragen. De maatregel zou in dat opzicht dus overinclusief zijn.

Tegelijk is het niet zo dat uitsluitend personen van allochtone origine voor proble-
men zorgen. Als maatregel om relschoppers buiten te houden, is het bermudaverbod 
dus ook onderinclusief, doordat het vooral personen van allochtone origine benadeelt, 
terwijl de verantwoordelijken zich niet alleen onder hen bevinden.

Noodzakelijk lijkt de maatregel evenmin, vanuit de aangegeven doelstelling. Er zijn 
immers andere maatregelen denkbaar die hetzelfde doel kunnen bereiken, maar die 
minder belastend zijn voor de overgrote meerderheid van de allochtone jongeren die 
geen overlast veroorzaken. Wat dat betreft kan gedacht worden aan meer toezicht – 
desnoods met politieassistentie – en aan een lik-op-stukbeleid bij overtredingen.

Of de doelstelling van hygiëne de evenredigheidtoetsing evenmin zou overleven, is een 
stuk minder duidelijk. Zeker als de toetsing niet al te streng zou worden uitgevoerd, 
dan zou het verbod vanuit die doelstelling best weleens gerechtvaardigd kunnen blij-
ken. Dat laat meteen zien hoe afhankelijk de rechtvaardigingstoets is van de doelstel-
ling die voor het (directe of indirecte) onderscheid wordt aangevoerd en (dus) ook, hoe 
je een en ander deels kan manipuleren. Als de gemeente enkel hygiëne naar voren had 
geschoven als doelstelling en verder had gezwegen, dan had er waarschijnlijk geen 
haan naar de maatregel gekraaid.

4. Besluit

Niet-juristen verwachten vaak eenduidige antwoorden van het recht in het algemeen 
en in situaties van (mogelijke) discriminatie in het bijzonder. In sommige gevallen 
biedt het recht die, maar vaak ook niet. Of liever: of een rechter uiteindelijk zal zeggen 
dat iets discriminatie is of niet, is op voorhand dikwijls moeilijk en soms zelfs onmo-
gelijk te voorspellen.

Allicht zal dat probleem op termijn verminderen, wanneer er meer (vaste) recht-
spraak ontstaat, die een concretere invulling geeft aan de (nu nog) abstracte regels. In-
tussen behoudt het gelijkheidsbeginsel, ondanks zijn operationalisering in wetgeving, 
echter heel wat van de ambiguïteit of ‘inhoudsloosheid’ van zijn fi losofi sche grondslag.



 2. De grenzen van een gescheiden gezin 
defi niëren: kinderen aan het woord

Kim Bastaits en Dimitri Mortelmans

1. Inleiding

De hedendaagse maatschappij kent een grote diversiteit aan gezinsvormen. Het ‘bur-
gerlijke gezinsideaal’ is reeds lange tijd tanende. In dit ideaal werden mannen be-
schouwd als kostwinners en bleven vrouwen thuis om voor de kinderen te zorgen 
(Lamb, 2000; Bulckens, Mortelmans, Casman & Simaÿs, 2007). Deze specifi eke taak-
verdeling leidde er onder meer toe dat het huwelijk de hoeksteen van de samenleving 
vormde. De stijgende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, de dalende populariteit 
van het huwelijk en het stijgende echtscheidingscijfer hebben ervoor gezorgd dat het 
‘burgerlijke gezins ideaal’ langzaam verdween en dat een grote diversiteit aan gezins-
vormen ontstond. Kinderen groeien vandaag op in zeer diverse gezinnen. Vooral een 
ouderlijke scheiding en de daaropvolgende transities (de nieuwe partner van één of 
beide ouders, een stiefgezin met eventuele stief- en halfbroers en -zussen, een even-
tuele tweede scheiding...) leiden tot een grote heterogeniteit (Pasteels & Mortelmans, 
2011; Pasteels & Mortelmans, 2013).

Deze heterogeniteit maakt het voor kinderen moeilijk om de grenzen van een gezin 
af te bakenen. Wie kinderen tot het gezin rekenen en wie niet en of ze het voorma-
lige gezin nog ervaren als één dan wel twee gezinnen, is vaak onduidelijk. Uit een 
onderzoek van Castrén en Widmer (2015), waarbij aan kinderen en hun (stief)ouders 
werd gevraagd om hun gezin te tekenen, blijkt dat kinderen leden van verschillende 
huishoudens tot één gezin kunnen rekenen. Sommige kinderen tekenen hun gezin bij 
hun moeder, inclusief stiefouder en stief- en/of halfbroers en -zussen, maar rekenen 
ook hun vader, die niet onder hetzelfde dak woont, tot hetzelfde gezin. Andere kinde-
ren tekenen twee gezinnen, een aan moederskant en een aan vaderskant, en tekenen 
zichzelf dubbel, een keer bij ieder gezin. Deze resultaten wijzen erop dat ze moeite 
hebben om hun gezin te begrenzen. Daarnaast geeft dit ook aan dat de oude grenzen 
‘locatie’ (Newman, 1999) en ‘tijd’ (Jensen, 2009) niet meer afdoende zijn. Zeker na 
een ouderlijke scheiding raakt het oorspronkelijke kerngezin van het kind versnipperd. 
Door mogelijke transities naar een stiefgezin, co-ouderschap... wordt het gezin van het 
kind na een ouderlijke scheiding complexer en meer divers. Locatie en tijd zijn geen 
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voldoende afbakeningscriteria meer. Een nieuwe theoretische stroming vertrekt van 
‘actie’ als begrip om gezinnen te defi niëren (Morgan, 2011), waarbij men ervan uitgaat 
dat de acties die men met familieleden deelt bepalen wie tot het gezin behoort.

In dit onderzoek gaan we na hoe een gezin wordt gedefi nieerd na een ouderlijke schei-
ding. Daartoe onderzoeken we eerst in hoeverre kinderen moeite hebben met het be-
grenzen van het gezin. Ten tweede bestuderen we hoe de oude concepten die een gezin 
defi niëren gerelateerd zijn aan het nieuwe concept ‘actie’. Om deze onderzoeksvra-
gen te beantwoorden, gebruiken we een dyadische deelverzameling uit het onderzoek 
‘Scheiding in Vlaanderen’, die zowel informatie van het kind als van de ouder bevat, 
verzameld in de periode van september 2009 tot december 2010.

2. Theoretisch kader

2.1 Boundary ambiguity

De huidige heterogeniteit aan gezinsvormen maakt het moeilijker om te defi niëren wat de 
gezinsgrenzen zijn. Dit werd eerder door Boss en Greenberg (1984) al omschreven als fa-
mily boundary ambiguity. Deze theorie vindt haar oorsprong in onderzoek naar gezinnen 
waarvan een ouder missing in action61 is, maar werd door de jaren heen ook uitgebreid, 
onder andere naar gezinnen die een echtscheiding doormaken (Carroll, Olson & Buckmil-
ler, 2007). Boundary ambiguity houdt in dat gezinsleden onzeker zijn over wie tot het 
gezin behoort en wie niet en hoe de taken en rollen binnen het gezin verdeeld zullen wor-
den (Boss & Greenberg, 1984). De grenzen van het gezin zijn bijgevolg onduidelijk. Wie 
tot het gezin behoort, wordt veeleer bepaald door de perceptie van de verschillende ge-
zinsleden dan door de structuur van het gezin (Boss, Greenberg & Pearce-McCall, 1990). 
Zowel bij volwassenen als bij kinderen kan een gevoel van boundary ambiguity bestaan. 
Onderzoek naar boundary ambiguity bij volwassenen focust voornamelijk op de pre-
dictoren (Madden-Derdich, Leonard & Christopher, 1999; Peterson & Christensen, 2002) 
terwijl onderzoek naar het boundary ambiguity-gevoel van kinderen zich eerder toespitst 
op de link met hun welbevinden (Buehler & Pasley, 2000; Rosenberg & Guttmann, 2001). 
Toch wordt boundary ambiguity vaak bestudeerd in het licht van gezinstransities, zowel 
bij kinderen als bij volwassenen (Brown & Manning, 2009; Perrin, Ehrenberg & Hunter, 
2013; Stewart, 2005). De rapportering van boundary ambiguity door ouders en kinderen 
kan verschillen, zoals onderzoek door Brown en Manning (2009) aangeeft.

Volgens de boundary ambiguity-theorie kan een gezinslid enerzijds fysiek afwezig 
zijn, maar wel psychologisch aanwezig. Anderzijds kan een fysiek aanwezig familie-
lid toch psychologisch afwezig zijn. Beide situaties kunnen zorgen voor een gevoel 

61.   Dit verwijst naar soldaten die als vermist gerapporteerd werden in oorlogstijd. Men heeft geen zekerheid 
over wat er precies met hen is gebeurd.



56  |  De grenzen van een gescheiden gezin defi niëren: kinderen aan het woord

van boundary ambiguity (Boss, Greenberg & Pearce-McCall, 1990). Voornamelijk het 
gevoel van psychologische aanwezigheid van een afwezig gezinslid kan zorgen voor 
verwarring en een moeilijkere afbakening van de grenzen van het gezin (Carroll, Olson 
& Buckmiller, 2007). Dat laatste is net wat kinderen bij een ouderlijke echtscheiding 
sterk ervaren. Het kerngezin verliest zijn gekende structuur, maar alle leden van het 
kerngezin blijven (meestal) psychologisch aanwezig voor de kinderen, ondanks hun 
eventuele fysieke afwezigheid (i.e. de verblijfsregeling). Voorgaand onderzoek wees uit 
dat kinderen van gescheiden ouders een sterker gevoel van boundary ambiguity heb-
ben dan kinderen van gehuwde ouders (Perrin, Ehrenberg & Hunter, 2013).

Dit gevoel van boundary ambiguity kan na een ouderlijke echtscheiding nog versterkt 
worden voor kinderen indien ze extra familietransities ervaren, zoals het herpartneren 
van een of beide ouders. Uit het literatuuroverzicht van Carroll, Olson en Buckmiller 
(2007) blijkt inderdaad dat nieuw samengestelde gezinnen vaker te maken krijgen met 
een sterker gevoel van boundary ambiguity. Stewart (2005) vond in een onderzoek 
bij ouders dat de complexiteit van het nieuw samengestelde gezin daar sterk toe bij-
draagt. Hoe complexer het nieuw samengestelde gezin, hoe meer sprake er zal zijn van 
boundary ambiguity. Onderzoek van Brown en Manning (2009) bij zowel moeders als 
kinderen vond, in lijn met Stewart (2005), dat de complexiteit van de familie gepaard 
gaat met een hoger gevoel van boundary ambiguity. We gaan in een eerste deel van dit 
onderzoek na of kinderen van gescheiden ouders last hebben van boundary ambiguity 
en in hoeverre dit samenhangt met de fysieke en psychologische aanwezigheid van 
zowel de moeder als de vader. Ook het al dan niet wonen in een nieuw samengesteld 
gezin bij vader en/of moeder wordt mee opgenomen in de analyse.

2.2 Verschuivingen in de defi nitie van gezinsgrenzen

Kinderen krijgen zelf de vrijheid om de grenzen van hun gezin en de gezinsleden te 
defi niëren vanuit hun eigen perspectief. Toch kent onderzoek naar familie en gezin een 
lange theoretische traditie die focust op het bepalen van de grenzen van het gezin. Deze 
theoretische grenzen zijn door de tijd heen echter sterk geëvolueerd. Volgens de oude 
defi nitie van Newman (1999) worden de gezinsgrenzen afgebakend door de gemeen-
schappelijk verblijfplaats. Alle mensen die onder hetzelfde dak wonen, maken volgens 
Newman (1999) deel uit van hetzelfde gezin. Deze enkelvoudige defi nitie geldt echter 
niet meer. Na een echtscheiding wonen beide ouders van het kind niet meer onder het-
zelfde dak en verhuist het kind vaak zelf heen en weer tussen beide ouders. Een uitzon-
dering hierop vormen de kinderen die in eenzelfde huis blijven wonen maar van wie 
de ouders heen en weer verhuizen, het zogenaamde vogelnestverblijf. Deze verblijfs-
regeling komt echter zeer uitzonderlijk voor (Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011). 
Een overgrote meerderheid van de kinderen verhuist na de ouderlijke scheiding heen 
en weer tussen het huis van de moeder en het huis van de vader. Bijgevolg is een ge-
meenschappelijke verblijfplaats niet meer afdoende om de gezinsgrenzen te defi niëren.
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Dit wegvallen van de fysieke grenzen van het gezin past binnen een bredere evolutie 
die Bauman (2000) beschrijft als het wegsmelten van institutionele grenzen. In de hui-
dige samenleving is locatie een te rigide concept om instituties af te bakenen. Daarom 
wordt tijd voorgesteld als een nieuw concept om het gezin mee te defi niëren (Jensen, 
2009). Tijd is geen statisch maar een dynamisch concept dat beter aansluit bij gezin-
nen vandaag de dag. Zeker na een (echt)scheiding, waarbij kinderen hun tijd moeten 
verdelen tussen beide ouders. Op deze manier worden gezinnen die niet (meer) samen 
op dezelfde plaats wonen maar wel tijd met elkaar spenderen ook beschouwd als een 
gezin. Ook eventuele nieuwe partners met wie gescheiden ouders een latrelatie heb-
ben, worden zo tot het gezin van het kind gerekend.

Hoewel tijd als defi nitie beter aansluit bij de hedendaagse diversiteit van de gezin-
nen, is dit concept niet voldoende. Volgens de grondleggers van de individualiserings-
theorie, Beck & Beck-Gernsheim (2002), kunnen families niet langer slechts door één 
concept worden gedefi nieerd. Familieleden moeten immers niet enkel tijd met elkaar 
doorbrengen, maar moeten ook betrokken zijn bij elkaar en actief zorgen voor elkaar. 
Ook Morgan (1996, 2011) defi nieert een gezin aan de hand van doing family. Dit houdt 
in dat gezinsleden actief moeten werken aan het vormen van een gezin, wat toewij-
ding en dagelijkse betrokkenheid vraagt. Een gezin wordt op die manier iets wat de 
gezinsleden zelf actief construeren. Deze actieve component als grens voor het gezin 
is relatief recent en vormt een mooie aanvulling op het concept tijd om de grenzen van 
het gezin uit te tekenen.

Deze evolutie zien we ook terugkomen in onderzoek naar kinderen van gescheiden 
 ouders. Waar onderzoek rond kinderen van gescheiden ouders zich voorheen sterk fo-
custe op het contact tussen ouder en kind en de verblijfsregeling (Kelly, 2007; Melli, 1999; 
Smyth & Moloney, 2008; Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011), is deze focus nu ver-
schoven naar de betrokkenheid van beide ouders bij het kind en de opvoeding (Bastaits & 
Mortelmans, 2014; Bastaits, Van Peer & Mortelmans, 2012; Cohen & Finzi-Dottan, 2005). 
In het tweede deel van dit onderzoek gaan we na hoe de oude concepten die de grenzen 
van een gezin bepalen, namelijk locatie en tijd, samenhangen met het recente concept 
actie, dat een nieuwe dimensie van het gezin wil benadrukken. Ook hebben we aandacht 
voor het genderaspect en bestuderen we de acties van vaders en hun samenhang met 
locatie en tijd, los van de acties van moeders en hun samenhang met locatie en tijd.

3. Methodologie

3.1 Data

Om de onderzoeksvragen van dit hoofdstuk te beantwoorden, gebruiken we de data-
set ‘Scheiding in Vlaanderen – SiV’ (Pasteels, Mortelmans & Van Bavel, 2011). Deze 
SiV-dataset is een multi-actordataset die informatie bevat over partners, kinderen en 
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grootouders. Bovendien is deze dataset bijzonder geschikt voor het bestuderen van een 
echtscheiding en de gevolgen ervan, gegeven de oververtegenwoordiging van geschei-
den partners. Een derde gehuwde partners en twee derde gescheiden partners werden 
gecontacteerd om deel te nemen aan het SiV-onderzoek. Deze partners hadden de Bel-
gische nationaliteit, waren tussen de 18 en 40 jaar oud op het tijdstip van hun huwelijk 
(tussen 1  januari 1971 en 31 december 2008) en woonden zowel op de datum van 
het huwelijk als op de datum van de steekproeftrekking in het Vlaams Gewest. Naast 
deze beide partners uit het referentiehuwelijk werden ook een gemeenschappelijk kind 
(indien ouder dan 9 jaar), een ouder van iedere partner en, indien beide partners ge-
scheiden waren, ook een eventuele nieuwe partner gecontacteerd om deel te nemen 
aan het SiV-onderzoek. Aan het SiV-onderzoek namen uiteindelijk 6470 partners, 1582 
kinderen, 2203 grootouders en 1855 nieuwe partners deel.

Voor onze analyses baseren we ons op een dyadische subsample62 van de SiV-dataset. 
We selecteren uit de kinddataset alle residentiële kinderen (i.e. kinderen die inwonen 
bij minstens een van beide ouders) tussen 14 en 21 jaar oud van wie de ouders geschei-
den zijn. Dit combineren we met informatie van één ouder. Dit kan zowel de vader als 
de moeder zijn. Indien slechts een van beide ouders heeft deelgenomen, gaat het om de 
deelnemende ouder. Indien beide ouders hebben deelgenomen, wordt op toevalsbasis 
een ouder geselecteerd. Deze selecties leiden tot een subsample van 513 kinderen (14-
21 jaar) en een van hun gescheiden ouders.

3.2 Variabelen

Boundary ambiguity: Dit wordt gemeten aan de hand van de boundary ambiguity scale 
of kortweg BAS (Boss, Greenberg & Pearce-McCall, 1990). Deze schaal is geschikt voor 
adolescenten van wie de ouders gescheiden zijn en werd in verkorte versie63 (dertien 
items in plaats van twintig) opgenomen in de kindvragenlijst van het SiV-onderzoek. 
Voorbeelditems zijn: ‘Ik vind mezelf een loopjongen voor mijn ouders om bijvoorbeeld 
berichtjes te brengen of regelingen te treffen’ en ‘Ik voel me op mijn gemak om bij mijn 
vader over mijn moeder te praten’. De bevraagde kinderen moesten ieder item beoorde-
len op een vijfpunts-Likertschaal (1 = nooit en 5 = altijd). Deze schaal werd hervormd 
tot somschaal volgens de voorgeschreven procedure (Boss, Greenberg & Pearce-McCall, 
1990), waarbij hogere scores duiden op een groter gevoel van boundary ambiguity. Hoe 
hoger de BAS-score, hoe moeilijker kinderen het hebben om hun gezin te defi niëren. 
Extra informatie over deze schaal staat in appendix 1.

62.  Een subsample waarbij de analyse-eenheid niet uit één maar twee individuen bestaat, in deze studie een 
kind en een ouder.

63.  De gebruikte, verkorte BAS heeft een hoge interne consistentie ( = 0,74 – zie appendix 1) die nauw aansluit 
bij de oorspronkelijke interne consistentie van de BAS ( = 0,75) zoals gemeten door Boss, Greenberg & Pearce-McCall 
(1990). Daarenboven ligt de interne consistentie van de volledige BAS gemeten bij kinderen in het onderzoek van Ro-
senberg & Guttmann (2001) op 0,66, wat lager is dan bij onze verkorte versie. Bijgevolg wordt het concept boundary 
ambiguity betrouwbaar gemeten, ook door een verkorte schaal, en verwachten we geen methodologische problemen.
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Fysieke aanwezigheid ouder: Deze variabele is gebaseerd op de vraag ‘Hoe vaak ont-
moet je je moeder/vader?’. Indien het kind aangeeft dat het vader/moeder nooit ont-
moet, is er geen contact. In onze steekproef heeft 1,95% van de kinderen (N = 10) 
geen contact meer met de moeder, en 11,31% van de kinderen heeft geen contact meer 
met de vader (N = 58).

Psychologische aanwezigheid ouder: Als indicator voor de psychologische aanwezig-
heid van de ouder werd aan kinderen de vraag gesteld: ‘Hoe goed of hoe slecht is jouw 
relatie met je vader/moeder?’ waarbij ze op een vijfpunts-Likertschaal konden aange-
ven hoe goed deze relatie is (1 = zeer slecht en 5 = zeer goed). Dit resulteerde in twee 
indicatoren van psychologische aanwezigheid, een voor vader en een voor moeder.

Familiestructuur: Deze variabele bevat gecombineerde informatie van de verblijfsrege-
ling en de aanwezigheid van een nieuwe partner bij moeder en vader. De oude defi nitie 
van een gezin (locatie: in welk huishouden woont het kind? en tijd: hoeveel tijd spen-
deert het kind met iedere ouder, welke ouder is fysiek meer/minder aanwezig?) wordt 
gemeten met één variabele. Als eerste werd op basis van een dubbele verblijfskalender 
een verblijfsregeling toegewezen aan het kind. Op een dubbele kalender voor een nor-
male maand vulde de ouder het aantal nachten in dat het kind bij hem/haar verbleef 
en het aantal nachten dat het kind bij de ex-partner verbleef. Indien het kind minder 
dan 33% van de nachten bij een ouder verblijft, is deze ouder de niet-residentiële 
ouder. Indien een kind meer dan 66% van de nachten bij een ouder verblijft, is deze 
ouder de residentiële ouder. Indien een kind tussen de 33% en 66% van de nachten 
afwisselend bij de ene en de andere ouder verblijft, dan betreft het een kind in co-
ouderschap. Dit leidt tot vier categorieën van verblijf: een residentieel moederverblijf 
(64,91%), een residentieel vaderverblijf (13,16%), verblijfsco-ouderschap (19,96%) en 
een verblijf waarbij beide ouders niet-residentieel zijn (1,97%). Wegens te lage aantal-
len in deze laatste groep, werden deze kinderen niet opgenomen in de analyses. De 
overige drie verblijfsregelingen werden uitgebreid tot vijf familiestructuren, op basis 
van het samen wonen van moeder en/of vader met een nieuwe partner: het kind ver-
blijft in co-ouderschap (18,06%), het kind verblijft bij een alleenstaande, residentiële 
moeder (31,35%), het kind verblijft in een nieuw samengesteld gezin bij de residentiële 
moeder (27,18%), het kind verblijft bij een alleenstaande, residentiële vader (6,35%) 
en het kind verblijft in een nieuw samengesteld gezin bij de residentiële vader (5,56%). 
In 11,51% van de cases hadden we ofwel geen informatie over de verblijfsregeling, 
 ofwel geen informatie over de eventuele nieuwe partner van vader en moeder. Bijge-
volg werden deze ontbrekende waarden ook niet opgenomen in de analyses.

Doing family: Dit theoretische concept werd gemeten aan de hand van twee indicato-
ren. Allereerst werd de parent-adolescent communication scale van Barnes en Olson 
(1986) gebruikt om na te gaan hoe kinderen communiceren met hun ouders. Deze 
schaal bestaat uit twee subschalen: open communicatie (vijf items) en confl ictueuze 
communicatie (vier items). Beide subschalen werden apart bevraagd voor moeder en 
voor vader. Een voorbeelditem voor open communicatie is: ‘Ik vind het gemakkelijk 
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om met mijn moeder/vader over problemen te praten’. Een voorbeelditem voor con-
fl ictueuze communicatie is: ‘Mijn moeder/vader zit me voortdurend op de huid, zij/
hij zeurt en vit op me’. Kinderen moesten op een zevenpunts-Likertschaal (1 = hele-
maal niet akkoord en 7 = helemaal akkoord) aangeven in hoeverre ze akkoord gingen 
met de items, waarna de scores per subschaal werden opgeteld (na het spiegelen van 
inverse items). Een hogere score duidt op meer open dan wel confl ictueuze communi-
catie. Een tweede indicator om doing family te meten, is de steun die moeder en vader 
aan het kind geven. Steun geven vereist een meer actieve inbreng dan communicatie 
en vormt daarom, samen met de open en confl ictueuze communicatiematen, een mooi 
geheel om doing family te operationaliseren. Deze schaal bestaat uit drie items, apart 
bevraagd voor moeders en vaders, waarbij kinderen op een zevenpunts-Likertschaal 
(1 = nooit en 7 = dagelijks) moesten aangeven hoe vaak hun moeder/vader dit doet. 
Voorbeelditems zijn: ‘Waardevolle goederen of geld aan jou te geven’ en ‘Samen met 
jou plezier te maken, te ontspannen’. Voor ieder kind werden de scores op de verschil-
lende items opgeteld, apart voor moeder en vader. Een hogere score duidt op meer 
steun van deze ouder. Extra informatie over deze schalen staat in appendix 1.

4. Resultaten

4.1 Het gevoel van boundary ambiguity bij kinderen van gescheiden ouders

Voor de eerste onderzoeksvraag gaan we na in hoeverre kinderen van gescheiden ou-
ders problemen hebben met het begrenzen van hun gezin. Omdat boundary ambiguity 
zich voornamelijk voordoet indien een van beide ouders is ‘verdwenen’, kijken we 
eerst naar het verschil in BAS-score voor kinderen die wel en geen contact meer heb-
ben met een van beide ouders na de scheiding. Hoe hoger de BAS-score, hoe moei-
lijker kinderen de grenzen van hun gezin kunnen afbakenen. Als we kijken naar het 
verschil in BAS-score voor kinderen die contact hebben met hun moeder (gemiddelde 
BAS  =  29,78) en kinderen die geen contact hebben met hun moeder (gemiddelde 
BAS = 31,86), blijken er geen signifi cante verschillen te zijn.64 Ook voor contact met 
de vader vinden we geen signifi cant verschil65 tussen kinderen die contact hebben met 
hun vader (gemiddelde BAS = 29,96) en kinderen die geen contact hebben met hun 
vader (gemiddelde BAS  =  28,38). Dit ontbreken van een beduidend verschil heeft 
waarschijnlijk te maken met de psychologische aanwezigheid van de ouder. Indien kin-
deren geen contact meer hebben met een van beide ouders na de scheiding, ontbreekt 
het ook aan psychologische aanwezigheid van deze ouder. Wanneer kinderen daaren-
tegen nog een minimum aan contact onderhouden met beide ouders na de scheiding, 
blijven beide ouders wel psychologisch aanwezig.

64.  ²(1) = 0,99, p = 0,32.
65.  ²(1) = 1,30, p = 0,25.
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Daarom kijken we in tweede instantie naar het verschil in gemiddelde BAS-scores 
voor kinderen in verschillende familiestructuren, waarbij de fysieke en psychologische 
aanwezigheid van de ouders sterk kan verschillen. Uit fi guur 1 blijkt dat kinderen in 
verblijfsco-ouderschap de laagste BAS-score hebben en bijgevolg de minste problemen 
onder vinden bij het benoemen van de grenzen van hun gezin. Kinderen die voor-
namelijk verblijven bij een residentiële, alleenstaande ouder ondervinden daarente-
gen de meeste moeilijkheden bij het begrenzen van hun gezin. Als we nagaan welke 
familie structuren van elkaar verschillen66 met betrekking tot boundary ambiguity van 
kinderen, dan blijkt dat enkel kinderen in verblijfsco-ouderschap een signifi cant lagere 
BAS-score hebben dan kinderen met een residentiële moeder (alleenstaand of samen-
wonend met een nieuwe partner) of kinderen met een residentiële, alleenstaande vader.
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 Figuur 1. Gemiddelde BAS-score naar familiestructuur (N = 407).67

We willen echter niet alleen nagaan hoe een gevoel van boundary ambiguity bij kin-
deren samenhangt met de familiestructuur waarin kinderen na een ouderlijke echt-
scheiding opgroeien, maar ook met de psychologische aan- of afwezigheid van vader 
en moeder. Als we deze drie concepten (BAS, familiestructuur en psychologische aan-
wezigheid) samen willen bestuderen, hebben we een bivariate techniek nodig waar-
bij de samenhang tussen meer dan twee concepten/variabelen wordt bekeken, zoals 
 multiple correspondentieanalyse. Op de methodologie en details van deze techniek 

66.  Alle verschillen tussen gemiddelde waarden werden getest op hun signifi cantie met behulp van de Kruskal-
Wallistest. Enkel signifi cante verschillen worden besproken.

67.  Ook de 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn aangegeven.
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wordt hier niet dieper ingegaan, deze worden beschreven in appendix 2. Voor nu vol-
staat het om te vermelden dat multiple correspondentieanalyse ons toelaat om, op 
basis van de samenhang tussen meerdere concepten/variabelen, groepen te defi niëren 
met bepaalde kenmerken op deze concepten/variabelen.
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 Figuur 2.  Multiple correspondentieanalyse voor BAS-score naar fysieke en psychologische aanwezig-
heid (N = 372).

Figuur 2 geeft het raster weer van de correspondentieanalyse voor BAS naar fysieke 
en psychologische aanwezigheid van beide ouders. De indicatoren aangegeven met 
grijze driehoeken sluiten het best aan bij dimensie 1 (de horizontale as), de indicatoren 
aangegeven met zwarte vierkanten het best bij dimensie 2 (de verticale as). Grijze indi-
catoren aangegeven met een bolletje sloten niet signifi cant beter aan bij een van beide 
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dimensies. Als we beide dimensies inhoudelijk willen benoemen, dan blijkt dimensie 
1 vooral de psychologische aanwezigheid van de vader te verklaren (13,9%) waar di-
mensie 2 vooral de boundary ambiguity verklaart (11,59%). Bij het bestuderen van de 
samenhang van de verschillende indicatoren tekenen drie clusters zich af (afgebakend 
door de zwarte rechthoeken). In cluster één, onderaan in het raster,  bevinden zich kin-
deren met een lage BAS-score. Dit zijn voornamelijk kinderen in verblijfsco-ouderschap 
die een goede band hebben met hun vader. Deze kinderen hebben dus twee fysiek 
aanwezige ouders en ook een duidelijk psychologisch aanwezige vader, wat samen-
hangt met een laag gevoel van boundary ambiguity en weinig moeilijkheden bij het 
begrenzen van hun gezin. Een tweede cluster bevindt zich links. Dit zijn de kinderen 
die bij een alleenstaande, residentiële moeder verblijven en de band met hun vader 
als middelmatig of slecht beschrijven. Deze kinderen hebben voornamelijk een gemid-
delde BAS-score, al ligt een hoge BAS-score ook in de buurt. Deze kinderen hebben 
een fysiek en psychologisch eerder afwezige vader, wat samenhangt met een hoger 
gevoel van boundary ambiguity dan dat van kinderen in verblijfsco-ouderschap en met 
een psychologisch aanwezige vader. Een laatste cluster bevindt zich rechts bovenaan 
en betreft kinderen die verblijven bij een alleenstaande, residentiële vader en die een 
slechte band hebben met hun moeder. Op dimensie 2 sluit een hoge BAS-score zich 
hierbij aan. Deze kinderen hebben een fysiek en psychologisch afwezige moeder, wat 
samenhangt met een sterk gevoel van boundary ambiguity.

4.2 De grenzen van het gezin: locatie, tijd en actie

In een tweede deel van dit onderzoek gaan we na in hoeverre de verschillende concep-
ten die gebruikt worden om een gezin te defi niëren, samenhangen. Daarvoor gaan we 
eerst na hoe de verschillende indicatoren van doing family ieder apart samenhangen 
met familiestructuur (dat zowel het concept locatie als het concept tijd bevat).

In fi guur 3 worden steeds de gemiddelde scores op iedere subschaal van communicatie 
weergegeven naar familiestructuur. Voor communicatie met de moeder vinden we geen 
signifi cante verschillen, zowel met betrekking tot open communicatie als confl ictueuze 
communicatie. Communicatie met de vader vertoont wel een duidelijke samenhang 
met de familiestructuur. Kinderen in een residentieel moedergezin scoren beduidend 
lager op open communicatie met de vader dan kinderen met een residentiële vader of 
kinderen in co-ouderschap. Hoewel kinderen in co-ouderschap al meer open commu-
niceren met hun vader dan kinderen met een residentiële moeder, doen zij dit toch nog 
signifi cant minder dan kinderen met een residentiële vader. Of de residentiële moeder 
dan wel de residentiële vader alleenstaand is of samenwoont met een nieuwe partner, 
maakt geen verschil. Voor confl ictueuze communicatie met de vader vinden we in 
grote lijnen dezelfde resultaten. Deze is hoger wanneer het kind bij een residentiële, al-
leenstaande moeder verblijft of wanneer het een kind in verblijfsco-ouderschap betreft 
in vergelijking met kinderen die bij een residentiële vader verblijven. Tussen kinderen 
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die bij een residentiële moeder met een nieuwe partner verblijven en kinderen met een 
residentiële vader, vinden we geen signifi cante verschillen. Deze resultaten wijzen erop 
dat, met betrekking tot de indicator communicatie, kinderen locatie en tijd wel sterk 
verbinden met doing family van de vader, maar de maternal doing family eerder los 
beschouwen van de concepten locatie en tijd. Hoe kinderen omgaan met het nieuwe 
begrip actie, lijkt dus sterk gendergekleurd als het gaat om communicatie.
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 Figuur 3. Gemiddelde score voor communicatie naar familiestructuur (N = 389).68

Indien een indicator van doing family gebruikt wordt die een andere mate van betrok-
kenheid van de ouder meet, dan verandert dit plaatje (zie fi guur 4). Zowel voor steun 
van de moeder als steun van de vader vinden we dat kinderen dit wel verbinden aan 
locatie en tijd. Kinderen rapporteren dat ze beduidend meer steun krijgen van hun 
moeder indien deze moeder alleenstaand en residentieel is, in vergelijking met andere 
familiestructuren. Ook kinderen in verblijfsco-ouderschap en kinderen met een resi-
dentiële, samenwonende moeder ervaren meer steun van hun moeder dan kinderen 
die verblijven bij een residentiële vader, maar minder dan kinderen die verblijven bij 
een alleenstaande residentiële moeder. Kinderen die verblijven bij een residentiële va-
der ervaren het minste steun van hun moeder. Met betrekking tot steun van de vader 
vinden we dat kinderen in een residentieel vaderverblijf de meeste steun van hun vader 
ervaren. Kinderen in verblijfsco-ouderschap rapporteren signifi cant minder steun van 
hun vader dan kinderen met een residentiële, alleenstaande vader, maar signifi cant 
meer steun dan kinderen met een residentiële moeder. Kinderen die verblijven bij een 

68.  Ook de 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn aangegeven.
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residentiële moeder, rapporteren de minste steun van hun vader. Als een meer actieve 
indicator van doing family wordt gebruikt, dan speelt het genderaspect geen duidelijke 
rol meer, maar blijken zowel de acties van vaders als deze van moeders samen te han-
gen met locatie en tijd.
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 Figuur 4. Gemiddelde score voor steun naar familiestructuur (N = 444).69

In een laatste stap voor het beantwoorden van onze tweede onderzoeksvraag voegen 
we alle indicatoren van locatie, tijd en actie samen in één multiple correspondentieana-

69.  Ook de 95% betrouwbaarheidsintervallen zijn aangegeven.
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lyse. Figuur 5 geeft het raster weer met de samenhang van de indicatoren voor de twee 
eerste dimensies. Dimensie 1 verklaart 11,7% van de samenhang tussen de indicatoren 
aangegeven door de grijze driehoeken. Deze dimensie wordt inhoudelijk gekarakteri-
seerd door zowel familiestructuur (locatie en tijd) als door paternale acties. Ook hier 
zien we de sterke samenhang tussen actie, locatie en tijd voor de vader terugkeren. 
Dimensie 2 verklaart 9,74% van de samenhang tussen de indicatoren aangegeven door 
de zwarte vierkanten. Dat leidt ertoe dat deze dimensie beschouwd kan worden als de 
maternale acties. Grijze indicatoren aangegeven met een bolletje sloten niet beduidend 
beter aan bij een van beide dimensies.
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 Figuur 5. Multiple correspondentieanalyse voor actie, locatie en tijd (N = 386).

Er tekenen zich eveneens enkele inhoudelijk zinvolle clusters af, afgebakend door de 
zwarte rechthoeken. Rechts bovenaan bevinden zich kinderen die weinig positieve ac-
ties van de moeder rapporteren. Deze groep beschouwt de doing family van de moeder 
als negatief. Aangezien deze cluster zich ook het verst van het nulpunt bevindt, gaat 
het om een uitzonderlijke groep die sterk afwijkt van het gemiddelde. Deze cluster is 
niet verbonden met locatie en tijd. Een tweede cluster bevindt zich links onderaan 
en vormt de tegenhanger van cluster één. Deze cluster bevat kinderen die veel steun 
krijgen van hun moeder, open met haar communiceren en weinig confl icten met haar 
hebben. Ook hier vinden we geen samenhang met locatie en tijd, aangezien in deze 
cluster geen familiestructuur voorkomt. Rechts onderaan bevindt zich een derde clus-
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ter. Deze kinderen beoordelen de doing family als positief en krijgen steun van hun 
vader, met wie ze ook open communiceren. Niet toevallig bevat deze cluster kinderen 
met een residentiële vader, gegeven de sterke samenhang tussen paternale acties en lo-
catie en tijd. Links bovenaan bevindt zich een vierde cluster, die het tegenovergestelde 
van cluster drie genoemd kan worden. Daarin zitten de kinderen in een residentieel 
moederverblijf die weinig steun krijgen van hun vader en weinig open met hem com-
municeren. Ook hier valt de sterke samenhang tussen actie, locatie en tijd met betrek-
king tot vaders weer op. De vijfde en laatste cluster bevindt zich in het midden en 
bevat kinderen die weinig steun krijgen van hun moeder en af en toe ruzie met haar 
maken. Ook hier vinden we geen samenhang terug met locatie en tijd. Deze multiple 
correspondentieanalyse bevestigt dus opnieuw dat het nieuwe begrip doing family, 
zoals dat gepercipieerd wordt door kinderen, gendergekleurd is en afhangt van welke 
ouder je de acties bestudeert. De acties van de moeders lijken immers los te staan van 
de woonplaats van het kind en de tijd dat het kind met de moeder doorbrengt. De acties 
van de vader daarentegen, zijn hiermee sterk verbonden.

5. Besluit

De grote heterogeniteit aan gezinsvormen maakt het moeilijk om een gezin te defi nië-
ren en begrenzen, zeker voor kinderen van gescheiden ouders. Het kerngezin waarin 
zij opgroeiden, valt bij een ouderlijke scheiding uit elkaar. Daarnaast kunnen beide 
ouders ook een nieuwe partner hebben (Pasteels & Mortelmans, 2011; Pasteels & Mor-
telmans, 2013), wat tot een nog grotere complexiteit leidt. Kinderen moeten op zoek 
naar nieuwe manieren om dit gezin te defi niëren en met deze veranderingen om te 
gaan. Vaak gaan ze daar creatief mee om (Castrén & Widmer, 2015). Wij onderzochten 
enerzijds in hoeverre kinderen problemen hebben met het defi niëren van de grenzen 
van het gezin (boundary ambiguity) en anderzijds hoe de oude begrippen locatie en 
tijd, die deel uitmaken van de defi nitie van een gezin, samenhangen met het nieuwe 
begrip doing family, de nieuwe visie op de defi nitie van een gezin. Dit werd bestudeerd 
aan de hand van een dyadische subsample van de SiV-data, waarbij informatie van kin-
deren tussen 14 en 21 jaar met gescheiden ouders werd opgenomen, evenals informatie 
van een van deze ouders.

Met betrekking tot de eerste onderzoekvraag, die het gevoel van boundary ambiguity 
onderzocht bij kinderen van gescheiden ouders, bleek dat kinderen die helemaal geen 
contact meer hebben met een van beide ouders na de scheiding, geen groter gevoel 
van boundary ambiguity hadden dan kinderen die wel nog contact hebben met beide 
ouders na de scheiding. Vanuit de boundary ambiguity-theorie (Boss & Greenberg, 1984; 
Buehler & Pasley, 2000) zou dit verklaard kunnen worden door het feit dat er geen in-
congruentie bestaat tussen fysieke en psychologische afwezigheid bij kinderen die geen 
contact meer hebben met hun ouder. Als er tussen deze twee geen incongruentie bestaat, 
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zouden kinderen ook minder moeite hebben met het afbakenen van de grenzen van hun 
gezin. Toch kan het zijn dat kinderen die geen contact meer hebben met een van beide 
ouders hier wel moeite mee hebben. De ouder met wie ze geen contact meer hebben, 
zouden ze dan niet tot het gezin rekenen. Dat hoeft zich niet zozeer te uiten in het afba-
kenen van het gezin, maar kan zich evengoed uiten in een verlaagd welbevinden, extern 
probleemgedrag en zo meer. Een gevoel van boundary ambiguity en een lager welbe-
vinden bij kinderen gaan niet noodzakelijk samen (Buehler & Pasley, 2000; Rosenberg 
& Guttmann, 2001). Indien er wel een minimum aan contact is, maar de psychologische 
aanwezigheid van de ouder is laag, dan is er wel sprake van een sterker gevoel van 
boundary ambiguity. Kinderen die een van beide ouders minder vaak zien en/of een 
minder goede band hebben met een van beide ouders ervaren een groter gevoel van 
boundary ambiguity, zeker indien het gaat om een verminderd contact en een slechte 
band met de moeder. Kinderen in co-ouderschap hebben het minste last van boundary 
ambiguity, mogelijk omdat zij de fysieke en psychologische aanwezigheid van beide ou-
ders in gelijke mate gewaarworden en er daar geen incongruentie bestaat.

In een tweede deel van dit hoofdstuk gingen we na hoe de verschillende concepten die 
deel uitmaken van de defi nitie van een gezin samenhangen. Heeft enkel het nieuwe 
concept actie nog een plaats binnen de heterogeniteit van de huidige gezinnen, of 
spelen locatie en tijd ook nog een rol? De resultaten wijzen eerder in de richting van 
dat laatste. Zeker als het gaat om de steun die kinderen ontvangen van hun ouders na 
de scheiding, blijkt er een sterke samenhang te bestaan tussen het huishouden waar 
kinderen wonen en de tijd die ze doorbrengen met de ouders. Voor communicatie von-
den we dit verband ook terug, maar dan enkel als het ging om communicatie met de 
vader. Communicatie met de moeder vertoonde geen samenhang met locatie en tijd. 
Ook de multiple correspondentieanalyse wees uit dat deze samenhang gender gekleurd 
is. Als het gaat om steun en communicatie met de vader, dan nemen kinderen de oude 
concepten locatie en tijd wel mee in rekening. Als het daarentegen gaat om steun en 
communicatie met de moeder, spelen locatie en tijd minder een rol, al is een minimum 
van contact tussen moeder en kind wel een voorwaarde. Dit kan verklaard worden 
vanuit de gehechtheidstheorie (Bowlby, 1951; 1980). In deze theorie wordt de moeder 
beschouwd als de primaire zorgfi guur voor het kind, met wie het in zijn eerste levens-
jaren een warme en diepe band opbouwt. Deze band zou blijven bestaan, on geacht 
waar de moeder woont en de tijd die het kind met de ouder doorbrengt. De band met 
de vader zou meer gebonden zijn aan locatie en tijd. Dit theoretische perspectief is 
echter niet noodzakelijk van toepassing op alle kinderen. De evolutie in de betrokken-
heid van vaders (Lamb, 2000) geeft aan dat vaders nu als gelijkwaardig beschouwd 
worden. Ook zij kunnen de primaire zorgfunctie vervullen. Onze leeftijdsafbakening 
bij kinderen zou voor dit resultaat kunnen instaan. Kinderen van 14 jaar en ouder zijn 
eerder opgevoed in een maatschappij die moeders als voornaamste zorgfi guur naar 
voren schoof. In de jongste generaties zouden deze resultaten kunnen verschillen, 
aangezien zij opgegroeid zijn in een maatschappij die vaders en moeders theoretisch 
als gelijkwaardig beschouwt.
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6. Discussie

Uit dit onderzoek blijkt dat de defi nitie en de grenzen van een gezin niet meer zo ge-
makkelijk te benoemen zijn, gegeven de huidige diversiteit aan gezinsvormen. Toch 
kunnen we besluiten dat er enkele basisconcepten zijn die noodzakelijke voorwaarden 
vormen voor kinderen om te kunnen spreken over een gezin. Locatie en tijd blijven 
belangrijke concepten als we spreken over gezinnen waar kinderen na een echtschei-
ding opgroeien. Hun woonplaats en de hoeveelheid tijd die ze doorbrengen met beide 
ouders bepaalt immers in hoeverre ze problemen hebben met het afbakenen van hun 
gezin. Ook het nieuwe begrip ‘doing family’ dat in de literatuur over gezinsdefi nities 
recentelijk veel aandacht kreeg, veronderstelt nog steeds de oude begrippen locatie en 
tijd, zeker als het gaat om de acties van de vader. Toch vormt doing family een mooie 
aanvulling op de oude defi nitie van het gezin. Het belicht immers een nieuwe dimensie 
van het gezinsgebeuren. Gewoon aanwezig zijn is niet meer voldoende, je moet actief 
investeren in de relatie met je kinderen, ook na echtscheiding.

Hoewel gevoelens van boundary ambiguity niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het 
welbevinden van kinderen (Buehler & Pasley, 2000; Rosenberg & Guttmann, 2001) is 
de psychologische aanwezigheid van de ouder dat wel. Daar komt ook weer het be-
lang van het begrip ‘doing family’ boven. De betrokkenheid van de ouders bij hun 
kind(eren) is van belang, naast de woonplaats van de kinderen en de tijd die ze met 
hen doorbrengen, ook na echtscheiding. En deze betrokkenheid is wel van belang voor 
het welbevinden van kinderen, zoals voorgaand onderzoek meermaals heeft uitgewe-
zen (voor een overzicht, zie Amato, 2000; Lansford, 2009). Voor bemiddelaars, familie-
therapeuten en andere professionals die in aanraking komen met ouders en kinderen 
na een echtscheiding is het van belang om aandacht te hebben voor doing family, maar 
zonder het negeren van de begrippen locatie en tijd. Uit deze studie blijkt ook opnieuw 
hoe belangrijk het is om een gezin als een systeem te bestuderen. De moeilijkheden 
die kinderen hebben bij het begrenzen van hun gezin hangen sterk samen met de fy-
sieke en psychologische aanwezigheid van de ouders. Daarnaast hangt de ouderlijke 
betrokkenheid samen met de woonplaats van het kind en de tijd die het met de ouder 
doorbrengt. Indien er zich problemen voordoen met betrekking tot het begrenzen van 
het gezin of de ouderlijke betrokkenheid, is het van belang om dit niet te bekijken los 
van de andere leden van het gezin en hun acties, maar moet dit net vanuit het gezins-
systeem bekeken en aangepakt worden.

Deze studie heeft echter tekortkomingen. Als eerste zijn de SiV-data cross-sectionele 
data, waardoor we geen causale verbanden kunnen bestuderen, zoals de impact van 
een gevoel van boundary ambiguity op het welbevinden van het kind. Ook kan er 
niet gecontroleerd worden voor de betrokkenheid van ouders (doing family) voor de 
scheiding, waardoor een mogelijk selectiemechanisme niet uitgesloten kan worden. 
Toekomstig onderzoek naar de defi nitie van een gezin na echtscheiding zou baat heb-
ben bij het gebruik van longitudinale data om zo causale verbanden bloot te leggen en 
eventuele selectiemechanismen uit te sluiten. Ten tweede belicht dit onderzoek slechts 
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een deel van het gezin. De nadruk ligt immers op het parentale systeem. Kinderen 
groeien echter niet enkel op binnen een parentaal systeem. Ook broers en zussen, 
eventuele stief- en halfbroers en -zussen, grootouders en ruimere familieleden (tantes, 
ooms, nichten, neven...) kunnen voor kinderen deel uitmaken van hun gezin. Komend 
onderzoek zou zich dan ook kunnen focussen op het siblingsysteem of het grootouder-
systeem, om na te gaan of broers en zussen (al dan niet stief- en/of halfbroers en -zus-
sen) en grootouders ook deel uitmaken van wat kinderen als hun gezin beschouwen. 
Ook hier kan gekeken worden naar de rol die locatie, tijd en actie hierbij spelen. Be-
schouwen kinderen stiefbroers en -zussen die niet onder hetzelfde dak wonen als ge-
zinsleden? Wat met grootouders, langs moeders- en vaderskant? Ervaren kinderen een 
groter gevoel van boundary ambiguity indien ze in een complexere familiestructuur 
leven? Hoewel deze vragen stof vormen voor verder onderzoek naar gezinsgrenzen en 
hoe kinderen deze percipiëren, licht dit onderzoek toch al een tipje van de sluier op. 
Kinderen leven vandaag de dag in complexere gezinnen en dat kan zich uiten in moei-
lijkheden bij het defi niëren van de gezinsgrenzen. De oude concepten locatie en tijd 
zijn niet meer afdoende om een gezin te defi niëren, ook acties van gezinsleden spelen 
daarbij een belangrijke rol. De grote diversiteit aan gezinnen is bijgevolg moeilijker 
te vatten dan een halve eeuw geleden. Daar moet komend onderzoek rekening mee 
houden.
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Appendix 1: Informatie schalen

Tabel 1. Bijkomende informatie schalen.

Schaal Min. Max. Gem. SD Mediaan Cronbach a

BAS 13 55 29,81 8,19 29 0,74

Open communicatie moeder 5 35 23,41 6,49 24 0,84

Open communicatie vader 5 35 20,11 7,25 20 0,88

Confl ictueuze communicatie moeder 4 28 11,26 4,94 10 0,73

Confl ictueuze communicatie vader 4 28 10,07 4,71 9 0,72

Steun moeder 3 21 10,18 3,94 11 0,69

Steun vader 3 21 7,95 4,09 7 0,81

Appendix 2: Multiple correspondentieanalyse

Multiple correspondentieanalyse laat toe de samenhang tussen meer dan twee cate-
gorische variabelen na te gaan. Dit is een exploratieve, bivariate techniek die uit twee 
stappen bestaat. Op basis van de samenhang tussen de verschillende concepten/varia-
belen, bepaalt een multiple correspondentieanalyse in een eerste stap verschillende di-
mensies. Hoewel er meer dan twee dimensies mogelijk zijn, worden de resultaten van 
een model met twee dimensies het vaakst gebruikt voor interpretatie. Alle categorieën 
van iedere variabele die opgenomen is in de multiple correspondentieanalyse worden, 
op basis van hun samenhang, toegewezen aan een dimensie. Niet alle categorieën van 
iedere variabele kunnen toegewezen worden aan een dimensie. Sommige categorieën 
liggen te dicht bij het nulpunt van beide dimensies en wijken niet signifi cant af van het 
gemiddelde. Hoe verder deze indicatoren van het nulpunt zijn verwijderd, hoe meer 
ze afwijken van het gemiddelde en hoe beter ze zullen aansluiten bij een van beide 
dimensies. Categorieën die afwijken van het gemiddelde worden door de berekeningen 
van de multiple correspondentieanalyse toegewezen aan een van beide dimensies. De 
onderzoeker moet dan zelf aan iedere dimensie een inhoudelijk zinvolle interpretatie 
geven, gestoeld op een theoretisch kader en de categorieën die signifi cant laadden 
op deze dimensies. Deze eerste stap wordt in de fi guren 2 en 5 weergegeven door 
een kleur- en vormcode. De categorieën die door de multiple correspondentieanalyse 
worden toegewezen aan dimensie 1 krijgen een grijze kleur en een driehoekige vorm. 
De categorieën die door de multiple correspondentieanalyse worden toegewezen aan 
dimensie 2 krijgen een zwarte kleur en vierkantige vorm.

In een tweede stap wordt dan nagegaan waar in het raster zich bepaalde clusters van 
categorieën vormen. Op basis van de inhoudelijke karakterisering van de dimensies en 
waar bepaalde clusters zich bevinden in het raster dat daardoor ontstaat, kan de sa-
menhang van verschillende variabelen en hun categorieën bestudeerd worden. Catego-
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rieën die in het raster dichter bij elkaar liggen, zullen meer samenhang vertonen. Ook 
hier moet de onderzoeker zelf interpreteren welke clusters inhoudelijk zinvol benoemd 
kunnen worden. Door het interpreteren van zowel de dimensies als de samenhang 
van de indicatoren kunnen we inhoudelijk zinvolle clusters benoemen. De door ons 
geïnterpreteerde clusters zijn aangegeven met zwarte rechthoeken in de fi guren 2 en 5.



 3. Uit mijn huis, uit mijn hart? Verblijfsregeling, 
contact en relatiekwaliteit tussen kinderen, 
ouders en stiefouders na scheiding

An Katrien Sodermans en Sofi e Vanassche

1. Inleiding

In de meeste westerse landen is er een groeiende tendens naar gelijke ouderrollen voor 
moeders en vaders. België voerde in 1995 het gezagsco-ouderschap in en sinds 2006 is 
verblijfsco-ouderschap de prioritair te onderzoeken verblijfsregeling na een scheiding. 
Beide wetswijzigingen hebben geleid tot een toename van het aantal kinderen dat af-
wisselend bij hun moeder en vader verblijft na een scheiding (Sodermans, Vanassche 
& Matthijs, 2013). Vooral het aandeel tijd dat kinderen samenwonen met hun vader na 
een scheiding is de laatste decennia sterk toegenomen.

Verblijfsco-ouderschap zou resulteren in een betere band tussen kinderen en hun ou-
ders na een scheiding, wat ook het welbevinden van deze actoren positief beïnvloedt 
(Bauserman, 2002). Er is echter weinig kennis over hoeveel tijd kinderen en ouders 
nu moeten doorbrengen om die goede band te kunnen onderhouden of realiseren. In 
Vlaanderen is de week-om-weekregeling de meest voorkomende regeling van verblijfs-
co-ouderschap. De vraag is of deze strikte en gelijke verdeling noodzakelijk is voor een 
goede band met beide ouders. Met andere woorden: hoe verschilt de ouder-kindrelatie 
van kinderen in verblijfsco-ouderschap bijvoorbeeld met die van kinderen met een 
hoofdverblijf bij één ouder en een weekendverblijf bij de andere ouder? Er is bovendien 
weinig geweten over het belang van samenwonen versus frequent contact houden. Zo 
rijst de vraag of er verschillen zijn in de ouder-kindrelatie tussen kinderen die deeltijds 
samenwonen met een ouder en kinderen die niet samenwonen met een ouder maar er 
wel frequent contact mee onderhouden.

Verblijfsco-ouderschap impliceert niet alleen het samenwonen met beide biologische 
ouders na een ouderlijke scheiding, maar zorgt er ook voor dat meer kinderen (deel-
tijds) samenwonen met stiefouders: de nieuwe partners van hun moeder of vader. 
Vooral het samenwonen met een stiefmoeder na een scheiding is toegenomen ten op-
zichte van vroeger, toen het voltijdse moederverblijf de norm was.
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Dit onderzoek wil de samenhang nagaan tussen de verblijfsregeling van het kind en de 
relatiekwaliteit tussen (1) kinderen en ouders en (2) kinderen en stiefouders. We hou-
den zowel rekening met de verblijfsregeling als met de contactfrequentie tussen kin-
deren en hun niet-residentiële ouder. We gebruiken data van het ‘Leuvens Adolescen-
ten en Gezinnen Onderzoek’ (LAGO) en van het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’ 
(SiV). Beide datasets bevatten de noodzakelijke informatie voor het onderzoeksopzet 
maar zijn gebaseerd op een verschillend steekproefdesign en een verschillende veld-
werkstrategie. Indien de resultaten uit beide onderzoeken gelijkaardig zijn, is dit een 
goede test voor de robuustheid van onze resultaten.

2. Literatuur

2.1 Verblijfsregelingen na scheiding: juridische context in België

Tot 1995 kreeg één ouder na de scheiding het hoederecht (meestal de moeder) en de 
andere ouder het bezoekrecht (meestal de vader). Veel kinderen verloren hierdoor het 
contact met hun biologische vader na de scheiding. In 1995 werd het gezagsco-ouder-
schap ingevoerd: beide ouders waren vanaf toen verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kinderen, ook na een eventuele scheiding. Het ouderlijke paar moet dus het 
echtelijke paar overleven (Villeneuve-Gokalp, 2000). In de praktijk bleven de meeste 
kinderen na een scheiding nog steeds bij hun moeder wonen. Vaders hadden dus wei-
nig mogelijkheden om hun ouderlijk gezag uit te oefenen, omdat ze niet vaak contact 
hadden met hun kinderen, of omdat moeders hun kinderen bewust weghielden van de 
vaders, een proces dat in de literatuur gekend is als maternal gatekeeping (Madden-
Derdich & Leonard, 2000).

In 2006 werd de wet op het verblijfsco-ouderschap ingevoerd. Deze stelde de beurteling-
se huisvesting van het kind als meest geprefereerde verblijfsregeling voorop. Bij afwe-
zigheid van een ouderlijk akkoord over de verblijfsregeling, of indien één ouder hierom 
vraagt, is de rechter verplicht om verblijfsco-ouderschap te onderzoeken. Het belang 
van het kind én het belang van de ouders zijn even belangrijke criteria voor het evalu-
eren van de verblijfsregeling (Torfs, 2011; Vanbockrijk, 2009). Onder het belang van het 
kind verstaat men een blijvend contact met beide ouders na scheiding. Het belang van 
de ouders doelt vooral op het recht om na de scheiding contact te hebben met de kin-
deren, om het sociaal leven te behouden en om de professionele carrière uit te bouwen.

2.2 Verblijfsco-ouderschap en de ouder-kindrelatie

Een bekende meta-analyse (Bauserman, 2002) stelt dat verblijfsco-ouderschap leidt tot 
betere welzijnsuitkomsten bij kinderen omdat het bevorderlijk is voor het contact tus-
sen kinderen en hun ouders na een scheiding. Een hechte relatie met beide ouders leidt 
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immers tot een hoger welbevinden van kinderen (Fabricius, Sokol, Diaz & Braver, 2012; 
King & Sobolewski, 2006) en een verhoogd gevoel van emotionele veiligheid (Amato 
& Gilbreth, 1999; Davies & Cummings, 1994; Kelly, 1993; Troxel & Matthews, 2004). 
Vooral de vader-kindrelatie is opmerkelijk beter bij een verblijfsco-ouderschap verge-
leken met een klassiek moederverblijf (Amato & Rezac, 1994; Arditti, 1992; Swiss & 
Le Bourdais, 2009). Volgens Spruijt en Duindam (2009) is een goede ouder-kindrelatie 
belangrijker voor het welbevinden van kinderen na een scheiding dan meer structurele 
factoren zoals de gezinssamenstelling.

De wet van 2006 die verblijfsco-ouderschap promoot, suggereert dat evenveel tijd sa-
menwonen met moeder en vader noodzakelijk is om een goede relatie met die ouder te 
onderhouden (Sodermans, Matthijs & Swicegood, 2013). In de praktijk wordt verblijfs-
co-ouderschap in Vlaanderen dan ook weinig fl exibel ingevuld. Het gaat meestal om 
een week-om-weekregeling, waarbij het kind exact 50% van de tijd bij moeder en va-
der verblijft (Hemelsoen, 2012). Regelingen waarbij het kind iets meer bij moeder dan 
bij vader verblijft (bv. in een verhouding 40%-60%) of vice versa zijn uitzonderlijk.

Amato en Gilbreth (1999) beweren dat de hoeveelheid tijd die ouders en kinderen 
samen doorbrengen niet zo belangrijk is, zolang de ouderlijke rol maar naar behoren 
wordt ingevuld. De kwaliteit van het ouder-kindcontact is dus belangrijker dan de 
kwantiteit. Fabricius en collega’s (2012) beweren echter dat het contact tussen ouder en 
kind (en dus de tijd die beiden samen doorbrengen) een belangrijke en noodzakelijke 
voorwaarde is voor het uitbouwen van een goede en hechte band. Bovendien stellen zij 
dat ouders en kinderen minstens een derde van de tijd moeten samenwonen alvorens 
ze een kwaliteitsvolle ouder-kindrelatie kunnen onderhouden, met bijkomende voor-
delen voor die ouder-kindrelatie indien het samenwonen oploopt tot 50% van de tijd.

Dit onderzoek wil in de eerste plaats nagaan hoe de verblijfsregeling gerelateerd is aan 
de band tussen kinderen en hun ouders in Vlaanderen (onderzoeksvraag 1). Naast 
samenwonen kijken we ook naar het belang van de contactfrequentie tussen kinderen 
en hun niet-residentiële ouder.

2.3 Verblijfsco-ouderschap en de stiefouder-stiefkindrelatie

Verblijfsco-ouderschap heeft ertoe geleid dat meer kinderen (deeltijds) in een stiefgezin 
wonen en dus relaties aangaan met stiefouders (Sodermans et al., 2013). Eerder onder-
zoek toonde aan dat samenwonen een belangrijke voorspeller is van de relatie tussen 
kinderen en stiefouders (Vanassche & Matthijs, 2012). Een interessante vraag is of de 
verblijfsregeling na scheiding op dezelfde wijze geassocieerd is met de ouder-kindrela-
tie als met de stiefouder-stiefkindrelatie. Stiefouders zijn immers nieuwkomers in het 
leven van kinderen, terwijl biologische ouders genetisch verwant zijn met hun kinde-
ren en er meestal vanaf de geboorte mee samenwonen. Indien de samenhang tussen de 
verblijfsregeling en de ouder-kindrelatie gelijkend is voor ouders en stiefouders, toont 
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dit aan dat vooral samenwonen belangrijk is voor het onderhouden van een goede 
band, en dat een biologische band niet zomaar een ‘garantie’ is voor een goede relatie.

Dit onderzoek wil in de tweede plaats nagaan in welke mate de verblijfsregeling en 
het contact tussen stiefouders en stiefkinderen geassocieerd is met de band tussen 
stiefouders en stiefkinderen en of dit verband verschilt tussen ouders en stiefouders 
(onderzoeksvraag 2).

3. Methodologie

3.1 Data

Deze studie maakt gebruik van data uit twee onderzoeken: Scheiding in Vlaanderen 
(SiV) en het Leuvens Adolescenten en Gezinnen Onderzoek (LAGO).

3.1.1 Scheiding in Vlaanderen (SiV)

Scheiding in Vlaanderen (SiV; Mortelmans et al., 2011) is een grootschalige survey, 
gebaseerd op een steekproef van eerste huwelijken (het referentiehuwelijk) die zich 
voltrokken tussen 1970 en 2008 tussen twee partners van een verschillend geslacht. 
Er werd een oververtegenwoordiging beoogd van niet-intacte huwelijken volgens een 
verhouding van een derde intacte en twee derde ontbonden huwelijken. Personen die 
meer dan één keer gescheiden waren, werden niet in de steekproef opgenomen. Tussen 
september 2009 en december 2010 werden 6470 respondenten bevraagd met gestructu-
reerde face-to-face-interviews. Indien mogelijk werden beide partners uit het referentie-
huwelijk geïnterviewd en werd ook één gezamenlijk kind van beide (ex-)partners (het 
targetkind) uit elk referentiehuwelijk geïnterviewd.

Voor de eerste onderzoeksvraag werd de steekproef beperkt tot alle targetkinderen tus-
sen 10 en 21 jaar die op het moment van de bevraging nog inwoonden bij minstens een 
van beide ouders (N = 696). Voor de tweede onderzoekvraag werd deze steekproef 
verder beperkt tot alle kinderen van wie de moeder een inwonende nieuwe partner 
heeft voor de analyse van de stiefvader-stiefkindrelatie (N = 319) en tot alle kinderen 
van wie de vader een inwonende nieuwe partner heeft voor de analyse van de stief-
moeder-stiefkindrelatie (N = 371).

3.1.2 Het Leuvens Adolescenten en Gezinnen Onderzoek (LAGO)

Het Leuvens Adolescenten en Gezinnen Onderzoek (LAGO) is een cross-sectionele studie 
waarbij jaarlijks ongeveer 1800 Vlaamse middelbare scholieren tijdens de schooluren 
bevraagd worden over hun gezinsleven, gezinsrelaties en diverse welzijnsdimensies. Er 
wordt gewerkt met een anonieme schriftelijke vragenlijst. De LAGO-steekproef wordt ge-
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trokken in twee stappen. In een eerste fase worden scholen geselecteerd en in een tweede 
fase klassen (van leerlingen) binnen deze scholen (Vanassche, Sodermans, Dekeyser & 
Matthijs, 2015). Het LAGO-databestand bevat 9548 observaties, afkomstig uit zes bevra-
gingsrondes (2008-2014). De gezamenlijke verdeling naar geslacht, leeftijd en studierich-
ting ligt grotendeels in lijn met de Vlaamse scholierenpopulatie (Vanassche et al., 2015).

Voor de eerste onderzoeksvraag bestaat de steekproef uit alle respondenten met ge-
scheiden ouders van wie we gedetailleerde informatie hebben over hun verblijfsrege-
ling na scheiding (N = 1223). Voor de tweede onderzoeksvraag wordt deze steekproef 
verder beperkt tot alle scholieren van wie de moeder een inwonende nieuwe partner 
heeft voor de analyse van de stiefvader-stiefkindrelatie (N = 535) en tot alle kinde-
ren van wie de vader een inwonende nieuwe partner heeft voor de analyse van de 
stiefmoeder-stiefkindrelatie (N = 568). De eerste twee bevragingsrondes van LAGO 
werden niet mee opgenomen omdat de ouder-kindrelatie daar niet bevraagd werd op 
een gelijkaardige manier als in de SiV-studie en omdat er geen informatie bevraagd 
werd in verband met de relatie met stiefouders.

Tabel 1. Beschrijvende statistieken.

SiV
(N = 696)

LAGO
(N = 1223)

Categorische variabelen N % N %

Geslacht 
Meisje 345 49,6 712 58,2

Jongen 351 50,4 511 41,8

Opleiding 
moeder

Laag 138 19,9 541 44,2

Midden 312 45,1 351 28,7

Hoog 242 35,0 206 16,8

Missing – – 125 10,2

Opleiding 
vader

Laag 168 24,6 577 47,2

Midden 324 47,4 244 20,0

Hoog 191 28,0 234 19,1

Missing – – 168 13,7

Verblijf

Moederverblijf, geen contact 
met vader

56 8,10 162 13,3

Moederverblijf, beperkt 
contact met vader

108 15,6 130 10,6

Moederverblijf, frequent 
contact met vader

77 11,1 67 5,5

Hoofdverblijf bij moeder, 
beperkt verblijf bij vader 

189 27,4 400 32,7

Verblijfsco-ouderschap 188 27,2 359 29,4

Hoofdverblijf bij vader, be-
perkt verblijf bij moeder 

19 2,8 50 4,1
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SiV
(N = 696)

LAGO
(N = 1223)

Categorische variabelen N % N %

Vaderverblijf, frequent contact 
met moeder

33 4,8 12 1,0

Vaderverblijf, beperkt contact 
met moeder

13 1,9 15 1,2

Vaderverblijf, geen contact 
met moeder

8 1,2 28 2,3

Relatie Niet goed 75 11,0 173 14,3

moeder- Goed 294 43,0 351 29,0

kind Zeer goed 315 46,1 685 56,7

Relatie Niet goed 164 26,2 404 33,8

vader- Goed 296 47,2 343 28,7

kind Zeer goed 167 26,6 447 37,4

Relatie Niet goed 138 42,7 344 46,1

stiefmoeder- Goed 132 40,9 260 34,9

kind Zeer goed 53 16,4 142 19,0

Relatie Niet goed 81 26,1 262 35,6

stiefvader- Goed 153 49,4 257 34,9

kind Zeer goed 76 24,5 217 29,5

Metrische variabelen Bereik Gem. SD Bereik Gem. SD

Leeftijd (jaren) 10-21 16,0 3,3 11-21 15,1 1,9

Tijd sinds de scheiding (jaren)  0-19  7,0 4,2  0-20  7,8 4,3

3.2 Variabelen

3.2.1  Onafhankelijke variabele: verblijfsregeling en contact met de niet-residentiële ouder

In de SiV-studie werd de verblijfsregeling van het kind bevraagd bij de ouders. Indien 
beide ouders meewerkten, werd willekeurig één ouder uitgekozen wiens antwoord ge-
bruikt werd. Eerst moest men aangeven waar het targetkind verbleef na de scheiding: 
‘permanent bij mij’, ‘permanent bij mijn ex-partner’, ‘deels bij mij en deels bij mijn 
ex-partner’ of ‘er is geen vaste regeling’ (kind beslist zelf). Indien het kind deels bij 
beide partners verbleef, werd vervolgens een verblijfskalender voorgelegd. Dit is een 
visuele weergave van een normale maand waarop respondenten voor elke dag en nacht 
moesten aangeven hoe het verblijf van het kind geregeld was (Sodermans, Vanassche, 
Matthijs & Swicegood, 2014). Er werd vervolgens gevraagd of de verblijfsregeling ooit 
veranderd was en desgevallend werd de volledige procedure herhaald. Er konden maxi-
maal vier opeenvolgende veranderingen in de verblijfsregeling geregistreerd worden. 
We maken voor deze studie gebruik van de laatst aangegeven verblijfsregeling.
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In het LAGO-onderzoek werd de verblijfsregeling bij de adolescenten zelf bevraagd. 
Eerst moest men de vraag ‘Waar woon jij?’ beantwoorden: ‘bij moeder’; ‘bij vader’; 
‘afwisselend bij moeder en bij vader’; ‘meestal bij moeder, soms bij vader’; ‘meestal 
bij vader, soms bij moeder’; of ‘andere’. Vervolgens moesten alle scholieren met ge-
scheiden ouders een verblijfskalender invullen. Bij voorkeur werd de informatie uit 
de verblijfskalender gebruikt, maar indien deze niet ingevuld was, werd informatie 
opgenomen uit de vraag naar de woonplaats van het kind.

Er werd ook gepeild naar de contactfrequentie tussen kinderen en hun ouders. In het 
LAGO-onderzoek werd aan alle jongeren gevraagd hoe vaak ze contact hadden met 
hun moeder en vader afzonderlijk. Ze konden dit aangeven op een zevenpuntsschaal, 
gaande van 1 (nooit) tot en met 7 (dagelijks). De aard van het contact (bv. persoonlijk, 
telefonisch, per e-mail) werd niet gespecifi ceerd in de vraagstelling. In het SiV-onder-
zoek werd gepeild naar de frequentie van enerzijds persoonlijk contact met moeder 
en vader, en anderzijds andere vormen van contact (per telefoon, post of internet). 
De frequentie van contact werd enkel bevraagd indien het kind aangaf niet samen te 
wonen met de ouder. Om een gelijkaardige operationalisatie te verkrijgen als voor de 
LAGO-data, werd de maximale waarde genomen over beide vormen van contact.

Op basis van de bovenstaande informatie onderscheiden we vijf grote groepen: voltijds 
moederverblijf (100%), hoofdverblijf bij moeder (67-99%), verblijfsco-ouderschap 
(33-66%), hoofdverblijf bij vader (67-99%) en voltijds vaderverblijf (100%). Voor de 
kinderen die voltijds (100%) bij één ouder wonen, wordt bijkomend een onderscheid 
gemaakt naargelang ze nooit, beperkt (minder dan een keer per week) of frequent (een 
keer per week of vaker) contact hebben met hun niet-residentiële ouder.

De verdeling van de variabele verblijfsregeling en contact met de niet-residentiële ouder 
komt sterk overeen in beide steekproeven (tabel 1). De SiV-steekproef bevat evenwel 
een groter aandeel kinderen met een hoofdverblijf bij één ouder. Dit is wellicht te wij-
ten aan de manier waarop de verblijfsregeling werd bevraagd. In het LAGO-onderzoek 
diende de verblijfskalender altijd te worden ingevuld, in het SiV-onderzoek enkel nadat 
eerder werd aangegeven dat het kind bij beide partners inwoont.

3.2.2 Afhankelijke variabelen: ouder-kindrelatie en stiefouder-stiefkindrelatie

De ouder-kindrelatie werd in beide onderzoeken op gelijkaardige wijze gemeten. De 
relatiekwaliteit werd in de SiV-studie echter niet bevraagd indien er nooit contact was 
tussen de ouder en het kind, terwijl de relatiekwaliteit in de LAGO-studie altijd werd 
bevraagd. Kinderen moesten op een vijfpuntsschaal aangeven hoe goed of hoe slecht 
hun relatie met moeder/vader was: 1 (zeer slecht), 2 (slecht), 3 (niet slecht, niet goed), 
4 (goed) en 5 (zeer goed). Omdat een minderheid van de respondenten aangaf dat hun 
relatie zeer slecht, slecht, of niet slecht, niet goed was, werden deze drie categorieën sa-
mengenomen tot de categorie ‘niet goed’. De metingen van de stiefouder-stiefkindrela-
tie zijn identiek aan de bevraging van de ouder-kindrelatie. Enkel jongeren van wie de 
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biologische moeder of vader samenwoont met de stiefouder werden voor de analyses 
geselecteerd. Tabel 1 toont de verdeling van deze variabelen voor beide steekproeven.

3.2.3 Achtergrondvariabelen

Het geslacht van het kind werd opgenomen als een dummy met waarden 0 (jongen) 
en 1 (meisje). De leeftijd van het kind in jaren werd opgenomen als controlevariabele 
en deze variabele werd gecentreerd rond het gemiddelde. De duur sinds de scheiding 
werd berekend in jaren en gecentreerd rond het gemiddelde.70 Het opleidingsniveau 
van moeder en vader werd in drie categorieën ingedeeld. De operationalisering van 
deze variabele is verschillend voor beide datasets door het gebrek aan vergelijkbare 
gegevens. Het opleidingsniveau werd in LAGO immers heel algemeen bevraagd: laag 
opgeleid betekent dat de ouder ten hoogste een diploma secundair onderwijs behaald 
heeft, gemiddeld opgeleid betekent hoogstens een diploma hoger onderwijs, en hoog 
opgeleid betekent een universitair diploma. Voor SiV is de classifi catie gebaseerd op 
de ISCED2011-score (0-2: laag opgeleid, 3-4: gemiddeld opgeleid, 5-8: hoog opgeleid). 
Omdat er vrij veel ontbrekende waarden zijn op deze variabele in de LAGO-studie, 
werd een extra categorie ‘missing’ opgenomen om uitval te vermijden bij de analyses.

4. Resultaten

4.1  Verblijfsregeling en contact met de niet-residentiële ouder en de ouder-
kindrelatie

Figuren 1 en 2 tonen de samenhang tussen de verblijfsregeling en het contact met de 
niet-residentiële ouder enerzijds en de moeder-kindrelatie anderzijds voor respectieve-
lijk de SiV- en LAGO-steekproef. In de SiV-fi guur zijn er geen waarden voor de categorie 
uiterst rechts omdat de moeder-kindrelatie niet bevraagd werd wanneer er geen contact 
was tussen moeder en kind.

Vooreerst valt de grote gelijkenis op tussen beide fi guren. Kinderen die deeltijds (33-
66%) of vaker bij hun moeder wonen, hebben in de meeste gevallen een zeer goede 
relatie met hun moeder. De moeder-kindrelatie is minder vaak ‘zeer goed’ en vaker 
‘niet goed’ wanneer kinderen minder dan deeltijds samenwonen met hun moeder. 
Kinderen die hoofdzakelijk of permanent bij vader wonen, hebben dus een minder 
goede band met hun moeder, zelfs indien er frequent contact is met de moeder. De 
hoeveelheid moeder-kindcontact in vaderverblijven speelt echter wel een rol voor de 

70.  Voor de relatie met de stiefouders werden additionele modellen getest waarin ook de duur van de relatie 
tussen de ouder en stiefouder werd opgenomen. Aangezien deze modellen identieke resultaten opleveren met betrek-
king tot de associatie tussen de verblijfsregeling en de relatiekwaliteit tussen kind en stiefouder, en gelet op de sterke 
samenhang tussen de duur van de nieuwe relatie en de tijd sedert scheiding, werd beslist om de duur van de nieuwe 
relatie niet op te nemen in de fi nale modellen. 
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moeder-kindrelatie. Kinderen die beperkt of geen contact hebben met hun moeder, 
hebben vaker geen goede relatie met hun moeder dan kinderen in een vaderverblijf die 
wel frequent contact hebben met hun moeder.
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 Figuur 1. Moeder-kindrelatie per verblijfsregeling en contact (SiV, N = 679).
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 Figuur 2. Moeder-kindrelatie per verblijfsregeling en contact (LAGO, N = 1209).

Figuren 3 en 4 tonen de samenhang tussen de verblijfsregeling en het contact met de 
niet-residentiële ouder enerzijds en de vader-kindrelatie anderzijds voor respectievelijk 
de SiV- en LAGO-steekproef. In vergelijking met de moeder-kindrelatie valt het op dat 
er meer variatie is in de vader-kindrelatie. Aan de rechterzijde van de fi guur zien we 
dat kinderen die voltijds bij vader wonen en geen contact hebben met hun moeder de 
beste relatie met hun vader rapporteren. Aan de linkerzijde, bij de kinderen in voltijds 
moederverblijf, zien we een duidelijk verschil tussen kinderen die regelmatig versus 
soms/nooit contact hebben met hun vader. Bijna 40% van de kinderen die permanent 
bij moeder wonen maar wel wekelijks contact hebben met vader, heeft een zeer goede 
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relatie met hun vader, terwijl kinderen met geen of weinig contact met hun vader een 
veel minder goede relatie rapporteren. Binnen de overige verblijfsregelingen zijn de 
verschillen in de vader-kindrelatie kleiner, al zien we wel een tendens naar een betere 
relatie naarmate men meer samenwoont. In tegenstelling tot de resultaten voor de 
moeder-kindrelatie, zijn er weinig verschillen in de vader-kindrelatie tussen kinderen 
die meestal bij hun moeder wonen en kinderen in verblijfsco-ouderschap.
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 Figuur 3. Vader-kindrelatie per verblijfsregeling en contact (SiV, N = 625).
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 Figuur 4. Vader-kindrelatie per verblijfsregeling en contact (LAGO, N = 1194).

We hebben het verband tussen de verblijfsregeling en de ouder-kindrelatie vervolgens 
ook getest in een multivariaat model, waarbij bepaalde achtergrondfactoren constant 
gehouden werden (duur sinds scheiding, geslacht en leeftijd van het kind, opleidings-
niveau van de ouder). Deze aanpak is noodzakelijk om na te gaan of de eerder ge-
vonden verschillen niet te wijten zijn aan verschillen in de achtergrondfactoren van 
kinderen in diverse verblijfsregelingen. Omdat de ouder-kindrelatie een variabele is 
met geordende categorieën, gebruiken we een ordinale logistische regressie.
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Tabel 2 toont de resultaten van de logistische regressievergelijking waarbij de rela-
tiekwaliteit met de moeder en de vader wordt gemodelleerd in functie van de verblijfs-
regeling en het contact met de niet-residentiële ouder, gecontroleerd voor de eerder 
genoemde achtergrondvariabelen.71 De getoonde parameters zijn de geëxponentieerde 
parameters of odds ratio’s (en 95% betrouwbaarheidsintervallen) en drukken uit hoe-
veel groter of kleiner de odds of kansverhouding is om een betere relatiekwaliteit te 
rapporteren voor een bepaalde categorie in vergelijking met de referentiecategorie (bij 
categorische variabelen) of bij toenemende waarde van één eenheid op een schaal (bij 
metrische variabelen). Bij een odds ratio van 1 is de kansverhouding identiek, bij een 
odds ratio kleiner dan 1 is de kansverhouding kleiner in vergelijking met de referentie-
groep of bij toenemende waarde, bij een odds ratio groter dan 1 is de kansverhouding 
groter in vergelijking met de referentiegroep of bij toenemende waarde.

De resultaten bevestigen de hierboven beschreven verschillen. De moeder-kindrelatie 
is beduidend slechter van zodra het kind hoofdzakelijk (i.e. meer dan twee derde van 
de tijd) bij de vader verblijft. De vader-kindrelatie wordt pas slechter beoordeeld van 
zodra kinderen niet met hun vader samenwonen én er slechts beperkt contact is tus-
sen beiden. Kinderen die helemaal geen contact meer hebben met één ouder, blijken 
een extra hechte band te hebben met de andere ouder. Dit vinden we voor de band 
met moeder en vader. De SiV-resultaten tonen bovendien dat kinderen die hoofdza-
kelijk bij vader wonen een nóg betere band hebben met hun vader dan kinderen in 
verblijfsco-ouderschap. Dit is het enige resultaat dat beduidend verschillend is tussen 
beide datasets.

4.2  Verblijfsregeling en contact met de niet-residentiële ouder en de stiefouder-
stiefkindrelatie

Figuren 5 en 6 tonen de stiefmoeder-stiefkindrelatie per verblijfsregeling voor de LAGO- 
en SiV-steekproef. De relatie met de stiefmoeder wordt gradueel beter naarmate kin-
deren meer contact hebben met hun vader en een groter aandeel van de tijd bij hun 
vader wonen. Zowel frequent contact met de stiefmoeder als het samenwonen met de 
stiefmoeder gaan dus samen met een betere relatie. De relatie met de stiefmoeder is het 
minst goed wanneer kinderen permanent bij hun moeder wonen en geen contact heb-
ben met hun vader. Kinderen in een moederverblijf die wel frequent contact hebben 
met hun vader, hebben een betere relatie met hun stiefmoeder, al is die in de meerder-
heid van de gevallen nog altijd slecht of neutraal. Kinderen in verblijfsco-ouderschap 
hebben meestal een goede of zeer goede relatie met hun stiefmoeder. Zelfs al bij min-
der dan één derde van de tijd samenwonen met vader is de stiefmoeder-stiefkindrelatie 

71.  De exponenten van de parameters die horen bij de intercepten zijn niet opgenomen in de tabel. Deze druk-
ken de odds of kansverhouding uit dat kinderen respectievelijk een goede of zeer goede relatie rapporteren met de 
ouder versus geen goede relatie.
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duidelijk beter dan voor kinderen die nooit bij hun vader wonen. Kinderen die voltijds 
bij vader wonen en geen contact hebben met hun moeder rapporteren het vaakst een 
zeer goede relatie met hun stiefmoeder en het minst vaak een slechte relatie.

Eén uitzondering op de graduele tendens zijn de kinderen die voltijds bij hun vader 
wonen en contact hebben met hun moeder. De groep met beperkt contact met de moe-
der rapporteert in beide databronnen vaker een slechte relatie met de stiefmoeder dan 
de groep die hoofdzakelijk bij vader woont en een beperkt deel van de tijd bij moeder 
woont. De LAGO-resultaten tonen bovendien dat kinderen in een voltijds vaderverblijf 
die frequent contact hebben met hun moeder heel vaak een slechte relatie hebben met 
hun stiefmoeder. In SiV daarentegen scoren kinderen in die groep hoog op de rela-
tiekwaliteit met hun stiefmoeder. We moeten er wel op wijzen dat de resultaten van de 
groep kinderen in vaderverblijf gebaseerd zijn op zeer kleine aantallen.
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 Figuur 5. Stiefmoeder-stiefkindrelatie per verblijfsregeling (SiV, N = 322).
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 Figuur 6. Stiefmoeder-stiefkindrelatie per verblijfsregeling (LAGO, N = 568).

Figuren 7 en 8 tonen de stiefvader-stiefkindrelatie per verblijfsregeling voor de LAGO- 
en SiV-steekproef. Er is minder variatie in de stiefvader-stiefkindrelatie dan voor de 
stiefmoeder-stiefkindrelatie. De relatie met de stiefvader is zelden goed wanneer kinde-
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ren permanent bij hun vader wonen en geen of beperkt contact hebben met hun moe-
der. Kinderen die voltijds bij hun moeder wonen en nooit of beperkt contact hebben 
met hun vader hebben de beste relatie met hun stiefvader. Tussen de overige verblijfs-
regelingen is er weinig verschil. Het merendeel van de kinderen die minstens enige 
tijd samenwonen met hun moeder en/of er frequent contact mee hebben, rapporteren 
een goede tot zeer goede relatie met hun stiefvader. Deeltijds samenwonen of frequent 
contact hebben lijken in dit opzicht dus evenredig.

De LAGO-resultaten tonen dat kinderen die voltijds bij moeder wonen en veel contact 
hebben met hun vader, minder vaak een zeer goede relatie hebben met hun stiefvader, 
dan kinderen die voltijds bij moeder wonen en weinig contact hebben met hun vader. 
Het omgekeerde zagen we ook voor de stiefmoeder-stiefkindrelatie met de LAGO-data. 
Beide groepen hebben cumulatief gezien wel even vaak een goede tot zeer goede relatie.
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 Figuur 7. Stiefvader-stiefkindrelatie per verblijfsregeling (SiV, N = 307).
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 Figuur 8. Stiefvader-stiefkindrelatie per verblijfsregeling (LAGO, N = 535).

Vervolgens werd het verband tussen de verblijfsregeling en de stiefouder-stiefkind-
relatie getest in een multivariaat model waarbij gecontroleerd werd voor een aantal 
achtergrondkenmerken. Tabel 3 toont dat de relatie tussen kinderen en hun  stiefmoeder 
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slechter is wanneer kinderen permanent bij hun moeder wonen en geen of beperkt 
contact hebben met hun vader in vergelijking met kinderen in verblijfco-ouderschap. 
De SiV-data tonen, in lijn met de beschrijvende resultaten, dat kinderen die bij hun 
vader wonen en frequent contact hebben met hun moeder een betere relatie hebben 
met hun stiefmoeder dan kinderen in verblijfsco-ouderschap. Kinderen in alle andere 
verblijfsregelingen verschillen niet signifi cant van kinderen in verblijfsco-ouderschap 
inzake hun relatie met de stiefmoeder.

Tabel 3 toont bovendien dat er weinig verschillen zijn in de stiefvader-stiefkindrelatie 
in functie van de verblijfsregeling. De relatie tussen kinderen en hun stiefvader is beter 
wanneer kinderen permanent bij hun moeder wonen en geen contact hebben met hun 
vader in vergelijking met kinderen in verblijfco-ouderschap. Kinderen die bij hun vader 
wonen en slechts beperkt contact hebben met de moeder rapporteren een minder goe-
de relatie met de stiefvader. Kinderen in alle andere verblijfsregelingen verschillen niet 
signifi cant van kinderen in verblijfsco-ouderschap inzake hun relatie met de stiefvader.

5. Besluit en discussie

De Belgische wetgever heeft sinds 2006 het verblijfsco-ouderschap sterk gepromoot, 
met als voornaamste doelstelling de relaties tussen kinderen en hun beide ouders te be-
vorderen. De hoofddoelstelling van deze studie was om het verband tussen de verblijfs-
regeling van het kind en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie na te gaan voor ouders 
en stiefouders. Door het gebruik van een variabele die gedetailleerde informatie over 
de verblijfsregeling en de contactfrequentie met de niet-residentiële ouder combineert, 
kregen we een beter inzicht in het relatieve belang van samenwonen versus contact 
voor de ouder-kindrelatie.

Om de veralgemeenbaarheid van onze resultaten te verhogen, voerden we dezelfde 
analyses uit met twee verschillende, onafhankelijke datasets. Een belangrijk verschil 
tussen beide databronnen is de verdeling van de antwoorden op de vraag naar de 
ouder-kindrelatie. De kinderen in de SiV-studie gaven vaker een gematigde score op de 
ouder-kindrelatie (‘goed’), terwijl de kinderen in de LAGO-studie de ouder-kindrelatie 
vaker als ‘zeer goed’ of ‘niet goed’ beschrijven. Dit verschil kan te wijten zijn aan de 
samenstelling van beide steekproeven of aan de verschillende veldwerkstrategie. Zo 
fungeerden ouders tijdens de SiV-studie vaak als gatekeepers voor de deelname van 
hun minderjarige kinderen, wat kan verklaren waarom er minder vaak een slechte 
ouder-kindrelatie werd aangegeven. Bovendien was bij meer dan één op vier inter-
views met kinderen een ouder aanwezig (Havermans, Vanassche & Matthijs, 2014) en 
kunnen adolescenten geneigd zijn om minder vaak over een zeer goede relatie te spre-
ken in aanwezigheid van hun ouders. Het invullen van de LAGO-vragenlijst gebeurde 
daarentegen anoniem, in afwezigheid van de ouders. Ondanks deze verschillen zijn de 
resultaten voor beide datasets over het algemeen heel gelijklopend.
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De samenhang tussen de verblijfsregeling en de ouder-kindrelatie verschilt beduidend 
tussen moeders en vaders. Wat betreft de moeder-kindrelatie is minstens deeltijds sa-
menwonen duidelijk geassocieerd met een betere band dan minder dan deeltijds sa-
menwonen. Opdat de vader-kindrelatie goed zou zijn, lijkt het samenwonen minder 
van belang, maar is het vooral belangrijk dat vader en kind regelmatig contact onder-
houden. Zodra een basishoeveelheid contact (al dan niet door samenwonen) bereikt is, 
is er weinig verschil in relatiekwaliteit naargelang de kwantiteit van het contact.

Voor dit verschil tussen moeders en vaders zijn er drie verklaringen mogelijk. Ten 
eerste kan het zijn dat voor moeders en vaders een ander referentiekader geldt. Voor 
gescheiden moeders is voltijds samenwonen met hun kinderen het klassieke model 
uit het verleden, terwijl gescheiden vaders meestal helemaal niet samenwoonden met 
hun kind of enkel tijdens het weekend. Hierdoor is het samenwonen voor moeders 
misschien belangrijker dan voor vaders. Deze verklaring is wel maar deels toereikend, 
aangezien de ouder-kindrelatie bij de kinderen zelf werd bevraagd.

Ten tweede kan het verschil gerelateerd zijn aan de heersende normatieve opvattingen 
inzake genderrollen. Hoewel er een belangrijke afname was in de genderverschillen 
inzake buitenhuistewerkstelling en opleidingsniveau gedurende de laatste decennia, 
blijven er grote verschillen bestaan in het verrichten van betaalde en onbetaalde ar-
beid. Vrouwen zijn nog steeds het meest verantwoordelijk voor de organisatie van 
het huishouden en de zorg voor kinderen (Allan, Crow & Hawker, 2011). Doordat de 
ouderrol in onze samenleving nog steeds erg vrouwelijk gedefi nieerd wordt (Maurer 
& Pleck, 2006), hebben ouders en kinderen het misschien moeilijker om een sterke 
moeder-kindband te relateren aan een (hoofdzakelijk) vaderverblijf.

Ten derde zou het kunnen dat de samenhang tussen samenwonen en de moeder-kind-
relatie een schijnverband is en deels verklaard wordt door achterliggende factoren. Een 
voltijds vaderverblijf na scheiding is een vrij uitzonderlijke situatie en kan wijzen op 
(fi nanciële of emotionele) problemen bij de moeder (Buchanann, Maccoby & Dorn-
busch, 1992). Dit kan zowel de verblijfsregeling als de moeder-kindrelatie beïnvloeden. 
Ook omgekeerde causaliteit kan een rol spelen. Een beperking van cross-sectionele data 
is dat we niet kunnen nagaan of de kwaliteit van de ouder-kindrelatie (op het moment 
van scheiding) mee bepalend was bij de keuze voor een bepaalde verblijfsregeling. 
Zo kunnen kinderen die geen goede band hebben met hun moeder er misschien voor 
kiezen om hoofdzakelijk of voltijds bij hun vader te wonen. Voor wat betreft de vader-
kindrelatie zouden we dan verwachten dat kinderen met een hechtere band met hun 
vader eerder in verblijfsco-ouderschap terechtkomen dan in een moederverblijf. Echter, 
gezien er geen verschillen zijn in kwaliteit van de vader-kindrelatie tussen kinderen 
in verblijfsco-ouderschap en kinderen in een moederverblijf met weekendverblijven 
bij vader of frequent contact met vader, is er weinig evidentie voor deze omgekeerde 
causaliteit. Dit versterkt bovendien de conclusie dat verblijfsco-ouderschap geen nood-
zakelijke voorwaarde is voor een goede relatie tussen kinderen en hun vaders. Echter, 
indien verblijfsco-ouderschap de nieuwe standaard wordt, zou het kunnen dat samen-
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wonen na een scheiding in de toekomst in dezelfde mate geassocieerd wordt met de 
vader-kindrelatie als thans het geval is voor de moeder-kindrelatie. De toegenomen 
vaderlijke betrokkenheid bij de opvoeding van de kinderen en de evolutie naar meer 
gendergelijkheid kunnen dit proces nog versterken. Zoals het ‘niet samenwonen’ van 
kinderen met hun moeder maatschappelijk moeilijk aanvaard is op dit moment, zou 
dit in toenemende mate ook het geval kunnen zijn voor het samenwonen met vaders.

Er moet evenwel een belangrijke kanttekening worden geplaatst bij de evenwaardig-
heid van contact en samenwonen voor de band met vader. Kinderen die voltijds bij 
hun moeder wonen en vaak contact hebben met hun vader hebben inderdaad een 
even goede band met hun vader als kinderen in verblijfsco-ouderschap, maar die eer-
ste groep is heel klein in aandeel. Het merendeel van de kinderen die voltijds bij hun 
moeder wonen, heeft immers geen of weinig contact met hun vader en dus ook geen 
goede relatie met hem. Hetzelfde geldt voor de relatie met stiefouders, en dan vooral 
voor de relatie met stiefmoeders. Frequent contact met een ouder waarmee kinderen 
niet samenwonen blijkt in de praktijk dus niet zo voor de hand liggend te zijn. Hier-
voor zijn er verschillende verklaringen mogelijk. Ten eerste kan de inwonende ouder 
als gatekeeper functioneren en het contact met de andere ouder verhinderen (Madden-
Derdich & Leonard, 2000). Ten tweede kan de band met de niet-inwonende ouder op 
termijn verwateren. Ten derde kunnen er ook selectieprocessen spelen. Kinderen met 
weinig of geen contact met de niet-inwonende ouder hadden misschien geen goede 
band met deze ouder voorafgaand aan de scheiding. Ook is het mogelijk dat deze ou-
der minder betrokken was bij de opvoeding van het kind. Aangezien samenwonen met 
een ouder per defi nitie regelmatig contact impliceert, kan het afraden van een voltijds 
(100%) verblijf bij één ouder het onderhouden van een goede band met beide ouders 
faciliteren.

Het is opvallend dat het eerder gerapporteerde genderverschil inzake het belang van 
samenwonen voor de ouder-kindrelatie enkel speelt voor biologische ouders en niet 
voor stiefouders. We vinden wel dat geen of beperkt contact met de biologische vader 
of moeder na een scheiding samengaat met een betere relatie met respectievelijk de in-
wonende stiefvader of stiefmoeder. We kunnen deze bevindingen interpreteren als een 
vorm van substitutie van de afwezige ouder door de stiefouder (Van Krieken, 2005). 
Dit suggereert ook dat het gemakkelijker is om een sterke band op te bouwen met een 
stiefouder in afwezigheid van de biologische ouder van hetzelfde geslacht.

Een volgende vaststelling betreft de concrete invulling van gedeeld verblijf. Hoewel 
verblijfsco-ouderschap in Vlaanderen meestal erg strikt wordt opgevat, is het volgens 
de resultaten van deze studie zeker geen vereiste voor een goede ouder-kindrelatie. Bij-
komende analyses toonden immers aan dat een gelijk verdeeld verblijfsco-ouderschap 
(50-50) niet samengaat met een betere of slechtere ouder-kindrelatie dan een ongelijk 
verdeeld verblijfsco-ouderschap (bv. 40-60). Onze resultaten pleiten dus voor een ver-
blijfsregeling op maat en in functie van objectieve en subjectieve behoeftes van moe-
ders, vaders en kinderen. We denken hierbij aan de arbeidssituatie, de huishoudelijke 
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taakverdeling en de zorg voor de kinderen, zowel voor als na de scheiding. Anderzijds 
kan een strikte 50-50-verdeling misschien wel van belang zijn voor de perceptie van 
billijkheid en bijgevolg voor de relatie en het confl ict tussen de ex-partners. Bovendien 
heeft de verblijfsregeling ook een impact op andere levensdomeinen dan de ouder-
kindrelatie, zoals het aangaan van een nieuwe partnerrelatie, de arbeidsloopbaan en de 
fi nanciële situatie van het huishouden. Het samenspel van al deze factoren zal uitein-
delijk bepalen welke verblijfsregeling de beste is voor ouders en kinderen.

Tot slot willen we ook nog enkele methodologische kanttekeningen plaatsen. De groot-
ste beperking betreft de cross-sectionele aard van de data. Zoals reeds vermeld, zal 
de relatiekwaliteit tussen ouders en kinderen ook bepalend zijn bij de keuze voor een 
specifi eke verblijfsregeling en het onderhouden van contact na de echtscheiding. We 
kunnen deze selectieprocessen in deze studie niet in rekening brengen. Ten tweede is 
het aantal respondenten binnen bepaalde categorieën soms heel laag (bv. vaderverblij-
ven), waardoor we voor deze groepen statistische kracht missen. Desondanks vinden 
we vaak gelijkaardige resultaten voor de beide datasets, wat een goede indicatie is voor 
de robuustheid van de resultaten.
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 4. Diversiteit in gezinsstructuur en de link met 
delinquent gedrag: anders voor jongens dan 
voor meisjes?

Arne De Boeck

1. Inleiding

De broken home-hypothese is niet alleen een klassieker in populaire verklaringen 
voor jeugddelinquentie, maar ook in wetenschappelijke. Ze stelt dat jongeren die 
opgroeien in ‘gebroken gezinnen’, dat wil zeggen gezinnen waarin een jongere niet 
(langer) opgroeit bij zijn/haar twee biologische ouders, een groter risico lopen om 
zich te engageren in strafbaar gesteld gedrag. Aan relevantie heeft deze hypothese 
de laatste decennia alleszins niet ingeboet, integendeel. Sinds de jaren 1970 gaan in 
Vlaanderen steeds meer echtparen uit elkaar. Het aantal kinderen dat samenleeft met 
beide ouders daalde van 85% in 1990 naar 78% in 2007 (Lodewijckx, 2008). Volgens 
de laatste schattingen heeft ongeveer één kind/jongere op vier een (echt)scheidings-
ervaring meegemaakt (Corijn & Van Peer, 2013). Deze evolutie beperkt zich niet tot 
Vlaanderen. In de meeste westerse samenlevingen moet het klassieke, intacte gezin 
‘voor het leven’ steeds vaker plaatsmaken voor een ander model: een veelvoud aan 
(elkaar opvolgende) gezinsstructuren (Beck-Gernsheim, 2002). In welke mate heeft 
die groeiende diversiteit aan gezinsstructuren ook een impact op jeugddelinquent 
gedrag?

De resultaten van Europees en Noord-Amerikaans criminologisch onderzoek la-
ten op het eerste gezicht geen al te bemoedigend beeld zien. In de meerderheid van 
de studies slaagt men er niet in om de broken home-hypothese te verwerpen: jonge-
ren die opgroeien in zogenaamde ‘niet-intacte’ gezinnen hebben gemiddeld gezien 
een grotere kans om betrokken te raken in jeugddelinquent gedrag dan jongeren uit 
een klassiek gezin met twee getrouwde en/of samenwonende biologische ouders 
(Demuth & Brown, 2004; J. Junger-Tas et al., 2010; Kierkus & Hewitt, 2009; Price 
& Kunz, 2003; Rebellon, 2002). Een belangrijke tekortkoming in vele studies, en 
dan vooral in de Europese, is dat te weinig rekening wordt gehouden met de grote 
diversiteit aan gezinsvormen binnen die categorie van niet-intacte gezinnen. Men 
groepeert in de analyses vaak alle gezinsvormen die afwijken van het burgerlijke 
gezinsideaal, zonder bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen eenouder- en 
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stiefgezinnen. Dat verhindert meer genuanceerde en precieze uitspraken over de 
link tussen gezinsstructuur en delinquent gedrag. Een andere kwestie die weinig 
aandacht krijgt is de volgende: zijn er verschillen in de impact van de gezinsstruc-
tuur op het delinquent gedrag van jongens versus meisjes? Deze vraag is relevant, 
aangezien de zogenaamde gender gap, oftewel het feit dat jongens meer jeugd-
delinquent gedrag plegen dan meisjes, een van de meest robuuste bevindingen is 
in internationaal criminologisch onderzoek (Kruttschnitt, 2013). In deze bijdrage 
willen we tegemoetkomen aan deze lacunes. We gaan meer specifi ek na of er sub-
stantiële verschillen bestaan in het zelfgerapporteerd delinquent gedrag van jongens 
en meisjes naargelang zij in intacte gezinnen, eenoudergezinnen of stiefgezinnen 
opgroeien.

De broken home-hypothese impliceert niet dat intacte gezinnen steeds brave 
jongeren zouden voortbrengen, en al evenmin dat opgroeien in een alternatieve 
gezinsvorm automatisch zou leiden tot het plegen van strafbaar gedrag. Er zijn 
tussenliggende processen aan het werk die ertoe leiden dat jongeren uit bepaalde 
gezinstypes gemiddeld gezien meer delinquent gedrag rapporteren. Eerdere studies 
hebben aangetoond dat de hogere prevalentie van delinquent gedrag onder jongeren 
in niet-intacte gezinnen toe te schrijven is aan lagere niveaus van ouderlijke controle 
en ondersteuning (Demuth & Brown, 2004; Leiber et al., 2009; Mack et al., 2007; 
Sokol-Katz et al., 1997). Andere studies hebben aangetoond dat de familiestructuur 
ook een impact heeft op twee andere bekende correlaten van jeugddelinquentie: de-
linquente vrienden en de manier waarop jongeren hun vrije tijd spenderen (Kim et 
al., 1999; Matsueda & Heimer, 1987; Rebellon, 2002). In deze bijdrage gaan we dan 
ook na in welke mate deze variabelen eventuele verschillen in het zelfgerapporteerd 
delinquent gedrag van jongens en meisjes uit verschillende gezinstypes kunnen ver-
klaren.

2.  De link tussen familiestructuur en jeugddelinquent gedrag in 
criminologisch onderzoek

Het is een vrij robuuste bevinding in criminologisch onderzoek dat jongeren uit niet-
intacte gezinnen een grotere betrokkenheid in verschillende vormen van strafbaar 
gedrag rapporteren, gaande van lichte en ernstige vormen van vermogenscriminaliteit 
tot druggebruik en interpersoonlijk geweld (Demuth & Brown, 2004; Junger-Tas et al., 
2010; Kierkus & Hewitt, 2009; Price & Kunz, 2003; Rebellon, 2002). Achter het label 
‘niet-intact’ gaat echter een grote diversiteit aan gezinsvormen schuil. Zo kan een on-
derscheid gemaakt worden tussen eenoudergezinnen (biologische vader of moeder), 
stiefgezinnen (biologische vader of moeder met andere partner), adoptiegezinnen en 
gezinnen waar de grootouders of andere familieleden de kinderen opvoeden. In de 
meeste onderzoeken zijn evenwel niet genoeg jongeren uit elk gezinstype in de steek-
proef vertegenwoordigd, waardoor in de analyses hoogstens een ruw onderscheid 
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gemaakt wordt tussen intacte en niet-intacte gezinnen. In een aantal grootschalige 
Noord-Amerikaanse onderzoeken, waarin wel een gedetailleerdere typologie werd ge-
hanteerd, komt men niettegenstaande kleine en occasionele onderlinge verschillen 
meestal tot de conclusie dat zowel in eenoudergezinnen als stiefgezinnen de preva-
lentie van delinquent gedrag hoger ligt dan in intacte gezinnen (Apel & Kaukinen, 
2008; Demuth & Brown, 2004; Kierkus & Hewitt, 2009). Uit het onderzoek van Apel 
&  Kaukinen (2008) blijkt bovendien dat er binnen de categorie van niet-intacte ge-
zinnen nog grote verschillen bestaan tussen verschillende gezinstypes wat betreft de 
prevalentie van delinquent gedrag. Zo lag deze prevalentie bijvoorbeeld veel lager bij 
jongeren die opgroeiden bij grootouders of andere familieleden dan bij jongeren die 
opgroeiden in eenouder- of stiefgezinnen (gelijkaardige bevindingen werden gerap-
porteerd in Haas, 2004). Resultaten uit Noord-Amerikaanse studies kunnen evenwel 
niet zomaar gegeneraliseerd worden naar een Europese context. Niet alleen zijn er 
substantiële verschillen in de bredere institutionele en sociaaleconomische context 
waarbinnen het familieleven zich afspeelt, maar ook in de etnische samenstelling van 
de populatie.

Zoals we in de inleiding reeds stelden, is er over de differentiële impact van ge-
zinsstructuur op delinquent gedrag naargelang geslacht weinig geweten. In de mees-
te studies wordt niet specifi ek gekeken naar eventuele verschillen tussen jongens en 
meisjes in verschillende gezinstypes. Gebeurt dit wel, dan hanteert men ofwel het 
eerder besproken ruwe onderscheid tussen intacte en niet-intacte gezinnen, ofwel tus-
sen tweeoudergezinnen (waartoe dan ook de stiefgezinnen worden gerekend) en een-
oudergezinnen (Bachman & Peralta, 2002; Sokol-Katz et al., 1997). Dat is ook het geval 
in de meeste Europese studies, op basis waarvan, aldus een recente review, enkel bij 
jongens gesproken kan worden over een consistente link tussen het opgroeien in een 
eenoudergezin en een grotere betrokkenheid in jeugddelinquent gedrag (zie Wong et 
al., 2010). Dat de bevindingen over de link tussen gezinsstructuur en delinquent gedrag 
bij meisjes veel minder eenduidig zijn, kan mogelijk verklaard worden door het feit 
dat binnen de categorie van de tweeoudergezinnen zelden een onderscheid gemaakt 
wordt tussen stiefgezinnen en gezinnen bestaande uit twee biologische ouders. De 
resultaten van een zeer recente Vlaamse studie over dit onderwerp suggereren dat bij 
meisjes het risico op delinquent gedrag vooral hoger ligt in stiefgezinnen, eerder dan 
in eenoudergezinnen (Vanassche et al., 2014). Andere Europese studies waarin wordt 
nagegaan of de link tussen gezinsstructuur en jeugddelinquent gedrag verschilt naarge-
lang geslacht, en waarbij men binnen de categorie van niet-intacte gezinnen een verder 
onderscheid maakt tussen verschillende gezinsvormen, konden we niet terugvinden. 
In een aantal recente studies bij representatieve steekproeven van adolescenten uit de 
Verenigde Staten werden geen signifi cante verschillen gevonden in de impact van de fa-
miliestructuur op het delinquent gedrag van jongens en meisjes. Zowel in stiefgezinnen 
als in eenoudergezinnen rapporteren meisjes én jongens gemiddeld gezien een hogere 
betrokkenheid in verschillende vormen van delinquent gedrag (Kierkus & Hewitt, 2009; 
Kierkus & Dougles, 2003). Over de beperkte vergelijkbaarheid van Europese en Noord-
Amerikaanse studies hadden we het eerder al.
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3.  Verklaringen voor de (differentiële) impact van familiestructuur op 
jeugddelinquentie (naargelang geslacht)

3.1 De rol van ouder-kindprocessen

Waaruit de houding van ouders tegenover het delinquent gedrag van hun kinderen ook 
mag bestaan, het is weinig waarschijnlijk dat het er een is van goedkeuring. Ouders 
functioneren doorgaans als vertegenwoordigers van de conventionele normen. Een ver-
zwakking of breuk in de relatie met de zoon of dochter kan het voor deze laatsten dan 
ook gemakkelijker maken om zich te engageren in strafbaar gesteld gedrag. Transities 
in de gezinsstructuur (scheiding, tweede huwelijk etc.) gaan gepaard met veranderin-
gen in de relaties tussen alle gezinsleden. Aanpassen vraagt tijd en kan leiden tot een 
minder intens of minder kwaliteitsvol engagement in het ouderschap gedurende een 
tijdelijke of permanente periode (Brown, 2006). Eerdere studies hebben aangetoond 
dat de hogere prevalentie van delinquent gedrag onder jongeren uit niet-intacte gezin-
nen hoofdzakelijk toe te schrijven is aan een zwakkere gehechtheid aan de ouders, en 
aan lagere niveaus van ouderlijke monitoring en controle (Demuth & Brown, 2004; 
Leiber et al., 2009; Mack et al., 2007; Sokol-Katz et al., 1997).

Verder blijkt uit een recente meta-analyse van maar liefst 119 studies naar de 
relatie tussen ouderschap en delinquentie dat ouderschap ook een genderspecifi eke 
component bevat (Hoeve et al., 2009). Zo zijn de preventieve effecten van ouder-
lijke opvolging en ondersteuning doorgaans sterker wanneer ouder en kind hetzelfde 
geslacht hebben. Met andere woorden, vaders hebben meer impact op hun zonen 
en moeders meer op hun dochters. Dit heeft implicaties voor jongeren uit gebroken 
gezinnen, aangezien zowel meisjes als jongens na een scheiding gemiddeld gezien 
nog altijd vaker bij de moeder terechtkomen (Corijn & Van Peer, 2013). Zou dit kun-
nen verklaren waarom in sommige studies werd vastgesteld dat het vooral jongens 
zijn die in eenoudergezinnen meer delinquent gedrag rapporteren, daar waar de va-
derfi guur na de relatiebreuk doorgaans een minder prominente rol speelt (Wong et 
al., 2010)? In de studie van Vanassche et al. (2014) waren de verschillen in frequent/
ernstig daderschap tussen jongens uit eenoudergezinnen en jongens uit andere ge-
zinsvormen inderdaad niet langer signifi cant wanneer gecontroleerd werd voor de 
kwaliteit van de relatie met de vader. De afwezigheid van een mannelijk rolmodel in 
gezinnen met alleenstaande moeders heeft dus mogelijk een criminogeen effect voor 
jongens, maar niet voor meisjes. Hoe zit het met ouder-kindrelaties in stiefgezinnen? 
In psychologisch onderzoek werd vastgesteld dat een goede relatie met een onder-
steunende stiefvader eerder een reducerend effect heeft op het antisociaal gedrag 
van jongens dan op het antisociaal gedrag van meisjes (Amato, 2001; Hetherington, 
1993). Bovendien blijkt dat de kans op confl icten hoger ligt in stiefgezinnen dan in 
andere gezinstypes, en dan vooral de kans op confl icten tussen stiefdochters en stief-
ouders (Hetherington et al., 1998; Turunen, 2013). Het is niet onwaarschijnlijk dat 
dergelijke confl icten ook gevolgen hebben voor de relatie met de biologische ouder. 
Dat meisjes uit stiefgezinnen in vergelijking met meisjes uit andere gezinsvormen 
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een groter risico liepen om zich te engageren in delinquent gedrag, werd in de studie 
van Vanassche et al. (2014) deels verklaard door de lagere kwaliteit van de relatie 
met de moeder.

3.2 De rol van delinquente vrienden en ongestructureerde activiteiten

Tijdens de adolescentie gaan jongeren doorgaans minder tijd spenderen met hun ou-
ders en worden ze autonomer. De directe ouderlijke monitoring en controle van hun 
gedrag is daardoor waarschijnlijk beperkt. Onderzoek heeft aangetoond dat de impact 
van de gezinsstructuur op jeugddelinquent gedrag deels toe te schrijven is aan het feit 
dat jongeren uit gebroken gezinnen vaker gewag maken van een ongestructureerd vrije-
tijdspatroon, en gemiddeld gezien ook vaker associaties met delinquente vrienden rap-
porteren (Kim et al., 1999; Matsueda & Heimer, 1987; Rebellon, 2002; Apel &  Kaukinen, 
2008). Inderdaad, familiale processen hebben een invloed op de manier waarop en 
de personen met wie jongeren hun vrije tijd spenderen (Pauwels &  Svensson, 2009). 
Een slechte thuissituatie, al dan niet gecombineerd met een verminderde ouderlijke 
ondersteuning en controle, kan er niet alleen voor zorgen dat jongeren meer tijd bui-
tenshuis spenderen, maar ook dat ze meer tijd met (delinquente) vrienden doorbren-
gen ( Rebellon, 2002). Volgens social learning theories leren jongeren delinquent gedrag 
en de bijbehorende overtuigingen in de eerste plaats van signifi cante anderen in hun 
omgeving zoals peers (via sociale processen zoals imitatie, positieve bekrachtiging etc.) 
(Akers, 1977; Sutherland, 1947). Vrienden hoeven evenwel niet altijd zelf delinquent 
gedrag gesteld te hebben om een ‘slechte’ invloed uit te oefenen. Recente studies heb-
ben aangetoond dat jongeren het delinquente gedrag van hun vrienden vaak overschat-
ten, en dat er gedeeltelijk sprake is van projectie, waarbij jongeren hun eigen delin-
quent gedrag ook aan anderen toeschrijven (Weerman, 2011; Young et al., 2014). Deze 
bevindingen kunnen geïnterpreteerd worden als bevestiging voor het bestaan van een 
fenomeen dat de Amerikaanse criminoloog David Matza reeds in de jaren 1960 obser-
veerde: “commitment to delinquency is a misconception – fi rst of delinquents and later 
of the sociologists who study them. Instead, there is a shared system of misunderstan-
dings, based on miscues, which leads delinquents to believe that all others situated in 
their company are committed to their misdeeds” (Matza, 1964: 59). Volgens hem ver-
hinderen angst en onzekerheid over status in jongerengroepen vaak dat de vermeende 
‘stoerheid’ van delinquent gedrag openlijk aan de kaak wordt gesteld. Mogelijk worden 
sommige jongeren als gevolg van een minder stabiele gezinssituatie vatbaarder voor 
dergelijke misunderstandings en gaan zij een grotere druk ervaren om te voldoen aan 
de vermeende verwachtingen van de vriendengroep.

Dat een ongeorganiseerd en ongestructureerd vrijetijdspatroon geassocieerd wordt 
met delinquent gedrag kan ten slotte verklaard worden door de routine activities the-
ory (Cohen & Felson, 1979) en de lifestyle exposure theory (Hindelang, 1978). Binnen 
deze theorieën verschuift men de aandacht voor kenmerken eigen aan de dader naar 
kenmerken van plaatsen en situaties die de gelegenheid en/of verleiding tot delin-
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quentie vergroten. Ongestructureerde activiteiten (uitgaan, rondhangen etc.) vinden 
meestal plaats waar er minder toezicht is (bijvoorbeeld van ouders, leerkrachten etc.) 
en waar meer geschikte ‘doelwitten’ voor diefstal, vandalisme of geweld aanwezig zijn 
(bijvoorbeeld winkelcentra, treinstations, discotheken). In lijn met eerder onderzoek 
verwachten we geen substantiële genderverschillen in de link tussen het hebben van 
delinquente vrienden, deelname aan ongestructureerde activiteiten en zelfgerappor-
teerd delinquent gedrag (Junger-Tas et al., 2004; Wong et al., 2010).

4. Deze studie

Deze studie wil een antwoord bieden op de volgende onderzoeksvragen:
(1) Zijn er substantiële verschillen in het zelfgerapporteerd delinquent gedrag van 

jongens en meisjes naargelang zij in intacte gezinnen, eenoudergezinnen of stief-
gezinnen opgroeien?

(2) Welke tussenliggende processen kunnen een eventuele link tussen gezinstype en 
delinquentie verklaren?

(3) In welke mate zijn deze processen dezelfde voor jongens en meisjes?

Meer specifi ek gaan we in deze studie de invloed van de volgende drie tussenliggende 
processen na: ouderlijke opvolging, interacties met delinquente vrienden en het spen-
deren van de vrije tijd in ongestructureerde activiteiten. Om verschillende redenen 
werd beslist om te focussen op een specifi ek type van delinquent gedrag, eerder dan te 
kijken naar delinquentie in het algemeen. Eerdere studies hebben aangetoond dat de 
sterkte van de associatie tussen familiestructuur en delinquentie kan variëren naarge-
lang het type delinquent gedrag (Rebellon, 2002; Wells & Rankin, 1991). Daarenboven 
heeft een recente meta-analyse aangetoond dat ook de invloed van ouderschapsvari-
abelen, zoals ouderlijke opvolging, kan verschillen naargelang het over overt (bv. ge-
weld) dan wel covert (bv. winkeldiefstal) delinquent gedrag gaat (Hoeve et al., 2009). 
We kozen ervoor om te focussen op de laatste categorie, en meer specifi ek op eigen-
domsdelicten zoals vandalisme en diefstal. Deze gedragingen zijn voor vele jongeren 
een vorm van leeftijdsgebonden, niet-persisterend delinquent gedrag (Moffi tt & Caspi, 
2001). Grootschalige surveys zoals de JOP-schoolmonitor zijn vooral geschikt om dit 
type van delinquent gedrag te bevragen. De onderzoeksvragen beantwoorden we door 
een aantal specifi eke hypothesen te testen. Op basis van de literatuurstudie werden de 
volgende hypothesen geselecteerd:

H1a: De kans dat jongens eigendomsdelicten rapporteren is groter wanneer ze in eenouderge-
zinnen opgroeien dan wanneer ze in intacte gezinnen of stiefgezinnen opgroeien.

H1b: De kans dat meisjes eigendomsdelicten rapporteren is groter wanneer ze in stiefgezinnen 
opgroeien dan wanneer ze in intacte gezinnen of eenoudergezinnen opgroeien.

H2a: De kans dat jongens en meisjes eigendomsdelicten rapporteren wordt groter naarmate ze 
minder opvolging door vader en moeder ervaren.
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H2b: De link tussen gezinstype en eigendomsdelinquentie zal deels gemedieerd worden door 
ouderlijke opvolging.

H2c: Opvolging door de ouder van hetzelfde geslacht zal een grotere invloed hebben op de 
prevalentie van eigendomsdelinquentie dan opvolging door de ouder van het andere geslacht.

H3a: De kans dat jongens en meisjes eigendomsdelicten rapporteren zal groter worden naar-
mate ze meer delinquente vrienden hebben en een groter deel van hun vrije tijd spenderen in 
ongestructureerde activiteiten.

H3b: De link tussen gezinstype en eigendomsdelinquentie zal zowel voor jongens als voor 
meisjes gemedieerd worden door het hebben van delinquente vrienden en het engagement in 
ongestructureerde activiteiten.

Ouder-kind processen

Opvolging vader
Opvolging moeder

Familietype

Tweeoudergezin
Alleenstaande ouder
Stiefgezin

Levensstijl

Ongestructureerde routines
Delinquente vrienden

Eigendomsdelinquentie

Geslacht

Controle

Leeftijd
Onderwijsvorm
Relatieve deprivatie

 Figuur 1. Conceptueel model.

5. Data en methoden

5.1 Steekproef

De data die we gebruiken zijn afkomstig van de JOP-schoolmonitor 2013 en werden 
afgenomen bij een representatieve steekproef van scholieren uit secundaire scholen 
in Vlaanderen. De gestratifi ceerde steekproef bevat 67 scholen (responsgraad van 
54,7%).72 Binnen elke school werden at random klassen geselecteerd aan de hand van 

72.  Om de representativiteit te maximaliseren werd de steekproef gestratifi ceerd naargelang onderwijsnet, het 
aanbod van graden en het aanbod van onderwijsvormen. Scholen die buitengewoon secundair onderwijs (buso) 
of deeltijds beroepsonderwijs (dbso) aanbieden werden niet opgenomen in het steekproefkader. Indien een school 
weigerde deel te nemen, werd een school met gelijkaardige steekproefkenmerken uit een tweede steekproef gecontac-
teerd, en indien nodig uit een derde steekproef.
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twee criteria: leerjaar en onderwijsvorm. In totaal werden 4135 studenten uit de eerste, 
de tweede en de derde graad bevraagd. De responsgraad ligt bijzonder hoog (89,2%). 
In onze analyses beperkten we ons tot de data die verzameld werden bij de jongeren 
uit de tweede en de derde graad (N = 2979). Zij vulden een aparte en uitgebreidere 
vragenlijst in dan de jongeren uit de eerste graad. Een verdere selectie van jongeren 
werd gemaakt op basis van de volgende criteria:
(1) in een huishouden wonen waar ten minste één biologische ouder aanwezig is;
(2) voldoende informatie gerapporteerd hebben om het type huishouden te kunnen 

bepalen (intact gezin, stiefgezin of eenoudergezin). Jongeren die verbleven in in-
stellingen, bij adoptieouders, bij familie, of die in een systeem van co-ouderschap 
zaten, werden niet mee opgenomen. Het aantal jongeren in elk van deze catego-
rieën was te klein om aparte analyses uit te kunnen voeren.

Zo kwamen we uit bij een steekproef van 2746 jongeren, meer bepaald 1440 jongens en 
1305 meisjes.73 Om de representativiteit te verhogen werd de steekproef gewogen voor 
non-respons aan de hand van de volgende hulpvariabelen: geslacht, onderwijsvorm 
en onderwijsnet. Een beschrijving van de samenstelling van de ongewogen steekproef, 
alsook van alle variabelen die gebruikt werden in de analyses, is te vinden in tabel 1.

5.2 Variabelen

5.2.1 Onafhankelijke variabele: gezinstype

We classifi ceerden de huishoudens van de jongeren in drie categorieën: intacte gezin-
nen, eenoudergezinnen en stiefgezinnen. Jongeren uit intacte gezinnen (N = 2033) 
gaven aan dat ze bij hun beide ouders woonden en hadden nog geen scheiding mee-
gemaakt. Jongeren die in niet-intacte gezinstypes woonden (N = 712) hadden in de 
overgrote meerderheid van de gevallen (86,8%) een scheiding meegemaakt. Tachtig 
jongeren hadden hun vader nooit gekend (of deze was reeds overleden), terwijl slechts 
19 jongeren hun moeder nooit hadden gekend (of deze was reeds overleden). De 
jongeren die het grootste deel van de tijd in een eenoudergezin (N = 433) woonden, 
deden dat in 82,9% van de gevallen bij een alleenstaande moeder (N = 359). Het 
aantal jongeren bij een alleenstaande vader (N = 74) was te klein om als een aparte 
categorie in de analyses op te nemen. De jongeren die het grootste deel van de tijd in 
een stiefgezin doorbrachten (N = 280), deden dat in 86,8% van de gevallen bij een 
biologische moeder en haar nieuwe partner (N = 243). Het aantal stiefgezinnen met 
een biologische vader was te klein (N = 37) om als aparte categorie in de analyses op 
te nemen.

73.  Van één persoon konden we het geslacht niet achterhalen.
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5.2.2 Afhankelijke variabele: eigendomsdelinquentie

Onze afhankelijke variabele, eigendomsdelinquentie, werd gemeten op basis van een 
schaal met vier items. Aan de respondenten werd gevraagd of ze de voorbije twaalf 
maanden weleens:
(1) opzettelijk iets beschadigd hadden op straat, op school, of op een andere openbare 

plaats;
(2) iets gestolen hadden dat minder dan 5 euro waard was (bv. snoep);
(3) iets gestolen hadden dat meer dan 5 euro waard was (bv. kledij);
(4) ergens ingebroken hadden met de bedoeling iets waardevols mee te nemen.

De respondenten konden antwoorden op een vijfpuntenschaal gaande van ‘nooit’ tot 
‘meer dan drie keer’. Om redenen van vergelijkbaarheid volgen we dezelfde strategie 
die Vanassche en collega’s (2014) in een gelijkaardige Vlaamse studie gevolgd hebben 
om tot een maat voor delinquentie te komen. In de eerste plaats toonde een factorana-
lyse aan dat het item over inbraak een ‘buitenbeentje’ is. Het item hangt veel minder 
sterk samen met de andere drie items (vandalisme, kleine diefstal en grote diefstal). 
Inbraak, waarvan de prevalentie zeer laag lag in onze steekproef, werd beschouwd als 
een ‘ernstig’ delict. De drie ‘minder ernstige’ delicten werden samengenomen in een 
gesommeerde frequentieschaal, met een minimumscore van 0 (geen enkel delict gerap-
porteerd) en een maximumscore van 12 (elk van de drie delicten ‘meer dan drie keer’ 
gepleegd het voorbije jaar). Net zoals Vanassche en collega’s deelden we de responden-
ten op in drie verschillende groepen. De grootste groep van respondenten rapporteerde 
geen enkele betrokkenheid bij een van de vier delicten. Zij werden ingedeeld bij de 
categorie ‘geen delinquentie’. De tweede groep, ‘frequent/ernstig delinquent’, bestond 
uit alle respondenten die meer dan 3 scoorden op de gesommeerde frequentieschaal 
van niet-ernstige delicten74 en/of minstens één keer betrokken waren geweest bij een 
inbraak. De derde categorie, ‘occasioneel delinquent’, bevatte alle overige responden-
ten (niet betrokken geweest bij een inbraak het voorbije jaar, en een score van 1 tot 3 
op de schaal van niet-ernstige delicten).

5.2.3 Mediërende variabelen

In onze analyses houden we rekening met twee groepen van variabelen die de impact 
van familiestructuur op delinquent gedrag kunnen mediëren. Ten eerste zijn er een 
aantal variabelen die onder de noemer ouder-kinddynamieken gevat kunnen worden. 
Meer specifi ek kijken we hier naar de gepercipieerde opvolging door de ouders. Er 
werd gepeild naar ouderlijke opvolging door de jongere telkens vier stellingen voor 

74.  Dit komt overeen met het 90e percentiel. Er is daarnaast ook een meer inhoudelijke reden om de score 3 als 
cut-off te gebruiken. Iemand die bijvoorbeeld aangeeft dat hij/zij een van de delicten ‘meer dan drie keer’ gepleegd 
heeft het voorbije jaar, komt zo automatisch in de ‘frequent/ernstig’-groep terecht. Ook mensen die het voorbije jaar 
verscheidene delicten meer dan één keer hebben gepleegd, komen automatisch in de categorie ‘frequent/ernstig’ 
terecht.
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te leggen, eerst over de opvolging door de vader of de persoon die de jongere als zijn 
vader beschouwt (bv. ‘Mijn vader weet waar ik naartoe ga als ik uitga’), dan over de 
opvolging door de moeder of de persoon die de jongere als zijn moeder beschouwt (bv. 
‘Mijn moeder weet wat ik doe in mijn vrije tijd’). Er kon geantwoord worden via een 
vijfpuntenschaal, gaande van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Op basis daarvan werden dan twee 
gesommeerde schalen aangemaakt met waarden die telkens oplopen van 4 tot 20. Hoe 
hoger de score op deze schalen, hoe sterker de gepercipieerde opvolging door vader of 
moeder. De betrouwbaarheid van de schalen was goed, zowel bij de jongens ( = 0,86 
voor opvolging moeder en  = 0,87 voor opvolging vader) als bij de meisjes ( = 0,87 
voor opvolging moeder en  = 0,88 voor opvolging vader).

Een tweede groep van variabelen die we opnemen in de analyses wordt soms gevat 
onder de noemer lifestylevariabelen. Meer specifi ek bevroegen we de respondenten 
over de mate waarin ze hun vrije tijd besteden aan ongestructureerde activiteiten en 
over de mate waarin vrienden weleens delinquent gedrag stellen. Met betrekking tot 
het eerste konden respondenten aangeven in welke mate ze hun vrije tijd weleens aan 
de volgende activiteiten besteden: ‘Vrienden ontmoeten op straat, op pleinen, in de 
stad’ en ‘Naar een fuif, discotheek, club of feestje gaan’. Er kon geantwoord worden 
via een zespuntenschaal, gaande van ‘nooit’ tot ‘elke dag’. De twee items werden sa-
mengenomen in een index gaande van 2 tot 12, waarbij hogere waarden wijzen op een 
groter engagement in niet-gestructureerde activiteiten. Om te weten te komen in welke 
mate vrienden weleens delinquent gedrag stelden, werden drie vragen voorgelegd (bv. 
‘Hoeveel van jouw vrienden hebben het laatste jaar weleens ongemerkt iets uit een 
winkel meegenomen?’). Er kon geantwoord worden op een vierpuntenschaal, gaande 
van ‘nooit’ tot ‘allemaal’. De drie items werden samengenomen in een index gaande 
van 3 tot 12, waarbij hogere waarden wijzen op een hoger aantal delinquente vrienden. 
Deze schaal was enorm rechtsscheef verdeeld en had enkele extreme waarden die in 
de analyses invloedrijke outliers bleken te zijn. De hoogste schaalwaarden (10-11-12) 
werden daarom afgeknot en kregen de maximumscore 9.

5.2.4 Controlevariabelen

Tot slot nemen we ook nog de volgende controlevariabelen mee op in de analyses: 
leeftijd, onderwijsvorm (aso/kso, tso en bso75) en relatieve deprivatie. Om dit laatste te 
kunnen meten werd aan de respondenten gevraagd om op een zespuntenschaal, gaan-
de van ‘zeer moeilijk’ tot ‘zeer gemakkelijk’, aan te geven in welke mate hun gezin kan 
rondkomen met het beschikbare inkomen. De eerste drie antwoordcategorieën (zeer 
moeilijk, moeilijk en eerder moeilijk) werden vanwege het lage aantal respondenten 
samengenomen.

75.  Aso: algemeen secundair onderwijs, kso: kunstsecundair onderwijs, tso: technisch secundair onderwijs, 
bso: beroepssecundair onderwijs.
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Tabel 1. Beschrijving steekproef: tweede en derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen (N = 2746).

Geslacht

Jongens N = 1440 52,4%

Meisjes N = 1305 47,5%

Gezinsvorm

Twee ouders N = 2033 74%

Eén ouder N = 433 18,2%

Stiefgezin N = 280 10,2%

Onderwijsvorm

Aso/kso N = 1128 41,1%

Tso N = 900 32,8%

Bso N = 718 26,1%

Financiële situatie

Moeilijk N = 302 11%

Eerder gemakkelijk N = 542 19,7%

Gemakkelijk N = 1211 44,1%

Zeer gemakkelijk N = 602 21,9%

Leeftijd Gem: 16,87 SD: 1,39 Min: 15 Max: 20

Gepercipieerde opvolging vader Gem: 15,07 SD: 4,02 Min: 4 Max: 20

Gepercipieerde opvolging moeder Gem: 16,82 SD: 3,21 Min: 4 Max: 20

Ongestructureerde activiteiten Gem: 6,28 SD: 2,21 Min: 2 Max: 12

Delinquente vrienden Gem: 4,08 SD: 1,29 Min: 3 Max: 9

Eigendomsdelicten voorbije jaar

Geen N = 1751 65,2%

Occasioneel N = 610 22,7%

Frequent/ernstig N = 323 12,1%

5.3 Analyseplan

In eerste instantie zullen we, zowel voor jongens als voor meisjes, de bivariate samen-
hang verkennen tussen gezinsstructuur enerzijds en de mediërende en afhankelijke vari-
abelen uit ons conceptueel model anderzijds: eigendomsdelinquentie (via een ²-toets), 
ouderlijke opvolging, het hebben van delinquente vrienden en het engagement in onge-
structureerde activiteiten (via univariate ANOVA’s en post-hoctesten). Vervolgens maken 
we gebruik van een multinomiale logistische regressieanalyse om de kans te onderzoe-
ken dat jongeren ‘occasioneel’ of ‘ernstig/frequent’ eigendomsdelicten hebben gepleegd 
het voorbije jaar. Daarbij wordt ‘geen delinquentie’ als referentiecategorie gekozen en 
worden de categorieën 'occasioneel’ en ‘ernstig/frequent’ daar telkens tegen afgezet om 
de verschillen na te gaan. We presenteren aparte regressiemodellen voor meisjes en voor 
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jongens.76 Zowel voor jongens als voor meisjes toetsen we vier verschillende modellen, 
die elk overeenkomen met een bepaalde set van hypothesen. In een eerste model kijken 
we enkel naar de impact van gezinsstructuur (hypothese 1a en 1b). In een tweede model 
voegen we gepercipieerde opvolging door vader en moeder toe (hypothese 2a, 2b en 2c). 
In een derde model voegen we de variabelen ‘delinquente vrienden’ en ‘ongestructu-
reerde activiteiten’ toe (hypothese 3a en 3b). In het laatste model voegen we ten slotte 
de controlevariabelen toe (listwise verwijdering van ontbrekende waarden).

Alvorens we overgaan tot een bespreking van de resultaten, verdient nog een me-
thodologische kwestie onze aandacht. Onze respondenten werden namelijk niet vol-
ledig onafhankelijk van elkaar geselecteerd – een basisassumptie van de meeste sta-
tistische analysetechnieken – maar in clusters van klassen en scholen. Bijkomende 
analyses toonden echter aan dat het clustereffect zo miniem was dat het veilig gene-
geerd kon worden. Alle multinomiale analyses werden uitgevoerd met behulp van het 
nnet-pakket in R (Venables, 2002). Om effecten van parameters te visualiseren werd 
gebruikgemaakt van het effects-pakket in R (Fox & Hong, 2009).

6. Resultaten

6.1 Bivariate analyses

De resultaten van de bivariate analyses worden gedetailleerd gepresenteerd in de tabel-
len 4 en 5 (zie appendix). We beperken ons hier tot een bespreking van de belangrijkste 
bevindingen. De proportie jongens die ‘ernstige/frequente’ eigendomsdelinquentie rap-
porteert, ligt zowel in eenoudergezinnen (19,2%) als stiefgezinnen (18,6%) hoger dan in 
intacte gezinnen (14,3%). De proportie jongens die ‘occasioneel’ eigendomsdelinquentie 
rapporteert, ligt ongeveer even hoog in de verschillende gezinstypes (24,7% in intacte ge-
zinnen, 24% in eenoudergezinnen en 24,8% in stiefgezinnen). Het verband tussen gezins-
type en delinquentie blijkt bij jongens echter niet signifi cant te zijn (X² = 4,659; df = 2; 
n.s.). Zowel de proportie meisjes die ‘occasioneel’ als ‘ernstig/frequent’ delinquent gedrag 
rapporteert, ligt hoger in stiefgezinnen (respectievelijk 26,7% en 16,3%) dan in eenouder-
gezinnen (23,6% en 6,9%) en intacte gezinnen (19,3% en 7,2%). Bij meisjes is dit ver-
band tussen gezinstype en delinquentie wel signifi cant (X² = 25,855; df = 2; p < 0,001).

Zowel bij jongens als bij meisjes is de gepercipieerde opvolging door de vader 
substantieel hoger in intacte gezinnen dan in stiefgezinnen en eenoudergezinnen 
(F = 62,27; p < 0,001 voor jongens en F = 114,28; p < 0,001). De verschillen in geper-
cipieerde opvolging door de moeder naargelang gezinstype zijn signifi cant, maar nogal 
klein (F = 6,442; p < 0,001 voor jongens en F = 12,581; p < 0,001 voor meisjes). Dat 
is logisch, aangezien jongeren in eenoudergezinnen en stiefgezinnen overwegend bij 
hun moeder terechtkomen.

76.  Deze zijn gemakkelijker te interpreteren dan een gezamenlijk model met verschillende interactie-effecten 
(zeker in een multinomiale logistische regressie).
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Bij jongens zijn er geen signifi cante verschillen in associaties met delinquente vrienden 
(F = 0,211; n.s.) en engagement in ongestructureerde activiteiten (F = 1,087; n.s.) 
naargelang gezinstype. Bij meisjes heeft de gezinsstructuur een kleine, maar signifi -
cante impact op deze variabelen. Meisjes in intacte gezinnen hebben gemiddeld gezien 
iets minder delinquente vrienden dan meisjes uit stiefgezinnen en eenoudergezinnen 
(F = 5,787; p < 0,001). Meisjes in intacte gezinnen en stiefgezinnen spenderen gemid-
deld iets meer tijd in ongestructureerde activiteiten dan meisjes in eenoudergezinnen, 
maar de verschillen zijn opnieuw zeer klein (F = 3,063; p < 0,05).

6.2 Multivariate analyses

In tabel 2 en tabel 3 worden de resultaten van de multinomiale logistische regressie 
gepresenteerd. In model 1 gaan we het effect van gezinstype op eigendomsdelinquentie 
na. Bij meisjes ligt zowel de kans om ‘occasioneel’ als ‘ernstig/frequent’, eerder dan 
‘geen’ eigendomsdelinquentie te rapporteren signifi cant hoger in stiefgezinnen dan in 
intacte gezinnen. Er worden geen verschillen gevonden tussen eenoudergezinnen en 
intacte gezinnen. Hypothese 1b wordt ondersteund door onze data. Voor jongens is er 
geen signifi cant effect van gezinstype op zelfgerapporteerde eigendomsdelinquentie. 
Hypothese 1a wordt niet ondersteund door de data.

In model 2 gaan we de impact van gepercipieerde ouderlijke opvolging na. Bij meis-
jes gaat zowel de kans op het rapporteren van ‘ernstige/frequente’ als ‘occasionele’ 
eigendomsdelinquentie versus ‘geen’ eigendomsdelinquentie naar beneden naarmate 
meer opvolging door vader en moeder wordt ervaren (ondersteuning voor hypothese 
2a). Bij jongens verkleint enkel de kans om ‘ernstige/frequente’ eigendomsdelinquentie 
te rapporteren naargelang meer ouderlijke opvolging wordt ervaren. Voor hypothese 2c 
(‘Opvolging door de ouder van hetzelfde geslacht is belangrijker’) wordt voorlopig 
geen ondersteuning gevonden. Wanneer rekening wordt gehouden met individuele ver-
schillen in ouderlijke opvolging, verkleint het effect van gezinsstructuur op het delin-
quent gedrag van meisjes. Aangezien kansenverhoudingen (odds ratio’s) altijd deels de 
onverklaarde variantie in een model refl ecteren, is het moeilijk om hun effectgroottes 
zomaar te vergelijken tussen modellen met verschillende variabelen (zie Mood, 2010). 
Het is daarom moeilijk om uitspraken te doen over de precieze mate waarin de hogere 
kans op delinquent gedrag bij meisjes uit stiefgezinnen nu te wijten is aan een lagere 
gepercipieerde ouderlijke opvolging (hypothese 2b).

In model 3 wordt bijkomstig rekening gehouden met delinquente vrienden en onge-
structureerde activiteiten. Zoals verwacht op basis van theoretische inzichten en eerder 
onderzoek stijgt zowel voor jongens als voor meisjes de kans op het rapporteren van 
‘occasionele’ en ‘ernstige/frequente’ eigendomsdelinquentie versus ‘geen’ eigendoms-
delinquentie naarmate ze meer delinquente vrienden hebben en naarmate ze meer 
vrije tijd spenderen in ongestructureerde activiteiten (ondersteuning hypothese 3a). De 
hogere kans voor meisjes in stiefgezinnen om delinquent gedrag te rapporteren blijkt 
niet langer signifi cant te zijn nu rekening wordt gehouden met individuele verschillen 



108  |  Diversiteit in gezinsstructuur en de link met delinquent gedrag

Ta
be

l 3
. 

 Ka
ns

en
ve

rh
ou

di
ng

 (e
b ) 

vo
or

 jo
ng

en
s 

om
 re

sp
ec

tie
ve

lij
k 

‘o
cc

as
io

ne
el

’ o
f ‘

er
ns

tig
/fr

eq
ue

nt
’ v

er
su

s 
‘g

ee
n’

 e
ig

en
do

m
sd

el
ic

te
n 

te
 ra

pp
or

te
re

n,
 m

ul
tin

om
ia

le
 

re
gr

es
si

ea
na

ly
se

.

M
od

el
 1

 (N
 =

 1
26

6)
M

od
el

 2
 (N

 =
 1

19
7)

M
od

el
 3

 (N
 =

 9
96

)
M

od
el

 4
 (N

 =
 9

54
)

Oc
ca

si
on

ee
l

Er
ns

tig
/

fr
eq

ue
nt

Oc
ca

si
on

ee
l

Er
ns

tig
/

fr
eq

ue
nt

Oc
ca

si
on

ee
l

Er
ns

tig
/

fr
eq

ue
nt

Oc
ca

si
on

ee
l

Er
ns

tig
/

fr
eq

ue
nt

Ee
no

ud
er

ge
zin

(R
ef

. c
at

eg
or

ie
: i

nt
ac

t g
ez

in
)

1,
05

(0
,7

4;
1,

49
)

1,
21

(0
,4

7;
1,

53
)

0,
99

(0
,6

7;
1,

45
)

0,
72

(0
,4

5;
1,

16
)

1,
02

(0
,6

5;
1,

61
)

0,
82

(0
,4

5;
1,

51
)

0,
99

(0
,6

1;
1,

61
)

0,
58

(0
,2

9;
1,

16
)

St
ie

fg
ez

in
(R

ef
. c

at
eg

or
ie

: i
nt

ac
t g

ez
in

)
1,

3
(0

,8
1;

2,
07

)
1,

51
(0

,8
9;

2,
56

)
1,

27
(0

,7
7;

2,
09

)
1,

01
(0

,5
6;

1,
84

)
1,

4
(0

,7
9;

2,
46

)
1,

14
(0

,5
2;

2,
49

)
1,

18
(0

,6
4;

2,
18

)
1,

11
(0

,4
9;

2,
5)

Op
vo

lg
in

g 
m

oe
de

r
0,

96
(0

,9
1;

1)
0,

89
**

*
(0

,8
5;

0,
94

)
1

(0
,9

4;
1,

05
)

0,
97

(0
,9

;1
,0

4)
0,

99
(0

,9
3;

1,
05

)
0,

97
(0

,9
;1

,0
4)

Op
vo

lg
in

g 
va

de
r

0,
98

(0
,9

4;
1,

02
)

0,
87

**
*

(0
,8

3;
0,

91
)

0,
99

(0
,9

4;
1,

04
)

0,
89

**
*

(0
,8

4;
0,

95
)

0,
98

(0
,9

3;
1,

04
)

0,
87

**
*

(0
,8

1;
0,

94
)

On
ge

st
ru

ct
ur

ee
rd

e 
ac

tiv
ite

ite
n

1,
17

**
*

(1
,1

;1
,2

6)
1,

34
**

*
(1

,2
1;

1,
48

)
1,

23
**

*
(1

,1
4;

1,
33

)
1,

4*
**

(1
,2

5;
1,

58
)

De
lin

qu
en

te
 v

rie
nd

en
1,

62
**

*
(1

,4
1;

1,
86

)
2,

59
**

*
(2

,1
8;

3,
07

)
1,

59
**

*
(1

,3
8;

1,
84

)
2,

59
**

*
(2

,1
7;

3,
1)

Le
ef

tij
d

0,
81

**
*

(0
,7

2;
0,

92
)

0,
9

1(
0,

77
;1

,0
8)

Ts
o

(R
ef

. c
at

eg
or

ie
: a

so
/k

so
)

1,
46

*
(1

,0
2;

2,
1)

1,
5

(0
,9

;2
,4

9)

Bs
o

(R
ef

. c
at

eg
or

ie
: a

so
/k

so
1,

18
(0

,7
6;

1,
82

)
0,

99
(0

,5
5;

1,
8)

De
pr

iv
at

ie
N,

s,
N,

s,

AI
C/

N 
(d

f)
2,

05
7 

(d
f =

 6
)

1,
97

0 
(d

f =
 1

0)
1,

71
2 

(d
f =

 1
4)

1,
69

 (d
f =

 2
6)

* 
p 

<
 0

,0
5;

 *
* 

p 
<

 0
,0

1;
 *

**
 p

 <
 0

,0
0.



Diversiteit in gezinsstructuur en de link met delinquent gedrag  |  109

in ouderlijke opvolging, delinquente vrienden én ongestructureerde activiteiten. Aan-
gezien odds ratio's uit verschillende modellen moeilijk te vergelijken zijn, kunnen we 
niet met zekerheid zeggen welke variabelen nu het sterkste mediërende effect hebben. 
Het effect van gezinstype verdwijnt enkel volledig als álle mediërende variabelen sa-
men in het model worden opgenomen (gedeeltelijke ondersteuning voor hypothese 2b 
en 3b). Ten slotte vinden we in model 3 nu ook gedeeltelijke ondersteuning voor het 
geslachtsspecifi eke effect van ouderlijke opvolging (hypothese 2c). Bij de jongens heeft 
enkel de gepercipieerde opvolging van de vader, en bij meisjes enkel de gepercipieerde 
opvolging door de moeder nog een signifi cant effect op de kansenverhouding om ‘ern-
stig/frequent’ eerder dan ‘geen’ delinquent gedrag te rapporteren.

In model 4 voegen we ten slotte enkele controlevariabelen toe. Dit verandert niets 
substantieels aan de resultaten van model 3. Zowel voor jongens als meisjes ligt de 
kans om ‘occasioneel’ versus ‘geen’ delinquent gedrag te rapporteren hoger in tso dan 
in aso/kso, en lager naarmate men ouder wordt. Er was geen signifi cante link tussen 
relatieve deprivatie en zelfgerapporteerde eigendomsdelinquentie.

6.3 Geslachtsspecifi eke resultaten?

In onze analyses, die we apart uitvoerden voor jongens en voor meisjes, vonden we 
ondersteuning voor een aantal geslachtsspecifi eke effecten van vaderlijke opvolging, 
moederlijke opvolging en gezinstype op eigendomsdelinquentie. Om na te gaan of deze 
effecten (bv. het sterkere effect van de gepercipieerde vaderlijke opvolging voor jongens) 
ook te veralgemenen zijn naar de populatie, is evenwel een formele test nodig. Daartoe 
hernemen we de analyses voor de gehele steekproef en gaan we het interactie-effect tus-
sen geslacht en elk van de eerder vermelde variabelen na. Uit deze analyses blijkt dat 
geen enkele van de interactie-effecten statistisch signifi cant is in onze steekproef. Op het 
eerste gezicht wordt dus geen ondersteuning gevonden voor het bestaan van geslachts-
specifi eke effecten van gezinstype of ouderlijke opvolging in de populatie. Het wordt 
doorgaans evenwel afgeraden om groepen in logistische modellen enkel met behulp van 
interactietermen te vergelijken omdat de coëffi ciënten in logistische modellen beïnvloed 
worden door groepsverschillen in onverklaarde variantie (en niet alleen door groepsver-
schillen in de effecten zelf) (zie Mood, 2010). Voorspelde kansen (of proporties) daar-
entegen, worden minder beïnvloed door deze verschillen en zijn daarom geschikter om 
effecten te vergelijken (Long, 2009). Door voorspelde kansen te visualiseren houden we 
bovendien ook rekening met het non-lineaire karakter van de coëffi ciënten in logistische 
modellen. Dit laatste impliceert dat de grootte van een effect kan verschillen in functie 
van de waarden die de overige variabelen in het model aannemen. Met andere woorden, 
in plaats van één enkele test te doen om na te gaan of de impact van bijvoorbeeld geperci-
pieerde vaderlijke opvolging op eigendomsdelinquentie verschilt naar geslacht, bekijken 
we geslachtsverschillen in eigendomsdelinquentie voor verschillende niveaus van geper-
cipieerde vaderlijke opvolging (en voor verschillende niveaus van de andere variabelen 
in het model). Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk dat er geen signifi cante verschillen 
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zijn in delinquent gedrag tussen jongens en meisjes die een sterke opvolging door de 
vader ervaren, maar wel tussen jongens en meisjes die een gebrek aan opvolging ervaren.

In fi guur 2 hebben we de proportie jongens en meisjes die rapporteerden dat ze het 
voorbije jaar betrokken waren geweest bij eigendomsdelinquentie afgezet per gezins-
type. Het is duidelijk te zien dat de kans op het rapporteren van eigendomsdelicten 
groter is voor meisjes in stiefgezinnen dan voor meisjes in eenoudergezinnen en intacte 
gezinnen. Bij jongens zijn de verschillen naargelang gezinstype veel kleiner. Over het 
algemeen zijn de verschillen tussen de verschillende gezinstypes relatief klein, en dit 
zowel bij de jongens als bij de meisjes.
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 Figuur 2. Prevalentie van eigendomsdelinquentie naargelang gezinstype en geslacht.

In fi guur 3 en fi guur 4 hebben we de proportie jongens en meisjes in elk van de de-
linquentiecategorieën (‘nooit’, ‘occasioneel’, ‘ernstig/frequent’) afgezet naar respec-
tievelijk de gepercipieerde opvolging door de moeder en de gepercipieerde opvolging 
door de vader. We hebben dit specifi ek gedaan voor jongeren met een ‘risicoprofi el’, 
dat wil zeggen jongeren met een bovengemiddeld aantal delinquente vrienden en een 
bovengemiddelde deelname aan ongestructureerde activiteiten (de andere variabelen 
werden constant gehouden).
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In fi guur 3 is duidelijk te zien dat de gepercipieerde opvolging door de vader een 
groter effect heeft bij de jongens dan bij de meisjes. Zowel de proportie jongens als 
de proportie meisjes die ‘ernstig/frequent’ delinquent gedrag rapporteert, neemt af 
naarmate de gepercipieerde opvolging door de vader groter wordt. Bij jongens is die 
afname echter veel sterker. Voor meisjes lijkt de gepercipieerde opvolging door de 
moeder belangrijker te zijn (zie fi guur 4). Zowel de proportie jongens als de proportie 
meisjes die aangeeft het voorbije jaar ‘nooit’ eigendomsdelicten te hebben gepleegd, 
stijgt naarmate de gepercipieerde opvolging door de moeder groter wordt. Bij meisjes 
is die toename echter groter. Een inspectie van de betrouwbaarheidsintervallen (niet 
gevisualiseerd) wijst uit dat enkel de geslachtsverschillen in de gepercipieerde op-
volging door de vader signifi cant zijn. Bij jongens, maar niet bij meisjes ligt de kans 
op het rapporteren van ‘ernstige/frequente’ eigendomsdelinquentie signifi cant hoger 
naarmate minder vaderlijke controle ervaren wordt. Dit geldt vooral voor jongeren 
met een ‘risicoprofi el’ (veel delinquente vrienden, grote betrokkenheid in ongestruc-
tureerde vrijetijdsbesteding). Bij jongeren zonder een risicoprofi el (geen delinquente 
vrienden en weinig tot geen ongestructureerde activiteiten) heeft ouderlijke opvolging 
een veel kleiner effect op de zelfgerapporteerde eigendomsdelinquentie, zowel voor 
jongens als voor meisjes.
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 Figuur 3.  Proportie jongens en meisjes die het voorbije jaar ‘nooit’, ‘occasioneel’ of ‘frequent’ betrokken 
waren bij eigendomsdelinquentie in functie van de gepercipieerde vaderlijke opvolging.



112  |  Diversiteit in gezinsstructuur en de link met delinquent gedrag

Gepercipieerde opvolging door moeder (van ‘zwak’ naar ‘sterk’)
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 Figuur 4.  Proportie jongens en meisjes die het voorbije jaar ‘nooit’, ‘occasioneel’ of ‘frequent’ betrok-
ken waren bij eigendomsdelinquentie in functie van de gepercipieerde moederlijke opvolging.

7. Discussie en besluit

Hoewel de meeste jongeren in Vlaanderen nog steeds opgroeien in een traditioneel 
tweeoudergezin, komt een steeds groter wordend aantal onder hen na een gezinstransi-
tie (scheiding, overlijden etc.) terecht in een alternatieve gezinsstructuur. In dit hoofd-
stuk stonden we stil bij de groeiende diversiteit aan gezinsstructuren, en meer specifi ek 
bij de mogelijke impact daarvan op het delinquente gedrag van jongeren. Daartoe ver-
geleken we de zelfgerapporteerde eigendomsdelinquentie van jongens en meisjes uit 
klassieke tweeoudergezinnen, eenoudergezinnen en stiefgezinnen. Op basis van data 
verzameld in een representatieve steekproef van 2746 Vlaamse adolescenten uit het 
secundair onderwijs gingen we meer specifi ek na of er verschillen waren in de impact 
van gezinsstructuur op delinquent gedrag naargelang geslacht. Bij de jongens uit onze 
steekproef lag het risico op frequent delinquent gedrag zowel in eenoudergezinnen als 
in stiefgezinnen iets hoger dan in intacte gezinnen, maar de verschillen waren niet sta-
tistisch signifi cant. Bij de meisjes vonden we wel een statistisch signifi cante associatie 
tussen gezinsstructuur en delinquent gedrag. Meisjes uit stiefgezinnen waren gemid-
deld gezien vaker betrokken bij eigendomsdelicten dan meisjes uit intacte gezinnen en 
eenoudergezinnen. Deze geslachtsverschillen in de associatie tussen gezinsstructuur en 
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delinquent gedrag bleken uiteindelijk niet te veralgemenen zijn naar de populatie. Het 
is evenwel een beperking van onze studie dat bepaalde subgroepen in de steekproef, 
meer specifi ek jongens en meisjes uit eenoudergezinnen/stiefgezinnen die delinquent 
gedrag rapporteren, nogal klein zijn. Het detecteren van geslachtsspecifi eke effecten in 
de populatie vergt allicht een grotere steekproef. Los van dit gebrek aan statistische sig-
nifi cantie, komen onze bevindingen op inhoudelijk vlak wel grotendeels overeen met 
de resultaten van een andere recente Vlaamse studie bij dezelfde doelpopulatie (Vanas-
sche et al., 2014). Ook daaruit bleek dat het risico op delinquent gedrag voor meisjes 
hoger ligt in stiefgezinnen dan in andere gezinstypes, terwijl bij jongens een zwakke, 
maar signifi cante link werd gevonden tussen het opgroeien in een eenoudergezin en 
een hogere prevalentie van delinquent gedrag. In de meeste andere Europese studies 
worden geen aparte analyses gedaan per geslacht en/of wordt geen specifi eke aandacht 
gegeven aan stiefgezinnen (deze worden hetzij geklasseerd als ‘tweeoudergezin’, hetzij 
als ‘niet-intact gezin’). Onze resultaten suggereren dat het belangrijk kan zijn om dit 
onderscheid te maken in de studie van het delinquent gedrag van meisjes.

Over het algemeen waren de verschillen in delinquent gedrag naargelang gezins-
type in onze studie echter relatief beperkt, zeker voor wat betreft het delinquent gedrag 
van jongens. Dit kan verschillende redenen hebben. Ten eerste lag de focus in ons 
onderzoek grotendeels op verschillen in minder ernstige en vaak leeftijdsgebonden 
vormen van eigendomsdelinquentie (kleine diefstal en vandalisme), oftewel sneaky 
thrills (Katz, 1988). Slechts een hele kleine minderheid van de jongeren in onze steek-
proef was betrokken bij een ernstiger misdrijf (inbraak). Mogelijk hadden we sterkere 
effecten van gezinsstructuur gevonden als we ook andere, ernstigere vormen van de-
linquentie (bv. geweld) hadden opgenomen in onze analyses. Ten slotte is het ook 
mogelijk dat de potentiële nadelige gevolgen van veranderingen in de gezinsstructuur 
(fi nanciële en/of psychosociale problemen) beter opgevangen worden in landen die, 
zoals België, over een stevig uitgebouwde welvaartstaat beschikken. In dat opzicht is 
het interessant dat in onze analyses geen link werd gevonden tussen de gepercipieerde 
fi nanciële ruimte van het gezin en eigendomsdelinquentie. Toekomstig onderzoek zou 
naast een subjectieve maat evenwel ook een meer objectieve maat voor fi nanciële de-
privatie moeten opnemen.

De verschillen in delinquent gedrag binnen elk gezinstype bleken veel groter en 
belangrijker te zijn dan deze tussen de verschillende gezinstypes. In alle gezinstypes 
rapporteerde een meerderheid van de jongeren geen delinquent gedrag, en was er een 
minderheid die hetzij occasioneel, hetzij op frequente wijze betrokken was bij eigen-
domsdelicten. Het hogere risico op het rapporteren van eigendomsdelinquentie voor 
meisjes in stiefgezinnen, in vergelijking met de andere twee gezinstypes, werd ver-
klaard door verschillen in ouderlijke opvolging, delinquente vrienden, en het spende-
ren van de vrije tijd in ongestructureerde activiteiten. Ook in de studie van Vanassche 
et al. (2014) werd het hogere risico op delinquent gedrag bij meisjes uit stiefgezinnen 
deels verklaard door de lagere kwaliteit van de relatie met de moeder. Met andere woor-
den, gezinsstructuur an sich is geen rechtstreekse ‘determinant’ van delinquent gedrag. 
Gezinsstructuren, en transities daarin, zijn geassocieerd met een aantal tussenliggende 
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processen die delinquent gedrag in de hand kunnen werken. Hoewel vele processen 
– denk bijvoorbeeld aan een gebrek aan ouderlijke opvolging – in alle gezinnen een 
rol kunnen spelen, gaan ze zich in bepaalde gezinsstructuren allicht sterker of op een 
andere manier manifesteren. Zo bleek uit onze beschrijvende analyses bijvoorbeeld 
dat meisjes uit stiefgezinnen meer tijd buitenshuis spenderen, in ongestructureerde 
activiteiten, en ook dat jongens uit eenoudergezinnen en stiefgezinnen een minder 
sterke opvolging door de vader ervaren. Dat laatste is waarschijnlijk te wijten aan het 
feit dat jongeren na een scheiding gemiddeld gezien nog altijd vaker bij de moeder 
terechtkomen. Onze resultaten suggereren ook dat een aantal van die tussenliggende 
processen geslachtsspecifi eke effecten hebben. Zo was bij meisjes vooral een gebrek 
aan opvolging door de moeder geassocieerd met een grotere kans op het rapporteren 
van frequent delinquent gedrag, terwijl bij jongens de opvolging door de vader belang-
rijker was. Toekomstig onderzoek doet er goed aan meer in detail te focussen op deze 
en andere tussenliggende processen (bv. confl ict tussen ouders) om het delinquente ge-
drag van jongens en meisjes in verschillende gezinstypes te verklaren. De mate waarin 
de groeiende diversiteit in gezinsstructuren jeugddelinquent gedrag kan beïnvloeden, 
zal dan ook vooral van die tussenliggende processen afhangen, en niet zozeer van de 
gezinsstructuur op zich.

Ons onderzoek kent ten slotte ook een aantal belangrijke beperkingen. Ten eerste 
was onze steekproef te klein om binnen de eenoudergezinnen en de stiefgezinnen 
een opdeling te kunnen maken naargelang het geslacht van de biologische ouder. 
Daardoor konden we bijvoorbeeld geen rekening houden met verschillen tussen 
jongens in gezinnen met een alleenstaande moeder versus een alleenstaande va-
der. De steekproef was eveneens te klein om een opdeling te kunnen maken tussen 
eenoudergezinnen en stiefgezinnen naargelang deze ontstaan zijn als gevolg van 
een scheiding dan wel als gevolg van een overlijden. Uit eerder onderzoek blijkt 
dat vooral gezinstransities als gevolg van een scheiding geassocieerd zijn met een 
hoger risico op delinquent gedrag (Juby & Farrington, 2001). Ten tweede werden een 
aantal subgroepen van respondenten, zoals bijvoorbeeld jongeren die verblijven in 
een instelling of opgevangen worden door familieleden, niet opgenomen in de ana-
lyses wegens te klein in aantal. Een subgroep die steeds belangrijker wordt en meer 
aandacht verdient in toekomstig onderzoek is deze van jongeren in een regeling 
van co-ouderschap. Toekomstig onderzoek zou er daarbij goed aan doen om niet 
alleen gegevens te verzamelen over de relaties van jongeren met hun biologische 
ouder(s), maar ook over hun relaties met stiefouder(s). Op die manier zou men veel 
specifi ekere uitspraken kunnen doen over de rol die ouder-kindprocessen spelen 
in de link tussen gezinsstructuur en delinquent gedrag, en eventuele geslachtsver-
schillen daarin. Ten slotte is het belangrijk om te benadrukken dat ons onderzoek 
observationeel en cross-sectioneel van aard is. De associaties die we vonden tussen 
gezinsstructuur, de mediërende processen en delinquent gedrag suggereren dat er 
causale processen aan het werk zijn, maar dat kunnen we niet hard maken met dit 
onderzoeksdesign.
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Appendix

Tabel 4. Bivariate analyses naargelang gezinstype voor jongens. 

N Intact Een ouder Stiefgezin 

Delinquentie

Nooit 724 60,1% 56,7% 51,5%

Occasioneel 314 24,7% 24,0% 24,8%

Ernstig/frequent 206 15,2% 19,2% 20,6%

X² = 4,659
Cramer’s v = 0,043 (n.s.)

N (1) Intact (2) Een ouder (3) Stiefgezin 

Opvolging vader 1253 15,72 12,79 13,52 F = 62,27***

Opvolging moeder 1271 16,42 15,84 15,36 F = 6,442***

Ongestructureerde 
activiteiten

1079  6,57  6,55  6,41 F = 0,211 (n.s.)

Delinquente vrienden 1273  4,27  4,42  4,24 F = 1,087 (n.s.)

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Tabel 5. Bivariate analyses naargelang gezinstype voor meisjes.

N Intact Een ouder Stiefgezin 

Delinquentie

Nooit 1005 73,5% 69,4% 57,0%

Occasioneel 296 19,3% 23,6% 26,7%

Ernstig/frequent 117  7,2%  6,9% 16,3%

X² = 25,855***
Cramer’s v = 0,095***

N Intact Een ouder Stiefgezin 

Opvolging vader 1388 16,05 11,89 13,35 F = 114,28***

Opvolging moeder 1410 17,66 16,62 17,08 F = 12,581***

Ongestructureerde 
activiteiten

1250  5,98  5,92  6,02 F = 3,063*

Delinquente vrienden 1421  3,82  4,04  4,05 F = 5,787***

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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1. Diversiteit en toekomstverwachtingen

Keuzes maken met betrekking tot opleiding en beroep is een belangrijk aspect van de 
identiteitsvorming in de vroege fase van de adolescentie. Jongeren van die leeftijd, 
ruwweg tussen hun twaalfde en twintigste levensjaar, zijn dan ook regelmatig bezig 
met hun toekomst. Onderwijs en werk spelen in deze overdenkingen een voorname 
rol (Nurmi, 1991). Het hebben van positieve toekomstverwachtingen wordt gelinkt aan 
een waaier van positieve levensuitkomsten, zoals goede academische en professionele 
prestaties (Adelabu, 2008), psychisch en sociaal welbevinden (Park, Peterson & Selig-
man, 2004) en sociale mobiliteit (Clausen, 1991). In de literatuur vinden we heel wat, 
weliswaar soms tegenstrijdige, indicaties dat toekomstverwachtingen verschillen bij 
jongeren met verschillende migratieachtergronden.77 Daarom willen we in dit hoofd-
stuk ingaan op de mogelijke relatie tussen toekomstverwachtingen – meer bepaald de 
onderwijs- en arbeidskansen die jongeren zichzelf toedichten – en diversiteit. Hierbij 
onderzoeken we de mogelijke verschillen die er kunnen zijn tussen jongeren met een 
Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond en jongeren zonder migratieachtergrond 
in Vlaanderen. We weten dat jongeren met een migratieachtergrond vaker een proble-
matische school- en arbeidsloopbaan kennen (Duquet et al., 2006; Glorieux, Laurijssen 
& Van Dorsselaer, 2009). Daarom trachten we meer inzicht te verkrijgen in de factoren 
die de toekomstverwachtingen van jongeren beïnvloeden, onder andere op het niveau 
van de school en de sociaaleconomische situatie van het gezin.

77.  Met ‘migratieachtergrond’ bedoelen we concreet dat één of beide ouders van de jongere in het buitenland 
werd(en) geboren. Wanneer we verwijzen naar eerder onderzoek gebruiken we in enkele gevallen de termen die in de be-
treffende onderzoeken werden gebruikt (Afrikaans-Amerikaans, blank, (im)migranten, eerste en tweede generatie etc.). 
Bij de beschrijving van de overige bronnen en onze eigen data en analyses hanteren we de term ‘migratieachtergrond’.
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Meerdere onderzoekers hebben zich reeds gericht op de onderwijsverwachtingen 
en -prestaties van migrantengeneraties. Zo vinden we in de literatuur dat ouders met 
een migratieachtergrond – vergeleken met ouders zonder migratieachtergrond, maar 
met een soortgelijke sociaaleconomische achtergrond – doorgaans hoge verwachtin-
gen koesteren voor hun kinderen en sterk geloven in (hoger) onderwijs als manier om 
hoger op de sociale ladder te komen (Suarez-Orosco & Suarez-Orosco, 1995; Nijsten, 
1998; Muller & Kerbow, 1993, in Andriessen, Phalet en Lens, 2006). Dit noemt men 
de immigrant optimism hypothesis (Kao & Tienda, 2005). Migrantenjongeren van de 
tweede generatie maken doorgaans dan ook een fl inke opleidingssprong vergeleken 
met hun ouders (SCP, 2004; Ours, Veenman & Verhoeven, 2002). Eerder onderzoek 
van het Jeugdonderzoeksplatform78 (JOP) liet tevens zien dat voor wat moslimjonge-
ren betreft, niet alleen de ouders, maar ook de jongeren zelf een hogere schoolwaar-
dering en motivatie voor school hebben in vergelijking met jongeren van Belgische 
afkomst en niet-moslimleerlingen met een migratieachtergrond (Van Droogenbroeck, 
2013).

Wat betreft toekomstverwachtingen laat Nederlands onderzoek uit 2001 zien dat 
migrantenjongeren op scholen waar voornamelijk jongeren met een migratieachter-
grond zitten (zogenaamde ‘zwarte’ scholen) hogere toekomstverwachtingen hebben 
dan jongeren zonder migratieachtergrond in ‘witte’ scholen. In multi-etnische scholen 
vonden de onderzoekers geen verschil (Peetsma, Wagenaar & De Kat, 2001). Het beeld 
dat uit internationaal onderzoek naar voren komt is echter diffuus. Zo is er Amerikaans 
onderzoek dat aangeeft dat Afrikaans-Amerikaanse jongeren hogere toekomstverwach-
tingen hebben dan blanke jongeren (Dillard & Perrin, 1980; Wilson & Wilson, 1992), 
onderzoek dat geen verschillen vond tussen etnische minderheden en blanke jongeren 
(Hauser & Anderson, 1991; Rojewski & Yang, 1997; Bobo, Hildreth & Durodoye, 1998) 
en onderzoek dat laat zien dat Afrikaans-Amerikaanse jongens lagere toekomstver-
wachtingen hebben dan blanke jongeren (Cook et al., 1996).

Dat de literatuur niet eenduidig is, wordt ook erkend in later onderzoek (Mello, 
2009; Howard et al., 2011). Dit heeft ten eerste te maken met hoe toekomstverwachtin-
gen gemeten worden. Rojewski (2005) maakt een onderscheid tussen enerzijds aspi-
raties en anderzijds verwachtingen. Aspiraties zijn uitingen van het ideale pad dat een 
individu voor ogen heeft, en verwachtingen zijn als het ware de ideale toekomstplan-
nen gecorrigeerd voor de realiteit. Hoewel dit onderscheid op het eerste gezicht logisch 
is – en beide dimensies soms in één onderzoek worden meegenomen (bv. Cooke et 
al., 1996 en Kintrea, St Clair & Houston, 2015) – valt er zowel methodologisch als 
theoretisch een en ander op aan te merken. Engelstalige artikelen spreken meestal van 
aspirations (en niet van expectations) maar zowel aspiraties als verwachtingen worden 
op dusdanig verschillende manieren geoperationaliseerd dat het onderscheid moeilijk 

78.  Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is een interuniversitaire samenwerking tussen de UGent, de VUB en 
de KU Leuven en staat in voor het ontsluiten van bestaand en eigen jeugdonderzoek. Het JOP is geïntegreerd in het 
overkoepelende Beleidsrelevante Steunpuntenprogramma van de Vlaamse overheid, waarin het sinds 2012 het Be-
leidsrelevant Steunpunt Jeugd uitmaakt. Zie: www.jeugdonderzoeksplatform.be
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hanteerbaar is: soms wordt het een gemeten en het ander bedoeld.79 Gottfredsons theo-
rie van Circumscription and Compromise (1981) benadrukt het belang van contextuele 
factoren bij de totstandkoming van toekomstplannen van jongeren: een zekere mate 
van bewustzijn van mogelijke barrières in toekomstige onderwijs- of arbeidsloopbanen 
maakt dat de toekomstplannen van jongeren worden bijgesteld. Gottfredson (1981) 
ontwikkelde deze theorie, specifi ek toegepast op beroepsaspiraties, omdat zij in eerder 
onderzoek vond dat jongeren uit de arbeidersklasse typische arbeidersjobs ambieer-
den, terwijl zij er dezelfde gedachten op na hielden over welk type banen het beste zijn 
als jongeren uit middenklassengezinnen. Ook vond zij dat beroepsaspiraties sterker 
gerelateerd waren aan sekse en sociale klasse dan aan de interesses van een persoon. 
Met andere woorden: afhankelijk van je achtergrond stel je je plannen bij – letterlijk 
circumscription en compromise. De implicatie van deze theorie is dat het inhoudelijke 
verschil tussen aspiraties en verwachtingen niet zo vanzelfsprekend is. In het licht van 
deze theorie spreken wij in dit hoofdstuk daarom over de verwachtingen van jongeren. 
Onze data (zie paragrafen 5.1 en 5.2) voorzien ons van gegevens met betrekking tot de 
verwachtingen van jongeren aangaande (hoger) onderwijs en werk.

Een tweede verklaring voor de verschillende resultaten in voorgaand onderzoek be-
treft de rol die sociaaleconomische status (SES) speelt en of deze variabele wel of niet 
wordt meegenomen in de studies. Mello (2009) stelt dat in het eerder genoemde onder-
zoek van Cooke en collega’s (1996) de Afrikaans-Amerikaanse jongeren steevast arm 
waren, en de Europees-Amerikaanse jongeren juist tot de middenklasse behoorden. Zo-
doende zou het verschil eerder verklaard worden door sociaaleconomische status dan 
door etniciteit. Onderzoek naar toekomstverwachtingen dat wel controleert voor SES 
laat desondanks nog steeds een divers beeld zien (Mello, 2009; Kao & Tienda, 2005) en 
in relatie tot toekomstaspiraties stellen Howard en collega’s (2011) dat het onduidelijk 
is of de verschillen tussen de etnische groepen worden veroorzaakt door SES.

2.  De precaire positie van jongeren met een Turkse en Marokkaanse 
migratieachtergrond

De geschiedenis van de georganiseerde arbeids- en volgmigratie maken dat Turkije en 
Marokko tot op heden de belangrijkste herkomstlanden zijn van migranten van bui-
ten de Europese Unie. Turkije en Marokko vertegenwoordigden respectievelijk 2% en 
6% procent van de totale migratie naar België in 2011 (Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en voor Racismebestrijding, 2013). 45,8% van de inwoners in Antwerpen heeft 
een migratieachtergrond80: zo’n 4% van het totale aantal Antwerpenaars heeft een 

79.  In het artikel van Qian & Blair (1999) wordt gesproken over aspirations, maar worden feitelijk verwachtin-
gen of plannen van jongeren gemeten. De auteurs geven dit ook zelf aan in een eindnoot.

80.  De buurtmonitor van de stad Antwerpen spreekt over herkomst. Herkomst wordt bepaald (in volgorde van 
prioriteit) aan de hand van de eerste nationaliteit van de vader, de eerste nationaliteit van de moeder, de eerste natio-
naliteit van het individu en de huidige nationaliteit van het individu.
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Turkse migratieachtergrond (20 979 mensen) en meer dan 12% van de Antwerpenaars 
(62 725 personen) heeft roots in de Maghreb (Stad Antwerpen, 2015). Ook Gent telt 
veel mensen met een Turkse migratieachtergrond81: 8,8% van de Gentenaren heeft een 
Turkse migratieachtergrond (20 415 personen), tegen 3,1% Maghrebijnen (7828 per-
sonen) – waarvan naar schatting zo’n 63% Marokkaanse roots heeft. Ook deze cijfers 
komen uit 2013, en zijn de meest recente die beschikbaar zijn (Lokale Inburgerings- en 
Integratiemonitor, 2015).

De Marokkaanse en Turkse gemeenschappen in respectievelijk Antwerpen en Gent 
zijn dus aanzienlijk. Een deel van hen is toegetreden tot de maatschappelijke midden-
klasse, al worden zij vaak buiten het publieke debat gehouden (Lucassen & Lucassen, 
2011), maar we weten dat velen van hen, ook de tweede generatie, in armoede leven. 
Voor zowel Turken als Marokkanen geldt dat meer dan 50% onder de Europese armoe-
degrens leeft (Van Robaeys et al., 2007; Saaf, Hida & Aghbal, 2009). Cijfermateriaal 
van Mendonck en Cautaers (2012) over CAW’s (Centra voor Algemeen Welzijnswerk) 
laten een jaarlijkse stijging van enkele procenten zien in de hulpaanvragen van etnisch-
culturele minderheden.

Ten tweede verlopen de school- en arbeidsloopbanen van jongeren met een mi-
gratieachtergrond vaak problematisch. We weten dat zowel etnische als sociaaleco-
nomische kenmerken een invloed hebben op onderwijsuitkomsten (Agirdag, 2011). 
Jongeren met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in het bso, de onder-
wijsvorm die meestal het laagst wordt ingeschat, en dit geldt nog sterker voor Turkse 
en Noord-Afrikaanse jongeren. Ook het risico op ongekwalifi ceerd schoolverlaten is bij 
deze groep beduidend hoger (Duquet et al., 2006). De transitie naar werk is na deze 
vaak slechte start ook niet eenvoudig: jongeren met een migratieachtergrond vinden 
minder vaak en minder snel werk dan jongeren met een Belgische achtergrond (VDAB, 
2004; Glorieux, Laurijssen & Van Dorsselaer 2009). Corluy en Verbist (2010) laten zien 
dat tweedegeneratiemigranten het beter doen dan hun ouders, maar dat de kloof met 
de groep zonder migratieachtergrond groot blijft.

Ten derde kan men niet voorbijgaan aan het huidige politieke klimaat. Inwoners 
met een migratieachtergrond worden als vreemd gezien en boezemen een deel van de 
bevolking angst in. Deze ‘vreemdheid’ wordt de laatste decennia bovendien ‘geïsla-
miseerd’ (Elchardus & Siongers, 2009). Saaf, Hida en Aghbal (2009) laten zien dat de 
Belgisch-Marokkaanse jongeren van de tweede generatie ‘een gebrek aan respect voor 
onze godsdienst’ en ‘racisme’ als belangrijkere problemen zien dan werkloosheid, in 
tegenstelling tot de eerste generatie.

Aan jongeren, de future citizens of tomorrow (Lister, 2003) zullen deze zaken – armoe-
de, etnostratifi catie in onderwijs en op de arbeidsmarkt, de gevoeligheid van het thema 
‘islam’ in het politieke debat – niet voorbijgaan. De jeugdige ontwikkeling staat immers 
niet los van structurele condities waarbinnen dit proces plaatsvindt (Vettenburg, 1988).

81.  De Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor operationaliseert buitenlandse herkomst aan de hand van de 
nationaliteit: de huidige of eerste nationaliteit van de persoon zelf is niet-Belgisch of de eerste nationaliteit van de 
vader of moeder is niet-Belgisch.
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3. Verklarende factoren van jeugdige toekomstverwachtingen

Op basis van de literatuur kunnen reeds enkele factoren onderscheiden worden die 
een invloed hebben op de toekomstverwachtingen van jongeren. Wat betreft geslacht 
zien we dat in relatief oud onderzoek (bv. Schmidt, Lamm & Trommsdorff, 1978) 
meisjes negatievere verwachtingen hebben dan jongens, mogelijk als gevolg van tra-
ditionele genderspecifi eke rolverwachtingen. Uit Nederlands onderzoek bleek dat met 
name jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond het sterker eens zijn met 
traditionele gezinswaarden dan jongeren met een Turkse achtergrond of jongeren 
zonder migratieachtergrond (Huiberts, 2003). Op basis hiervan zouden we kunnen 
verwachten dat meisjes met een Marokkaanse migratieachtergrond een negatiever toe-
komstperspectief hebben. Recentere studies stellen echter dat meisjes hun toekomst 
in het algemeen positiever inschatten dan jongens, met name in relatie tot onderwijs 
(Mello & Worrel, 2006). Dit lijkt ook op te gaan voor Afrikaans-Amerikaanse meisjes 
(Wood, Kaplan & Mcloyd, 2007). Vlaams onderzoek uit 2000 concludeerde dat meisjes 
zich iets meer dan jongens zorgen maakten over het vinden van werk, al was het ef-
fect zeer klein en volgens de onderzoekers verwaarloosbaar (Vandoorne, De Witte & 
Hooge, 2000).

Het spreekt weinig tot de verbeelding dat jongeren met een laag zelfbeeld negatieve 
toekomstverwachtingen hebben (Seginer, 2009). Op het gebied van opvoeding zien 
onderzoekers opgroeien in een eenoudergezin (Nitardy et al., 2014) en beperkte ou-
derlijke betrokkenheid en ondersteuning in de ogen van kinderen (Kerpelman, Eryigit 
& Stephens, 2008) als factoren die de verwachtingen van jongeren negatief beïnvloe-
den. Eerder onderzoek van het JOP concludeerde echter dat men de rol van ouder-
lijke opvoeding niet moet overschatten: de ouderlijke betrokkenheid bij het dagelijkse 
schoolleven heeft invloed op hoe jongeren hun academische of arbeidstoekomst zien, 
maar met de kwaliteit van de relatie tussen ouder/kind in het algemeen (emotionele 
betrokkenheid en interactie, oftewel ouderlijke responsiviteit) vond men geen verband 
(Cardoen et al., 2012). Op het niveau van school vindt men dat schoolfalen en een laag 
onderwijsniveau de kansen die jongeren zichzelf met betrekking tot hun toekomst ge-
ven negatief beïnvloeden (Malmberg & Trempala, 1997; Sun & Shek, 2012). Het eerder 
genoemde onderzoek van Vandoorne, De Witte & Hooge (2000) liet zien dat aso-leer-
lingen hun kansen weliswaar iets positiever inschatten dan tso/kso- en bso-leerlingen, 
maar dat het effect zeer bescheiden is.

Men zou, onder andere op basis van Gottfredsons theorie van circumscription 
and compromise, kunnen veronderstellen dat opgroeien in een minder goede wijk 
ervoor zorgt dat kinderen hun kansen en mogelijkheden minder positief inschat-
ten dan leeftijdsgenoten uit gegoede wijken. Onderzoek van Stewart, Stewart en 
Simmons uit 2007 laat dit ook zien, maar recenter onderzoek (Kintrea, St Clair & 
Houston, 2015) nuanceert dit beeld: aspiraties en verwachtingen (in dit onderzoek 
werden beide meegenomen) zijn zeer hoog, zowel bij jongeren uit goede als minder 
goede wijken.
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4. Doelstelling van de huidige studie

Zoals aangegeven vinden we in de literatuur verschillende resultaten wat betreft toekom-
storiëntaties bij jongeren met en zonder migratieachtergrond. Op basis van de circumscrip-
tion and compromise-theorie van Gottfredson, en op basis van onze data en vraagstelling 
(zie paragrafen 5.1 en 5.2), spreken wij expliciet over jongeren en hun verwachtingen 
aangaande de toekomst. Zoals aangegeven willen we nagaan welke verschillen er zijn tus-
sen jongeren zonder migratieachtergrond en jongeren met een Marokkaanse of Turkse mi-
gratieachtergrond, in hun eigen inschattingen aangaande hun toekomstige onderwijs- en 
arbeidskansen. Vanwege de precaire positie van jongeren met een Turkse of Marokkaanse 
migratieachtergrond in het onderwijs en op de arbeidsmarkt verwachten we dat deze jon-
geren hun toekomstkansen lager inschatten dan jongeren zonder migratieachtergrond. Dit 
is in lijn met de theorie van Gottfredson. Wanneer we arbeidskinderen vervangen door mi-
granten, kunnen we hiermee de hypothese opstellen dat de toekomstverwachtingen van 
jongeren met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond lager zullen liggen, daar 
beide groepen doorgaans gekenmerkt worden door een lagere socio-economische status.

Voorts onderzoeken we hoe we deze verschillen in toekomstverwachtingen kunnen 
verklaren. In dit hoofdstuk nemen we daarom een aantal indicatoren van SES mee, te 
weten het opleidingsniveau van de ouders, het subjectieve inkomen en de materiële 
welvaart. Ook nemen we de volgende verklarende variabelen mee in onze model-
len: geslacht, zelfbeeld, ouderlijke responsiviteit, betrokkenheid van de ouders bij de 
school, schoolfalen (zittenblijven), onderwijsvorm, buurtbeleving en woonachtig zijn 
in een één- of tweeoudergezin. De operationalisaties van deze concepten worden uit-
eengezet in paragraaf 5.3. Daar we verwachten dat schoolse factoren veel invloed uitoe-
fenen, betrekken we nog een tweetal schoolgerelateerde variabelen in ons onderzoek, 
namelijk de schoolbeleving en het contact met de leerkrachten, waarbij de rationale 
is dat een negatieve schoolbeleving bijdraagt aan negatievere toekomstverwachtingen 
en dat een goede relatie met de leerkrachten bijdraagt aan positievere verwachtingen. 
Tot slot betrekken we, in de termen van Gottfredson, nog een mogelijke barrière die de 
toekomstplannen van jongeren uit een minderheid wellicht beïnvloeden, namelijk of 
ze ooit in hun leven slachtoffer zijn geweest van discriminatie.

Het is zinvol om dit thema te onderzoeken met kwantitatieve data verkregen uit 
een monitoronderzoek, daar dit type data bij uitstek geschikt is om verschillen en on-
gelijkheden tussen groepen vast te stellen en (in de toekomst) in de gaten te houden.

5. Onderzoeksopzet

5.1 Methode

We maken gebruik van de JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent (2012) onder leer-
lingen uit de eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs in Antwerpen en 
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Gent. Voor de meeste analyses betrekken we enkel de jongeren met een Belgische 
achtergrond (N = 1754), Turkse migratieachtergrond (N = 378) en Marokkaanse 
migratieachtergrond (N = 437) en beperken we ons tot jongeren van 12 tot 19 jaar. 
Dit brengt ons op een totale steekproef van 2569 jongeren. Beschrijvende analyses 
geven inzicht in de verschillen in het toekomstperspectief naargelang migratieach-
tergrond, zelfbeeld en geslacht. Middels een post-hoc Bonferroni-test wordt gekeken 
of scores van jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond en jon-
geren zonder migratieachtergrond van elkaar verschillen, en in hoeverre geslacht 
een rol speelt. Tot slot worden via een meervoudige regressieanalyse potentieel ver-
klarende variabelen onderzocht die het academische en arbeidsmarktgerichte toe-
komstperspectief kunnen verklaren. Hierbij wordt specifi ek ingegaan op de invloed 
van een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond en jongeren zonder migratie-
achtergrond.

5.2  De afhankelijke variabele ‘academisch en arbeidsmarktgericht 
toekomstperspectief’

Aan de hand van zes stellingen werd inzicht verkregen in het academische en arbeids-
marktgerichte toekomstperspectief van de jongeren. De stellingen luidden: ‘De kans 
dat ik kan voortstuderen is heel klein’, ‘Mensen zoals ik mogen nog zo hun best doen, 
zij verliezen altijd’, ‘Ik denk niet dat ik later een goeie job vind’, ‘Ik zal wel nooit veel 
geld verdienen’, ‘De kans is groot dat ik later werkloos zal blijven’ en ‘Het loont niet de 
moeite dat ik hard werk op school, ik krijg later toch nooit een goeie job’. Per stelling 
waren er vijf antwoordmogelijkheden: ‘helemaal niet akkoord’, ‘niet akkoord’, ‘tussen 
beide’, ‘akkoord’ en ‘helemaal akkoord’.

Om verdiepende analyses mogelijk te maken, werden de zes items uit de schaal 
samengevoegd tot een somschaal: het negatieve academische en arbeidsmarktgerichte 
toekomstperspectief. De score op deze honderdpuntenschaal geeft aan hoe negatief het 
toekomstperspectief van de jongere is aangaande zijn of haar onderwijs- en arbeids-
loopbaan. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe negatiever de verwachtingen van de 
jongere. De somschaal heeft een gemiddelde score van 23,04 en een standaardafwij-
king van 16,84. In tabel 6 (zie bijlage) zijn de ladingen en de betrouwbaarheid van 
deze somschaal weergegeven. De Cronbach  (betrouwbaarheid) heeft een waarde van 
0,809.

5.3 Onafhankelijke variabelen

Naast geslacht en leeftijd nemen we uiteraard migratieachtergrond als achtergrondvari-
abele mee in de analyses. Aan de deelnemende jongeren werd gevraagd wat de afkomst 
was van hun vader en moeder. Op basis hiervan hebben we bepaald of iemand geen 
migratieachtergrond (beide ouders afkomstig uit België), een Turkse migratieachter-
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grond (één of beide ouders afkomstig uit Turkije) of een Marokkaanse migratieachter-
grond (één of beide ouders afkomstig uit Marokko) heeft.

De variabele ‘zelfbeeld’ verwijst naar een somschaal82 (een schaal die een score 
tussen de 0 en 100 uitdrukt) geconstrueerd op basis van vijf items, waaronder ‘Ik vind 
dat ik trots kan zijn op wie ik ben’ en ‘Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb’.

In onze regressieanalyse nemen we een aantal gezinsgerelateerde variabelen mee. 
De motivaties om deze indicatoren mee te nemen werden besproken in paragraaf 2. 
De responsiviteit van de ouders (emotionele betrokkenheid, mate van interactie zoals 
gepercipieerd door de jongere) werd apart gemeten voor de vader en de moeder aan 
de hand van acht items, zoals ‘Als ik met mijn vader/moeder praat, dan helpt hij/
zij mij echt’ en ‘Mijn vader/moeder weet heel goed wat ik voel of wil’. Zowel voor 
de moeder als voor de vader werd een somschaal gemaakt (Cronbach  respectie-
velijk 0,93 en 0,92) Zoals aangegeven in paragraaf 2 nemen we onder de noemer 
‘gezinsgerelateerde variabelen’ nog twee andere zaken mee: de woonsituatie (woont 
bij beide ouders of niet) en het hoogste diploma van de ouder(s). Hierbij is de laatste 
variabele ook een indicator voor SES. De variabele ‘woonsituatie’ is dichotoom: de 
jongere woont bij beide ouders of heeft een andere woonsituatie (woont (vooral) bij 
moeder; woont (vooral) bij moeder en nieuwe partner; woont (vooral) bij vader en 
nieuwe partner; zit in een regeling van co-ouderschap; woont zelfstandig; woont bij 
een voogd of in een instelling/tehuis; woont ergens anders). De variabele ‘diploma 
ouders’ is als volgt tot stand gekomen: in de survey hebben de jongeren aangegeven 
wat het hoogst behaalde diploma van zowel hun moeder als hun vader is. Met deze 
data hebben we een binaire variabele gemaakt: ‘ten minste één ouder met diploma 
hoger onderwijs’ (universiteit of hogeschool) versus ‘geen ouder met diploma hoger 
onderwijs’.

Onder de noemer ‘schoolgerelateerde variabelen’ worden een vijftal variabelen 
meegenomen in de analyse: onderwijstype, schoolbeleving, contact met leerkrachten, 
schoolse stimulatie (ouderlijke betrokkenheid bij het dagelijkse schoollopen) en zit-
tenblijven. De jongeren hebben aangegeven welk onderwijstype zij volgden en met 
deze data is een categorische variabele gemaakt (1: algemeen secundair/kunstsecun-
dair onderwijs, 2: technisch secundair onderwijs; 3: beroepssecundair onderwijs) en 
bijbehorende dummy’s voor tso en bso. ‘Schoolbeleving’ meet de interesse en waar-
dering voor de lesinhoud. De schaal bestaat uit zes items, zoals bijvoorbeeld: ‘Ik vind 
de meeste lessen te saai’ of ‘Over het algemeen heb ik plezier in mijn studie’). De 
somschaal ‘Contact leerkrachten’ is tot stand gekomen aan de hand van vier items 
(voorbeeld: ‘De meeste leerkrachten zijn bereid om met mij te praten als mij iets niet 
bevalt’). De somschaal ‘schoolse stimulatie’ meet de betrokkenheid bij en stimulatie 
van het dagelijkse schoolleven en is gemaakt met zes items, waaronder ‘Mijn ouders 
vinden het belangrijk dat ik goed mijn best doe op school’ en ‘Mijn ouders proberen 

82.  Voor meer informatie over alle gebruikte somschalen (volledig overzicht items, ladingen, betrouwbaar-
heid, oorsprong) kunt u het Technisch verslag JOP-monitor Antwerpen-Gent raadplegen op de website van het JOP 
(www.jeugdonderzoeksplatform.be  publicaties  technische rapporten).
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steeds naar het oudercontact te gaan’. De jongeren werd gevraagd of ze ooit een jaar 
moesten overdoen (zowel in de lagere school als in het secundair onderwijs) en met 
deze informatie is een nieuwe dichotome variabele gecreëerd (‘ooit blijven zitten’ ver-
sus ‘nooit blijven zitten’).

Tot slot worden nog een viertal variabelen meegenomen in de regressieanalyses. 
Twee hiervan zijn indicatoren voor SES: het subjectief inkomen en de materiële wel-
vaart. De variabele ‘subjectief inkomen’ is gedichotomiseerd (‘moeilijk rondkomen’ 
versus ‘makkelijk rondkomen’) en gemaakt aan de hand van de vraag in hoeverre de 
jongeren het idee hebben dat hun gezin kan rondkomen met het beschikbare inkomen 
(1: zeer moeilijk, 2: moeilijk, 3: nogal moeilijk, 4: nogal gemakkelijk, 5: gemakkelijk, 
6: zeer gemakkelijk). Materiële welvaart werd vastgesteld aan de hand van vier items: 
heeft je gezin een computer of laptop; heeft je gezin een tv; heeft je gezin een auto; 
heeft je gezin een wasmachine. Elke vraag kende drie antwoordcategorieën: (1) neen; 
(2) ja, we hebben er één; (3) ja, we hebben er meerdere. Hier is een somschaal van 
gemaakt waarbij de waarden bij elkaar werden opgeteld. De waarden op variabele 
‘materiële welvaart’ liggen dan ook tussen de 4 en de 12, met een (hoog) gemiddelde 
van 10,06 en een standaardafwijking van 1,22. De somschaal ‘buurtbeleving’ is opge-
maakt uit in totaal negen items, zoals ‘Ik voel me thuis in mijn buurt’ en ‘In mijn buurt 
gaan jongeren en volwassenen op een prettige manier met elkaar om’. De dichotome 
variabele ‘discriminatie’ wordt ook meegenomen (1: één of meerdere keren gediscrimi-
neerd; 2: nooit gediscrimineerd).

6. Bevindingen

6.1 Jongeren met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond

Iets meer dan de helft van de jongeren in onze data is van Belgische afkomst (zie 
tabel 1). Iets meer dan 26% van de jongeren uit Gent en Antwerpen heeft een andere 
migratieachtergrond dan een Turkse of Marokkaanse.83 De jongeren met een Marok-
kaanse of Turkse migratieachtergrond vertegenwoordigen respectievelijk 12,6% en 
10,9% van het totaal. Voor de jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond 
geldt dat in de meeste gevallen beide ouders geboren zijn in Marokko (N = 326, ofte-
wel 87,4%). Ook de ouders van jongeren met een Turkse migratieachtergrond zijn vaak 
beiden in Turkije geboren (N = 312 of 82,3%).

Uit de gegevens blijkt tevens dat 90,6% van de jongeren met een Marokkaanse mi-
gratieachtergrond in Antwerpen woont. Van de jongeren met een Turkse migratieach-
tergrond woont de meerderheid in Gent: 63,5%. Iets minder dan twee derde (64,3%) 
van de jongeren met een migratieachtergrond anders dan Turks of Marokkaans is 

83.  Alle andere migratieachtergronden vertegenwoordigden minder dan 1% van de populatie, met uitzondering 
van Nederlands (1,5%), Congolees (1,5%) en Pools (1%).
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woonachtig in Antwerpen. Van de jongeren zonder migratieachtergrond woont 56,8% 
in Gent. Onze data weerspiegelen de diversiteit die een grotere stad als Antwerpen 
kenmerkt in vergelijking met Gent.

Tabel 1.  Procentuele verdeling Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond onder Antwerpse en Gentse 
jongeren uit het secundair onderwijs tussen de 12-19 jaar.

Antwerpen
(N)

Gent
(N)

Totaal
(N)

Beide ouders afkomstig uit België 40,4
(757)

62,2
(997)

50,5
(1754)

Minstens één ouder van Marokkaanse afkomst 21,1
(396)

2,6
(41)

12,6
(437)

Minstens één ouder van Turkse afkomst 7,4
(138)

15,0
(240)

10,9
(378)

Andere migratieachtergrond 31,1
(583)

20,2
(324)

26,1
(907)

Totaal 100
(1874)

100
(1602)

100
(3476)

Bron: JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent 2012.

6.2  Verschillen in negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief 
naar migratieachtergrond

In tabel 2 zijn de gemiddelde scores en standaardafwijkingen opgenomen voor elke groep 
jongeren (zonder migratieachtergrond, met Marokkaanse migratieachtergrond, met Turkse 
migratieachtergrond). De jongeren met een andere migratieachtergrond zijn uit de analy-
ses gehouden. De post-hoc Bonferroni-test laat zien welke groepen signifi cant van elkaar 
verschillen. Tabel 2 toont ons dat de gemiddelde scores van de jongeren zonder migratie-
achtergrond signifi cant verschillen van de scores van de jongeren met een Marokkaanse 
en Turkse migratieachtergrond. De kleine verschillen in gemiddelden tussen groepen met 
een Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond verschillen onderling niet signifi cant.

Tabel 2.  Gemiddelde scores op negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief van 
jongeren uit het secundair onderwijs in Gent en Antwerpen met een Belgische, Marokkaanse en 
Turkse (migratie)achtergrond met post-hoc Bonferroni (N = 2485).

Gemiddelde Standaardafwijking

Geen migratieachtergrond 21,43a 15,42

Marokkaanse achtergrond 24,45b 19,89

Turkse achtergrond 25,77b 18,68

Noot: gemiddelden die niet hetzelfde superscript hebben, verschillen met p < 0,01.

Bron: JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent 2012.
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Tabel 3 geeft de procentuele verdeling weer van de antwoorden tussen de items van 
de somschaal ‘academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief’. Hierbij zijn 
de antwoordcategorieën ‘helemaal akkoord’ en ‘akkoord’ samengevoegd, net als de 
categorieën ‘helemaal niet akkoord’ en ‘niet akkoord’. De categorie ‘tussen beide’ is 
behouden. Bovendien is er een onderscheid gemaakt tussen de scores van de jon-
geren zonder migratieachtergrond en de jongeren met een Turkse en Marokkaanse 
achtergrond. De jongeren met andere migratieachtergronden zijn buiten de analyse 
gehouden.

Tabel 3.  Procentuele verdeling van ‘negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief’ 
bij jongeren uit het secundair onderwijs in Gent en Antwerpen zonder migratieachtergrond, 
jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond en jongeren met een Turkse migratieach-
tergrond (N = 2596). 

(Helemaal) niet akkoord Tussen beide (Helemaal) akkoord

G
(N)

M
(N)

T
(N)

G
(N)

M
(N)

T
(N)

G
(N)

M
(N)

T
(N)

De kans dat ik kan voort-
studeren is heel klein

80,6
(1388)

77,1
(316)

71,3
(251)

13,0
(223)

12,7
(52)

19,3
(68)

6,4
(110)

10,2
(42)

9,4
(33)

Mensen zoals ik mogen 
nog zo hun best doen, zij 
verliezen altijd

79,5
(1364)

69,2
(279)

61,6
(211)

15,2
(260)

19,4
(78)

24,9
(85)

5,3
(92)

11,4
(46)

13,5
(46)

Ik denk niet dat ik later 
een goeie job vind

74,3
(1273)

67,5
(276)

65,1
(227)

13,4
(230)

16,6
(68)

19,1
(66)

12,3
(211)

15,9
(65)

15,8
(55)

Ik zal wel nooit veel geld 
verdienen

76,7
(1315)

70,1
(285)

72,7
(250)

18,8
(323)

20,6
(84)

18,5
(63)

4,5
(78)

9,3
(38)

8,8
(30)

De kans ik groot dat ik 
later werkloos zal blijven

92,6
(1589)

82,2
(327)

79,9
(277)

6,0
(102)

13,2
(53)

12,7
(44)

1,4
(25)

5,6
(23)

7,4
(26)

Het loont niet de moeite 
dat ik hard werk op 
school, ik krijg later toch 
nooit een goeie job

90,7
(1561)

79,2
(321)

77,2
(268)

7,1
(122)

11,3
(46)

15,0
(52)

2,2
(37)

9,5
(38)

7,8
(27)

Afkortingen: G = geen migratieachtergrond; M = Marokkaanse migratieachtergrond; T = Turkse migratieachtergrond.

Bron: JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent 2012.

Hoewel de overgrote meerderheid van de jongeren positief staat ten aanzien van 
zijn of haar toekomst, valt te zien dat Marokkaanse en Turkse jongeren over het 
algemeen wat vaker akkoord gaan met de stellingen of de categorie ‘tussen beide’ 
hebben aangekruist. Dit gaat op voor alle items. We zullen verderop in dit hoofdstuk 
nagaan of deze verschillen signifi cant zijn. Ook kan vastgesteld worden dat Turkse 
jongeren vaker dan Marokkaanse jongeren akkoord gaan met de zes stellingen of 
kiezen voor de categorie ‘tussen beide’. De vierde stelling (‘Ik zal wel nooit veel geld 
verdienen’) vormt hierop een uitzondering. Het grootste verschil tussen jongeren met 
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een Belgische achtergrond en jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond 
vinden we bij de stelling ‘Mensen zoals ik mogen nog zo hun best doen, zij verliezen 
altijd’. Met deze stelling gaat 61,6% van de Turkse jongeren niet of helemaal niet ak-
koord, tegenover 79,5% van de jongeren zonder migratieachtergrond: een verschil 
van 17,9%.

Over het algemeen denken weinig jongeren dat ze later geen werk zullen vinden: 
84,9% van de groep jongeren geeft aan niet of helemaal niet akkoord te gaan met de 
stelling ‘de kans is groot dat ik later werkloos zal blijven’. Echter, bij de stelling ‘Ik denk 
dat ik later een goeie job vind’ kiezen jongeren vaker voor de categorie ‘tussen beide’ 
of ‘(helemaal) akkoord’. ‘Slechts’ 69% van de jongeren kiest hier voor de categorieën 
‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord.’ Hoewel jongeren dus niet verwachten lang-
durig werkloos te zullen zijn, twijfelen zij er wel aan of zij er in zullen slagen om een 
goede baan te vinden.

6.3  Verschillen in negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief 
naar geslacht

In de voorgaande paragraaf zagen we dat jongeren met een Turkse en Marokkaanse 
migratieachtergrond hoger scoren op een negatief academisch en arbeidsmarktge-
richt toekomstsperspectief. In fi guur 1 zijn deze verschillen grafi sch in beeld ge-
bracht. Bovendien is er een onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. De 
jongeren (jongens en meisjes samen) zonder migratieachtergrond scoren gemiddeld 
21,35 op de somschaal ‘negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomstper-
spectief’, de jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond 24,46 en de jon-
geren met een Turkse migratieachtergrond 25,80 (standaardafwijking: 16,85). De 
grafi ek maakt duidelijk dat het verschil met name door de jongens wordt veroor-
zaakt. Bij zowel de jongeren met een Turkse als Marokkaanse migratieachtergrond 
scoren de jongens hoger dan de meisjes. Dit is niet het geval bij de jongeren zonder 
migratieachtergrond.

In tabel 4 zien we de gemiddelde scores en standaardafwijkingen van de jongeren 
naar migratieachtergrond en geslacht. De hogere scores van jongeren met een Marok-
kaanse of Turkse migratieachtergrond op onze afhankelijke variabele worden inder-
daad voornamelijk veroorzaakt door de jongens. Uit de post-hoc Bonferroni-test blijkt 
dat de gemiddelde scores van zowel de meisjes met een Turkse migratieachtergrond 
als de meisjes met een Marokkaanse migratieachtergrond niet signifi cant verschil-
len van die van de jongens en meisjes zonder migratieachtergrond. Jongens met een 
Marokkaanse achtergrond scoren signifi cant hoger dan jongens en meisjes zonder 
migratieachtergrond. Jongens met een Turkse achtergrond scoren signifi cant hoger 
dan alle andere groepen, met uitzondering van de jongens met een Marokkaanse 
migratieachtergrond.
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Bron: JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent 2012.

 Figuur 1.  Negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief van jongens en meisjes 
uit het secundair onderwijs (1e, 2e en 3e graad) met een Belgische, Turkse of Marokkaanse 
(migratie)achtergrond uit Gent en Antwerpen.

Tabel 4.  Gemiddelde scores op negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief van 
jongens en meisjes in het secundair onderwijs uit Gent en Antwerpen met een Belgische, Ma-
rokkaanse en Turkse (migratie)achtergrond met post-hoc Bonferroni (N = 2475).

Gemiddelde Standaardafwijking

Jongens, Belgische achtergrond 20,76a 15,39

Meisjes, Belgische achtergrond 21,93a 15,45

Jongens, Marokkaanse migratieachtergrond 26,38b,c 21,09

Meisjes, Marokkaanse migratieachtergrond 22,53a,b 18,52

Jongens, Turkse migratieachtergrond 28,55c 20,25

Meisjes, Turkse migratieachtergrond 23,04a,b 16,77

Noot: gemiddelden die niet hetzelfde superscript hebben, verschillen met p < 0,05.

Bron: JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent 2012.
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6.4 Zelfbeeld als mogelijke verklaring voor groepsverschillen

Zoals reeds eerder naar voren werd gebracht, heeft ook het zelfbeeld van jongeren een 
invloed op hun toekomstperspectief. Een positief zelfbeeld draagt bij aan positieve toe-
komstverwachtingen. Andersom zouden we kunnen verwachten dat een negatief zelf-
beeld verband houdt met een negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomstper-
spectief en dat de lagere toekomstverwachtingen van jongeren met een Marokkaanse en 
Turkse migratieachtergrond mogelijk verklaard kunnen worden doordat deze jongeren 
– als groep – een lager zelfbeeld hebben. In fi guur 2 zijn de scores van jongens en meis-
jes zonder en met Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond weergegeven.
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Bron: JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent 2012.

 Figuur 2.  Zelfbeeld van jongens en meisjes uit het secundair onderwijs (1e, 2e en 3e graad) met een 
Belgische, Turkse of Marokkaanse (migratie)achtergrond uit Gent en Antwerpen.

De gemiddelde scores van de groepen (geen migratieachtergrond: 72,78; Marokkaanse 
migratieachtergrond: 74,43; Turkse migratieachtergrond: 74,36) liggen relatief dicht bij 
elkaar. Hoewel deze analyses niets verklaren, lijkt het erop dat de negatievere toe-
komstverwachtingen van jongeren met een Marokkaanse en Turkse migratieachter-
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grond niet het gevolg zijn van een negatiever zelfbeeld van deze groepen. Als er al 
een verschil zou zijn, dan ligt het gemiddelde zelfbeeld van jongeren met een Turkse 
of Marokkaanse migratieachtergrond juist hoger, en komt dit voornamelijk door de 
meisjes. In het algemeen valt op te maken dat voor de gehele groep jongeren geldt dat 
meisjes een lager zelfbeeld hebben dan jongens.

Tabel 5.  Meervoudige regressieanalyse (gestandaardiseerde bèta’s) ter verklaring van negatief acade-
misch en arbeidsgericht toekomstperspectief bij jongeren in het secundair onderwijs (2e en 3e 
graad) in Antwerpen en Gent (N = 2021).

Model 1 Model 2 Model 3  Model 4

Leeftijd 0,025 0,033 -0,008 -0,018

Geslacht (ref. cat.: vrouw) 0,016 0,107** 0,076** 0,077**

Migratieachtergrond (ref. cat.: geen migratie-
achtergrond)

Marokkaanse achtergrond 0,068* 0,104** 0,050 0,033

Turkse achtergrond 0,071* 0,081** 0,037 0,022

Persoonsgerelateerde variabelen

Zelfbeeld -0,303** -0,231** -0,211**

Gezinsgerelateerde variabelen

Responsiviteit moeder -0,056 -0,043 -0,041

Responsiviteit vader -0,018 -0,003 0,014

Schoolse stimulatie -0,181** -0,137** -0,133**

Diploma ouders (ref. cat.: geen ouder met 
diploma hoger onderwijs)

-0,098** -0,062** -0,056

Woonsituatie (ref. cat.: woont bij beide ouders) 0,028 0,003 -0,018

Schoolgerelateerde variabelen

Ooit blijven zitten (ref. cat.: nooit blijven zitten) 0,036 0,037

Negatieve schoolbeleving 0,186** 0,176**

Contact met leerkrachten -0,064* -0,068*

Onderwijsniveau (ref. cat.: aso/kso)

Technisch secundair (tso) 0,019 0,026

Beroepssecundair (bso) 0,098** 0,099**

Fysieke en materiële indicatoren

Subjectief inkomen (ref. cat.: makkelijk 
rondkomen)

0,079**

Buurtbeleving -0,040

Materiële welvaart -0,021

Ooit gediscrimineerd (ref. cat. nooit gediscri-
mineerd)

0,030

Adj. R² 0,7% 18,1% 23,3% 24,0%

* p < 0,01; ** p < 0,001.

Bron: JOP-schoolmonitor Antwerpen-Gent 2012.
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6.5  Determinanten van negatief academisch en arbeidsmarktgericht 
toekomstperspectief en de rol van de migratieachtergrond

Om te bekijken in hoeverre de bivariate verschillen tussen de groepen blijven bestaan, 
voeren we een meervoudige lineaire regressieanalyse uit. In tabel 5 zijn hiervan de resulta-
ten opgenomen. De analyse bestaat uit vier modellen die we kort zullen bespreken. De to-
tale verklaringskracht van het model kan als goed worden beschouwd aangezien 24% van 
de variantie in academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief wordt verklaard.

In het eerste model zijn naast de achtergrondvariabelen leeftijd en geslacht (beide 
niet signifi cant) ook Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond ingevoerd (beide wel 
signifi cant).

In het tweede model worden de persoons- en gezinsgerelateerde variabelen toe-
gevoegd. Zelfbeeld is zoals verwacht de belangrijkste voorspeller van een negatief 
toekomstperspectief: een positief zelfbeeld leidt tot een positieve inschatting van de 
toekomstplannen. De responsiviteit van zowel de moeder als de vader hebben geen 
signifi cant effect, net als de woonsituatie. De mate waarin ouders zich bezighouden 
met het dagelijkse schoollopen en het stimuleren ervan is (en blijft in de volgende mo-
dellen) een sterke voorspeller van positieve toekomstverwachtingen bij jongeren. Ook 
jongeren met ouder(s) met een diploma hoger onderwijs hebben positieve verwachtin-
gen wat betreft hun onderwijs- en arbeidscarrière. Wat betreft de achtergrondvariabe-
len valt te zien dat leeftijd niet verandert, maar geslacht wel. Waar uit het eerste model 
bleek dat jongens hun onderwijskansen niet slechter inschatten dan meisjes, wijzigt dit 
beeld in het tweede model. Een verklaring hiervoor is de variabele zelfbeeld. Meisjes 
hebben een lager zelfbeeld dan jongens en, zoals in model 2 te zien is, een negatief 
zelfbeeld leidt tot een lagere inschatting van de werk- en onderwijskansen. Wanneer 
we vanaf model 2 het negatieve zelfbeeld van meisjes in rekening brengen, stijgt de 
coëffi ciënt voor jongens. Het effect van leeftijd blijft niet signifi cant.

In model 3 worden schoolgerelateerde variabelen aan de analyse toegevoegd. Een 
blik op de bètawaarden leert ons dat een negatieve schoolbeleving de op een na be-
langrijkste predictor is van een negatief academisch en arbeidsmarktgericht toekomst-
perspectief. Of een leerling ooit een jaar heeft overgedaan, heeft geen effect. Een goed 
contact met leerkrachten maakt dat jongeren hun toekomst minder negatief inschat-
ten. Wat betreft onderwijsniveau zien we dat leerlingen uit het bso een negatievere 
toekomstverwachting hebben. Het is met het toevoegen van deze schoolgerelateerde 
variabelen dat het effect van een migratieachtergrond op toekomstverwachtingen weg-
valt. Het is niet zozeer de migratieachtergrond die een verschil maakt, maar wel het 
feit dat jongeren met een migratieachtergrond (in dit geval een Turkse of Marokkaanse) 
vaker terug te vinden zijn in bso-richtingen en een negatievere schoolbeleving hebben.

In het laatste model (model 4) heeft alleen subjectief inkomen een signifi cant effect: 
jongeren die ervaren dat hun gezin moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, 
hebben minder rooskleurige verwachtingen van de toekomst. Opvallend is dat het ef-
fect van een diploma hoger onderwijs van de ouder(s) hierdoor wegvalt: het is dus niet 
het opleidingsniveau van de ouders dat een verschil maakt, maar wel of het gezin over 
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genoeg inkomsten beschikt. De overige signifi cante effecten uit het voorgaande model 
blijven gelijk. Buurtbeleving, materiële welvaart en ervaringen van discriminatie heb-
ben geen signifi cant effect.

We hebben een aantal interactie-effecten getoetst (niet weergegeven in de tabel): 
geslacht*migratieachtergrond (eenmaal voor een Turkse migratieachtergrond en een-
maal voor een Marokkaanse migratieachtergrond), migratieachtergrond*bso (wederom 
eenmaal voor een Turkse en eenmaal voor een Marokkaanse migratieachtergrond) en 
geslacht*bso. De interactie-effecten bleken niet signifi cant. Dit wil zeggen dat het ef-
fect van migratieachtergrond op de afhankelijke variabele niet anders is voor jongens 
en meisjes. Het effect van bso op de afhankelijke variabele verschilt niet voor jongeren 
met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond. Ook het effect van in het bso zit-
ten op de afhankelijke variabele verschilt niet naar geslacht.

7. Besluit

We kunnen concluderen dat een overgrote meerderheid van de jongeren positief staat 
ten opzichte van hun toekomst met betrekking tot (hoger) onderwijs en werk. Verder 
blijkt dat met name jongens met een migratieachtergrond lagere toekomstverwachtin-
gen hebben. Dit is in lijn met ander onderzoek dat stelt dat meisjes positiever zijn ten 
aanzien van hun toekomst. Voor het idee dat genderspecifi eke rolverwachtingen en 
traditionele gezinswaarden binnen een gemeenschap ervoor zouden zorgen dat meisjes 
minder vertrouwen in de toekomst hebben, vinden we geen evidentie in onze studie.

In tegenstelling tot wat we in sommige Amerikaanse literatuur aantreffen (bv. Wil-
son & Wilson, 1992), vinden we (in de bivariate analyses) dat jongeren met een mi-
gratieachtergrond – in dit geval een Marokkaanse of Turkse – pessimistischer zijn wat 
betreft de toekomst dan jongeren zonder migratieachtergrond. Dit is in lijn met onze 
hypothese. Het effect van een migratieachtergrond verdwijnt echter nadat zaken die 
samenhangen met de school en het schoolgaan in ogenschouw worden genomen. Het 
is dus niet de migratieachtergrond op zichzelf die maakt dat deze groep zichzelf lagere 
onderwijs- en arbeidskansen toedicht, maar vooral de ervaringen met en op de school. 
Het is duidelijk dat jongeren die in de richting bso zitten negatievere verwachtingen 
koesteren, en tegelijkertijd weten we dat verhoudingsgewijs veel jongeren met een mi-
gratieachtergrond dit type onderwijs volgen (zie bv. Duquet et al., 2006). Een andere 
factor is schoolbeleving: jongeren die school als negatief ervaren, hebben negatieve 
verwachtingen over hun toekomst aangaande (hoger) onderwijs en werk. Eerder on-
derzoek van het JOP heeft laten zien dat juist in het bso de schoolbeleving (de waarde-
ring en interesse voor de lesinhoud) lager is (Bradt & Bouverne-De Bie, 2014).

De geringe rol die opvoeding en ouderschap innemen is opvallend: de responsiviteit 
van beide ouders maakt geen verschil, net als het opgroeien in een eenoudergezin, 
hoewel dit in ander onderzoek wel gevonden werd. De SES-indicatoren die we hebben 
kunnen meenemen leveren echter een interessant beeld op: het opleidingsniveau van 
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de ouders heeft een effect op de toekomstverwachtingen van jongeren, maar dit effect 
valt weg na toevoeging van een aantal materiële factoren, waaronder het subjectieve 
inkomen. Jongeren die het idee hebben dat hun gezin moeilijk kan rondkomen, hebben 
negatievere verwachtingen van de toekomst. We weten dat het bij vragenlijsten lastig 
is om via de jongeren zelf betrouwbare informatie te krijgen over het werk, inkomen 
en opleiding van hun ouders. Het voornaamste risico is dat jongeren deze zaken vaak 
te hoog inschatten. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat we geen effect 
vinden van materiële welvaart.

Wat is nu precies het belang van het kijken naar toekomstverwachtingen, en wat 
zouden deze resultaten kunnen betekenen? De negatieve toekomstverwachtingen van 
jongens met een migratieachtergrond zijn op zichzelf verklaarbaar: deze groep jonge-
ren volgt vaker bso en vindt school – met name de lesinhoud - doorgaans niet erg leuk. 
De thema’s raken de discussies over gelijkheid van kansen en sociale segregatie in het 
Vlaamse onderwijs. De negatieve inschatting van de arbeids- en onderwijskansen van 
deze groep zijn zodoende te zien als een gevolg van de etnische stratifi catie en stratifi -
catie naar sociale achtergrond in het Vlaamse onderwijs.

Beleidsmatig zal een keuze gemaakt moeten worden: aanvaardt men deze stratifi -
catie en segregatie in het onderwijs als een gegeven, of wordt verandering wenselijk 
geacht? In dat laatste geval dient men in de praktijk sterk rekening te houden met de 
diversiteit van de schoolpopulatie in termen van migratieachtergrond en sociaalecono-
mische situatie. Onze resultaten indiceren dat de kansen om de status quo te verande-
ren op het niveau van de school liggen. Refl ecterend op de in de eerste paragraaf aange-
haalde theorie van circumscription and compromise (Gottfredson, 1981), stellen we dat 
de barrières die de toekomstverwachtingen van jongeren met een migratieachtergrond 
temperen zich niet op het niveau van de buurt bevinden, of gezocht moeten worden in 
discriminatie – wat niet wil zeggen dat deze factoren geen invloed hebben op andere 
domeinen in het leven van jongeren – maar vooral op het niveau van de school en de 
schoolse stimulatie van de ouders. Een hoog schoolwelbevinden en een goed contact 
met leerkrachten dragen bij tot meer vertrouwen in de eigen onderwijs- en arbeidskan-
sen. Eerder aangehaald onderzoek liet zien dat de waardering voor school bij jonge-
ren met een migratieachtergrond hoger is dan bij jongeren zonder migratieachtergrond 
(Van Droogenbroeck, 2013). Mits er de adequate middelen tegenover worden gezet, kan 
het onderwijs zelf ook mogelijk invloed uitoefenen op de ouderlijke betrokkenheid, of 
in elk geval op de relatie met de ouders, door naast volwaardige leerlingbegeleiding ook 
te (blijven) inzetten op brugfi guren. Ook de diversifi ëring van het onderwijsaanbod en 
de didactische praktijken, alsmede de verkenning van talige diversiteit als bron van di-
dactisch kapitaal, vormen mogelijke opties om de leerinhoud aantrekkelijker te maken. 
Kortom, de school is, mede in haar hoedanigheid als sociale voorziening en sociale 
praktijk, waarschijnlijk de meest geschikte context om aan kansengelijkheid te werken.

In toekomstig onderzoek naar de toekomstverwachtingen bij verschillende groepen 
jongeren (onderscheid op het vlak van migratieachtergrond, sociale achtergrond, on-
derwijsvorm) zou het mogelijk waardevol zijn om toch het onderscheid tussen aspira-
ties (wat zou je willen, welk type banen zijn het meest wenselijk) en verwachtingen 
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of persoonlijke plannen van de jongeren te hanteren, zeker in het kader van sociale 
ongelijkheid. Met name kwalitatief onderzoek zou zich kunnen richten op het span-
ningsveld tussen deze twee dimensies van het toekomstperspectief. Het theoretisch 
kader van Gottfredson zou hierbij een geschikt vertrekpunt zijn om een antwoord te 
zoeken op de vraag hoe jongeren hun ideale toekomst zien en welke barrières zij op de 
weg daar naartoe zien. Interessante vragen hierbij zouden kunnen ingaan op de rol die 
de achtergrond van de jongere in hun verwachtingen speelt, en wat de invloed is van 
meer individuele voorkeuren en kenmerken.
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Bijlage

Tabel 6.  Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘negatief academisch en arbeidsmarktgericht toe-
komstperspectief’ voor Gentse en Antwerpse 12- tot 18-jarigen (N = 3475).

De kans dat ik kan voortstuderen is heel klein 0,636

Mensen zoals ik mogen nog zo hun best doen, zij verliezen altijd 0,693

Ik denk niet dat ik later een goeie job vind 0,686

Ik zal wel nooit veel geld verdienen 0,784

De kans is groot dat ik later werkloos zal blijven 0,771

Het loont niet de moeite dat ik hard werk op school, ik krijg later toch nooit een goeie job 0,748

Eigenwaarde 3,126

Verklaarde variantie 52,09%

Cronbach  0,809



6. Hoe ouders de kijk op etnische diversiteit 
beïnvloeden. Een analyse naar de invloed van 
ouders en omgeving op etnische vooroordelen 
bij jongeren

Jessy Siongers

1. Inleiding

Diversiteit toont zich in allerlei gedaanten: samenlevingsvormen, levensbeschouwe-
lijke oriëntaties, seksuele geaardheden, etnisch-culturele identiteiten... In dit hoofdstuk 
focussen we op etnische-culturele diversiteit en de houding van jongeren ten aanzien 
van personen met een andere etnische afkomst.

Jongeren worden vaak geconfronteerd met verschillende visies ten aanzien van andere 
culturen. Onderwijs zet sterk in op het werken omtrent diversiteit en het creëren van 
een positieve blik op de diverse samenleving. De houdingen die leraren trachten te be-
werkstelligen bij hun leerlingen, stemmen evenwel niet altijd overeen met de geluiden 
die jongeren in andere omgevingen opvangen. Jongeren brengen hun schooltijd en 
vrije tijd door in omgevingen die contacten met andere culturen kunnen bevorderen 
dan wel belemmeren. Bovendien wordt de manier waarop jongeren de hun omringen-
de diversiteit beschouwen al in een veel vroeger stadium in het gezin en meer in het 
bijzonder door hun ouders vorm gegeven. Ouders geven bewust, maar ook onbewust 
normen en waarden door aan hun kinderen.

In dit hoofdstuk willen we dieper ingaan op dat proces van intergenerationele overdracht 
en de elkaar kruisende invloeden van gezin-, school- en buurtomgeving. Daarbij zal te-
vens aandacht worden geschonken aan de betekenis die het onderwijs, de peergroup 
en intergroepscontacten hebben binnen en naast het proces van ouderlijke socialisatie. 
Alvorens over te gaan naar de analyses, belichten we in de volgende paragrafen eerst de 
verschillende mechanismen die gelijkenissen in houdingen tussen ouders en kinderen 
tot stand kunnen brengen, bespreken we een aantal studies die tot op heden de interge-
nerationele overdracht van etnocentrisme in kaart hebben gebracht, en gaan we dieper 
in op overdrachtsversterkende en -belemmerende factoren, waarbij we in het bijzonder 
ingaan op interetnische groepscontacten. In het tweede deel van dit hoofdstuk toetsen 
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we de intergenerationele overdracht van etnocentrisme en gaan we na hoe de invloed 
van ouders zich verhoudt tot de invloed die uitgaat van andere actoren en omgevingen. 
We doen dit aan de hand van surveymateriaal dat in 2013 door het Jeugdonderzoeks-
platform (JOP) werd verzameld bij 1044 ouders en hun adolescente kinderen.

2. Mechanismen van intergenerationele overdracht

Algemeen kunnen vanuit een socialisatieperspectief twee grote lijnen van verklaringen 
voor intergenerationele gelijkenissen worden onderscheiden: een directe en een indi-
recte vorm van socialisatie.

Ouders oefenen een directe invloed uit op de houdingen van hun kinderen via hun voor-
beeldgedrag, hun sturende opmerkingen en instructies. Daarbij kunnen de houdingen 
van jongeren rechtstreeks gekoppeld worden aan deze van hun ouders. Ook al ‘vinden’ 
kinderen reeds op zeer jonge leeftijd hun weg naar andere socialisatiemilieus, ouders 
vormen toch nog steeds de eerste bron van socialisatie. Een van de meest aangehaalde 
verklaringen voor het belang van deze primaire socialisatie is de modeleringstheorie, ge-
baseerd op de theorie van Albert Bandura over sociaal leren (Bandura & Walters, 1969). 
Deze verklaring ligt in de lijn van meer algemene socialisatietheorieën waarin leerproces-
sen gedefi nieerd worden in termen van identifi catie (kinderen nemen socialisatieagenten 
als modellen voor de omgang met waarden en gedragsnormen) en attributie (kinderen 
leren waarden en gedragsnormen vanuit motiverend gedrag). De identifi catie met de 
personen waarmee men een intensief contact heeft, speelt hierbij een grote rol. De mo-
deleringstheorie stelt dan ook dat ouders als belangrijke rolmodellen fungeren voor hun 
kinderen, waardoor jongeren sneller geneigd zullen zijn de opvattingen en de handelin-
gen van hun ouders over te nemen. Deze vorm van socialisatie, (directe) modelering, 
kent een zeer hoog informeel karakter. Ze gebeurt eerder onbewust doordat ouders her-
haaldelijk een voorbeeldgedrag stellen en kinderen die beelden van hun ouders vast-
houden, onthouden en reproduceren. Sociale goedkeuring voor sociaal wenselijk gedrag 
ligt daarbij vaak aan de basis. Daarnaast kunnen intergenerationele gelijkenissen het 
resultaat zijn van gerichte opvoeding. Ouders gaan hun kinderen in dat geval doelbewust 
aanmoedigen en houdingen en gedragingen trachten aan te leren dan wel af te leren.

Niet alle gelijkenissen die bestaan tussen ouder en kind zijn echter toe te schrijven aan 
rechtstreekse socialisatie, hetzij onbewust via het voorbeeldgedrag, hetzij bewust via 
de opvoeding die jongeren van hun ouders meekrijgen. De sociale condities eigen aan 
een gezin kunnen eveneens een invloed uitoefenen op de houdingen van de kinderen 
en als dusdanig intergenerationele gelijkenissen tot stand brengen. Dit proces van indi-
recte socialisatie kan op een drietal wijzen tot stand komen.

Ten eerste verlenen ouders hun kinderen een positie in het ruimere maatschappelijke 
geheel. Ze plaatsen hun kinderen binnen een bepaalde socio-economische context. 



Hoe ouders de kijk op etnische diversiteit beïnvloeden  |  141

Deze context zal de houdingen, opvattingen en gedragingen van de ouders evenals die 
van de kinderen beïnvloeden en dus gelijkenissen tussen beiden tot stand brengen. Ma-
teriële beperkingen kunnen zo leiden tot gevoelens van achterstelling, die op hun beurt 
getransfereerd kunnen worden naar houdingen ten aanzien van allochtonen of andere 
groepen waarmee ze in directe concurrentie staan (zie bv. Pelleriaux, 2001; Scheepers, 
Felling & Peters, 1992; Verkuyten, 1997). Materiële beperkingen zijn zowel van toepas-
sing op de ouders als op de kinderen. De vrij gelijklopende gevoelens ten aanzien van 
allochtone bevolkingsgroepen bij kinderen en hun ouders zouden dus toe te schrijven 
kunnen zijn aan de sociaaleconomische condities waarin beiden leven.

Ten tweede geleiden ouders hun kinderen naar andere socialisatiekanalen. Het gezin 
vormt een belangrijke schakel in de oriëntatie van het kind naar verschillende sociali-
satiekanalen (Bengtson, 1975). In het kader van de attitudevorming is onderwijs uiterst 
belangrijk (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998; Siongers, 2007). De sociale condities 
waarin kinderen opgroeien, bepalen mee de ontwikkelings- en studiemogelijkheden 
van deze kinderen. Kinderen van lager opgeleide ouders komen vaker terecht in het 
beroepsonderwijs en maken minder kans op een universitair diploma, terwijl kinderen 
van hoger opgeleide ouders veel vaker een reguliere schoolloopbaan vertonen en hun 
onderwijscarrière beëindigen met een universitair diploma (Deleeck & Storms, 1989; 
Niehof & Ganzeboom, 1995; Tan, 1998; Van de Velde, Van Brusselen & Douterlungne, 
1996). De (secundaire) socialisatiemilieus die men doorloopt zijn aldus vrij gelijkaar-
dig. Deze statusovererving of in minder extreme vorm, de toeleiding naar andere rele-
vante socialisatiekanalen en -netwerken, kan er eveneens toe leiden dat kinderen op 
hun ouders lijken. Men kan verwachten dat de invloed van het gezin vandaag voor 
een groot deel indirect verloopt via de kanalisering naar onderwijs (Elchardus, 2002).

Ten derde vormen sociale condities op zich ook een sterke voorspeller van de houdingen, 
gedragingen en opinies die ouders wensen over te dragen op hun eigen kinderen. Ouders 
hebben aspiraties voor hun kinderen die passen bij hun eigen maatschappelijke positie 
(Bengtson, Biblarz & Roberts, 2003; Bourdieu, 1979; Kohn, Slomczynski & Schoenbach, 
1986; Lareau, 2003). Dit doen ze op basis van allerlei motieven: omdat ze vinden dat 
het bij hun positie past (ter identifi catie), omdat ze zich willen distantiëren van andere 
groepen, omdat ze zich bewust zijn van de voordelen die aan dergelijke gedragingen ver-
bonden zijn, of met het oog op de toekomst: “Parents may foster values in their children 
that they do not espouse for themselves. Rather than preserving the traditional culture, 
parents may prepare children for an emerging culture.” (Acock, 1984: 154)

De verschillende mechanismen hoeven elkaar niet uit te sluiten, ze benadrukken enkel 
verschillende gezinsprocessen (Mustillo, Wilson & Lynch, 2004). Een aantal van de me-
chanismen zijn tevens analytisch moeilijk te onderscheiden van elkaar, zoals bijvoorbeeld 
het eerste en het derde mechanisme van indirecte socialisatie. We verwachten bij de over-
dracht van etnocentrisme echter dat het laatste mechanisme minder zal spelen, omdat de 
houding ten aanzien van andere culturen geen neutraal onderwerp is en niet meteen de 
link gelegd wordt met de kans op slagen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt.
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3.  Intergenerationele overdracht van etnocentrisme: het van geen vreemden 
hebben

Al geruime tijd wordt empirisch onderzocht welke invloed ouders hebben op de hou-
dingen van hun kinderen ten aanzien van andere culturen (zie bv. Aboud, 1988; Aboud 
& Doyle, 1996; Allport, 1954; Bullock, 1977; Dalton, 1980; Hello, Scheepers, Vermulst & 
Gerris, 2004; O’Bryan, Fishbein & Ritchey, 2004; Ripple, 2004; Sinclar, Dunn & Lowery, 
2004; Towles-Schwen & Fazio, 2001; Vollebergh, Iedema & Raaijmakers, 2001; voor 
een overzicht zie Degner & Dalege, 2013). Het onderzoek naar intergenerationele over-
dracht van raciale houdingen werd in de jaren 1950 sterk aangewakkerd door Allports 
werk The nature of prejudice (1954), waarin hij stelde dat raciale beelden en houdingen 
al heel vroeg in het leven worden gevormd, op het moment dat ouders fungeren als 
primaire socialisatieagenten.

Aanvankelijk vertrokken vele studies naar de intergenerationele overdracht vanuit het 
primacy-principe, waarbij de vroege invloed van ouders als directief wordt beschouwd 
voor de rest van het latere leven, en ging de aandacht uit naar kinderen op zeer jonge 
leeftijd (Allport, 1954; Hess & Torney, 1967). Kinderen werden daardoor echter vaak 
bevraagd op een moment dat hun houdingen nog niet volledig gevormd en nog niet 
stabiel zijn. Heel wat auteurs stellen nu dat er te veel geloof werd gehecht aan dat 
primacy-principe en dat men dient af te stappen van het bevragen van jonge kinderen 
(Dalton, 1980; Niemi & Hepburn, 1995; Quantana, 1998). Volgens deze auteurs moet 
de aandacht veeleer gericht worden op jongeren en jongvolwassenen op het moment 
dat maatschappelijke houdingen gestalte krijgen (Niemi & Hepburn, 1995; Vollebergh 
et al., 2001). De achterliggende reden is de cognitieve ontwikkeling met betrekking tot 
etniciteit en etnische bewustzijnsvorming (Aboud, 1988; Aboud & Doyle, 1996). Etni-
sche vooroordelen, gebaseerd op een groepsperspectief op etniciteit, waarbij leden van 
een etnische groep worden gepercipieerd als representatief voor en verantwoordelijk 
voor de gehele etnische groep, ontstaan volgens hen pas in de adolescentiejaren (Quin-
tana, 1998). Ouderlijke opinies ten aanzien van allochtonen worden daarom slechts 
vanaf een welbepaalde leeftijd gerefl ecteerd in de houdingen van hun kinderen (Dal-
ton, 1980; Niemi & Hepburn, 1995). In dit hoofdstuk richten we ons precies op deze 
jongvolwassenen.

Meer recent empirisch materiaal verzameld bij adolescenten en jongvolwassenen wijst 
inderdaad op sterke intergenerationele gelijkenissen (Degner & Dalege, 2013; Dhont 
& Van Hiel, 2012; Hello et al., 2004; Jaspers, Lubbers & De Vries, 2008; Meeusen, 
2014; O’Bryan et al., 2004; Ripple, 2004; Rodríguez-García & Wagner, 2009; Siongers, 
2007; Vollebergh, 2001). Wel geeft het merendeel van deze studies aan dat naast het 
gezin ook de school een belangrijke invloed heeft. Een aantal van deze studies stelt 
zelfs dat eenmaal gecontroleerd voor onderwijskenmerken van de jongeren er slechts 
een matig effect van de ouders overblijft. O’Bryan en collega’s (2004) maten zo de 
vooroordelen tegenover mensen met een zwarte huidskleur bij 111 adolescenten en 
hun beide natuurlijke ouders. Op basis van deze studie concludeerden ze dat, gecon-
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troleerd voor de houdingen van de vaders, ouderlijke SES, gender en leerjaar, alleen 
moeders een matig effect hebben op de etnische vooroordelen van hun kinderen. In 
hun studie over etnische vermijdingsdrang bij jongeren concludeerden ook Hello en 
collega’s (2004) dat ouders een invloed hebben op de etnische vooroordelen van hun 
kinderen, maar dat deze invloed relatief klein is wanneer men hem vergelijkt met de 
invloed die uitgaat van scholing. De beide studies modelleren evenwel simultaan de 
attitudes van de vader en de moeder. Door deze twee sterk correlerende indicatoren 
gelijktijdig in te brengen, zal een van de twee alle verklaringskracht opslorpen. Rippl 
(2004) daarentegen, verzamelde ook gegevens van de adolescent en zowel de vader 
als de moeder, maar voerde afzonderlijke analyses uit voor moeder en vader. Zowel in 
het model dat de invloed van de moeder in kaart brengt als het model dat de invloed 
van de vader modelleert, vindt Rippl een sterk rechtstreeks effect van het etnocen-
trisme van de ouders op het etnocentrisme van hun adolescente kind. Vollebergh en 
collega’s (2001) ondervroegen slechts één ouder van de adolescenten, maar in een 
longitudinaal opzet. Bij het eerste moment van bevraging waren de jongeren tussen de 
12 en 24 jaar oud. In totaal namen 1115 dyaden deel aan twee meetmomenten met een 
tussentijd van drie jaar. Op basis van een cross-lagged design84 vonden zij duidelijke 
bewijzen voor het simultane effect van indirecte en directe ouderlijke invloeden. In 
Vlaanderen gebeurde recentelijk ook heel wat onderzoek naar de intergenerationele 
overdracht van etnocentrische houdingen en ook hier werden keer op keer sterke 
intergenerationele gelijkenissen gevonden (Dhont & Van Hiel, 2012; Meeusen, 2014; 
Siongers, 2007).

4. Overdrachtsversterkende en -belemmerende factoren

Bepaalde condities of factoren kunnen de kans op slagen van de intergenerationele 
overdracht vergroten dan wel verkleinen (Schönpfl ug, 2001). Zowel relationele, socio-
demografi sche als omgevingskenmerken kunnen bijdragen aan het welslagen van de 
socialisatie en intergenerationele overdracht. Zo zijn er heel wat studies die nagaan in 
welke mate intergenerationele overdracht genderspecifi ek is (zie ook vorige paragraaf; 
Hello et al., 2004; Jaspers, Lubbers & De Vries, 2008; O’Bryan, Fishbein et al., 2004; 
Siongers, 2007). De meningen zijn hierover verdeeld (zie O’Bryan, Fishbein et al., 
2004; Siongers, 2007), maar meta-analyses lijken erop te wijzen dat vaders en moeders 
evenzeer de attitudes van hun kinderen beïnvloeden (Degner & Dalege, 2013). Minder 
verdeeldheid bestaat er over de rol die opvoedingsstijlen hebben in het proces van in-
tergenerationele overdracht. Van een warme en open opvoedingsstijl wordt gesteld dat 

84.  In dit design wordt de invloed van de houdingen van de ouders op tijdstip 1 op de houdingen van de jon-
geren op tijdstip 2 gemodelleerd, evenals de invloed van de houdingen van jongeren op tijdstip 1 op de houdingen 
van de ouders op tijdstip 2.
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dit de kans op succesvolle overdracht85 vergroot, terwijl een autoritaire opvoedingsstijl 
een succesvolle socialisatie in de weg staat (Carlson, Laczniak & Walsh, 2001). En ook 
wanneer jongeren een positieve relatie rapporteren met hun ouders, blijkt de inter-
generationele overdracht van houdingen meer succesvol te zijn (Miklikowska, 2015; 
Siongers, 2007).

In dit hoofdstuk wordt er evenwel naar de modererende rol van een andere factor geke-
ken, waarnaar in Vlaanderen recentelijk onderzoek uitgevoerd werd, met name naar de 
modererende invloed van intergroepscontact (Dhont & Van Hiel, 2012; Meeusen, 2014). 
De auteurs bouwen hierbij voort op de contacthypothese van Allport (1954), die stelde 
dat veelvoudig contact met allochtonen leidt tot een grotere kennis over deze groep en 
aldus radicale vooroordelen vervangt door meer genuanceerde oordelen. Opdat inter-
groepscontacten deze rol kunnen vervullen, dienden deze contacten volgens Allport 
aan vier voorwaarden te voldoen: (1) groepen moeten dezelfde groepsstatus verwach-
ten en ervaren in de bestudeerde context, (2) leden van de onderscheiden groepen 
streven op een actieve wijze gemeenschappelijke doelen na, (3) het bereiken van die 
gemeenschappelijke doelen mag niet gepaard gaan met intergroepscompetitie maar 
dient te berusten op intergroepssamenwerking, en (4) etnische vooroordelen worden 
verbonden met expliciete sociale sancties. Aan deze lijst werden door latere auteurs 
nog heel wat voorwaarden toegevoegd. Een van deze later toegevoegde condities die 
door verscheidene auteurs zeer cruciaal wordt geacht, houdt in dat de omgevingen 
waarin contacten plaatsvinden de participanten de mogelijkheid moeten bieden om 
vriendschapsrelaties uit te bouwen (Pettigrew, 1998). Dit impliceert dat het om lang-
durige contacten dient te gaan (Pettigrew, 1998). Een context die zulke langdurige 
contacten toelaat en ook in sterke mate beantwoordt aan de voorwaarden die Allport 
vermeldde, is de schoolcontext. Volgens Pettigrew en Tropp (2006) dienen we deze 
condities evenwel niet zozeer als conditionele voorwaarden te beschouwen, maar als 
faciliterende of mediërende condities.

Heel wat studies bevestigen de positieve invloed van intergroepscontacten voor de 
ontwikkeling van positieve houdingen ten aanzien van andere etnische groepen (voor 
een overzicht, zie Pettigrew & Tropp, 2006 & 2008; Pettigrew, 2008). Dhont en Van Hiel 
vinden in hun studie bovendien dat positieve intergroepscontacten de intergeneratio-
nele overdracht van etnische vooroordelen modereren en een buffer kunnen vormen 
tegen de invloed van etnische vooroordelen bij de ouders. Wanneer jongeren positieve 
intergroepscontacten rapporteren, verdwijnt de intergenerationele gelijkheid tussen ou-
der en kind op het vlak van etnische vooroordelen. De auteurs stellen daarom dat per-
soonlijke ervaringen een belangrijkere basis vormen voor de ontwikkeling van etnische 
vooroordelen dan de houdingen van de ouders (Dhont & Van Hiel, 2012). De indicator 

85.  Met een succesvolle socialisatie doelen we op een geslaagde overdracht. Deze kan in twee richtingen plaats-
vinden. Met name kan overdracht succesvol worden beschouwd wanneer ouders erin slagen hun positieve houdingen 
over te dragen op hun kinderen, maar ook wanneer ouders met eerder negatieve houdingen ten aanzien van andere 
culturen erin slagen deze negatieve houdingen over te dragen op hun kinderen.
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die Dhont en Van Hiel (2012) gebruiken, houdt evenwel een belangrijke beperking 
in. Immers, niet de intergroepscontacten op zich worden gemeten, maar de evaluatie 
van deze intergroepscontacten wordt meegenomen in de analyses. Respondenten werd 
gevraagd hoe vaak zij vriendschappelijke contacten, aangename contacten, construc-
tieve contacten, en positieve ervaringen gehad hebben met allochtonen. Door deze 
specifi eke en subjectieve vraagstelling wordt het causaal model dat zij veronderstellen 
evenwel in het gedrang gebracht. Het is immers zeer plausibel dat jongeren die meer 
etnische vooroordelen hebben minder geneigd zullen zijn een contact met personen 
van vreemde origine als positief of plezierig te omschrijven. Voortbouwend op de con-
tacthypothese van Allport (1954) en de voorwaarden die Allport zelf en ook latere 
auteurs verbinden aan intergroepscontacten (Pettigrew, 1998), kunnen we evenwel 
verwachten dat intergroepscontacten in se een modererend effect kunnen uitoefenen 
op de intergenerationele invloed. In dit hoofdstuk wensen we daarom te onderzoeken 
of het modererende effect van intergroepscontacten ook standhoudt wanneer geke-
ken wordt naar meer objectieve maten van intergroepscontacten. Daarbij maken we 
een onderscheid tussen intergroepscontacten (of mogelijkheden tot) op buurt- en op 
schoolniveau. Daarnaast kunnen we ook omgekeerd een modererend effect verwach-
ten wanneer jongeren in een omgeving schoollopen waar etnische vooroordelen sterk 
aanwezig zijn.

5. Hypothesen

In dit hoofdstuk wensen we de hierboven beschreven paden van intergenerationele 
overdracht nader te bestuderen. Figuur 1 vat de belangrijkste elementen uit de litera-
tuur nog even samen. Op basis van deze fi guur geven we tevens onze hypothesen 
weer. We vermelden in deze fi guur ook reeds de indicatoren die we meenemen in onze 
analyses. Deze indicatoren zullen worden toegelicht in paragraaf 6.
 – We veronderstellen dat, ten gevolge van processen van directe socialisatie, ouders 

de houdingen van hun adolescente kinderen signifi cant beïnvloeden (hypothese 1). 
Deze directe socialisatie gebeurt onder meer via de houdingen van ouders zelf, die 
ze al dan niet bewust trachten mee te geven aan hun kinderen, maar tevens door 
ander voorbeeldgedrag zoals bv. de aanwezigheid van niet-Belgen in de vrienden-
groep van de ouders.

 – We verwachten daarnaast dat ouders ook de houdingen van hun kinderen indirect 
beïnvloeden:
 – via de sociale condities die ze delen, met name de fi nanciële draagkracht van het 

gezin en het opleidingsniveau van de ouders. Deze bepalen mede de houdingen 
van de ouders (hypothese 2), maar zullen ook de houdingen van de jongeren 
rechtstreeks beïnvloeden (hypothese 3);

 – via kanalisering naar andere socialisatiemilieus, in het bijzonder naar het on-
derwijs: ouders hebben een invloed op de onderwijsvorm waarin hun kinderen 
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terechtkomen, die op zijn beurt een sterke invloed uitoefent op de houdingen 
van adolescenten (hypothese 4).

 – Ten slotte veronderstellen we, cf. de contacthypothese, een rechtstreekse invloed 
van ‘intergroepscontacten’ op de etnische vooroordelen van jongeren (hypothese 5) 
en verwachten we tevens dat deze intergroepscontacten een modererende invloed 
hebben op de intergenerationele overdacht van houdingen ten aanzien van andere 
culturen (hypothese 6).

Financiële draagkracht

Opleiding ouder

Opleiding jongere

Etnocentrisme
jongere

Leeftijd en gender
jongere

Directe socialisatie
Indirect, sociale condities
Indirect, kanalisering

– Etnische compositie buurt (level 1)
– Grootstad (level 2)
– Etnocentrisme medeleerlingen (level 2)
– Etnische compositie school (level 2)

School- en buurtkenmerken
(intergroepscontacten)

Moderatoren

Level 1

Etnocentrisme van
ouder

Etnische compositie
vriendengroep ouder

 Figuur 1. Theoretisch model voor intergenerationele overdracht van etnocentrisme.

6. Data en variabelen

6.1 Data

De gegevens die we in dit hoofdstuk zullen gebruiken, zijn gebaseerd op de gegevens 
van leerlingen uit 98 secundaire scholen die werden bevraagd via de JOP-schoolmo-
nitor 2013. Deze set van 98 scholen werd bekomen op basis van twee selecties van 
scholen. Een eerste selectie van 66 scholen is gebaseerd op een toevallige steekproef 
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van secundaire scholen in het Vlaams Gewest. Deze steekproef werd gestratifi ceerd 
naar het aanbod van onderwijsvormen en leerjaren en het onderwijsnet (voor meer in-
formatie, zie Pleysier, 2014). In de grootsteden Gent, Antwerpen en Brussel werd geen 
representatieve steekproef getrokken. In Brussel werden alle scholen gecontacteerd die 
Nederlandstalig onderwijs aanbieden en in Gent en Antwerpen alle secundaire scholen 
die niet aangeschreven werden voor de afname van de JOP-monitor Antwerpen-Gent in 
2012. Dit leverde ook nog eens 14 Nederlandstalige scholen op in Brussel en 18 scholen 
in Antwerpen en Gent.86 Binnen deze scholen werden at random klassen geselecteerd. 
Daarbij werd er op toegezien dat voor elke combinatie van leerjaar en onderwijsvorm 
een klas werd opgenomen. Bij het onderzoek waren aldus alle vormen van het gewoon 
onderwijs betrokken: algemeen secundair (aso), technisch secundair (tso), beroeps-
secundair (bso) en kunstsecundair onderwijs (kso). Voor de analyses in dit hoofdstuk 
maken we alleen gebruik van de data verzameld bij de leerlingen uit het derde tot het 
zesde middelbaar (tweede en derde graad) omdat de etnocentrisme-items niet werden 
voorgelegd aan de leerlingen uit de eerste graad. In totaal vulden 4688 leerlingen van 
de tweede en derde graad de vragenlijsten in. Al die jongeren namen tevens een vra-
genlijst mee naar huis. Van de aldus onder de ouders verspreide enquêteformulieren 
kregen we er 1314 correct ingevuld terug die we konden koppelen aan de vragenlijst 
van het kind (een respons van 28,7%).87,88 De vragenlijst diende door één ouder te 
worden ingevuld. In 76 procent van de gevallen vulde de moeder het enquêteformulier 
in.89 De leerlingen van wie minstens een van de ouders van niet-Belgische origine is, 
laten we in deze analyses buiten beschouwing. Aldus bekomen we een dataset van 
1044 ouder-kindkoppels.

Voor de omgevingskenmerken werd de dataset aangevuld met gegevens uit het on-
derzoek naar cultuureducatie dat gelijktijdig werd afgenomen in de scholen door het 
Steunpunt Cultuur. Om overbevraging van scholen tegen te gaan werd namelijk beslist 
samen naar de scholen te gaan. In elke geselecteerde klas kreeg de ene helft van de leer-
lingen de JOP-schoolmonitor en de andere helft de vragenlijst omtrent cultuureducatie. 
De sociale achtergrond van de leerlingen werd zo veel mogelijk op identieke wijze ge-
meten zodat we ons voor contextgegevens konden baseren op informatie van alle gese-
lecteerde leerlingen in de school en aldus een betrouwbaarder beeld kunnen schetsen.

86.  De representatieve steekproef van scholen in het Vlaams Gewest omvat ook 2 scholen uit Antwerpen en 
Gent. Het totale aantal scholen in grootstedelijke omgevingen bedraagt daarom 34.

87.  Dit is een meer dan behoorlijke respons aangezien we de vragenlijst niet rechtstreeks aan de ouders konden 
bezorgen en we dus moesten terugvallen op de bereidwilligheid van zoon of dochter. Deze manier van werken houdt 
ook in dat we geen herinnering konden versturen naar de ouders, zodat er ook een groep uit de boot valt die we 
zouden kunnen omschrijven als ‘bereidwillig maar vergeetachtig’.

88.  De non-respons van de ouders was niet volkomen aselect. Het responscijfer van de ouders lag zo lager bij 
leerlingen uit het beroepsonderwijs en bij jongens. Verder stellen we vast dat de ouders van kinderen die vooral bij 
een van de ouders wonen en die zelfstandig of elders wonen, minder vaak meewerken met het onderzoek dan ouders 
van kinderen die bij beide ouders wonen of evenveel bij vader en moeder. We kunnen de beschrijvende statistieken 
daarom niet generaliseren.

89.  Aparte analyses gaven aan dat de modellen voor intergenerationele overdracht van etnocentrisme niet 
verschillen voor vaders en moeders.
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In onze analyses gaan we uit van een unidirectionele invloed van ouders op kinde-
ren. Recente studies tonen immers duidelijk aan dat de invloed van ouders op kin-
deren de dominante invloed is en ondersteunen meer een unidirectioneel analyse-
model waarbij de invloed van ouders op kinderen loopt dan een bidirectioneel model 
waarbij ervan uitgegaan wordt dat ouders en kinderen elkaar simultaan beïnvloeden 
(Pinquart & Silbereisen, 2004; Rodríguez-García & Wagner, 2009; Vollebergh et al., 
2001).

6.2 Afhankelijke variabele

Etnocentrisme wordt in deze studie op identieke wijze gemeten bij de jongeren en 
hun ouders. Aan beide groepen werden vier uitspraken voorgelegd (zie tabel 1), drie 
negatieve en een positief item. We construeerden een somschaal (0-10) voor zowel de 
jongeren als de ouders van Belgische origine. De Cronbach  voor deze schaal bedraagt 
respectievelijk 0,83 voor de jongeren en 0,87 voor de ouders.

Tabel 1. Etnocentrisme bij jongeren en ouders: beschrijvende gegevens en schaalgegevens.

(helemaal) 
niet akkoord

tussen 
beide

(helemaal) 
akkoord

N

België kan beter geen asielzoekers toelaten
jongeren 30,2 36,3 33,3 1035

ouders 36,7 37,7 25,6 1019

Vreemden nemen ons werk af
jongeren 40,8 32,4 26,7 1036

ouders 51,4 32,0 16,6 1018

Migranten komen hier profi teren van de 
uitkeringen

jongeren 21,5 32,3 46,2 1032

ouders 24,9 37,8 37,3 1019

Ik vind dat we veel kunnen bijleren van 
mensen uit andere culturen

jongeren 21,3 36,2 42,6 1029

ouders 17,7 43,1 39,2 1018

Schaalgegevens Jongeren Ouders

Gemiddelde score (schaal 0-10) 5,02 4,58

Cronbach  0,826 0,867

Op de positieve uitspraak reageren kinderen en ouders zeer gelijkaardig: bij beide groe-
pen gaat om en bij de 40% akkoord. Met betrekking tot de drie negatieve uitspraken 
stellen we vast dat de jongeren die participeerden in dit onderzoek zich steeds negatie-
ver uitlaten dan hun ouders. Zo gaat een derde van de ondervraagde jongeren akkoord 
met de stelling dat België beter geen asielzoekers kan toelaten, terwijl dit bij de ouders 
slechts een kwart is. Ook bij de twee andere uitspraken kunnen we vaststellen dat bij 
de jongeren het percentage instemmers ongeveer 10 procentpunten hoger ligt dan bij de 
ouders. Deze hogere mate van tolerantie bij de ouders kan aan verschillende factoren 
toe te schrijven zijn. Het uitklaren van dit verschil ligt buiten de opzet van onze studie, 



Hoe ouders de kijk op etnische diversiteit beïnvloeden  |  149

maar alleszins zal dit verschil ook deels een selectie-effect zijn: ouders met sterk nega-
tieve opvattingen zullen minder snel geneigd zijn de vragenlijst in te sturen.

6.3 Onafhankelijke variabelen

In alle analyses controleren we voor geslacht en leeftijd. Voor leeftijd zijn er enkele 
uitschieters naar onderen en boven toe. Het gaat hierbij om 21 jongeren die één of twee 
jaar voor zitten op hun leeftijd en nog niet de leeftijd van 15 zullen bereiken in het der-
de middelbaar, en 24 jongeren die meerdere jaren schoolachterstand hebben opgelopen 
in het secundair onderwijs waardoor ze de leeftijd van 20 al hebben overschreden of 
zullen overschrijden in het jaar van de bevraging. We voegen daarom alle leerlingen 
onder de 15 jaar samen in een groep en doen hetzelfde voor de leerlingen ouder dan 20.

De invloed van onderwijs bij de jongeren wordt in kaart gebracht door de onderwijs-
vorm waarin zij zitten. De onderwijsvormen die werden onderscheiden in de bevra-
ging waren: algemeen secundair onderwijs (aso), kunstsecundair onderwijs (kso), 
technisch secundair onderwijs (tso) en beroepssecundair onderwijs (bso). Omdat het 
kunstsecundair onderwijs slechts 3 procent van de leerlingen omvat en omdat uit voor-
afgaande analyses reeds gebleken is dat leerlingen uit het kso in hun houdingen het 
sterkst lijken op leerlingen uit het aso, nemen we de beide groepen samen.

Met betrekking tot de ouderlijke invloed bekijken we zowel de invloed van de houdin-
gen van de ouders zelf als de invloed van sociale condities. De maat voor etnocentris-
me bij de ouders werd reeds gezamenlijk met de etnocentrismemaat voor de leerlingen 
toegelicht. Tevens wordt een kwadratische maat toegevoegd omdat verondersteld kan 
worden dat de invloed van de ouderlijke attitudes niet zuiver lineair is. Wanneer ouders 
meer uitgesproken meningen hebben over andere culturen, dan verwachten we dat dit 
ook vaker een gespreksonderwerp zal vormen in gezinnen en meer mogelijkheden zal 
creëren voor intergenerationele overdracht (cf. Siongers, 2007). We menen echter dat 
dit enkel zal leiden tot een succesvolle overdracht wanneer het een sociaal wenselijke 
attitude is en om een ruim geaccepteerde norm gaat, zoals bijvoorbeeld verdraagzaam-
heid. Wanneer het attitudes zoals etnocentrisme betreft die negatief gesanctioneerd 
worden in de samenleving, verwachten we dat dit niet zal opgaan en dat kinderen zich 
zelfs eerder zullen afzetten tegenover de attitudes van hun ouders. Daarnaast werd 
om het voorbeeldgedrag dat ouders stellen te meten, de etnische samenstelling van 
de vriendengroep van de ouders opgenomen. Aan de ouders werd gevraagd hoe hun 
vriendenkring is samengesteld. Zij konden hierop antwoorden op basis van een vijf-
puntenschaal, gaande van ‘Mijn vriendenkring bestaat uit bijna allemaal mensen van 
Belgische afkomst’ tot ‘Mijn vriendenkring bestaat uit bijna geen mensen van Belgische 
afkomst’. We hercoderen deze variabele naar een dichotome variabele, waarbij we de 
ouders die aangeven dat hun vriendenkring uit bijna allemaal mensen van Belgische 
afkomst bestaat, onderscheiden van de andere vier groepen. Het onderwijsniveau van 
de ouder werd oorspronkelijk gemeten aan de hand van een opdeling in vijf niveaus 
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(geen, lager onderwijs, secundair onderwijs maar niet voltooid, secundair onderwijs 
voltooid, en hoger onderwijs). Voor de analyses hercoderen we deze variabele naar een 
dichotome indicator waarbij we ouders met een diploma hoger onderwijs contrasteren 
met ouders die geen diploma hoger onderwijs behaald hebben. De fi nanciële draag-
kracht van het gezin wordt in kaart gebracht door te peilen naar het subjectieve inko-
men. Dit subjectieve inkomen werd gemeten door aan de ouders te vragen of ze het 
gevoel hebben dat hun gezin goed kan rondkomen met het beschikbare inkomen. De 
oorspronkelijk vijf antwoordcategorieën worden hier gereduceerd tot twee categorieën: 
ouders die aangeven (heel) goed rond te komen versus ouders die aangeven (heel) 
moeilijk tot gemiddeld rond te komen.

Zowel aan de ouders als aan de jongeren werd gevraagd hoe hun buurt is samenge-
steld naar nationale herkomst. Zij konden op deze vraag antwoorden op basis van 
een vijfpuntenschaal gaande van ‘een buurt met bijna allemaal mensen van Belgische 
afkomst’ tot een ‘een buurt met bijna geen mensen van Belgische afkomst’. We se-
lecteerden de perceptie van de jongeren zelf en reduceerden deze vijf categorieën tot 
drie: (1) een buurt met bijna allemaal mensen van Belgische afkomst, (2) een buurt 
met vooral mensen van Belgische afkomst en (3) een buurt waar de helft of meer dan 
de helft van de mensen niet van Belgische afkomst is. Verder verwachten we dat jon-
geren die in een grootstad (Brussel, Antwerpen, Gent) opgroeien meer contactmoge-
lijkheden met jongeren van een andere etnische origine hebben. Daarom brengen we 
in de analyses tevens een indicator in die jongeren die schoollopen in een grootstad 
(Antwerpen, Gent, Brussel) onderscheiden van jongeren die niet in een grootstad naar 
school gaan.

Als schoolkenmerken voegen we twee indicatoren in. Een eerste meet de concentratie 
van leerlingen uit etnische minderheidsgroepen op de school. Deze is gebaseerd op 
een categorische principale componentenanalyse op basis van drie dichotome indica-
toren (Cronbach  = 0,802): al dan niet Belgische nationaliteit bij geboorte, al dan 
niet Belgische nationaliteit van beide ouders bij hun geboorte, de taal waarin gecom-
municeerd wordt met beide ouders (Nederlands versus andere taal). Deze indicator 
werd geconstrueerd op individueel niveau en vervolgens werd hier het gemiddelde op 
schoolniveau van genomen. Op deze manier kan deze variabele beschouwd worden 
als een indicator voor de mate waarin men op school in contact komt met andere 
culturen. Een tweede meet de gemiddelde score op de etnocentrismeschaal over alle 
leerlingen heen.

We maken gebruik van multilevelanalyses omdat deze methode rekening houdt met 
het feit dat de data geclusterd zijn. Het betreft namelijk een steekproef van scholen, 
en leerlingen binnen scholen zullen sterker op elkaar lijken dan leerlingen uit verschil-
lende scholen. Doordat we in deze analyses gebruikmaken van listwise deletion slinkt 
het aantal respondenten van 1044 naar 970. De analyses worden stapsgewijs opge-
bouwd om op die manier verschillende paden van beïnvloeding, zoals weergegeven in 
fi guur 1, beter in kaart te brengen.
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Ten slotte worden interactietermen tussen de omgevingskenmerken en het etnocen-
trisme van de ouder in de modellen ingevoerd om het modererende effect van inter-
groepscontact en etnocentrisme bij medeleerlingen na te gaan.

Tabel 2. Beschrijvende statistieken (N = 1044).

Aantal % Gemiddelde Standaardafwijking

Individuele kenmerken

Leeftijd (15-20) 1041 16,6 1,24

Geslacht 

Jongens (ref.) 476 45,6

Meisjes 568 54,4

Onderwijsvorm

Aso/kso 555 53,2

Tso 337 32,3

Bso (ref.) 152 14,6

Kenmerken ouders

Opleiding ouders

Geen diploma hoger onderwijs (ref.) 470 45,4

Diploma hoger onderwijs 565 54,6

Subjectief inkomen

Moeilijk tot gemiddeld rondkomen (ref.) 539 53,2

Makkelijk rondkomen 475 46,8

Vriendengroep ouder

Bijna allemaal mensen van Belgische afkomst 665 64,5

Ook mensen van niet-Belgische afkomst 366 35,5

Etnocentrisme ouder 1019 4,58 2,26

Omgevingskenmerken (school en buurt)

Woonomgeving

Buurt met bijna allemaal mensen van Belgische 
afkomst,

566 54,6

Buurt met vooral mensen van Belgische afkomst 357 34,5

Buurt waar de helft of meer dan de helft van de 
mensen niet van Belgische afkomst is

113 10,9

Plaats waar men schoolloopt

Grootstad (Antwerpen, Brussel, Gent) 236 22,6

Niet in een grootstad 808 77,4

Etnische concentratie (school) 1044 -0,227 0,326

Gemiddelde score op etnocentrisme medeleerlin-
gen (school)

1044 5,21 0,852
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7. Analyses en resultaten

De intraschoolcorrelatie voor het nulmodel bedraagt 13%, met andere woorden: 13% 
van de variantie is toe te schrijven aan variantie op schoolniveau. Dit betekent dat er 
duidelijke verschillen bestaan tussen de leerlingen van verschillende scholen en dat 
leerlingen op dezelfde scholen meer op elkaar lijken wat betreft de houdingen ten aan-
zien van andere culturen dan leerlingen over verschillende scholen heen.

In een eerste model brengen we de sociale achtergrondgegevens van de ouders en het 
gezin in. Daaruit blijkt dat jongeren die opgroeien in een gezin waarvan minstens een 
van de ouders (de hier ondervraagde ouder) hoger opgeleid is, alsook jongeren die 
opgroeien in een gezin dat relatief makkelijk kan rondkomen minder etnische vooroor-
delen vertonen dan respectievelijk kinderen van lager opgeleide ouders en kinderen uit 
gezinnen die minder makkelijk rondkomen.

Wanneer we in een tweede model de indicatoren inbrengen voor interetnische vriend-
schappen van de ouders en etnocentrisme van de ouders, blijken deze sociale achter-
grondgegevens niet langer signifi cant. Dit betekent dat de opleiding van de ouder en 
de fi nanciële draagkracht van het gezin niet rechtstreeks een invloed uitoefenen op de 
etnische houdingen van de jongeren zelf, maar wel een invloed hebben op de etnische 
vooroordelen van de ouders en langs deze weg indirect de etnische vooroordelen van 
de jongeren beïnvloeden. Op basis van dit model vinden we dus bevestiging voor hy-
pothesen 1 en 3, maar niet voor hypothese 2. De etnische vooroordelen van de ouders 
hebben een zeer sterke invloed op de houdingen die hun kinderen aannemen ten aan-
zien van etnische minderheidsgroepen (b = 0,387; p = 0,000). Wel gaat het hierbij 
zoals verwacht niet om een lineair verband. Naarmate ouders een meer uitgesproken 
negatieve houding hebben ten aanzien van andere culturen, zullen kinderen minder ge-
neigd zijn hun ouders hierin te volgen. In fi guur 2 wordt dit gevisualiseerd. De volle lijn 
geeft een lineair verband weer, de gestippelde lijn geeft het curvilineair verband weer 
dat wij hier vonden. In tegenstelling tot de verwachtingen, heeft de etnische samenstel-
ling van de vriendengroep van de ouders geen effect op de houdingen van de kinderen.

In model 3 controleren we voor individuele kenmerken van de jongere zelf. Elk van deze 
indicatoren is signifi cant gerelateerd aan etnische vooroordelen bij de jongeren. Voor 
onderwijsvorm en geslacht zijn dit verwachte resultaten: meisjes zijn verdraagzamer ten 
aanzien van andere etnische groepen, en jongeren die les volgen in het aso, kso of tso 
zijn verdraagzamer dan jongeren in het bso. Het effect van leeftijd is kleiner en minder 
verwacht: etnische vooroordelen nemen toe naarmate de leeftijd stijgt. Door het toevoe-
gen van deze individuele kenmerken wordt de variantie op schoolniveau bijna volledig 
verklaard. Dit betekent dat de variantie op schoolniveau grotendeels toe te schrijven is 
aan de specifi eke schoolcompositie en het aanbod van onderwijsvormen. De belangrijk-
ste vaststelling met betrekking tot onze onderzoeksvraag is dat de invloed die uitgaat van 
de ouders overeind blijft wanneer we controleren voor deze individuele kenmerken van 
de jongeren. De effectparameters die de invloed van het etnocentrisme van de ouders 
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weergeven, wijzigen nauwelijks. Wel zien we de effectparameters voor het opleidings-
niveau van de ouders en de fi nanciële gezinssituatie nog verder slinken, wat indiceert 
dat de sociale condities waarin men opgroeit ook onrechtstreeks via de kanalisering naar 
onderwijs een invloed uitoefenen op de houdingen van jongeren (hypothese 4).
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 Figuur 2. Geschatte waarde etnocentrisme op basis van model 2.

Wanneer we in een vierde model vervolgens school- en buurtkenmerken – die een idee 
geven van de mogelijkheden tot intergroepscontacten – toevoegen, hebben we alle va-
riantie op schoolniveau verklaard. Toch is er slechts één van deze school- en buurtken-
merken signifi cant, namelijk de gemiddelde score op etnocentrisme van de medeleer-
lingen op school. Het is dus vooral deze indicator die de schoolvariantie volledig weg 
verklaart. Niet alleen de verdere verklaring van de variantie op schoolniveau is hier 
evenwel relevant. Door toevoeging van deze indicator verschillen ook leerlingen uit het 
beroeps- en technisch onderwijs niet langer signifi cant van elkaar wat betreft hun hou-
dingen ten aanzien van allochtonen, en ook het verschil dat bestaat tussen leerlingen 
uit het algemeen en beroepsonderwijs wordt voor een groot deel verklaard. Les volgen 
in een omgeving waar veel leerlingen etnische vooroordelen hebben, versterkt aldus 
ook bij individuele leerlingen het etnische vooroordeel. Op de invloed die uitgaat van 
de ouders heeft dit evenwel minder een impact. De houdingen van de ouders blijven 
zeer sterk richtinggevend voor de houdingen die we waarnemen bij de jongeren en de 
effectparameter wijzigt slechts beperkt (8% van het effect wordt verklaard). Dit bete-
kent dat de invloeden van de ouders en peergroup additief zijn en dat elk van de twee 
actoren de etnische vooroordelen van jongeren beïnvloeden.
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In een laatste stap voegen we de interacties tussen enerzijds alle school- en buurtken-
merken (samenstelling woonbuurt, al dan niet woonachtig in een grootstad, etnische 
concentratie op school en gemiddelde score op etnocentrisme op school) en anderzijds 
het etnocentrisme van de ouder in. We voerden deze interactietermen afzonderlijk in 
opdat deze niet met elkaar zouden interveniëren. Slechts een van deze interactietermen 
bleek relevant, met name de interactie met de perceptie van de etnische samenstelling 
van de woonbuurt. We geven in tabel 3 ook enkel het model met deze interactieter-
men weer. Het effect dat we hier vaststellen is evenwel tegengesteld aan wat we zou-
den verwachten op basis van Dhont en Van Hiel. Met name in buurten waar vrijwel 
uitsluitend Belgen wonen, is de invloed van de houdingen die ouders aannemen ten 
aanzien van allochtonen minder groot dan in buurten waar naast Belgen ook mensen 
van buitenlandse origine wonen. Hypothese 6 dienen we op basis van onze analyses 
dan ook te verwerpen.

8. Besluit

Jongeren van vandaag groeien op in een steeds diverser wordende samenleving. Scho-
len besteden heel veel aandacht aan deze diversiteit en reiken hun leerlingen waarden 
en normen aan om op een gepaste manier om te gaan met deze groeiende diversiteit. 
Scholen vormen evenwel lang niet de enige omgeving waarin normen en waarden wor-
den aangereikt en er bestaat discussie of zij nog wel enige invloed kunnen uitoefenen 
boven op die van de ouders. De ouderlijke socialisatie die aan de schoolse socialisatie 
voorafgaat, tekent immers al zeer sterk de lijnen uit.

In deze bijdrage wensten we die invloed van ouders op de attitudes ten aanzien van 
andere culturen zo zuiver mogelijk in beeld te brengen. Daarbij onderscheidden we 
verschillende paden waarlangs ouders een impact hebben op de houdingen van hun 
kinderen: direct via hun voorbeeldgedrag en meer specifi ek via de eigen attitudes en 
de samenstelling van hun vriendengroep, maar ook via de sociale condities waarin 
ouders en kinderen opgroeien en die zowel bepalend kunnen zijn voor de houdingen 
die kinderen ontwikkelen, alsook indirect via deze condities omdat deze tevens de 
ouderlijke attitudes bepalen en een effect hebben op de ‘onderwijskeuzes’ van jonge-
ren. We keken tevens of de omgeving waarin jongeren hun vrije tijd doorbrengen en 
waarin ze schoollopen een bijkomende invloed kan uitoefenen en eventueel een buffer 
kan vormen voor negatieve houdingen bij ouders. Hierbij focusten we specifi ek op de 
etnische samenstelling van deze omgeving omdat deze een indicatie geeft van de in-
tergroepscontacten die jongeren hebben. Van deze intergroepscontacten wordt immers 
gesteld dat ze de invloed van ouders kunnen modereren.

Uit de analyses blijkt zeer duidelijk de grote invloed die ouders uitoefenen op de hou-
dingen van hun kinderen ten aanzien van andere culturen. Deze resultaten stemmen 
overeen met vroeger onderzoek naar intergenerationele overdracht van houdingen en 
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bevestigen dat intergenerationele overdracht gebeurt via verschillende mechanismen. 
De directe socialisatie komt zeer duidelijk tot uiting in de resultaten en de rechtstreekse 
invloed die uitgaat van de ouderlijke attitudes blijft ook sterk overeind na het in re-
kening brengen van individuele kenmerken en omgevingskenmerken. Daarnaast be-
invloeden ouders de houdingen van hun kinderen ook onrechtstreeks via de sociale 
condities waarin ze opgroeien. Die sociale condities hebben evenwel nooit rechtstreeks 
een invloed op de houdingen van de jongeren. Wel is de opleiding van ouders en de 
fi nanciële gezinssituatie bepalend voor het onderwijs dat hun kinderen genieten (en 
wellicht ook voor de contacten met andere actoren en omgevingen, maar deze werden 
hier niet geanalyseerd) en de schoolomgeving waarin ze terechtkomen.

Met betrekking tot de directe socialisatie door de ouders stellen we vast dat vooral de 
attitudes van de ouders belangrijk zijn, veel meer dan de vriendschappen die ouders 
hebben met mensen van een andere etnische afkomst. Deze vaststelling is niet zo ver-
rassend omdat het ontbreken van vriendschapsverbanden ook te maken kan hebben 
met buurtkenmerken en niet louter met de houding van ouders ten aanzien van andere 
culturen. Niet-stedelijke omgevingen scheppen bijvoorbeeld minder mogelijkheden om 
interetnische vriendschappen op te bouwen. Bovendien is het mogelijk dat jongeren 
niet alle vrienden van hun ouders kennen of dat enkel de meer hechte vriendschap-
pen van hun ouders een invloed uitoefenen op de houdingen van de kinderen. Een 
belangrijke vaststelling betreft het curvilineaire verband tussen etnische vooroordelen 
bij de ouders en de kinderen. Ouders hebben een sterke invloed op de houdingen 
die hun kinderen ontwikkelen, maar naarmate ouders er een meer negatieve houding 
op na houden, zijn hun adolescente kinderen minder geneigd hun ouders daarin te 
volgen. Ouders die zich daarentegen zeer positief opstellen ten aanzien van andere 
culturen, slagen er signifi cant beter in hun houdingen over te dragen op hun kinderen. 
Voorgaand onderzoek leerde reeds dat wanneer ouders meer uitgesproken meningen 
hebben over bepaalde maatschappelijke thema’s, deze dan ook vaker het gesprekson-
derwerp vormen in gezinnen. Op die manier worden meer mogelijkheden gecreëerd 
voor intergenerationele overdracht. Onze verwachting dat dit enkel zal leiden tot suc-
cesvolle overdracht wanneer het een sociaal wenselijke attitude is en om een ruim 
geaccepteerde norm gaat, zoals bijvoorbeeld verdraagzaamheid, werd bevestigd. Wan-
neer het attitudes zoals etnocentrisme betreft die negatief gesanctioneerd worden in de 
samenleving, verwachten we dat dit niet zal opgaan en dat kinderen zich zelfs eerder 
zullen afzetten tegenover de attitudes van hun ouders. Dit resultaat betekent tevens dat 
andere omgevingen mogelijk negatieve invloeden kunnen keren of bijsturen.

De invloed van de omgeving gingen we na door te kijken naar de etnische samenstel-
ling van school en buurt, alsook naar de houdingen die medeleerlingen er op na hou-
den. Uit deze analyses kwam ten eerste naar voren dat intergroepscontacten in buurt 
en school geen rechtstreekse invloed uitoefenen op de houdingen van de jongeren en 
bijgevolg geen additieve invloed hebben op de houdingen van de jongeren. Ook de 
verwachting dat intergroepscontacten de invloed die uitgaat van de ouders zouden 
kunnen temperen kwam niet uit de resultaten naar voren. Integendeel, we stelden vast 
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dat in omgevingen met nauwelijks allochtone inwoners de houdingen van de ouders 
minder bepalend zijn. Dit is mogelijk toe te schrijven aan het feit dat in dergelijke 
omgevingen houdingen ten aanzien van andere culturen minder saillant zijn. Wanneer 
andere culturen minder aanwezig zijn in de woonomgeving, zullen zij ook minder het 
gespreksonderwerp vormen in gezinnen. Het is plausibel dat houdingen van ouders in 
dergelijke settings minder geëxpliciteerd worden, waardoor ook minder mogelijkheden 
voor intergenerationele overdracht worden gecreëerd.

Een laatste belangrijke vaststelling betreft de invloed die uitgaat van de medeleerlin-
gen op school. Vaak wordt gesteld dat ouders hun invloed zien slinken door de grote 
invloed van peers tijdens de adolescentie. Dit blijkt evenwel niet uit de resultaten. 
Ouders en peers hebben een afzonderlijke invloed. Deze bevinding ligt in de lijn van 
Siongers (2007), waar meer rechtstreeks werd gekeken naar de invloed van de ouders 
versus deze van de beste vriend of vriendin in de klas. Ook daar werd een duidelijke 
invloed vastgesteld van de ouders naast deze van de beste vriend. Meer nog, ouders 
bleken daar belangrijker te zijn dan vrienden in de ontwikkeling van maatschappelijke 
attitudes. Tedin (1980) geeft hiervoor drie mogelijke verklaringen. Ten eerste is de 
ouder-kindrelatie continu, terwijl vriendschappen kunnen veranderen. Bijgevolg heb-
ben jongeren reeds meer tijd doorgebracht met hun ouders dan met welke vriend ook. 
Ten tweede is communicatie een belangrijke conditie om attitudes te ontwikkelen. 
Gesprekken over allochtonen vinden mogelijk meer in het thuismilieu plaats door de 
aandacht voor deze thema’s in de media. Ten slotte kunnen maatschappelijke thema’s 
volgens Tedin een bedreiging vormen voor de vriendschap en zullen ze daarom onder-
drukt worden. Men beoordeelt vrienden zelden op hun maatschappelijke ideeën om de 
vriendschap niet in het gedrang te brengen. In situaties waarin het dominante discours 
in de schoolomgeving etnocentrisch dan wel verdraagzaam is, zullen de houdingen 
van medeleerlingen evenwel meer sturend worden, maar deze van de ouders niet vol-
ledig tenietdoen. Hun houding ten aanzien van anderen hebben jongeren dus van geen 
vreemden.
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 7. De grenzen van barmhartigheid. Nuances in 
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1. Universeel mededogen en intolerantie: een religieuze paradox?

De twintigste en eenentwintigste eeuw vormen een bijzonder interessante tijd voor 
interreligieuze studies. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat alle grote wereldre-
ligies en ook kleinere geloofsovertuigingen vertegenwoordigd zijn in West-Europa en 
met elkaar in contact komen. Niet alleen traditionele religies zoals het christendom, het 
jodendom en de islam, maar ook oosterse geloofsovertuigingen zoals de hare krisjna’s, 
het sikhisme, het jaïnisme en het boeddhisme zijn vertegenwoordigd. Deze religieuze 
superdiversiteit (Geldof, 2013) is een realiteit in België en andere Europese landen en 
stelt onze maatschappij voor boeiende vragen. Is een interreligieuze dialoog tussen 
deze religies mogelijk? Hoe gaat een seculiere samenleving om met deze diversiteit aan 
religies? En omgekeerd, hoe gaan religies om met seculiere waarden en gebruiken? In 
dit hoofdstuk raken we dit thema aan door na te gaan hoe christelijke en moslimjonge-
ren in Vlaanderen staan tegenover homoseksualiteit, een thema dat door alle abraha-
mitische religies sterk afgekeurd wordt (Roggemans et al., 2015).

Hoewel alle grote religieuze tradities een boodschap van universeel mededogen en 
tolerantie uitdragen, toont onderzoek sinds de jaren 1950 dat religieuze mensen in het 
algemeen meer vooroordelen rapporteren ten aanzien van verschillende (etnische, ra-
ciale en seksuele) minderheden in vergelijking met niet-religieuze mensen (Hunsberger 
& Jackson, 2005; Stulhofer & Rimac, 2009; Whitley, 2009). Die ogenschijnlijke paradox 
kan alleen begrepen worden door te kijken naar hoe religie als een kenmerk in on-
derzoek geoperationaliseerd wordt. Indien onderzoekers de religieuze overtuiging van 
mensen meten in termen van de specifi citeit van de overtuiging (bv. christen of mos-
lim) of de sterkte van de religiositeit (de frequentie van het kerkbezoek, zelfi ngeschatte 
geloofssterkte) wordt vrijwel steeds een positief verband met vooroordelen gevonden 
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(Batson, Schoenrade & Ventis, 1993). Een dergelijke benadering geeft echter een te ver-
eenvoudigd beeld van de betekenis van religie, die de verschillen in de wijze waarop 
religie wordt beleefd onvoldoende vat. Anders gezegd, zij vat onvoldoende de variatie 
in geloofsbeleving bínnen een geloofsgemeenschap en tussen verschillende geloofsge-
meenschappen. Onderzoek toonde inderdaad dat de betekenis die religieuze personen 
aan hun geloof geven een cruciale rol speelt in het begrijpen van de relatie tussen reli-
gie en vooroordelen. Whitley (2009) onderzocht via een meta-analyse de relatie tussen 
negatieve opvattingen over homoseksualiteit en verschillende indicatoren van religiosi-
teit zoals fundamentalisme, kerkbezoek, orthodoxie, zelfi ngeschatte geloofssterkte, een 
intrinsieke en extrinsieke oriëntatie en een quest-oriëntatie. Van deze indicatoren bleek 
alleen een religieuze quest-oriëntatie – een open en fl exibele benadering van religieuze 
vraagstukken die ruimte laat voor twijfel – consistent negatief samen te hangen met 
negatieve opvattingen ten aanzien van homoseksualiteit.

In dit hoofdstuk onderzoeken we de relatie tussen zelfi ngeschatte religiositeit, re-
ligieus gedrag, een quest-oriëntatie, autoritarisme en negatieve houdingen tegenover 
homoseksualiteit bij jonge (leeftijd: 14-24 jaar) christenen en moslims in het Neder-
landstalige onderwijs (N = 2834). Een dergelijke analyse komt tegemoet aan verschil-
lende lacunes in de literatuur, zoals geïdentifi ceerd door Whitley (2009).

Ten eerste steunt het bestaande onderzoek naar de relatie tussen een quest-oriëntatie 
en negatieve houdingen tegenover homoseksualiteit zonder uitzondering op steekproeven 
van universiteitsstudenten in de Verenigde Staten. Dat roept de vraag op of een quest-oriën-
tatie ook tot minder negatieve opvattingen over homoseksualiteit leidt bij (1) lager opgelei-
de burgers die (2) buiten de VS wonen. In dit hoofdstuk gebruiken we data afkomstig van 
de JOP-schoolmonitor die toelaten een crosssectie van de Vlaamse jongeren te bestuderen.

Ten tweede geeft Whitley aan dat veel van de bestaande studies alleen steunen op 
eenvoudige (partiële) correlaties. In dit onderzoek gebruiken we multivariate (multi-
level) lineaire regressieanalyses die toelaten de relatie tussen religieuze indicatoren en 
de houding tegenover homoseksualiteit veel nauwkeuriger te bestuderen door ze uit te 
zuiveren voor andere kenmerken.

Ten derde steunt empirisch bewijs voor de relatie tussen quest-oriëntatie en nega-
tieve opvattingen over homoseksualiteit uitsluitend op onderzoek bij christenen. Dat 
roept de vraag op of een quest-oriëntatie wel beschouwd kan worden als een algemene 
dimensie van religiositeit die los staat van de specifi citeit van de overtuiging. Om die 
reden roept Whitley (2009) op tot meer vergelijkend onderzoek. Voor zover wij weten 
is dit het eerste onderzoek dat de relatie tussen een quest-oriëntatie en negatieve opvat-
tingen over homoseksualiteit bij jonge moslims onderzoekt.

Ten vierde situeren we onze bevindingen binnen het bredere debat rond secularise-
ring. In zijn postseculiere maatschappijthese stelt Habermas dat modernisering niet leidt 
tot het verdwijnen van religieuze gemeenschappen. Binnen dat perspectief wordt het zoe-
ken naar wederzijds begrip tussen seculieren en religieuze tradities een kernopdracht (Ha-
bermas, 2006; Loobuyck, 2010; Rummens, 2007). Door het onderzoeken van homonega-
tiviteit bij gelovige jongeren trachten we een empirische bijdrage te leveren aan het debat 
over postseculariteit, dat meestal op een fi losofi sche en abstracte manier wordt gevoerd.
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2. Literatuur

2.1 Religie en negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit

In dit hoofdstuk gebruiken we de termen ‘homonegativiteit’, ‘negatieve houding ten 
opzichte van homoseksualiteit’ of ‘seksuele vooroordelen’ door elkaar. Met deze ter-
men verwijzen we naar een set van negatieve en vijandige houdingen ten aanzien van 
personen met een homoseksuele of lesbische geaardheid, alsook de onderdrukking van 
deze personen (Herek, 2004). De relatie tussen religie en een negatieve houding ten 
opzichte van homoseksualiteit is complex en veelzijdig. Op basis van een meta-analyse 
van studies naar de relatie tussen religiositeit en houdingen ten opzichte van homo-
seksuele mannen en vrouwen, stelt Whitley (2009) dat veel afhangt van de manier 
waarop religie wordt geoperationaliseerd. Opinieonderzoek toonde herhaaldelijk een 
aanzienlijke samenhang aan tussen religieuze overtuiging (christelijk, joods of mos-
lim), religiositeit (gemeten door de frequentie van het bijwonen van religieuze dien-
sten en een zelfbeoordeling van religiositeit) en een negatieve houding ten opzichte 
van homoseksuelen (bv. Stulhofer & Rimac, 2009; Whitley, 2009). Dergelijke relaties 
zijn empirisch aangetoond voor verschillende religieuze denominaties. Finlay en Wal-
ther (2003), bijvoorbeeld, bestudeerden de samenhang tussen een negatieve houding 
ten opzichte van homoseksuelen met religieuze overtuigingen in de Verenigde Staten. 
Zij vonden dat de leden van de conservatieve protestantse kerkgenootschappen er de 
meest negatieve houdingen ten opzichte van homoseksuelen op na hielden, gevolgd 
door gematigde protestanten en katholieken. Ook in de joodse gemeenschap werden 
negatieve houdingen tegenover homoseksuelen gevonden, waarbij orthodoxe joden 
meer bevooroordeeld bleken dan progressieve joden (Schnoor, 2003). In de Europese 
context vond Hooghe (2011) negatieve attitudes tegenover homoseksuelen onder mos-
lims.

Al in de eerste studies realiseerden onderzoekers dat eenvoudige indicatoren, 
zoals ‘religieuze identiteit’ of zelfgerapporteerde religiositeit de individuele verschil-
len in religieuze motivaties niet konden vatten. Meer specifi ek slagen ze er niet in 
de schijnbare paradox tussen enerzijds het door religies onderwezen universele me-
dedogen en anderzijds de geobserveerde intolerantie door religieuze mensen uit te 
leggen. Deze vaststelling betekende dan ook het uitgangspunt voor het meer in de 
diepte bestuderen van de betekenis van religie. Allport en Ross (1967) deden dit door 
een onderscheid te maken tussen intrinsieke en extrinsieke religieuze oriëntatie. Een 
intrinsieke religieuze oriëntatie wijst op een   meer ontwikkeld, betrokken en oprecht 
geloof waarbij mensen proberen om hun leven te leiden volgens de religieuze leer 
die zij aanhangen. Een extrinsieke oriëntatie wordt geassocieerd met een geëxter-
naliseerde en utilitaire oriëntatie ten aanzien van een religie, waarbij deze wordt 
gebruikt als een middel om niet-religieuze doelen te bereiken. Allport en Ross (1967: 
434) stellen het als volgt: “The extrinsically motivated individual uses his religion, 
whereas the intrinsically motivated lives his.” Een intrinsieke oriëntatie werd ver-
wacht meer samen te gaan met tolerantie en mededogen. Volgens Altemeyer (1996) 
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meten deze schalen echter niet wat ze beoogd werden te meten. Batson, Schoenrade 
en Ventis (1993) stellen dat de intrinsieke schaal vooral een intense en strikte toe-
wijding aan orthodoxe religieuze overtuigingen en praktijken meet. Dit komt vooral 
omdat een aantal items uit de oorspronkelijke intrinsieke schaal (bv. “I try hard to 
carry my religion over into all my other dealings in life” en “If not prevented by 
unavoidable circumstances, I attend church”) ook gesteund zouden kunnen worden 
door een persoon die de neiging heeft om religieuze dogma’s te accepteren en ge-
zagsdragers op een strikte, onkritische manier te volgen. Een intrinsieke oriëntatie 
wijst daarom niet noodzakelijk op een tolerante houding. Sterker nog, onderzoek 
toonde dat een intrinsieke oriëntatie gerelateerd is aan een aantal indicatoren van 
vooroordelen, zoals een negatieve houding ten opzichte van homo’s, lesbiennes en 
niet-religieuze groepen, terwijl een extrinsieke oriëntatie niet gerelateerd lijkt te zijn 
aan seksuele vooroordelen (Hunsberger & Jackson, 2005; Whitley, 2009). Batson, 
Schoenrade en Ventis (1993) stelden daarom een derde vorm van religieuze oriënta-
tie voor, genaamd quest-oriëntatie, die theoretisch wordt geassocieerd met tolerantie. 
Deze religieuze oriëntatie zou meer in overeenstemming zijn met Allports oorspron-
kelijke defi nitie van een meer ontwikkelde levensbeschouwing, die een kritische, 
open benadering van existentiële vragen omvat. Een dergelijke benadering wordt 
vaak vastgesteld bij mensen die hun religie op een meer mystieke manier beleven. 
Het hebben van een religieuze quest-oriëntatie impliceert een bereidheid om te twij-
felen, zelfkritisch te zijn en om complexe problemen te confronteren, zoals ethische 
verantwoordelijkheid, zonder de complexiteit ervan te reduceren. Een quest-oriënta-
tie kan worden onderscheiden van agnosticisme en is slechts minimaal gecorreleerd 
aan een intrinsieke (range van correlaties: -0,10 tot 0,10) of extrinsieke (range van 
correlaties: 0,00-0,25) oriëntatie (Batson, Schoenrade & Ventis, 1993). Een religi-
euze quest-oriëntatie werd reeds in verband gebracht met universeel mededogen en 
wordt systematisch negatief gerelateerd aan homonegativiteit en andere indicatoren 
van vooroordelen (Batson, Eidelman, Higley & Russell, 2001; Hunsberger & Jackson, 
2005; Whitley, 2009). Batson en collega’s (2001) toonden dat respondenten met een 
hoge quest-oriëntatie enkel minder bereid waren om fi nanciële steun te geven aan 
een homonegatief individu als dit geld zou worden gebruikt om de intolerantie je-
gens homo’s en lesbiennes te bevorderen. Dit wijst nogmaals op een   hoge religieuze 
cognitieve complexiteit.

Dit korte overzicht suggereert duidelijk dat een quest-oriëntatie het potentieel 
draagt om een dimensie aan religiositeit toe te voegen die positief verband houdt met 
een open en tolerante houding ten opzichte van verschillen in het algemeen en homo-
seksualiteit in het bijzonder. Echter, zoals reeds aangegeven in de inleiding, de empi-
rische steun voor die stelling vloeit hoofdzakelijk voort uit bivariate of partiële corre-
laties vastgesteld bij hoger opgeleide christenen in Noord-Amerika. Daarom vormt het 
beantwoorden van de vraag of een quest-oriëntatie ook bij de doorsnee bevolking in 
Europa en onder niet-christenen tot minder negatieve gevoelens ten aanzien van homo-
seksuelen leidt, een cruciale stap in de exploratie van deze oriëntatie. In dit hoofdstuk 
willen we dan ook een antwoord bieden op deze vraag.
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2.2 Context van de studie

België kan, in vergelijking met andere Europese landen, gezien worden als een libe-
raal land met betrekking tot LGBT90-rechten. Zo kunnen in België twee personen van 
hetzelfde geslacht sinds 2003 in het burgerlijk huwelijk treden, en werd in 2006 het 
adopteren van kinderen door mensen van hetzelfde geslacht wettelijk geregeld. Daar-
naast blijkt uit onderzoek dat Belgen positiever staan ten aanzien van het verlenen 
van huwelijks- en adoptierechten in vergelijking met het Europese gemiddelde. (ILGA-
Europe, 2013). Het promoten van tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit vormt 
een belangrijk onderdeel van de burgerschapsvorming in het onderwijs en sinds 2012 
is er ook een strafverzwaring voor geweld ten aanzien van LGBT’s.

Op religieus vlak kan België gezien worden als een land met een traditioneel sterke 
maar ook aftakelende katholieke traditie. Zo neemt het kerkbezoek sinds 1967 in toene-
mende mate af (Dobbelaere & Billiet, 2010). Vooral jongeren zijn minder religieus betrok-
ken. Toch blijft de katholieke traditie sterk verankerd binnen de culturele tradities. Dat is 
te wijten aan het feit dat het katholicisme in België nooit hoefde te concurreren met het 
protestantisme, waardoor betrekkelijk weinig mensen op expliciete wijze het bestaan van 
deze rituelen en tradities in vraag stelden. Dat is ook de reden waarom het verval in de 
katholieke tradities (doopsel, katholieke dienst op begrafenis...) zich minder heeft doorge-
zet dan de sterke afname in het kerkbezoek (Dobbelaere & Billiet, 2010). Daarnaast toont 
onderzoek dat het katholieke geloof nog steeds een sterke invloed heeft op de politieke 
waarden en op cultureel conservatisme (Duriez, Luyten, Snauwaert & Hutsebaut, 2002). 
Een ander beeld vinden we (bij kinderen van) niet-westerse immigranten. Zoals in de 
meeste Europese landen is er in België een steeds groter wordende groep jongeren van 
niet-westerse origine voor wie religie een belangrijke rol in hun leven speelt. De meerder-
heid van deze niet-westerse immigranten in België is van Marokkaanse of Turkse oor-
sprong en moslim. Gedurende het laatste decennium steeg de proportie moslimjongeren 
in de Belgische grootsteden tot 25% in Gent en Antwerpen en 40% in Brussel (Vettenburg, 
Elchardus, Put & Pleysier, 2013). Bevindingen uit het PISA-onderzoek tonen dat Turkse en 
Marokkaanse immigranten van de tweede en derde generatie zich in vergelijking met au-
tochtone jongeren vaker in sociaal en economisch gedepriveerde gezinssituaties bevinden 
(Jacobs & Rea, 2011). Daarnaast toont onderzoek dat er zich binnen de moslimgemeen-
schap verschillen aftekenen ten aanzien van seksuele vooroordelen. In Nederland blijken 
Turkse immigranten meer negatief te staan ten aanzien van homoseksualiteit dan Marok-
kaanse immigranten (Adolfson & Keuzenkamp, 2006). Gungor en collega’s (2011) wijzen 
op de sterkere gerichtheid op het land van oorsprong (etnische taal en mediagebruik) en 
een sterkere sociale cohesie bij de Turkse gemeenschap. De hogere mate van collectieve 
culturele continuïteit bij Turkse jongeren zorgt voor een sterkere socialisatie van de nor-
men en waarden uit het land van oorsprong. We verwachten daarom dat Turkse moslims 
negatiever staan tegenover homoseksualiteit dan Marokkaanse moslims.

90.  LGBT staat voor lesbian, gay, bisexual en transgender.
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3. Methodologie

3.1 Data

Dit hoofdstuk onderzoekt de mate waarin seksuele vooroordelen ten aanzien van ho-
moseksualiteit bij jonge christenen en moslims beïnvloed worden door een religieuze 
quest-oriëntatie, zelfi ngeschatte religiositeit, autoritarisme en verschillende relevante 
achtergrondvariabelen. We maken gebruik van data verzameld via het Jeugdonderzoeks-
platform (JOP). In 2013 bevroeg het Jeugdonderzoeksplatform 4618 jongeren tussen 14 
en 23 jaar uit het secundair onderwijs in 87 scholen in Vlaanderen en Brussel (www.
jeugdonderzoeksplatform.be/fi les/Technisch_verslag_JOP-schoolmonitor_2013.pdf).

De jongeren kregen een individuele vragenlijst die ze in de klas konden invullen. De 
response rates op schoolniveau en op leerlingniveau bedroegen respectievelijk 44,7% 
en 88%.1 De data werden gewogen op basis van geslacht en opleidingsniveau (hoogste 
wegingsfactor = 1,18; technisch rapport zie Bradt en collega’s (2014)). Ongeveer 41% 
van de respondenten noemde zichzelf christen,91 20% moslim, 37% ongelovig en 2% 
gaf aan een andere geloofsovertuiging te hebben (bv. boeddhisme, hindoeïsme, new 
age...). In het licht van onze onderzoeksvraag en met het oog op het gebruik van dui-
delijk identifi ceerbare geloofsgroepen, beperken we ons in dit hoofdstuk uitsluitend tot 
de christenen en de moslims (61% van de steekproef; N = 2834).

3.2 Variabelen

3.2.1 Negatieve attitude ten aanzien van homoseksualiteit

Naar een negatieve attitude tegenover homoseksualiteit wordt gepeild op basis van 
een ingekorte versie van de homofobieschaal (Wright, Adams & Bernat, 1999) en de 
attitudes toward gay men-schaal (Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2003). Sommige auteurs 
maken een onderscheid tussen negatieve attitudes ten aanzien van lesbische vrou-
wen en negatieve attitudes ten aanzien van homoseksuele mannen. Onderzoek heeft 
echter aangetoond dat de correlatie tussen Hereks attitudes toward lesbians-schaal en 
de attitudes toward gay men-schaal erg hoog is (r = 0,87) en dat die attitudes door 
dezelfde determinanten worden verklaard (Herek, 1994; LaMar & Kite, 1998; Whitley & 
Aegisdottir, 2000). Daarom maken wij geen onderscheid tussen negatieve attitudes ten 
opzichte van homoseksuele mannen of lesbische vrouwen. Respondenten beoordeel-
den zes items, gaande van openlijke vooroordelen tegenover homoseksuelen (‘Agressie 
tegenover homo’s is aanvaardbaar’) tot minder expliciete stellingen (‘Homoseksuele 
mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen’) 
op een vijfpunts-Likertschaal van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. De 

91.  De christelijke groep bestaat uit katholieken (91%), protestanten (4%) en andere christelijke religies (bv. 
getuige van Jehova, evangelische christenen) (5%).
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gebruikte items omvatten zowel de gedrags- als de cognitieve dimensies van de ne-
gatieve attitudes tegenover homoseksuelen (christenen = 0,86; moslims = 0,83). Hogere 
scores impliceren negatievere attitudes ten aanzien van homoseksualiteit.

3.2.2 Kenmerken van de religieuze overtuiging

Religie wordt gemeten aan de hand van de religieuze overtuiging, zelfi ngeschatte re-
ligiositeit, religieus gedrag en het hebben van een religieuze quest-oriëntatie. Respon-
denten werd gevraagd zichzelf te categoriseren op basis van vijftien categorieën. Voor 
respondenten op wie geen enkele categorie van toepassing is, werd een open ant-
woordcategorie voorzien. Zelfi ngeschatte religiositeit wordt gemeten op basis van het 
item ‘Hoe belangrijk is geloof/religie/spiritualiteit voor jou?’ door middel van een elf-
punts-Likertschaal, gaande van 0 (‘Helemaal niet belangrijk’) tot 10 (‘Heel belangrijk’).

Naar het religieuze gedrag bij de christenen werd gepeild aan de hand van het item 
‘Ik ben een gelovig christen en ik ga regelmatig naar de kerk’ tegenover ‘Ik ben een ge-
lovig christen, maar ik ga niet zo vaak naar de kerk’ of ‘Ik ben iemand die twijfelt, maar 
ik ben toch min of meer christelijk’. Naar het religieuze gedrag bij de moslims werd 
gepeild aan de hand van het item ‘Ik ben een gelovig moslim en ik houd me strikt aan 
de geloofsregels’ tegenover ‘Ik ben een gelovig moslim, maar ik houd me niet strikt aan 
de geloofsregels’ of ‘Ik ben iemand die twijfelt, maar ik ben toch min of meer moslim’.

Religieuze quest-oriëntatie werd gemeten op basis van een verkorte versie van de 
religieuze quest-oriëntatieschaal met drie items (Batson & Schoenrade, 1991a, 1991b): 
‘Twijfel is een belangrijk deel van mijn religie’, ‘Ervaringen in het leven doen me soms 
anders denken over mijn religie’, en ‘Ik stel mijn religie soms in vraag’ (Christenen = 0,70; 
Moslims = 0,68).92 Deze items werden beantwoord op een vijfpuntsschaal, gaande van 
‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. Niet-religieuze mensen konden daar-
naast aangeven dat de vraag niet op hen van toepassing was.

3.2.3 Controlevariabelen

Autoritarisme is een sociaalpsychologisch kenmerk waarbij men blindelings autoriteits-
fi guren volgt, traditionele waarden aanhangt en zich vijandig opstelt tegenover groepen 
die deze waarden schenden (Altemeyer, 1996). Daarnaast hangt autoritarisme samen 
met allerlei vooroordelen, waaronder negatieve attitudes tegenover lesbiennes en ho-
moseksuelen (Wilkinson, 2004). Om autoritarisme te meten, werden drie items ont-
leend aan de F-schaal ontwikkeld door Adorno en collega’s (1993), die vaak gebruikt 
wordt in sociologisch onderzoek. Deze items – bv. ‘Er zijn twee soorten mensen: ster-
ken en zwakken’, ‘Als mensen minder zouden praten en harder zouden werken, zou 
alles beter zijn’ – werden gemeten aan de hand van een vijfpunts-Likertschaal, gaande 
van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ (christenen = 0,57; moslims = 0,57).

92.  Multi-group confi rmatorische factoranalyse geeft aan dat de quest-schaal gelijkaardig is voor moslims en 
christenen (RMSEA = 0,03; Chi² = 3,56).



168  |  De grenzen van barmhartigheid

Leeftijd, gender, onderwijsvorm (algemeen secundair onderwijs (aso), technisch 
secundair onderwijs (tso) en secundair beroepsonderwijs (bso)) en onderwijsniveau 
van de ouders werden gebruikt als controlevariabelen. Voorgaand onderzoek toont dat 
jongens en lager geschoolden meer bevooroordeeld zijn tegenover homoseksualiteit 
dan meisjes en hoger opgeleiden (Kite & Whitley, 1996). Bijna alle moslimjongeren in 
België zijn (kinderen van) immigranten. Ze vormen geen homogene populatie en vari-
eren bijvoorbeeld in de mate waarin ze gericht zijn op hun eigen gemeenschap. Om de 
gerichtheid op de eigen gemeenschap te meten, vroegen we aan de respondenten met 
hoeveel vrienden en familie ze Nederlands spreken (gaande van 0, ‘met niemand’ tot 
4, ‘met iedereen’). Er werd daarnaast nog een variabele geconstrueerd die peilt naar 
het migratieverleden door te vragen in welk land de jongere, zijn/haar moeder, vader 
en grootmoeder (langs moederskant) werden geboren. Zo werden jongeren van Marok-
kaanse, Turkse en andere achtergronden van elkaar onderscheiden.

3.3 Data-analyse

Beschrijvende statistieken worden weergegeven in tabel 1. Daarnaast werden Anova 
met post-hoc Bonferroni-testen gebruikt om de gemiddelde scores voor de religieuze 
variabelen en homonegativiteit te vergelijken tussen moslims en christenen.

In de multivariate analyses kiezen we ervoor om de modellen voor christenen en 
moslims apart te schatten.93 De reden hiervoor is tweevoudig. Enerzijds willen we na-
gaan of de impact van een quest-oriëntatie op attitudes tegenover homoseksualiteit on-
afhankelijk is van een specifi eke religie. Anderzijds is het aantal mogelijke interacties 
groot en zijn aparte analyses beter geschikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Multivariate (multilevel) lineaire regressie werd gehanteerd om de invloed van re-
ligieuze en sociaaldemografi sche indicatoren na te gaan op negatieve attitudes tegen-
over homoseksualiteit. Dezelfde stappen werden gevolgd voor beide groepen. In elke 
regressie werden in het eerste model de sociaaldemografi sche indicatoren ingevoerd. 
Autoritarisme en de religieuze variabelen werden achtereenvolgens toegevoegd in de 
modellen 2 tot en met 5. Een multilevelmodel werd gebruikt om correcte standaardfou-
ten te berekenen van de parameters, aangezien de data geclusterd zijn (studenten zijn 
bevraagd binnen scholen).

4. Resultaten

De beschrijvende analyse (tabel 1) illustreert dat moslimjongeren ondervertegenwoor-
digd zijn in het algemeen secundair onderwijs in vergelijking met christelijke jonge-

93.  Een analyse waarin de resultaten simultaan voor christenen en moslims worden berekend, levert dezelfde 
conclusies op en kan op aanvraag ter beschikking worden gesteld.
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ren. Ongeveer 50% van de christelijke jongeren volgt les in het algemeen secundair 
onderwijs, tegenover 26% van de moslimjongeren. De meeste moslimjongeren (39%) 
volgen les in het beroepsonderwijs. Dit aantal is bijna twee keer zo groot als dat van 
christelijke jongeren (20%). Eenzelfde patroon is zichtbaar voor de jongeren met ten 
minste één hoogopgeleide ouder. Christelijke jongeren hebben ongeveer in 69% van 
de gevallen minstens één hoogopgeleide ouder, tegenover 35% van de moslimjonge-
ren. Deze statistieken illustreren dat moslimjongeren een sociaaleconomisch zwakkere 
achtergrond hebben.

Tabel 1.  Beschrijvende statistieken voor de onafhankelijke variabelen: frequenties, gemiddelden en stan-
daardafwijkingen.

Variabele*

Christenen Moslims

Gemiddelde 
(St. afw.)

Frequentie
(in %)

Gemiddelde 
(St. afw.)

Frequentie
(in %)

Gender (vrouw) 53,33 49,26

Leeftijd 16,76 (1,43) 17,50 (1,70)

Onderwijsvorm

Aso 50,30 26,38

Tso 29,72 34,68

Bso 19,98 38,94

Minstens één hoogopgeleide ouder 
(tertiaire scholing)

68,70 34,82

Gebruik van de Nederlandse taal / 1,13 (1,18)

Etniciteit

Turks / 28,85

Marokkaans 51,22

Ander / 19,93

Vaak naar de kerk gaan (christenen) 
of strikt de religieuze voorschriften 
volgen (moslims)

10,33 53,77

Religieuze quest-oriëntatiea 49,11 (22,72) 33,22 (23,96)

Zelfgerapporteerde religiositeita 4,31 (2,68) 8,93 (1,73)

Autoritarismea 42,94 (19,55) 48,25 (22,62)

Attitude tegenover homoseksualiteita 21,55 (19,75) 46,30 (25,13)

N 1904 930

a Gemiddelden voor christelijke en moslimjongeren verschillen aanzienlijk voor deze schalen p < 0,00 (Anova met post-hoc Bonferroni-
test).

Christelijke en moslimjongeren verschillen van elkaar in de mate van hun religiosi-
teit. Moslims rapporteren een hogere mate van religiositeit dan christenen. Van de 
christenen gaat 10% regelmatig naar de kerk, terwijl van de moslims 54% aangeeft de 
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religieuze voorschriften strikt te volgen. Gemiddeld scoren de christenen hoger op de 
religieuze quest-oriëntatieschaal dan moslims. Moslims rapporteren meer autoritaris-
me en meer negatieve attitudes tegenover homoseksualiteit dan christenen. Hieronder 
onderzoeken we in welke mate de verschillen in attitudes tegenover homoseksualiteit 
bij christenen (tabel 2) en moslims (tabel 3) verklaard kunnen worden door religieuze 
en niet-religieuze variabelen.

4.1 Multilevel regressieanalyse  – christenen

In model 1 worden de (sociale) achtergrondkenmerken ingevoerd (tabel 2). Meisjes 
en jongeren die les volgen in het aso hebben minder negatieve attitudes tegenover ho-
moseksualiteit dan jongens en leerlingen die les volgen in het tso en bso. De leeftijd 
en het onderwijsniveau van de ouders hangen niet signifi cant samen met vooroorde-
len tegenover homoseksualiteit. In de modellen 2 tot en met 4 worden autoritarisme 
en de religieuze variabelen toegevoegd. Zoals voorgaand onderzoek aantoonde, han-
gen zelfgerapporteerde religiositeit, vaak naar de kerk gaan en een autoritaire attitude 
samen met meer homonegativiteit. In model 5 wordt de quest-oriëntatie toegevoegd. 
Net zoals in de Noord-Amerikaanse steekproeven, en gebaseerd op onze crosssec-
tie van de Vlaamse christelijke jongeren vinden we dat – zelfs wanneer rekening 
wordt gehouden met verscheidene relevante voorspellers van negatieve attitudes te-
genover homoseksualiteit – een religieuze quest-oriëntatie samenhangt met minder 
vooroordelen tegenover homoseksualiteit ( = -0,09). De sterkte van deze relatie is 
identiek aan degene die gevonden werd in het model waar enkel de quest-oriëntatie 
werd toegevoegd (model niet getoond). Dit betekent dat het effect van een quest-
oriëntatie niet gemedieerd wordt door een van de controlevariabelen. Deze bevinding 
in een Europese steekproef is een belangrijke aanwijzing dat de relevantie van een 
quest-oriëntatie voor christenen niet beperkt wordt tot hoogopgeleide jongeren uit 
Noord-Amerika bij wie voorgaand onderzoek voornamelijk plaatsvond. Een volgende 
logische stap is het onderzoeken van een gelijkaardige relatie bij jongeren met een 
ander geloof, de islam.

4.2 Multilevel regressieanalyse – moslims

De analyses voor moslimjongeren in tabel 3 geven gelijkaardige trends weer. Net 
zoals bij christelijke jongeren, hebben meisjes en jongens die les volgen in het aso 
minder negatieve attitudes tegenover homoseksualiteit dan jongens en leerlingen die 
les volgen in tso of bso (model 1). Leeftijd, het gebruik van de Nederlandse taal en 
het onderwijsniveau van de ouders hangen niet signifi cant samen met homonega-
tiviteit. Moslims met een Turkse achtergrond hebben meer vooroordelen tegenover 
homoseksualiteit dan moslims met een Marokkaanse of andere achtergrond. In de 
modellen 2 tot en met 4 worden autoritarisme en de religieuze variabelen toege-
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voegd. Net zoals bij de christenen hangen de zelfi ngeschatte religiositeit, het strikt 
volgen van de religieuze voorschriften, en autoritarisme samen met meer vooroor-
delen tegenover homoseksualiteit. In model 5 wordt de quest-oriëntatie toegevoegd. 
In een model zonder controlevariabelen (niet getoond) is de relatie tussen een quest-
oriëntatie en negatieve attitudes tegenover homoseksualiteit iets sterker ( = -0,12) 
in vergelijking met het multivariate model 5, maar ook in dit model is er een signi-
fi cante samenhang tussen beide ( = -0,08). Om te testen of de effectgrootte van 
de quest-oriëntatie verschillend is voor christenen en moslims, werd de formule 
van Paternoster en collega’s (1998) toegepast om de gelijkheid van de regressiecoëf-
fi ciënten te testen. Uit deze analyse blijkt dat de sterkte van het effect van quest-
oriëntatie niet signifi cant verschillend is voor christenen en moslims (z = 0,224: 
p = 0,823). De sterkte van het effect van een quest-oriëntatie is op zichzelf rela-
tief bescheiden. Toch is het belangrijk om twee redenen. Ten eerste biedt het een 
verklaring bovenop een model dat al een aanzienlijke verklaringskracht (> 22%) 
heeft. In deze zin biedt een quest-oriëntatie een verklaring daar waar de klassieke 
predictoren tekortschieten. Ten tweede lijkt vooral het feit dat het effect zich zowel 
bij christenen als moslims voordoet cruciaal. Dat impliceert dat het stimuleren van 
de ontwikkeling van een quest-oriëntatie kan gebeuren ongeacht de specifi citeit van 
de religie. Ondanks het feit dat de christelijke en moslimjongeren dus sterk verschil-
len in de intensiteit waarmee ze hun religie beleven, hangt een quest-oriëntatie in 
beide groepen in gelijke mate samen met minder vooroordelen ten aanzien van 
homoseksualiteit.

Tabel 2.  Multilevelanalyse van demografi sche en religieuze variabelen met negatieve attitudes tegenover 
homoseksualiteit bij christelijke jongeren.

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

Gender (vrouw) -0,34*** -0,32*** -0,33*** -0,33*** -0,33***

Leeftijd -0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01

Onderwijsvorm (ref. aso)

Tso 0,11*** 0,10** 0,10*** 0,10*** 0,09***

Bso 0,20*** 0,18*** 0,16*** 0,16*** 0,14***

Minstens één hoogopgelei-
de ouder (tertiaire scholing)

0,04 0,03 0,04 0,04 0,04

Autoritarisme 0,17*** 0,16*** 0,15*** 0,15***

Zelfgerapporteerde 
religiositeit

0,19*** 0,12*** 0,14***

Vaak naar de kerk gaan 0,17*** 0,16***

Religieuze quest-oriëntatie -0,09***

ICC 16,1% 10,3%  9,0%  6,1%  5,8%  5,5%

Totale R² 17,5% 20,8% 25,3% 27,9% 28,6%

Gestandaardiseerde bètacoëffi ciënten worden weergegeven; * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Tabel 3.  Multilevelanalyse van demografi sche en religieuze variabelen met negatieve attitudes tegenover 
homoseksualiteit bij moslimjongeren.

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

Gender (vrouw) -0,29*** -0,28*** -0,29*** -0,29*** -0,29***

Leeftijd -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05

Onderwijsvorm (ref. aso)

Tso 0,16*** 0,16*** 0,13** 0,12** 0,12**

Bso 0,17*** 0,17*** 0,14** 0,14** 0,14**

Minstens één hoogopgelei-
de ouder (tertiaire scholing)

-0,03 -0,03 -0,05 -0,05 -0,05

Gebruik van de Nederlandse 
taal 

-0,08* -0,08 -0,05 -0,05 -0,05

Etniciteit (ref. Turks)

Marokkaans -0,18*** -0,18*** -0,18*** -0,18*** -0,18***

Ander -0,22*** -0,22*** -0,17*** -0,16*** -0,16***

Autoritarisme 0,07 0,07* 0,08* 0,08*

Zelfgerapporteerde 
religiositeit

0,20*** 0,16*** 0,14***

Strikt volgen van de 
religieuze voorschriften

0,11** 0,10*

Religieuze quest-oriëntatie -0,08*

ICC 7,6%  4,6%  4,5%  4,2%  3,7%  4,0%

Totale R² 17,5% 17,9% 21,3% 22,3% 22,6%

Gestandaardiseerde bètacoëffi ciëntenn worden weergegeven; * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

5. Discussie en besluit

In dit hoofdstuk onderzochten we de relatie tussen zelfi ngeschatte religiositeit, religi-
eus gedrag, het hebben van een quest-oriëntatie, autoritarisme en negatieve houdingen 
tegenover homoseksualiteit bij jonge (leeftijd: 14-23 jaar) Vlaamse christenen en mos-
lims (N = 2834). Hiermee komen we tegemoet aan verschillende door Whitley (2009) 
vastgestelde lacunes in de literatuur. Whitley gaf aan dat het hebben van een religi-
euze quest-oriëntatie de enige religieuze indicator is die negatief samenhangt met ho-
monegativiteit. Maar het onderzoek naar quest-oriëntatie werd uitsluitend uitgevoerd 
bij Noord-Amerikaanse christelijke studenten. Daarnaast werden meestal eenvoudige 
(partiële) correlaties gerapporteerd.

Vanwege deze lacunes onderzochten we eerst of een negatieve relatie tussen het 
hebben van een quest-oriëntatie en vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit ook 
bestaan bij christenen buiten de Verenigde Staten. Hiermee toonden we aan dat onze 
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respondenten en onze resultaten vergelijkbaar zijn met die uit voorgaand onderzoek. 
Dit gaf ons een uitstekende basis om voor het eerst de relatie tussen quest-oriëntatie 
en seksuele vooroordelen te onderzoeken bij (jonge) moslims. In Vlaanderen, zoals in 
de meeste Europese landen, hebben de meeste moslimjongeren een sociaaleconomisch 
zwakkere achtergrond, zijn hun ouders afkomstig uit rurale gebieden waar traditionele 
genderrollen de norm zijn (Huschek, De Valk & Liefbroer, 2011), staan ze negatiever 
ten aanzien van homoseksualiteit (Hooghe, 2011), en rapporteren ze een hogere mate 
van zelfi ngeschatte religiositeit en religieus gedrag wanneer ze vergeleken worden met 
christenen (Phalet & Gungor, 2004). Om al deze redenen is het vinden van een posi-
tieve relatie tussen een quest-oriëntatie en tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit 
bij moslims, die in sterkte vergelijkbaar is met die bij de christelijke jongeren, een 
sterke aanwijzing dat een religieuze quest-oriëntatie een algemene religieuze dimensie 
is (voor zowel christenen als moslims) die tolerantie en respect bevordert ten aanzien 
van homoseksualiteit.

Wat betekenen onze bevindingen in de context van een sterk geseculariseerd land 
als België? Volgens de klassieke secularisatiethese zal religie, door een toenemende 
modernisering, aan belang inboeten en haar betekenis verliezen voor het publieke 
en politieke debat. Habermas (2006: 15) stelt in zijn artikel ‘Religion in the Public 
Sphere’ dat aanhangers van de secularisatiethese ervan overtuigd zijn dat “in the long 
run,  religious views will inevitably melt under the sun of scientifi c criticism and that 
religious communities will not be able to withstand the pressures of some unstoppa-
ble cultural and social modernization.” Volgens de secularisatiethese zullen moslim-
minderheden in Europese landen eenzelfde seculariseringsproces doormaken en uit-
eindelijk een seculiere manier van leven assimileren (Fleischmann & Phalet, 2012). 
Deze manier van denken houdt twee grote problemen in: ten eerste biedt ze geen 
antwoord op de vaststelling dat secularisering voornamelijk een West-Europees feno-
meen is en een uitzondering in vergelijking met de rest van de wereld (Fleischmann & 
Phalet, 2012). In de Verenigde Staten en ontwikkelingslanden zoals India en Brazilië 
lijkt een toenemende modernisering niet hand in hand te gaan met een afname van 
religiositeit. Daarnaast toont een studie in Nederland dat een hoger opleidingsniveau 
bij moslims van de tweede generatie niet samenhangt met een afname van religiositeit 
en religieus gedrag (Maliepaard & Gijsberts, 2012). Kortom, de overtuiging dat religie 
zal verdwijnen met een toenemende modernisatie lijkt naïef. Het lijkt er meer op dat 
religie zal blijven bestaan. Ten tweede respecteert deze manier van denken de identiteit 
van het religieuze individu niet. Inderdaad, er wordt verwacht dat het religieuze indi-
vidu seculier zal worden en zijn religieuze overtuigingen achterwege laat, aangezien er 
wordt aangenomen dat ze incompatibel zijn met seculiere idealen. Daarnaast gaat het 
vaak over minderheidsgroepen voor wie religie erg belangrijk is. Deel zijn van een re-
ligieuze gemeenschap biedt immigranten een toevluchtsoord, respect, en hulpbronnen 
die hen in staat stellen om beter om te gaan met problemen die op hun weg komen na 
de migratie (Hirschman, 2004).

De cruciale vraag wordt dan: hoe kunnen westerse samenlevingen die worden ge-
karakteriseerd door een groeiende groep jonge moslims een tolerante en respectvolle 
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attitude ten aanzien van homoseksualiteit bevorderen zonder religieuze overtuigingen 
te stigmatiseren en te banaliseren?

Om dit te bewerkstelligen is er volgens Habermas nood aan een postseculier per-
spectief waarbij wordt aanvaard dat religieuze gemeenschappen zullen blijven bestaan 
en niet zullen verdwijnen door een toenemende modernisering. In een postseculier 
perspectief dienen seculiere en religieuze tradities elkaar au sérieux te nemen en we-
derzijds te tolereren (Habermas, 2006; Loobuyck, 2010; Rummens, 2007). Het post-
seculiere denken zoekt naar manieren waarop religieuze tradities gerespecteerd kunnen 
worden zonder de verworvenheden van de secularisatie op te offeren. Dit vereist een 
gezamenlijk en complementair leerproces. De seculiere zijde moet volgens Habermas 
evolueren naar een postmetafysisch denken dat de huidige staat van de wetenschappe-
lijke kennis niet overdrijft. Hierbij moet worden opgepast dat wetenschappelijke feiten 
niet worden opgeblazen met achterliggende metafysische assumpties. Daaruit volgt dat 
de relativiteit van de metafysische assumpties van het naturalisme worden erkend.94 
Zolang secularisten ervan overtuigd zijn dat religieuze tradities archaïsche en ana-
chronistische overblijfselen zijn van een premodern tijdperk dat werd gekarakteriseerd 
door wreedheid en irrationaliteit, is er weinig ruimte voor wederzijds begrip. Aan de 
religieuze zijde pleit Habermas voor een refl exieve religiositeit. Dat betekent niet dat 
religieuze individuen hun religieuze overtuigingen moeten ontkennen, wel dat ze de 
godsdienstvrijheid erkennen en aanvaarden dat iemand het op grond van redelijke 
argumenten oneens kan zijn met religieuze geloofswaarheden. Daarnaast moet religie 
de autonomie van de seculiere wetenschap erkennen en aanvaarden dat een moderne 
pluralistische samenleving gebaseerd is op universele waarden van vrijheid en gelijk-
heid. Alleen als religie deze waarden heeft geïnternaliseerd door middel van een re-
fl exieve reconstructie van de geloofswaarheden, kan ze au sérieux genomen worden in 
het postseculiere publieke debat.

Meestal blijft de voorgaande discussie vastzitten op een fi losofi sch niveau zonder con-
creet ankerpunt om aan de slag te gaan in de praktijk. De religieuze quest-oriëntatie, 
die in dit hoofdstuk empirisch werd onderzocht, kan een concreet werkmiddel zijn. 
Een religieuze quest-oriëntatie impliceert een meer in vraag stellende, tolerante, open 
en fl exibele religieuze beleving. Onze resultaten geven aan dat een religieuze quest-
oriëntatie positief samenhangt met de aanvaarding van homoseksualiteit, zowel bij 
christelijke als moslimjongeren, zelfs na controle voor zelfi ngeschatte religiositeit, au-
toritarisme en andere controlevariabelen. Jongeren met een religieuze quest-oriëntatie 
lijken meer in overeenstemming te zijn met de universele boodschap van mededogen 
uit hun religieuze traditie. Zo’n oriëntatie kan de invloed en bezwaren van de meer 
conservatieve interpretaties van hun religie ten opzichte van homoseksualiteit verzach-

94.  Habermas stelt dat de naturalistische achtergrond van het secularisme nog steeds onderwerp is van een 
open fi losofi sch debat. De radicale vorm van het naturalisme reduceert de hele werkelijkheid tot een louter fysieke 
werkelijkheid en beschouwt alleen datgene als waar indien het gereduceerd kan worden tot gecontroleerde observaties 
en causale verklaringen. Het is deze sciëntistische reductie van de werkelijkheid, die niet hetzelfde is als wetenschap-
pelijke kennis, waar Habermas op doelt.
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ten (Batson, Denton & Vollmecke, 2008). Een religieuze quest-oriëntatie geeft hoop 
op de mogelijkheid om tolerantie van binnenuit een religie te ontwikkelen, waarbij 
de religieuze identiteit niet verworpen hoeft te worden om verenigbaar te zijn met 
seculiere waarden. Een interessant toekomstig onderzoeksspoor is hoe een religieuze 
quest-oriëntatie gecultiveerd kan worden tijdens godsdienstlessen.

Hoewel moslimjongeren in het algemeen meer vooroordelen rapporteren ten aan-
zien van homoseksualiteit dan christenen, bestaat er binnen beide groepen aanzien-
lijke variatie. Belangrijk in die context is vooral dat voor zowel christenen als moslims 
dezelfde factoren – geslacht, een lager opleidingsniveau, de zelfi ngeschatte religiositeit, 
autoritarisme, religieus gedrag en een quest-oriëntatie – homonegativiteit voorspellen.

Vooral het hebben van een religieuze quest-oriëntatie nuanceert de vaak gevonden 
positieve relatie tussen religie en homonegativiteit. Dit illustreert dat intolerantie ten 
aanzien van homoseksualiteit niet noodzakelijk samenhangt met louter religieus zijn, 
maar wel met hoe een religie wordt ervaren.

Meer onderzoek is nodig om de mechanismen van een quest-oriëntatie te begrijpen 
en om te ontdekken hoe een quest-oriëntatie gecultiveerd kan worden. In dit onder-
zoek konden we alleen zelfi ngeschatte religiositeit, religieuze quest-oriëntatie en een 
proxy voor religieus gedrag onderzoeken. Andere religieuze indicatoren zoals intrin-
sieke, extrinsieke, fundamentalistische oriëntaties werden niet onderzocht. Een nader 
onderzoek van deze oriëntaties kan meer inzicht geven in de seksuele vooroordelen bij 
moslim- en christelijke jongeren.
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 8. Verbinding, zolang het kan. De houding 
van moslimleerlingen ten opzichte van 
levensbeschouwelijke diversiteit

Goedroen Juchtmans en Ides Nicaise

1. Inleiding

Sinds 9/11 focust het diversiteitsdebat in de politiek en de media zich in grote mate 
op de relatie tussen twee actoren: moslims en de geseculariseerde westerse samenle-
ving. De aanslagen in Parijs (januari 2015), de hoofddoekenkwestie in het onderwijs 
en de discussie over de radicalisering en IS hebben deze tendens verder versterkt. De 
relatie tussen beide groepen wordt daarbij vaak in polaire, geproblematiseerde termen 
omschreven. Moslims en hun levensbeschouwing, de islam, worden voorgesteld als 
essentieel anders, als een gevaar voor de seculiere westerse instituties en de westerse 
levensstijl, als fundamentalistisch, en als een voorbeeld van vrouwenonderdrukking 
(Salvatore, 2007; Open Society Foundations, 2011). Ook een grote groep Vlamingen 
deelt deze percepties over de islam. Uit onderzoek blijkt dat 46% akkoord gaat met 
de stelling dat de islamitische cultuur niets bijdraagt aan de Europese cultuur, 37,2% 
weerlegt de stelling dat de meeste moslims in België de Europese cultuur en levensstijl 
respecteren, en 42% beschouwt de islamitische cultuur en geschiedenis als geweldda-
diger dan andere culturen (Billiet & Swyngedouw, 2009). Een essentialisering, politise-
ring en simplifi catie van de islam zijn het resultaat van deze negatieve percepties. Ook 
generalisaties gebeuren vaak. De redenering is dan: álle Marokkanen en Turken zijn 
moslim en álle moslims beleven de islam op dezelfde, voor Europa bedreigende wijze.

In dit hoofdstuk willen we inzichtelijk maken dat de verenging en polarisering van het 
diversiteitsdebat tekortdoen aan de complexe en meerduidige wijze waarop moslimkin-
deren zich op levensbeschouwelijk vlak tot hun school- en thuisomgeving verhouden. 
We baseren ons daarbij op empirisch materiaal dat we in het schooljaar 2008-2009 
verzamelden in vijf Vlaamse lagere scholen (zie tabel 1). In deze scholen interviewden 
we de directie, leerlingen (10-12 jaar), hun ouders, de klassenleerkracht, en de verschil-
lende leerkracht(en) levensbeschouwing.

Dat levensbeschouwelijke diversiteit een complex en meerduidig karakter heeft, blijkt 
uit het feit dat die diversiteit op drie verschillende niveaus tot uiting kan komen. In de 
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samenleving is er immers niet enkel interlevensbeschouwelijke diversiteit, of de gelijk-
tijdige aanwezigheid van (leden van) verschillende religies en levensbeschouwelijke 
overtuigingen. Ook leden die zich tot dezelfde levensbeschouwing bekennen, kunnen 
er andere overtuigingen of praktijken op na houden, zoals het bestaan van diverse 
protestantse gemeenten binnen het christendom getuigt. Deze expressie van identiteit 
noemen we verder intralevensbeschouwelijke diversiteit. Tot slot is er in de literatuur 
ook sprake van levensbeschouwelijke diversiteit binnen het individu, vaak aangeduid 
met het begrip 'meervoudige of complexe identiteit' (Sen, 2006), waarbinnen levens-
beschouwing een component vormt. Zo tonen Saroglou & Mathijsen (2007) aan dat 
jonge moslims in België meerdere identifi caties met elkaar verbinden en op die manier 
grotere en meer complexe identiteiten construeren. Eigen aan deze identiteiten is dat 
hierin zowel kenmerken (taal, vrije tijd, waarden, vriendschappen) van de cultuur en 
levensstijl van het land van herkomst als het gastland zijn opgenomen. Zo zegt een 
bepaalde groep jongeren zich Belg, Turk of Marokkaans én moslim te voelen. Jonge 
moslims die op deze wijze hun identiteit uitbouwen, vertonen een lagere identifi catie 
met hun religie en hebben een zoekende religieuze oriëntatie.95 Naast deze groep is er 
ook een groep jongeren die hun meervoudige identiteit rond een transnationale islam 
construeren. Zij voelen zich sterk verbonden met de islam en (soms met) het land van 
herkomst, maar niet met het gastland, zijn eerder traditioneel religieus en voelen zich 
wereldburger.

In deze bijdrage beschrijven we in detail welke interactiehouding(en) moslimkinderen 
op school en/of thuis aannemen ten opzichte van deze drievoudige aanwezigheid van 
levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving. Op welke momenten en op welke 
wijze manifesteren de interactiehoudingen en identiteit van de geïnterviewde mos-
limkinderen zich als complex en meervoudig? Welke keuzes maken ze wanneer in de 
interactie met de thuis- en schoolomgeving hun voorkeurshouding onder druk komt te 
staan? Omdat uit onze data blijkt dat moslimleerlingen het sterkst geconfronteerd wor-
den met deze vragen, zullen de interactiehoudingen van deze leerlingen centraal staan. 
Voorbeelden van kinderen uit andere levensbeschouwelijke tradities zullen enkel ter 
vergelijking gehanteerd worden.

2. Theoretisch kader

2.1 Interactieve acculturatietheorieën

Acculturatietheorieën bieden een analytisch kader om interactiehoudingen in een di-
versiteitscontext te onderzoeken. De interesse gaat dan naar de wijze waarop verschil-

95.  Met een zoekende religieuze oriëntatie wordt verwezen naar een openheid tegenover de mogelijkheid van 
geloofsverandering en zelfs verlies van geloof, een openheid tot twijfel in geloof en tot kritisch denken.
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lende culturele groepen die lange tijd met elkaar in contact staan doorheen hun inter-
acties met elkaar veranderen. Een acculturatiehouding drukt de verwachtingen en/
of voorkeuren met betrekking tot deze veranderingen uit, en kan zowel betrekking 
hebben op zichzelf en de groep waarmee men zich verbonden voelt als op anderen of 
andere groepen. Tot dusver hebben acculturatiestudies op die manier de interacties tus-
sen enerzijds migranten en anderzijds de gastgroep bestudeerd. Hoewel de gastgroep, 
als dominante groep, over de meeste macht beschikt om het acculturatieproces van 
migranten te sturen, zijn bij elke interactie meerdere partijen betrokken. Interactieve 
acculturatiemodellen houden daar rekening mee. De bekendste zijn het concordance 
model of acculturation (CMA) van Piontkowski (2002) en het interactieve acculturatie-
model (IAM) van Bourhis en collega’s (1997). Zij verbinden in hun model de accultu-
ratiehoudingen van leden van migrantengroepen en leden van de gastgroep met elkaar. 
Vervolgens onderzoeken ze de uitkomsten van deze interacties.

Strikt genomen laat hun model echter niet toe interactiehoudingen te analyseren in 
een diversiteitscontext waarin geen of uitsluitend migranten betrokken zijn. Het on-
derscheid dat Piontkowksi (2002) maakt tussen een dominante groep (gastgroep) en 
niet-dominante groep (migranten) biedt de mogelijkheid om het model te verruimen. 
Ook de omschrijving van de term ‘acculturatie’ in de Van Dale – “het ingroeien van 
(jeugdige) personen in hun culturele omgeving” – biedt mogelijkheden. Met deze de-
fi nitie valt immers de tweedeling tussen migranten (zij) en autochtone gemeenschap 
(wij) weg, ten voordele van een interesse in de wijze waarop (jeugdige) personen in 
relatie tot hun culturele of sociale omgevingen (school en thuis) hun identiteit ontwik-
kelen. Alleszins vormen in beide omgevingen minderjarigen, ongeacht hun levensbe-
schouwelijke achtergrond, de niet-dominante groep. In de thuiscontext zijn ouders de 
eerste opvoeders en dus verantwoordelijk, in de schoolcontext zijn dat de directie en de 
leerkrachten. Vanuit die machtspositie ondernemen ouders, leraren en directies acties 
die de acculturatie of het ingroeien van kinderen in hun omgeving op het oog hebben. 
Dat geldt ook voor de levensbeschouwelijke en morele socialisatie op school en thuis.

2.2 Acculturatiedimensies en -houdingen

In een dergelijk socialisatieproces kunnen volwassenen (dominante groep) en min-
derjarigen (niet-dominante groep) verschillende posities of acculturatiehoudingen aan-
nemen, bestaande uit een (veeleer) positieve (ja) tot een (veeleer) negatieve houding 
(nee) tegenover drie verschillende acculturatiedimensies: contact en participatie, cultu-
rele overname en cultureel behoud (Van Acker & Vanbeselaere, 2011).

De eerste dimensie, contact en participatie, gaat na in hoeverre leden van de betrok-
ken groepen het belangrijk vinden om contact te hebben en om relaties met elkaar aan 
te gaan, bijvoorbeeld over inter- en intralevensbeschouwelijke verschillen heen. De 
tweede dimensie is culturele overname. Deze dimensie verwijst enerzijds naar de mate 
waarin minderjarigen bereid zijn kenmerken uit de school- en thuisomgeving over te 
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nemen en anderzijds naar de mate waarin de school- of thuisomgeving verwacht of 
toelaat dat minderjarigen de schoolcultuur overnemen. Cultuurovername gaat daarmee 
een stap verder dan participatie. Het leidt tot veranderingen in hoe mensen hun (le-
vensbeschouwelijke) identiteit vormgeven en defi niëren, en biedt dus de mogelijkheid 
te onderzoeken in welke mate minderjarigen in dit proces een meervoudige identiteit 
ontwikkelen. De derde en laatste dimensie, cultureel behoud, gaat over het belang dat 
leden van de niet-dominante groep hechten aan het (kunnen) bewaren en op eigen 
wijze beleven van bepaalde (levensbeschouwelijke) waarden en praktijken, of hun 
cultureel erfgoed. Vanuit het perspectief van leden van de dominante groep peilt deze 
dimensie naar de mate waarin zij leden van de niet-dominante groep toestaan om dit 
erfgoed te bewaren, ook als het verschillend is van hun eigen levensbeschouwelijke 
identiteit of eigen erfgoed. Vervolgens combineren acculturatiestudies de eerste twee 
dimensies (contact en participatie, cultuurovername) met de derde dimensie, cultuur-
behoud. De uitkomst van deze acculturatiecombinaties leidt telkens tot een specifi eke 
acculturatiehouding.

Wanneer minderjarigen enerzijds bereid zijn te participeren aan de levensbeschou-
welijke activiteiten die de leerkracht, school of thuisomgeving organiseert en/of 
deze activiteiten willen overnemen, en anderzijds ook hun levensbeschouwelijk erf-
goed willen bewaren, is er sprake van een integratiehouding. Ook leden van de do-
minante groep kunnen deze houding aannemen. Dit gebeurt wanneer ze verwachten 
dat minderjarigen participeren aan hun levensbeschouwelijke activiteiten of contact 
hebben met leden van andere levensbeschouwelijke groepen, maar tegelijk toelaten 
dat kinderen hun levensbeschouwelijke identiteit in de thuis- en schoolomgeving 
bewaren.

Van separatie is sprake indien minderjarigen erop staan hun levensbeschouwelijke 
erfgoed te bewaren, maar ook weigeren te participeren aan de levensbeschouwelijke 
activiteiten van de thuis- of schoolomgeving en/of weigeren deze activiteiten over te 
nemen. Een gelijkaardige houding bij de dominante groep wordt segregatie genoemd. 
Volwassenen uit de school- of thuisomgeving aanvaarden dat minderjarigen hun le-
vensbeschouwelijke identiteit bewaren, maar weigeren hen toe te laten tot (bepaalde) 
levensbeschouwelijke activiteiten van de school of contact te hebben met leden van 
andere levensbeschouwelijke groepen.

Met een assimilatiehouding drukken leden van de niet-dominante groep uit dat ze 
bereid zijn tot participatie in levensbeschouwelijke activiteiten op school en thuis. 
Ze hebben ook niet de wens om hun levensbeschouwelijke identiteit te bewaren. Zij 
kiezen ervoor om zich aan te passen aan de school- of thuiscultuur. Omgekeerd kiezen 
leden van de dominante groep voor een assimilatiehouding wanneer ze van leden van 
de niet-dominante groep verwachten dat ze zich aanpassen aan de schoolcultuur (bij-
voorbeeld leerkrachten) of thuiscultuur (bijvoorbeeld ouders).

Wanneer leden van de niet-dominante groep noch bereid zijn tot contact of participatie 
met leden van de dominante groep, noch hun levensbeschouwelijke erfgoed willen be-
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waren, is er sprake van marginalisatie. Bourhis en collega’s (2007) noemen een nega-
tieve identifi catie met zowel de eigen groep als de dominante groep anomie. Leden van 
de niet-dominante groep met deze houding voelen zich immers nergens meer thuis. Bij 
de dominante groep wordt de houding die hier tegenover staat exclusie genoemd. Dit 
gebeurt wanneer leden van de niet-dominante groep zowel het verbod krijgen om hun 
levensbeschouwelijke identiteit te bewaren als deel te nemen aan (bepaalde) levens-
beschouwelijke activiteiten of contact te hebben met leden van andere levensbeschou-
welijke groepen.

2.3 Harmonische, problematische en confl ictueuze interactie-uitkomsten

In een laatste stap combineren interactieve acculturatiemodellen de houdingen van 
beide groepen met elkaar. Die interactie-uitkomsten geven de aard van de relatie weer 
tussen leden van beide groepen en zijn afhankelijk van de acculturatiehouding die de 
leden van beide groepen ten opzichte van elkaar aannemen. Naarmate deze accultu-
ratiehoudingen overeenstemmen of met elkaar botsen, ontstaan er verschillende pa-
tronen: positieve, harmonische uitkomsten enerzijds en negatieve uitkomsten, waar-
onder problematische en confl ictueuze relaties anderzijds. Harmonisch wil zeggen 
dat er positieve en effectieve verbale en non-verbale interacties tussen beide groepen 
plaatsvinden, dat er weinig spanningen zijn tussen de groepen, zo goed als geen 
discriminatie is en men weinig acculturatiestress ervaart. Problematische en confl ictu-
euze relaties verwijzen naar de aanwezigheid van negatieve stereotypen over elkaar, 
discriminerend gedrag en meer acculturatiestress, vooral bij de niet-dominante groep 
(bv. leerlingen). Hoe confl ictueuzer de relatie is, hoe sterker de negatieve stereotypen, 
discriminatie en acculturatiestress worden (Bourhis et al., 1997). Een botsing van 
acculturatiehoudingen kan er bovendien toe leiden dat men de andere groep meer 
zal gaan ervaren als bedreigend voor de eigen groep (zie Piontkowski et al., 2002). 
Piontkowski (2002) maakt daarbij in haar model een onderscheid tussen cultuurpro-
blematische uitkomsten en contactproblematische uitkomsten. Zij stelt dat botsende 
acculturatiehoudingen sterker doorspelen wanneer het gaat om het behoud van de 
cultuur dan wanneer de tegenstelling het contact tussen beide groepen betreft. De 
ervaring bedreigd te worden door de andere groep zou dan heviger zijn omdat leden 
van de niet-dominante groep de botsing ook zullen aanvoelen als een aanval op hun 
identiteit.

3. Methode

Dit hoofdstuk baseert zich op een kwalitatieve dataverzameling bestaande uit inter-
views en focusgroepen met de verschillende stakeholders (leerkrachten, directies, ou-
ders, kinderen en leden van de inrichtende machten) van vijf lagere scholen (derde 
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graad). Er werd gekozen voor lagere scholen omdat levensbeschouwelijke thema’s 
hier meer spelen (bijvoorbeeld in het kader van bepaalde overgangsrituelen) en omdat 
de schoolkeuze van ouders in de lagere school meestal bepalend is voor de verdere 
schoolkeuze. Bovendien telt Vlaanderen weinig onderzoeken naar lagere scholen van-
uit een levensbeschouwelijk perspectief. Wat de keuze van de scholen betreft, zochten 
we binnen de bestaande netten naar een zo groot mogelijke diversiteit qua levensbe-
schouwelijk profi el (zowel van de school als van de leerlingen), qua schoolpopulatie 
en qua dagelijkse praktijk en beleid (zie tabel 1). De leerlingen werden geïnterviewd in 
groepen van drie tot zes personen. Elke groep is samengesteld uit kinderen tussen de 10 
en 12 jaar oud met dezelfde levensbeschouwelijke achtergrond (katholiek, islamitisch, 
vrijzinnig en protestants).

Omdat dit onderzoek kaderde in een Europees project (KP 7), met landen als Schot-
land, Malta, Ierland en Duitsland, werden omwille van de vergelijkbaarheid identieke 
gestructureerde vragenlijsten ontwikkeld. Onder andere topics als de beleving van het 
levensbeschouwelijke vak, schoolrituelen, geloofsbeleving, rituelen thuis en de bele-
ving ervan en pesten kwamen daarin aan de orde. Door de vaste structuur van de vra-
genlijsten was het wel moeilijker om uitgebreid en ongestructureerd met de kinderen 
op een bepaald topic in te gaan of nieuwe topics te exploreren.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de dataverzameling en een uitgebreide ana-
lyse ervan verwijzen we naar de recente publicatie Kleur in mijn Klas. Kinderen over 
levensbeschouwelijke diversiteit in de lagere school (Juchtmans & Nicaise, 2014; zie ook 
Juchtmans & Nicaise, 2013; Van Renterghem, 2010; Coemans, 2010).

Tabel 1. Overzicht van scholen en leerlingen.

School (acroniem) Net Aanbod 
levensbeschouwelijk(e) 
vak(ken)

Levensbeschouwelijke 
achtergrond leerlingen (zoals 
geschat door directeur)

School De Gember Katholiek (VSKO) Keuze tussen katholieke 
godsdienst en islam (in 
de praktijk enkel islam)

100% moslim

School De Tijm Katholiek (VSKO) Katholieke godsdienst 40% katholiek
5% vrijzinnig
55% moslim

School De Rozemarijn GO! (offi cieel 
onderwijs geor-
ganiseerd door de 
Vlaamse overheid)

Keuze tussen alle erkende 
levensbeschouwelijke 
vakken

70% katholiek
24% vrijzinnig of geen religie
5% moslim
1% andere (o.a. protestants)

School De Oregano Gemeentelijk on-
derwijs (OVSG)

Keuze tussen alle erkende 
levensbeschouwelijke 
vakken

80% katholiek
20% vrijzinnig of geen religie
(geen moslims)

School De Koriander Methodeschool 
(FOPEM)

Cultuurbeschouwing 5% katholiek/protestants
70% vrijzinnig, geen religie, 
agnostisch
25% moslim
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4. Resultaten

4.1 Integratie als basishouding, maar niet tot elke prijs

In de vijf bezochte scholen worden leerlingen verplicht de schoolrituelen mee te vieren, 
die zowel seculier (bijvoorbeeld moederdag) als religieus (bijvoorbeeld een katholieke 
kerstviering) kunnen zijn. Scholen nemen in dat opzicht dus een assimilatiehouding 
aan. Ze verwachten van de kinderen een positieve participatiehouding en dwingen die 
houding als dominante groep af. Die verplichting tot participatie stoort de geïnterview-
de kinderen niet, ook niet in een interlevensbeschouwelijke diversiteitscontext, waarin 
bijvoorbeeld moslimkinderen gevraagd wordt deel te nemen aan een ritueel uit een 
andere religieuze traditie. Dit is het geval voor moslimkinderen die les volgen in een ka-
tholieke school. Bovendien geven verschillende moslimkinderen aan dat ze als kleuter 
schoolrituelen in de thuisomgeving hebben geïmiteerd of er nu creatief mee omgaan.

Vorige kerst hebben we met de school de kerk en de moskee bezocht. In de kerk hebben we 
liedjes gezongen over Jezus voor de ouderen. Dat was erg fi jn! (moslimleerling, De Gember)

Ik heb al eens foto’s van de kerstboom geprint, gekleurd en opgehangen. Ik was toen wel nog 
klein. (moslimleerling, De Gember)

Lln A: Ik wil graag een kerstboom zetten thuis. Ik heb nooit gevraagd waarom ik dat niet mag.
Lln B: Omdat dat meer een feest is van de christenen misschien?
Lln C: Mijn tante zet er wel een, maar die noemt dat een nieuwjaarboom. (moslimleerlingen, 
De Tijm)

De geïnterviewde moslimkinderen uit De Tijm zijn ook verplicht katholieke godsdienst 
te volgen:

Ik vind de godsdienstlessen interessant omdat ze je helpen om de geschiedenis beter te ken-
nen. Ik zou anders bijvoorbeeld niet geweten hebben dat er een profeet was die Elia heette. 
(moslimleerling, De Tijm)

Kortom: gaat het om levensbeschouwelijke activiteiten op school uit een andere religieuze 
traditie, dan nemen ook moslimkinderen die thuis een andere levensbeschouwelijke op-
voeding krijgen dan op school een positieve houding aan. Zij ervaren hun deelname aan 
die activiteiten immers niet als een bedreiging voor hun identiteit. In acculturatie termen 
omgezet: de geïnterviewde kinderen nemen op dit vlak een integratiehouding aan.

In bepaalde situaties kan deze positieve basishouding, die we als integratie identifi -
ceerden, echter onder druk komen te staan. Dit gebeurt ten eerste wanneer de lessen 
onveilig aanvoelen voor leerlingen, en als de interactie contactproblematisch wordt:

Soms vind ik godsdienst niet zo leuk omdat we de oefeningen soms alleen moeten maken wan-
neer we hebben gepraat in de les. Als we dan een oefening niet snappen en een vraag stellen, dan 
zegt de meester: 'Ja, dan doen jullie dat niet, hé' en wordt hij kwaad. (moslimleerling, De Tijm)

Hoewel de moslimkinderen uit De Tijm als leden van de niet-dominante groep de gods-
dienstlessen niet kunnen ontlopen, geven ze wel toe dat hun reactie in een dergelijke si-
tuatie kan leiden tot meer praten, ‘stout zijn’ of (in stilte) afhaken. Die negatieve houding 
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is echter vooral een gevolg van de aard van de interacties tussen de leerkracht en de leer-
lingen tijdens de lessen. Ze heeft minder en vaak helemaal niet te maken met interlevens-
beschouwelijke verschillen, bijvoorbeeld tussen de inhoud van het vak (hier katholieke 
godsdienst) en de levensbeschouwelijke zelfbenoeming van de leerling (hier moslim).

Tijdens de interviews verwezen enkele moslimkinderen echter ook naar schoolsituaties 
waaraan ze niet volledig deelnemen, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt:

Voor het bidden in de klas en tijdens de schoolvieringen maakt iedereen altijd een kruisteken. 
Maar wij doen dan niet mee. Mijn vader zegt dat we moslims zijn. Daarom mogen wij geen 
kruisteken maken. (leerling, De Tijm)

In dit voorbeeld komt de bereidheid tot participatie onder druk te staan omdat de leer-
ling een handeling moet stellen die hij (of zijn vader) ervaart als een ongeoorloofde eis 
tot cultuurovername. Op dat moment slaat zijn positieve participatiehouding om in een 
weigering om het kruisteken te slaan. De theorie van Barth (1969) geeft een mogelijke 
verklaring voor deze weigering. Barth stelt dat, wanneer groepen met elkaar in interac-
tie treden, mensen geneigd zijn bepaalde ‘symbolische’ grenzen te bewaken. Waar de 
grens ligt, wordt volgens Barth echter niet bepaald door objectieve verschillen tussen 
groepen. Het zijn altijd de betrokkenen zelf die bepaalde kenmerken van de andere of 
van de eigen groep gaan inzetten als overduidelijke signalen van verschil. In dit geval 
lijkt een moslimleerling het kruisteken te ervaren als zo’n symbolische grens, als een 
cruciaal, onoverkomelijk teken van verschil tussen de christelijke schoolcultuur en de 
eigen islamitische zelfbenoeming of thuisachtergrond. Hoe komt het dat het kruisteken 
op die manier ervaren wordt en kerstliedjes, die de jongen zonder probleem meezingt, 
niet? De jongen beantwoordt die vraag door te stellen dat volgens zijn vader het slaan 
van een kruisteken verboden is omdat ze moslims zijn. Daarmee komt deze praktijk in 
hetzelfde rijtje te staan als het verbod op het eten van varkensvlees: als strikt verboden. 
Een moslim die toch een kruisteken maakt, zal dat dus aanvoelen als het overschrijden 
van een grens, als heiligschennis en dus als een act die indruist tegen het moslim-zijn. 
Dat betekent ook dat de jongen met zijn weigering niet in de eerste plaats zijn onge-
loof in Jezus Christus wil uitdrukken. Dat zou een westerse interpretatie zijn, waarbij 
religieuze praktijken uitsluitend worden beschouwd als een veruiterlijking van een 
innerlijk geloof of mentale toestand. Mahmood (2005) stelt echter dat men geen goede 
moslim wordt door het geloof in dogma’s, maar wel door een way of being. Dat wil 
zeggen dat moslims religieuze praktijken of verboden in de eerste plaats zien als een 
manier om een religieuze plicht te vervullen. Die plichten vervullen maakt een moslim 
tot een goede moslim. Of anders: het is door het slaan van het kruisteken te weigeren 
dat deze jongen effectief een goede moslim kan worden. Wellicht moet zijn verzet ook 
in die context begrepen worden. Geen kruisteken slaan is niet zozeer een verzet tegen 
de school of tegen het christendom. De weigering biedt hem vooral een concrete moge-
lijkheid om zichzelf te realiseren als een goede moslim. Dat laatste is ook zijn diepste 
intentie, denken wij, en de reden waarom zijn positieve houding omslaat in een verzet 
dat aanleiding kan geven tot een separatiehouding en tot een cultuurproblematische 
interactie-uitkomst. Ook de houding van niet-islamitische medeleerlingen (peers) kan 
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hetzelfde effect sorteren, zoals blijkt uit het onderstaande voorbeeld uit school De Ko-
riander. Opnieuw werkt het kruisteken daarbij als identiteitsmarker:

Lln A: Er zijn kinderen die altijd een kruisteken maken voor ons.
Lln B: Dat kruis slaan doen ze soms expres.
Lln A: Ja, dat is zo. Ik vind dat niet leuk, dan ga ik zo alleen in een hoek zitten.

Een dergelijke separatiehouding (via verzet of door zich terug te trekken) is niet de 
voorkeurshouding van de geïnterviewde moslimleerlingen. Ze is vooral een reactie op 
een door een leerling als negatief gepercipieerde houding van de school, de leerkracht 
of een andere leerling. Het resultaat is echter wel dat met die reactie een leerling de 
eigen levensbeschouwelijke identiteit, alsook het interlevensbeschouwelijke verschil, 
sterker zal benadrukken en mogelijk als problematisch zal percipiëren.

4.2  Hoe intralevensbeschouwelijke verschillen ontstaan op basis van 
interlevensbeschouwelijke verschillen

Dat de integratiehouding van moslimkinderen op school hun voorkeur wegdraagt, zou er 
ook op kunnen wijzen dat kinderen kiezen voor een zoektocht naar mogelijke verbindin-
gen en overeenkomsten tussen de verschillende werelden waarin ze bewegen en waardoor 
ze beïnvloed worden. Die zoektocht kan niet alleen leiden tot nieuwe, meer complexe 
identiteiten (zie 4.3), maar ook tot identiteitsconstructies en praktijken die (gedeeltelijk) 
afwijken van wat van hen in de thuisomgeving verwacht wordt. Op dat moment ontstaan 
er dus intralevensbeschouwelijke verschillen. We presenteren hiervan twee voorbeelden 
die duidelijk maken wat dit met moslimkinderen doet en hoe ze hierop reageren.

Lln B: Ik heb eens een brief geschreven aan Sinterklaas: Lieve Sint, ik wil (...) enzovoort. ’s 
Ochtends zag ik dat papa iets op dat briefje had geschreven. Hij schreef dat de Sint niet bestaat, 
dat de Sint gewoon maar een kindergrap is.
I: Wat vond je daarvan?
Lln B: Dat vond ik niet leuk. Maar vorig jaar hebben ze op school aan alle oudsten verteld dat de 
Sint niet bestaat en dat het om een spel gaat dat ze doen met de kleintjes. (leerling, De Koriander)

In dit voorbeeld imiteert een leerling een praktijk die op school plaatsvindt. De over-
name van dit element uit de schoolcultuur wordt dus in eerste instantie als onproble-
matisch beleefd. Dit verandert wanneer de vader haar geloof in de Sint countert. In 
tegenstelling tot het meisje, benadrukt en problematiseert hij het verschil tussen thuis 
en school. Het kind voelt zich daar slecht bij, totdat ook de leerkracht uit de methode-
school De Koriander vertelt dat het om een spel gaat en de Sint dus niet bestaat. Het 
oorspronkelijke ervaren confl ict tussen thuis en school slaat om in een overeenkomst. 
Daarmee is ook het ontstaan van mogelijke intralevensbeschouwelijke verschillen, die 
door de reactie van de vader waren gecreëerd, van de baan.

Ook in het tweede voorbeeld ontstaan er intralevensbeschouwelijke verschillen tussen 
kinderen en volwassenen in de thuisomgeving door het contact dat moslimkinderen 
hebben met praktijken uit de westerse cultuur. In tegenstelling tot het vorige voorbeeld 
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is een mogelijkheid tot overeenkomst en dus een harmonische interactie-uitkomst ech-
ter niet aanwezig. Dit neemt niet weg dat ook deze moslimkinderen een uitweg vin-
den, en zo trouw blijven aan hun zoektocht naar een meervoudige en meer complexe 
identiteitsconstructie.

Lln A: Bijna alles mag niet. Je mag dit niet doen en dat niet doen: geen ring, geen oorbel, geen 
nagellak.
Lln B: Ik doe toch nagellak aan.
Interviewer: Zeggen ze daar iets op?
Lln B: Ze zien dat niet, want het is geen opvallende.
...
Lln C: Wij mogen eigenlijk ook geen verjaardagen vieren. Een keer heb ik een verjaardags-
feestje gedaan, maar eigenlijk doen wij alleen van die moslimdingen.
Lln A: Ik zei het toch: niets mag. Maar ik doe dat toch, mijn verjaardag vieren. Mijn mama zegt 
niets. Als je groot bent, dan mag je dat niet. Als ze bij ons thuis een zwembad hebben – dat 
gaat komen – dan ga ik de kinderen van de klas op mijn verjaardagsfeest uitnodigen om te 
zwemmen.
(moslimmeisjes, De Gember)

De meisjes weten dat bepaalde praktijken die met de westerse cultuur worden geassoci-
eerd niet mogen. Intralevensbeschouwelijke verschillen lijken op het eerste gezicht dus 
niet te worden getolereerd. Het is echter niet helemaal duidelijk wie het verbod precies 
uitspreekt en hoe strikt daarop door de ouders of de gemeenschap wordt toegezien. Een 
van de kinderen geeft bijvoorbeeld tegelijk aan dat ze geen verjaardagsfeestjes mag ge-
ven, maar dat haar moeder er niets op zegt als ze het toch zou doen. Ook de uitspraak 
‘We mogen het pas niet doen als we volwassen zijn’ doet vermoeden dat er in de prak-
tijk ruimte voor onderhandeling bestaat of dat de meisjes de grenzen van de gegeven 
ruimte aftasten. Ook het meisje met haar onopvallende nagellak doet dat. Het is een 
creatieve vorm van verzet. Zij doet wat niet mag (nagellak gebruiken) zonder tegen de 
grens van het verbod aan te lopen en dus bestraft te worden (want het is onzichtbaar).

Uit andere interviewfragmenten blijkt dat de meisjes er echter niet op uit zijn de islam 
af te vallen. Moslim-zijn is erg belangrijk voor hen. Het biedt hun troost en laat hun 
toe zich veilig te voelen:

Lln A: Als je in de problemen zit, dan zie je Allah niet, maar toch helpt hij je als je een stukje 
uit de koran leest of bidt.
Lln B: Als je bijvoorbeeld bang bent of je zegt in jezelf ‘duivel, kom’, dan moet je een stukje uit de 
koran lezen of ‘bismallah’ enzovoort zeggen. Dan gaat de duivel weg. Hij is bang van ‘bismallah’. 
Ik geloof dat. Mijn papa heeft gezegd dat de duivel komt als je in het donker fl uit als een vogel. 
En mijn papa deed dat in het donker en zei toen vlug: ‘bismallah’ enzovoort, en toen was hij weg.

Wij vermoeden dat de meisjes vooral een veilige exploratieruimte wensen die hun de 
mogelijkheid geeft op een eigen wijze hun islamitische en Turkse thuisachtergrond met 
de westerse (school)cultuur te verbinden en hun persoonlijke identiteit vorm te geven. 
Verzet is dus ook hier niet de basishouding, maar een reactie op het (zo door de kin-
deren gepercipieerde) verbod van volwassenen om nieuwe praktijken te ontwikkelen 
en dus intralevensbeschouwelijke diversiteit toe te laten. Onderliggend aan dit verzet 
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ligt ook een confl ictueuze acculturatiehouding. De volwassenen lijken van kinderen 
separatie te verwachten (‘Wij doen alleen van die moslimdingen’), terwijl de meisjes 
integratie verkiezen. Want zou het kunnen dat, zoals Abbas (2004, in Ipgrave, 2010) 
het stelt voor moslimjongeren in het Verenigd Koninkrijk, de moslimmeisjes uit het 
bovenstaande voorbeeld “zoeken naar een ‘passende’ en ‘schone’ islam in plaats van 
de duidelijk verouderde religieuze praktijken van hun ouders?”

4.3  Meervoudige identiteiten zijn niet altijd het resultaat van een integratieve 
identiteitsconstructie

Wanneer kinderen zoeken naar verbindingen tussen verschillende werelden, stijgt ook 
de kans dat ze meer complexe of meervoudige identiteiten ontwikkelen. Zoals ook 
Saroglou en Mathijsen (2007) vaststellen, gaat het in de interviews allereerst om een 
integratie van verschillende culturele of levensbeschouwelijke elementen. Deze ver-
menging en integratie van culturele elementen keert bijvoorbeeld terug in de wijze 
waarop moslimkinderen bepaalde verhalen en fi guren die ze van thuis uit kennen 
(her)interpreteren. Net als alle andere kinderen zijn de geïnterviewde moslimkinderen 
gefascineerd door allerlei praktijken en verhalen waarin slechte en goede geesten voor-
komen, en integreren ze hierin ook beelden uit de westerse fi lmcultuur.

Lln A: Voor het slapengaan zeg ik 21 x bismallah omdat dat goed is. Dat zorgt ervoor dat er 
niemand slecht met jou gaat slapen.
Lln B: We zeggen dat zodat ze u niet bang maken.
Interviewer: Dat ‘slecht iemand’: noemen jullie dat de duivel?
Lln A: Ja.
Interviewer: Geloven jullie dat de duivel bestaat?
Lln A: Ja.
Lln B: Ja, ik dacht vroeger dat dat zo een rood mannetje was met van die horentjes en met 
een stok. Maar ik heb op school de fi lm van Jezus gezien en daar ziet de duivel er anders uit.
Interviewer: En wat betekent de duivel voor jullie?
Lln A: Die is anders. Die kan je niet zien en kan in u gaan.
Lln B: Ja, er zijn zo van die bangelijke fi lms dat de duivel in u gaat, het is eigenlijk een geest.
(moslimkinderen, De Tijm)

Niet elke uitdrukking van een meervoudige identiteit in de interviews kan echter ge-
categoriseerd worden als een vorm van integratie van verschillende elementen binnen 
een geheel. Meervoudige identiteiten kunnen in de praktijk ook ‘schizofreen’ zijn. In 
de school De Tijm neemt een moslimkind bijvoorbeeld een ambivalente houding aan 
wanneer ze de vraag krijgt of ze islamlessen wil op school:

Islamlessen op school? Dat is eigenlijk gelijk. Als het erbij zou komen, zou ik niet zeggen: “Nee, 
dat wil ik niet.” Maar als het er niet bij is, zou ik ook niet zeggen dat het erbij moet komen.

Een gelijkaardig patroon zien we bij twee sterk gelovig protestantse en katholieke kin-
deren die les volgen in De Rozemarijn (GO!) en De Oregano (OVSG). Beide offi ciële 
scholen profi leren zich als levensbeschouwelijk neutraal en bieden verschillende le-
vensbeschouwelijke vakken aan.
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In de klas wordt weinig over (katholieke) godsdienst gepraat, want dan zijn we samen met de 
andere kinderen, ook die van zedenleer. En als zij daarover moeten leren, dan gaat dat niet, 
want zij volgen zedenleer. Voor Kerstmis mochten we eens iets doen in de schoolkrant. De leer-
kracht had mij gevraagd om iets te tekenen. Ik wilde toen iets tekenen rond de geboorte van Je-
zus. Ik heb dat moeten wegdoen, omdat er kinderen waren die ook zedenleer volgden. Ze vond 
dat daarom niet goed. Alleen de kerstboom en zo mocht. (katholieke leerling, De Oregano)

Een gelijkaardig verhaal horen we bij een protestants meisje uit De Rozemarijn (GO!).

Interviewer: Ik heb gehoord dat er in de klas geen kerststal staat onder de kerstboom. Hoe komt 
dat volgens jou?
Lln: Omdat sommigen niet geloven. Als ze dan een stalletje zetten, zouden ze daar niet mee 
akkoord gaan. Ik vind het wel spijtig, maar ik weet dat er thuis eentje staat. Ook bidden doen 
we niet in de klas. Dat vind ik spijtig, maar ik begrijp het omdat sommigen er niet in geloven. 
Ze zouden zuchten, denk ik. (protestantste leerling, De Rozemarijn)

Uit de bovenstaande voorbeelden leren we dat de neutrale positie van de school in 
de praktijk leidt tot ‘zelfcensuur’ en tot een meer complexe, ‘schizofrene’ identiteits-
constructie. Hoewel de diversiteitscontext op school als assimilerend wordt ervaren, 
aanvaarden de kinderen de regels van de school. Zij passen zich echter uitsluitend op 
school aan, want thuis staat de islam of het christelijke geloof wel centraal. De school- 
en thuiswereld worden zo aparte werelden, waarbij kinderen hun identiteit aanpassen 
naargelang de context waarin ze zich bevinden. Die bevinding is in tegenspraak met die 
van Saroglou en Mathijsen (2007), die de ontwikkeling van meerduidige en complexe 
identiteiten omschrijven als een succesvolle integratie van verschillende identiteiten 
die contextoverschrijdend is. Hier stelden we echter vast dat meervoudige identiteiten 
ook het resultaat kunnen zijn van een contextgebonden assimilatiehouding, waarbij 
kinderen ervoor kiezen hun identiteit aan te passen aan de context waarin ze zich 
bevinden. Belangrijk daarbij is te vermelden dat die houding niet de gewenste houding 
is, maar wordt beleefd als de enige mogelijkheid.

5. Besluit en discussie

Dit hoofdstuk geeft ons een inzicht in de complexe en meerduidige wijze waarop mos-
limkinderen zich aan het einde van de lagere school op levensbeschouwelijk vlak tot 
hun school- en thuisomgeving verhouden. Aan de hand van interactieve acculturatie-
modellen hebben we hun interactiehouding(en) in de school- en/of thuisomgeving in 
kaart gebracht, en dit ten opzichte van de drievoudige aanwezigheid van levensbe-
schouwelijke diversiteit in de samenleving: interlevensbeschouwelijke diversiteit, in-
tralevensbeschouwelijke identiteit en de meervoudige identiteitsconstructie, waarbin-
nen levensbeschouwing een component vormt.

Uit die analyse kunnen we ten eerste besluiten dat de geïnterviewde moslimkinderen 
in die drie diversiteitscontexten kiezen voor een positieve basishouding, met name een 
integratiehouding. De acculturatiehouding van leden van de dominante groep kunnen 
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die positieve basishouding echter doen omslaan in een negatieve houding. Dat gebeurt 
wanneer de moslimkinderen uit deze studie de school, de lessen of thuiscontext niet 
meer als een 'veilige ruimte' ervaren, op hun 'symbolische grens' stoten (zie de casus 
van het kruisteken) of onvoldoende ruimte krijgen om op school hun levensbeschou-
welijke cultuur te beleven (zie het voorbeeld van de islamles). Die ervaringen zetten de 
integratiehouding van de kinderen onder druk en leiden meestal tot een negatieve en 
ambivalente houding, soms tot verzet. Acculturatiehoudingen van jeugdige personen 
staan in het socialisatieproces dus niet vast, maar kunnen naargelang de houding van 
de leden van de dominante groep (volwassenen, maar ook peers) in beweging komen. 
Wanneer de positieve houding van de geïnterviewde moslimkinderen verschuift naar 
een negatievere houding, dan valt het op dat leerkrachten, scholen, ouders of peers de 
kinderen in dit proces op een specifi eke wijze willen sturen. Ze gebruiken (moeilijk te 
omzeilen) autoriteitsargumenten of autoriteitsgedrag. Ze worden kwaad, provoceren, 
wijzen op de (formele) schoolidentiteit of de eigen cultuur of religie... De leerlingen 
reageren daarop met een negatieve affectieve reactie. Zij voelen zich bedreigd in hun 
levensbeschouwelijke identiteit of in hun verlangen naar voldoende ruimte om op ei-
gen kracht verschillende werelden met elkaar te verbinden of daarin vrij te bewegen. 
Kortom: de ‘veilige omgeving’ die nodig is om levensbeschouwelijk te kunnen explore-
ren, is verdwenen. Dat doet vervolgens de acculturatiehouding verschuiven en leidt tot 
een cultuurproblematische relatie-uitkomst.

Het is belangrijk te benadrukken dat die cultuurproblematische relatie-uitkomst niet 
zozeer ontstaat omdat de moslimkinderen uit deze studie zich bewust worden van in-
terlevensbeschouwelijke verschillen. In die zin volgen we Friedman en Saroglou (2010) 
niet, die stellen dat de mate waarin gelovige migranten een verschil ervaren tussen de 
eigen religiebeleving en de religiebeleving van het gastland, leidt tot negatieve of posi-
tieve gevoelens ten opzichte van de andere groep. Het gaat er eerder om dat (bepaalde) 
inter- of intralevensbeschouwelijke verschillen in bepaalde situaties (en voor kinderen 
vaak onverwacht of ongewenst) als problematisch worden beleefd of door anderen 
geproblematiseerd worden als een onoverkomelijk verschil of als ongeoorloofd.96 De 
verenging en polarisering van het diversiteitsdebat dreigt die problematisering van in-
ter- en intralevensbeschouwelijke verschillen te versterken. Dit is bedreigend voor de 
identiteitsconstructie van kinderen, omdat het de ruimte wegneemt tot levensbeschou-
welijke exploratie.

Een negatieve affectieve reactie van volwassenen (of peers) blijkt in de praktijk dus 
vaak de voorbode van een gewijzigde acculturatiehouding. We zagen verschuivingen 
in de richting van aanpassing of assimilatie (zie het voorbeeld van de islamles) en in 
de richting van afscheiding of separatie (zie het verhaal van het kruisteken). Sommige 

96.  Dit problematiseren van het verschil gebeurt in de voorbeelden in hoofdzaak door volwassenen uit de mos-
limgemeenschap. In principe kan dit ook door peers (bijvoorbeeld druk uitoefenen om de hoofddoek te dragen). De 
moslimkinderen gaven hier echter geen voorbeelden van, wellicht omdat volwassenen op hun leeftijd (10-12 jaar) als 
meer sturend worden beleefd dan de peers.
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moslimkinderen doen er dan weer alles aan om verschuivingen in de richting van ano-
mie en explosieve confl ictueuze relaties te vermijden (zie de casus van de onzichtbare 
nagellak). Kortom: de acculturatiehoudingen waaieren uit van assimilatie tot separatie. 
De enige constante is dat de basishouding in de richting van integratie verdwijnt. Hoe 
komt het dat de acculturatiehouding niet in één richting verschuift? Die vaststelling 
zouden we kunnen verklaren door het schoolklimaat in rekening te brengen. Zo staat 
Connor (2010) stil bij de mate waarin een school de niet-dominante groep verwelkomt 
of ontvangt. Die context kan minder of net meer verwelkomend zijn of zich bevinden 
tussen vijandig en ondersteunend. Globaal valt het op dat kinderen in scholen die min-
der verwelkomend zijn (bijvoorbeeld omdat ze de eigen schoolidentiteit centraal stel-
len) gemakkelijker een assimilatiehouding aannemen. Dit is een confl ictvermijdende 
houding die past bij het klimaat in die scholen. Enkel de weigering van een moslim-
jongen om het kruisteken te slaan tijdens een viering in De Tijm is daarop een uitzon-
dering. In meer verwelkomende scholen spreken kinderen meer vrijuit. Opvallend is 
dat daardoor bepaalde levensbeschouwelijke spanningsvelden (ook tussen kinderen of 
tussen ouders en kinderen) sneller aan de oppervlakte komen.

Connor (2010) onderzocht ook hoe de mate waarin de context verwelkomend is de 
religieuze beleving van moslims beïnvloedt. Hij stelt vast dat minder verwelkomende 
contexten samenhangen met een sterkere religieuze identifi catie bij moslims in ver-
gelijking met de religieuze identifi catie van de gastgroep. In onze analyse zagen we 
gelijkaardige processen. Zo stelden we vast dat moslimkinderen (en sterk gelovige 
protestantse en katholieke kinderen) in minder verwelkomende contexten hun assimi-
latiehouding op school combineren met een sterke nadruk op de religieuze activiteiten 
thuis of hun religieuze identiteit. Of nog: onder de assimilatiehouding van kinderen 
in dit type scholen schuilen in werkelijkheid twee andere houdingen: hun wenselijke 
houding (integratie) en de acculturatiehouding die ze in het thuisdomein aannemen 
(nadruk op cultuurbehoud, verschuiving in de richting van separatie). Bovendien im-
pliceert de vrede waartoe een gedwongen assimilatiehouding aan de oppervlakte leidt 
niet dat er geen spanningen meer zijn. Het is mogelijk dat spanningen zich onder die 
oppervlakte accumuleren en onder bepaalde omstandigheden net tot explosievere con-
fl icten kunnen uitgroeien (zie voor een uitgebreide analyse van dergelijke onderhuidse 
spanningen: KBS 2014). In meer verwelkomende schoolklimaten komen spanningen 
dan misschien sneller aan de oppervlakte, maar is er ook de ruimte om ze uit te spre-
ken en er een dialoog over aan te gaan voordat het confl ict uitbreekt.

We startten dit hoofdstuk met de vaststelling dat het diversiteitsdebat zich vandaag 
sterk focust op de geproblematiseerde relatie tussen moslims en de seculiere samenle-
ving. Vaak wordt daarbij van moslims gesteld dat ze zich niet wensen te integreren of 
de seculiere samenleving per defi nitie verwerpen. We hebben aangetoond dat een der-
gelijke houding niet de basishouding of gewenste houding is van de moslimkinderen 
uit deze studie, die vooral op zoek zijn naar mogelijke verbindingen. Wel kan ze in en 
tijdens het acculturatieproces tot stand komen. De interactiehouding van leden van de 
dominante groep, zowel op school als thuis, vormt daarbij een cruciale sleutel. Het is 
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dan ook belangrijk om die bevinding steeds voor ogen te houden, en van daaruit blij-
vend en kritisch te refl ecteren op de mate waarin volwassenen of dominante anderen 
al dan niet verwelkomende contexten creëren waarin kinderen en jongeren de ruimte 
krijgen om met vallen en opstaan en via exploratie hun eigen, wellicht steeds meervou-
dige identiteit te construeren.
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 9. Delinquentie van generatie tot generatie. Over 
het verband tussen etniciteit en criminaliteit 
en ‘falende integratie’ als verklaring

Diederik Cops

1. Inleiding

Discussies over de relatie tussen etnische achtergrond en delinquentie hebben in België 
de voorbije jaren de nodige maatschappelijke en wetenschappelijke controverse opge-
leverd (Feys, 1999). Binnen de wetenschappelijke (criminologische) wereld ontstond 
een eerste controverse toen de toenmalige minister van Justitie, Mark Verwilghen, in 
1999, gealarmeerd door de oververtegenwoordiging van gedetineerden met een niet-
Belgische nationaliteit in Belgische gevangenissen, een onderzoek uitschreef naar het 
(mogelijke) verband tussen etnische afkomst en delinquentie. Het onderzoeksrapport 
van Marion van San en Arjen Leerkes (2001) dat hieruit volgde, en vooral de schijn dat 
minister Verwilghen de resultaten van dit onderzoek moedwillig zou hebben achterge-
houden, wakkerde opnieuw de maatschappelijke discussie aan (Smet, 2006).

Enkele jaren geleden kwam deze polemiek opnieuw naar boven, toen Mark Hooghe 
op basis van een onderzoek naar de samenhang van diverse factoren met criminaliteit 
op gemeentelijk niveau concludeerde dat “niet het allochtoon-zijn, maar werkloos-
heid de criminaliteit in een gemeente bepaalt” (Hooghe, Vanhoutte, Hardyns & Bircan, 
2011). Tegelijkertijd werd deze conclusie door Hooghe naar voren geschoven als “een 
antwoord op Marion van San”. Dit bracht Van San er weer toe in een opiniestuk in De 
Standaard (08/12/2010) als reactie op dit artikel te stellen dat “het jammer [blijft] dat 
(...) het debat in België, zelfs onder wetenschappers, nog steeds niet gevoerd wordt 
op basis van feiten maar op basis van ideologie". Hiermee wordt de suggestie gevoed 
dat het thema ‘allochtonencriminaliteit’ een wetenschappelijk taboe zou zijn in België 
(Bovenkerk, 2009). Ook in heel wat andere West-Europese landen (zoals Frankrijk, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) bestaat, om specifi eke historische redenen, een 
grote terughoudendheid om etniciteit in verband te brengen met criminaliteit (Boven-
kerk, 2004). Andere landen kennen een meer uitgebouwde onderzoekstraditie naar 
deze relatie, zoals Zwitserland (Killias, 1997; Vazsonyi & Killias, 2001), Zweden (Ahl-
berg, 1996) en (vooral) Nederland. Het is bovendien vooral vanuit Nederlandse hoek 
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dat dergelijke vaststellingen afkomstig zijn. Dit is niet toevallig. Binnen het Neder-
landse criminologische onderzoek wordt sinds lang expliciet aandacht besteed aan 
dit vraagstuk en wordt “heel veel en tegenwoordig ook nogal onbevangen geschreven 
over deze gevoelige kwesties” (Bovenkerk, 2004: 19). Vanuit dit perspectief kan inder-
daad worden vastgesteld dat de wetenschappelijke aandacht voor dit thema, althans 
in vergelijking met de grote hoeveelheid aan Nederlands onderzoek, beperkt is in 
België.

De vraag is of dit ook in absolute termen geldt, of met andere woorden de Belgische 
criminologie (on)bewust geen onderzoek voert naar het verband tussen etniciteit en 
delinquentie. Een korte blik leert dat de laatste decennia verschillende studies rond 
dit thema zijn uitgevoerd (o.a. Cops, Verdonck, Pleysier & Put, 2014; Duchateau, Van 
Poeck & Hebberecht, 2004; Foblets, Foblets, Djait & Pieters, 2004; Van San & Leerkes, 
2001; Vercaigne, Walgrave, Mistiaen & Kesteloot, 2000; Brolet, 2006; Scoyer, 2010; Ja-
cobs & Rea, 2007). Stellen dat dit thema een taboe zou zijn binnen de Belgische cri-
minologie is dus te kort door de bocht. Wel blijkt er een relatief gebrek te bestaan aan 
empirische studies waarin verschillen in delinquent gedrag en verklaringen hiervoor 
worden onderzocht. Dit lijkt echter eerder het gevolg van een algemene criminografi -
sche armoede in België dan dat het zou wijzen op een bewuste ontkenning van deze 
problematiek.

In dit hoofdstuk willen we daarom een bijdrage leveren aan het empirische onderzoek 
naar verschillen in delinquent gedrag tussen jongeren met een Belgische en een niet-
Belgische achtergrond. De doelstelling van onze analyses is dubbel. Ten eerste bekijken 
we of er verschillen bestaan in de prevalentie van delinquent gedrag tussen jongeren 
met een verschillende etnische achtergrond. Hierbij kijken we meer specifi ek naar ver-
schillende migratiegeneraties. Daarnaast wordt bestudeerd of de mate waarin ouders 
hun kinderen opvolgen en hen stimuleren te participeren aan het maatschappelijke 
leven – en op die manier trachten bij te dragen tot een betere (socioculturele) integratie 
– een verklaring kan bieden voor (verschillen in) delinquent gedrag. Met name in de 
context van het verband tussen etniciteit en delinquent gedrag wordt vaak verwezen 
naar de verantwoordelijkheid van ouders: gebrekkige opvoedingsstijlen, een te beperk-
te stimulering van integratie in de samenleving enz. worden naar voren geschoven als 
verklaringen waarom jongeren met een niet-Belgische achtergrond meer criminaliteit 
zouden plegen. Hiervoor gebruiken we de data van een grootschalige bevraging in 
ongeveer honderd Vlaamse secundaire scholen – de JOP-schoolmonitor 2013 – om een 
diepgaande analyse uit te voeren naar verschillen in delinquent gedrag tussen jongeren 
met een verschillende migratieachtergrond. In de zoektocht naar mogelijke verklarin-
gen maken we bovendien gebruik van de opportuniteit dat aan deze bevraging van 
Vlaamse adolescenten ook een ouderbevraging is gekoppeld. Dit laat toe rechtstreeks 
bij de ouders bevraagde aspecten in de analyses op te nemen en zo op een directe 
manier het effect van ouderschap en opvoeding op delinquentie te onderzoeken, in 
tegenstelling tot eerder onderzoek waarin vaak (enkel) wordt gepolst naar percepties 
van ouderschap en opvoeding bij jongeren zelf.
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2. Etniciteit als containerbegrip

Het concept ‘etniciteit’ operationaliseren is geen eenvoudige opdracht. Hoewel de twee-
deling autochtoon-allochtoon maatschappelijk en politiek vaak gebruikt wordt, is dit 
onderscheid binnen wetenschappelijk onderzoek minder voor de hand liggend (Cops 
et al., 2014).97 Er bestaan immers verschillende mogelijkheden om dit onderscheid 
concreet te maken. Een eerste criterium is dat van ‘nationaliteit’, met een onderscheid 
tussen personen met een Belgische nationaliteit en personen met een niet-Belgische na-
tionaliteit. Deze operationalisering wordt vooral in offi ciële statistieken gehanteerd, en 
komt als dusdanig ook terug in wetenschappelijk onderzoek dat deze cijfers gebruikt 
(Van San & Leerkes, 2001; Hooghe et al., 2011; Jennissen & Blom, 2007). Nationaliteit 
vormt niettemin geen valide indicator voor etniciteit, omdat een substantieel verschil 
kan bestaan tussen de huidige nationaliteit van een persoon en zijn of haar etnische 
afkomst (Smet, 2006). Zeker in een Europese context, waar de migratiegolven zich 
sinds enkele decennia voltrekken, bestaat een grote groep jongeren die weliswaar de 
Belgische nationaliteit hebben, maar vanwege hun etnische afkomst nog steeds als ‘al-
lochtoon’ worden beschouwd.

Om in deze tweedeling nog verder te differentiëren, kan worden gekeken naar de con-
crete migratiestatus, of de periode dat bepaalde groepen en personen in België wonen. 
Met name in de Verenigde Staten van begin twintigste eeuw bestond veel aandacht 
voor de relatie tussen immigratiestatus en criminaliteit (Tonry, 1997). Uit verschillende 
hiertoe ingerichte commissies kwam de opvallende conclusie dat immigranten van de 
eerste generatie minder criminaliteit pleegden dan de autochtone bevolking. Kinderen 
en kleinkinderen van deze immigranten daarentegen vertoonden grotere integratiepro-
blemen met een hogere criminaliteitsgraad als gevolg (Bui & Thongniramol, 2005). De 
aandacht voor deze relatie is vooral de laatste decennia in (West-)Europa weer opgeko-
men, als gevolg van de omvangrijke immigratiegolven tijdens de jaren zestig en zeven-
tig van de twintigste eeuw. In tegenstelling tot de Amerikaanse bevindingen, bleek in 
de meeste Europese landen dat “foreigners, who are preponderantly recent immigrants 
or their descendants, are disproportionaly involved in crime” (Tonry, 1997: 19).

Een belangrijk element dat de (internationale) vergelijking van onderzoek naar de 
relatie tussen etniciteit en criminaliteit bemoeilijkt, is de specifi eke socioculturele en 
historische context van migratie, die voor elk land (tot op zekere hoogte) uniek is. De 
precieze immigratiebewegingen die zich voltrokken hebben, verschillen tot op zekere 
hoogte tussen landen. Zo kenmerkt de discussie over etniciteit en delinquentie in de 
Verenigde Staten zich door de focus op verschillen tussen zwarte en blanke bevolkings-
groepen (met sinds enkele decennia een groeiende aandacht voor de instroom van 
Hispanics), terwijl in West-Europa vooral aandacht gaat naar de effecten van de grote 

97.  Ook in het maatschappelijke debat gaan steeds meer stemmen op om deze tweedeling te laten vallen. Zo 
gebruikt de krant De Morgen deze termen niet meer en ook de stad Gent heeft ervoor gekozen om deze terminologie 
niet langer te hanteren in haar beleidsteksten en dagelijkse werking.
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immigratiegolf tijdens de jaren zestig en zeventig, toen gastarbeiders uit Zuid-Europese 
landen, en nadien uit Turkije en Marokko, naar deze landen afzakten. Sinds de jaren 
negentig is er een meer recente instroom uit Oost-Europese landen na het einde van de 
Koude Oorlog, de Balkanoorlogen en de uitbreiding van de Europese Unie. Daarnaast 
kent elk land specifi eke migratiegolven vanuit de eigen oud-kolonies: zo kent Neder-
land grote groepen Antilianen en Surinamers, is in België een grote Congolese gemeen-
schap aanwezig en heeft Groot-Brittannië een belangrijke vertegenwoordiging van in-
woners van Pakistaanse of Indische afkomst (Junger-Tas, 2001). Het veralgemenen van 
resultaten met betrekking tot de relatie tussen etnische afkomst en delinquentie over 
landsgrenzen heen is bijgevolg niet eenvoudig.

3. Over het verband tussen etniciteit en delinquentie

3.1 De oververtegenwoordiging van etnische minderheden: Bias...

Dat etnische minderheden nogal vaak oververtegenwoordigd zijn in de klassieke straf-
rechtsketen, is een vaststelling die nog maar weinig ter discussie wordt gesteld. In de 
statistieken van de Belgische gevangenispopulatie blijkt ongeveer de helft van de gede-
tineerden een andere nationaliteit te hebben dan de Belgische.98 De vraag is hoe deze 
oververtegenwoordiging kan worden verklaard. Een eerste perspectief besteedt voorna-
melijk aandacht aan discriminerende processen binnen het strafrechtsysteem ten aan-
zien van etnische minderheden (Sampson & Lauritsen, 1997). Vanuit deze discrimina-
tiethese werd in diverse studies nagegaan of de factor ‘etniciteit’ een invloed heeft op 
de beslissingen van strafrechtsactoren (o.a. Bishop & Frazier, 1988; Frazier, Bishop & 
Henretta, 1992; Leiber, 2005). De oververtegenwoordiging van etnische minderheden 
in de offi ciële statistieken is dus ten dele een weerspiegeling van het selectief optreden 
door verschillende strafrechtsactoren ten aanzien van etnische minderheden. Dat een 
justice system bias bestaat, is in verschillende studies en in verschillende rechtsgebieden 
aangetoond (Tonry, 1997). Om welke etnische groepen het juist gaat, is sterk afhankelijk 
van de concrete migratiecontext in het betreffende land. In de Belgische context toonde 
onderzoek bij het Brusselse jeugdparket dat de variabele ‘Marokkaanse afkomst’ een 
belangrijke verhoging van het aanhoudingsrisico met zich meebracht, onafhankelijk 
van het type criminaliteit waarvan de minderjarige werd verdacht (Vercaigne, Walgrave, 
Mistiaen & Kesteloot, 2000). Een gedeelte van de oververtegenwoordiging van etnische 
minderheden in de offi ciële statistieken kan dus worden toegeschreven aan een selectief 
opsporings- en vervolgingsbeleid. Dit betekent dat de inherente beperkingen waarmee 
deze statistieken sowieso te kampen hebben in het licht van dit verband nog extra wor-
den uitvergroot (Hawkins, Laub, Lauritsen & Cothern, 2000).

98.  In 2013 had 45% van de gedetineerden in de Belgische gevangenissen een andere dan de Belgische natio-
naliteit (Jaarverslag Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, 2014).
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3.2 ... or behaviour?

De selectiviteit binnen het strafrechtssysteem is echter geen afdoende verklaring voor 
de oververtegenwoordiging van etnische minderheden in offi ciële statistieken. Ook zelf-
rapportageonderzoek, dat (onder andere) werd opgezet om selectieprocessen binnen 
het strafrechtssysteem te vermijden, vindt op (relatief) consistente wijze dat etnische 
minderheden verhoudingsgewijs meer delinquente feiten rapporteren (o.a. Junger-Tas, 
2001). Deze vaststelling roept daarom de vraag op naar de redenen waarom jongeren 
met een andere etnische afkomst meer criminaliteit plegen. De discussie over verkla-
ringen voor deze oververtegenwoordiging situeert zich rond twee grote verklaringsmo-
dellen. Terwijl een eerste perspectief zich richt op sociaaleconomische (‘structurele’) 
verklaringen, kijkt het tweede model naar sociaalculturele verklaringspatronen. Het 
eerste patroon is lange tijd dominant geweest. Verschillende criminologische theorieën 
trachtten deze relatie te verklaren door te wijzen op de negatieve invloed van sociale 
omstandigheden in stedelijke woonbuurten (Shaw & McKay, 1942) of de beperkte toe-
gang tot legitieme middelen (arbeid) om maatschappelijke doelen (welvaart en status) 
te bereiken (Merton, 1938). Anders gesteld: niet de etnische afkomst op zich is ‘verant-
woordelijk’ voor de hogere criminaliteitsgraad, wel het feit dat etnische minderheden 
vaker in sociaaleconomisch minder goede omstandigheden en buurten leven en wo-
nen. Dit perspectief wijt de verhoudingsgewijs hogere criminaliteitsgraad onder jonge-
ren met een andere afkomst met andere woorden aan een doorgaans lagere sociaaleco-
nomische positie en bijbehorende maatschappelijke positie (Van Der Leun, Kromhout, 
Easton & Weerman, 2010). Ook de eerder vermelde studie van Hooghe en collega’s 
(2011) vindt dat op gemeentelijk niveau het verband tussen het aantal niet-Belgen en 
de criminaliteitsgraad grotendeels weg wordt verklaard door de werkloosheidsgraad.99

Een belangrijke kritiek hierop is dat niet alle sociaaleconomisch achtergestelde groepen 
disproportioneel hogere criminaliteitscijfers vertonen (Tonry, 1997; Jennissen & Blom, 
2007). Verschillen in sociaaleconomische positie alleen zijn dus niet voldoende om ver-
schillen in delinquent gedrag tussen etnische minderheidsgroepen te verklaren. Deze 
bevinding hoeft niet noodzakelijk in tegenspraak te zijn met de ‘structurele’ verklaring, 
maar suggereert wel dat dit geen afdoende verklaring is (Cops et al., 2014). Bijkomende 
verklaringen zijn dus noodzakelijk. Vanuit een cultureel perspectief wordt de nadruk 
gelegd op de wijze waarop verschillen in normen- en waardepatronen doorwerken in 
het plegen van criminaliteit (Miedema, 2001).

Met name het effect van integratie – en dan vooral een gebrek hieraan – wordt vaak ge-
suggereerd als belangrijke reden voor de oververtegenwoordiging van etnische minder-
heden (Schinkel, 2013; Bui, 2009). Onder het begrip ‘integratie’ kunnen in essentie twee 

99.  Ondanks deze belangrijke resultaten is dit geen rechtstreeks ‘antwoord op Van San’, zoals werd gesugge-
reerd door Mark Hooghe in een opiniestuk in het dagblad De Standaard. Omdat deze data gemeten zijn op een geag-
gregeerd – gemeentelijk – niveau, is het niet mogelijk uitspraken te doen over de geldigheid van deze relaties op het 
individuele niveau. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat niet-Belgen meer criminaliteit plegen omdat ze meer 
werkloos zouden zijn dan personen van Belgische afkomst.
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perspectieven worden gevat. Terwijl structurele integratie verwijst naar de relatieve po-
sitie die etnische minderheden innemen in de sociale opbouw van de samenleving, ver-
wijst de socioculturele component naar de mate waarin etnische minderheden contacten 
aangaan met de bredere samenleving en de culturele waarden en normen van die samen-
leving (Schinkel, 2013). Dit laatste verwijst dan naar de mate van intergroep contacten, 
participatie in maatschappelijke instellingen en de aanname van dominante normen en 
gedragspatronen van de gastsamenleving (Junger-Tas, 2001). In deze context wordt vaak 
over succesvolle integratie gesproken, wat fungeert als een (impliciete) verklaring voor 
het feit dat (bepaalde) etnische minderheden disproportioneel meer delinquent gedrag 
plegen: ze zijn niet voldoende geïntegreerd in de samenleving, met delinquentie als 
(logisch?) gevolg (zie Schinkel, 2013 die enkele voorbeelden van dit discours beschrijft).

Theoretische aanknopingspunten voor deze premisse zijn terug te vinden in het soci-
alecontrole- of socialebandenperspectief (Hirschi, 1969). De centrale veronderstelling 
is dat delinquentie een functie is van de kwaliteit van de sociale banden tussen het 
individu en de samenleving. Goed ontwikkelde sociale banden weerhouden indivi-
duen ervan criminaliteit te plegen, terwijl zwakke banden tussen het individu en de 
samenleving deze buffer niet bieden, met crimineel gedrag als gevolg. In dit proces 
wordt, zeker in het geval van etnische minderheden, vaak een belangrijke invloed 
en verantwoordelijkheid voor de ouders verondersteld. Een beperkte begeleiding en 
een beperkte actieve ondersteuning door ouders van hun kinderen in het aangaan 
van banden met de maatschappij en maatschappelijke instellingen kan resulteren in 
een gebrekkig integratieproces, met delinquent gedrag als resultaat. Gezinsgerelateerde 
risico factoren zijn met andere woorden belangrijk om te begrijpen waarom bepaalde 
etnische minderheden een grotere kans lopen op het plegen van delinquent gedrag 
(Lahlah et al., 2014). Sociale controle door ouders bevat zowel een directe component 
– de directe informele sociale controle op het doen en laten van kinderen – als een 
indirecte component, die wordt gerealiseerd door de overdracht van maatschappelijke 
waarden en normen via formele maatschappelijke instanties, zoals het verenigingsle-
ven, het onderwijs enzovoort (Junger-Tas, 2001).

Het gezin wordt met andere woorden gezien als een belangrijke context ter ondersteu-
ning van deze socioculturele integratie. Een gebrekkige sociale integratie van ouders 
met een andere etnische afkomst kan de mate waarin ze hun eigen kinderen opvolgen 
en een stimulerende rol vervullen om sociale bindingen met diverse maatschappelijke 
actoren aan te gaan onder druk zetten (Bui, 2009; Bulcroft et al., 1996). Dit komt 
onder andere tot uiting in een beperktere participatie in sociale instellingen zoals on-
derwijs en het verenigingsleven, een minder sterke stimulering van kinderen om deel 
te nemen aan dit maatschappelijke aanbod, en een minder sterke (sociale) controle op 
het doen en laten van de eigen kinderen. Meer algemeen wordt in deze context ook 
verwezen naar de gehanteerde opvoedingsstijlen en de kwantiteit en kwaliteit van de 
directe sociale controle die ouders op hun kinderen uitoefenen. Met name het belang 
van een autoritatieve opvoedingsstijl in de positieve ontwikkeling van jongeren kan 
hierbij worden aangehaald (Baumrind, 1971). Een dergelijke opvoedingsstijl wordt ge-
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kenmerkt door hoge niveaus van responsiviteit, gecombineerd met een grote mate van 
(democratische) opvolging, waarbij adolescenten met autoritatieve ouders betere resul-
taten op school hebben, minder depressieve en angstgevoelens rapporteren, een hogere 
zelfwaardering, betere relaties met hun leeftijdsgenoten en minder antisociaal gedrag 
stellen (Steinberg, 2001; Kotchick & Forehand, 2002). Dit in tegenstelling tot de permis-
sieve opvoedingsstijl – hoge responsiviteit, lage opvolging – en een autoritaire manier 
van opvoeden, met een lage responsiviteit en sterke (negatieve) opvolging (Steinberg, 
Mounts, Lamborn & Dornbusch, 1991). Door een gebrekkige integratie zouden ouders 
met een andere etnische afkomst meer geneigd zijn een permissieve dan wel een auto-
ritaire opvoedingsstijl te hanteren, opvoedingsstijlen die samenhangen met een grotere 
kans op delinquent gedrag bij jongeren (Lahlah et al., 2014; Hoeve et al., 2008). Een 
beperkte ouderlijke controle en beperkte ouderlijke emotionele betrokkenheid resul-
teren in een verminderde directe sociale controle op kinderen en op de ontwikkeling 
van minder hechte emotionele banden tussen kind en ouders, wat door Hirschi (1969) 
omschreven wordt als de ‘attachment-component’ van sociale banden.

Integratie in de ‘gastsamenleving’ en vooral problemen die tijdens dit proces zouden 
optreden, worden bijgevolg vaak gezien als belangrijke redenen waarom (bepaalde) 
etnische minderheden verhoudingsgewijs meer delinquent gedrag zouden plegen. Be-
langrijk hierbij is wel dat een omvattende verklaring voor de relatie tussen etniciteit en 
delinquentie beide elementen – structurele en culturele – met elkaar in verband dient 
te brengen (Leiber, Mack & Featherstone, 2008).

De oververtegenwoordiging in delinquentie van (bepaalde) etnische minderheden zou 
daarom, volgens Bovenkerk (2009), toe te schrijven zijn aan de combinatie van twee 
factoren: een gebrekkige sociaaleconomische positie en het ontbreken van sociale con-
trole, zowel binnen de etnische groep als geheel als binnen het gezin. In de verdere 
analyses willen we daarom nagaan in welke mate deze factoren samenhangen met 
delinquentie en in welke mate ze verschillen in delinquent gedrag tussen Belgische en 
niet-Belgische jongeren helpen te verklaren. Hoewel de invloed van sociale controle en 
sociale bindingen in de verklaring van de relatie etniciteit-criminaliteit al in verschil-
lende studies onderzocht is (Junger & Marshall, 1997; Junger-Tas, 2001; Leiber et al., 
2009), worden ‘sociale controle’-indicatoren veelal op het niveau van de jongere zelf 
gemeten. Nieuw aan de analyses in dit hoofdstuk is dat wordt nagegaan hoe ouderlijke 
stimulering en opvolging, gemeten bij ouders zelf, met delinquent gedrag van jongeren 
samenhangen en eventueel een verklaring kunnen bieden voor verschillen in zelfgerap-
porteerd delinquent gedrag door Belgische en niet-Belgische jongeren.

4. Onderzoeksopzet

Om deze doelstellingen te bereiken, maken we gebruik van de data van de JOP-school-
monitor 2013. Deze studie bestaat uit een combinatie van twee steekproeven. In een 
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eerste steekproef werd een toevallige selectie (N = 70) uit het totale aantal Vlaamse 
secundaire scholen aangeschreven. Daarnaast werden de helft van de Gentse en Ant-
werpse secundaire scholen en alle Nederlandstalige secundaire scholen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gecontacteerd. In de eerste steekproef werd met een vervangings-
steekproef gewerkt (met scholen met een gelijkaardig profi el) zodat het vooropgestelde 
aantal scholen zo dicht mogelijk benaderd kon worden. Uiteindelijk waren 98 scholen 
bereid mee te werken: 67 Vlaamse en 31 grootstedelijke. In deze scholen werd op toe-
vallige wijze één klas per onderwijsvorm per studiejaar geselecteerd. Alle leerlingen in 
deze klassen vulden een vragenlijst in. In totaal werden 6802 leerlingen bevraagd: 4093 
Vlaamse en 2709 grootstedelijke. Een belangrijke meerwaarde van deze survey is dat, 
door de samenwerking met het Beleidsrelevant Steunpunt Cultuur, ook een bevraging 
van de ouders werd opgenomen. De deelnemende jongeren kregen een schriftelijke 
vragenlijst (met voorgefrankeerde envelop) mee met de vraag aan de ouders deze in te 
vullen. Uiteindelijk ging ongeveer 30% van alle ouders hierop in en stuurde een inge-
vulde vragenlijst terug. De multivariate analyses (cf. infra) hebben bijgevolg betrekking 
op respondenten waarvan data beschikbaar zijn van de jongeren en van de ouders.

In een eerste stap willen we nagaan in welke mate verschillen bestaan in gerapporteerd 
daderschap tussen jongeren met een verschillende migratieachtergrond. Meer concreet 
gaan we op zoek naar verschillen tussen jongeren van Belgische afkomst en jongeren 
van respectievelijk eerste-, tweede- en derdegeneratiemigratie. Hiervoor gebruiken we 
de vragen die peilen naar het geboorteland van de jongere, het geboorteland van de 
moeder, het geboorteland van de vader en het geboorteland van de grootmoeder langs 
moederskant. Deze items laten toe tot drie generaties terug te gaan, althans wat betreft 
de afkomst van de deelnemende jongeren (tabel 1).

Tabel 1.  Conceptualisering migratiestatus via geboorteland respondent, moeder, vader en grootmoeder 
langs moederszijde.

Respondent in 
België geboren?

Vader in België 
geboren?

Moeder in België 
geboren?

Grootmoeder in 
België geboren?

Belgische afkomst Ja Ja Ja Ja 

Eerste generatie Neen Neen Neen Neen 

Tweede generatie Ja Ja of neen Ja of neen Neen 

Derde generatie Neen Neen Neen Ja 

In de totale steekproef is 63,9% van alle respondenten van Belgische afkomst. Iets meer 
dan 10% (10,7%) kan als een eerstegeneratie-immigrant worden gedefi nieerd, één op 
vijf (21,6%) is een immigrant van de tweede generatie en 3,9% van de jongeren in de 
steekproef heeft enkel een grootmoeder die in het buitenland is geboren. Belangrijk is 
wel dat er belangrijke verschillen zijn tussen de Vlaamse steekproef en de grootstede-
lijke: terwijl in de eerste de grote meerderheid (78,2%) van Belgische afkomst is, is 
deze groep in de grootsteden (Gent, Brussel en Antwerpen) een minderheid geworden. 
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In deze steden zegt 41,8% van de bevraagde jongeren dat zowel zijzelf, beide ouders 
als de grootmoeder langs moederszijde in België geboren zijn. Met andere woorden, de 
etnisch-culturele realiteit van deze grootsteden is fundamenteel verschillend van de rea-
liteit buiten de grootsteden. De meerderheid van de overige respondenten in deze steden 
behoort tot de tweede generatie (37,9%), 15,2% is een migrant van de eerste generatie.100

5. Resultaten

Wat betreft de operationalisering van criminaliteit maken we een onderscheid tussen 
vermogensdelicten (zwartrijden, vandalisme en twee vormen van diefstal) en gewelds-
delicten (fysiek geweld, bedreiging op straat en openbare wapendracht). Voorgaand 
onderzoek suggereert dat de relatie tussen etniciteit en criminaliteit kan verschillen al 
naargelang het delicttype (Bui & Thongniramol, 2005; Cops et al., 2014). In fi guren 1 
en 2 worden de delictprevalenties van respectievelijk vermogensdelicten en geweldsde-
licten weergegeven, met de onderverdeling naar de immigratiegeneratie. Beide fi guren 
geven het percentage respondenten weer dat aangeeft de voorbije twaalf maanden 
minstens één keer het betreffende delict te hebben gepleegd.
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 Figuur 1. Prevalentie vermogensdelicten naar generatie (in %).

100.  Een belangrijke opmerking in dit kader is dat aangezien gewerkt wordt met de Vlaamse en de grootste-
delijke monitor, sprake is van een oververtegenwoordiging van ‘grootstedelijke’ jongeren en dus de facto ook van 
jongeren van een andere afkomst: aangezien die dus meer in de grootsteden wonen en de ‘kans op delinquentie’ 
daar hoger is, zou dit mogelijk een vertekening van de resultaten kunnen betekenen in het ‘nadeel’ van jongeren met 
een niet-Belgische achtergrond. Wanneer beide steekproeven afzonderlijk worden bekeken (tabellen niet mee opge-
nomen), blijkt dat deze verdelingen en verschillen in beide sterk gelijklopend zijn, al liggen de prevalenties voor alle 
delicten en in alle groepen in de algemene steekproef telkens lager dan in de grootstedelijke.
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 Figuur 2. Prevalentie geweldsdelicten naar generatie (in %).

Uit beide fi guren komen enkele vaststellingen naar boven. Een eerste (weliswaar niet 
zo verrassende) vaststelling is dat de ‘lichte’ vermogensdelicten (vandalisme, zwartrij-
den, diefstal) het meest voorkomen. De zwaardere (gewelds)delicten worden daarente-
gen door een minderheid van de respondenten gerapporteerd. Daarnaast toont fi guur 
1 aan dat wat betreft de vermogensdelicten de verschillen in delictprevalentie relatief 
beperkt blijven tussen de verschillende groepen.

Bij de geweldsdelicten (fi guur 2) zijn de verschillen meer uitgesproken. Hier valt op dat 
jongeren van niet-Belgische afkomst, ongeacht om welke migratiegeneratie het gaat, 
meer geweldsfeiten rapporteren dan jongeren van Belgische afkomst, zowel wat betreft 
fysiek geweld, openbare wapendracht als bedreiging op straat. Met name bij fysiek 
geweld valt op dat jongeren van niet-Belgische afkomst, ongeacht de migratieachter-
grond, meer dan dubbel zo vaak aangeven minstens een keer ‘iemand te hebben gesla-
gen zodat die persoon er verwondingen aan overhield’.

6.  Opvoedings- en gezinsfactoren als verklaring voor (verschillen in) 
delinquent gedrag?

In een tweede stap willen we nagaan in welke mate gezins- en opvoedingsfactoren, 
mits gecontroleerd voor indicatoren van sociaaleconomische status, samenhangen met 
delinquent gedrag en mogelijk een verklaring bieden voor verschillen in delinquentie 
tussen jongeren van Belgische en niet-Belgische afkomst. De meerwaarde van deze 
bijdrage ligt in het feit dat deze variabelen gemeten zijn bij de ouders zelf, en dus niet 
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louter vertrekken vanuit de percepties van jongeren. Een belangrijke beperking van 
deze keuze is dat het onderscheid tussen generaties niet meer mogelijk is, als gevolg 
van de substantiële non-respons in deze postenquête. Hoewel één op drie ouders een 
vragenlijst invulde, kent deze bevraging een veel hogere en bovendien een niet-toe-
vallige uitval.101 Met betrekking tot de voor deze bijdrage relevante variabele ‘etnische 
afkomst’, blijkt dat ouders geboren in een ander land (of van wie de ouders geboren 
zijn in een ander land) disproportioneel minder deelnamen aan het onderzoek: van 
de deelnemende ouders zijn slechts 436 respondenten (23,7%) te identifi ceren als een 
gezin van niet-Belgische afkomst, waarbij minstens een van de ouders van de jongere 
zelf in het buitenland is geboren of waarvan een van de ouders van de invullende 
ouder in het buitenland is geboren. Deze groep ouders kent bovendien een grote ver-
tegenwoordiging van ouders uit een West-Europees land, zoals Nederland, Duitsland 
of Frankrijk. Vanwege de sterke culturele gelijkenis met ouders van Belgische afkomst 
zijn deze ouders niet mee opgenomen in de groep die verder zal worden omschreven 
als ‘ouders van niet-Belgische afkomst’ (N = 227).

Daarom gebruiken we verder een dichotome variabele als indicator voor de familiale 
afkomst: gezinnen waarvan beide ouders van Belgische afkomst zijn versus gezinnen 
waarvan minstens één ouder van niet-Belgische afkomst is.102 Gezinnen waarvan min-
stens één ouder niet in België is geboren of waarbij de moeder van de invullende ouder 
niet in België is geboren, worden gecodeerd als ‘gezin van niet-Belgische afkomst’. Een 
tweede belangrijke opmerking is dat we enkel beschikken over de antwoorden van een 
van de ouders. In de praktijk blijkt de meerderheid van de oudervragenlijsten ingevuld 
te zijn door de moeder (75,1%, N = 1436). Daarom nemen we ook het geslacht van 
de ouder in de analyses op als controlevariabele.

6.1 De afhankelijke variabele: zelfgerapporteerde criminaliteit

Bij de operationalisering van delinquent gedrag brengen we verschillende aspecten van 
dit brede concept in beeld. Een eerste onderscheid is dat tussen vermogensdelicten en 
geweldsdelicten. Uit de voorgaande analyses bleek dit een relevante opdeling, aange-
zien enkel bij de tweede groep delicten substantiële verschillen bestaan tussen jonge-
ren van Belgische afkomst en jongeren met een migratieachtergrond. In een tweede 
stap maken we een gecombineerde index van de afzonderlijke delicten binnen beide 

101.  Dit in tegenstelling tot de bevraging van de jongeren waarvoor een schoolenquête werd gebruikt. Omdat 
hierin de globale non-respons veel lager is (cf. supra), slaagt althans dat deel van het onderzoek erin de etnisch-
culturele realiteit in Vlaanderen op een adequate manier in beeld te brengen. 

102.  Een opdeling via dit criterium houdt echter ook beperkingen in. Zo doet deze tweedeling onrecht aan de 
grote diversiteit binnen de als ‘allochtonen’ bestempelde groep. De paradox is dat deze grote diversiteit een derge-
lijke ruwe tweedeling in empirisch onderzoek vaak noodzakelijk maakt, aangezien de overgrote meerderheid van de 
geïdentifi ceerde groepen te klein is om betekenisvolle analyses op uit te voeren. Met name in deze analyses waarin 
we expliciet de invloed van variabelen gemeten bij de ouders willen nagaan, maakt de beperkte omvang van de 
steekproef deze stap noodzakelijk.
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categorieën. Voor wat betreft vermogensdelicten worden de delicttypes ‘kleine dief-
stal’, ‘grote diefstal’ en ‘vandalisme’ mee opgenomen. De scores op deze drie items 
worden samengenomen zodat drie categorieën ontstaan die zowel rekening houden 
met verschillen in ernst als in frequentie. De categorie ‘nooit’ omvat respondenten die 
geen van de drie bevraagde delicten gepleegd hebben. De categorie ‘soms’ bevat de res-
pondenten die 1 tot 4 scoren op de som van kleine diefstal en vandalisme. De categorie 
‘ernstig/frequent’ tot slot bevat alle respondenten die meer dan 4 scoren op de som 
van kleine diefstal en vandalisme of die minstens één keer een diefstal van meer dan 
5 euro hebben gepleegd. Ook bij de geweldsdelicten maken we een gelijkaardig onder-
scheid, waarbij de scores voor de drie delicttypes worden samengenomen en rekening 
wordt gehouden met zowel de frequentie als de ernst. De categorie 'nooit' bevat de 
respondenten die aangeven geen van de drie delicten te hebben gepleegd. De categorie 
'soms' bevat respondenten die 1 tot 4 scoren op de som van openbare wapendracht en 
bedreiging op straat. De categorie 'ernstig/frequent' tot slot bevat de respondenten die 
meer dan 4 scoren op de som van openbare wapendracht en bedreiging op straat of die 
minstens één keer dader van fysiek geweld zijn geweest.

6.2 Operationalisering van onafhankelijke variabelen

Voor de onafhankelijke variabelen maken we gebruik van de variabelen gemeten in 
de oudervragenlijst. Alle onderstaande variabelen zijn bijgevolg rechtstreeks gemeten 
bij de ouders van de respondenten. De eerste drie factoren zijn een operationalisering 
van de invloed van ‘structuur’. Een eerste variabele is het ‘netto maandinkomen van 
het huishouden’. Respondenten konden kiezen tussen negen antwoordmogelijkheden, 
gaande van ‘minder dan 600 euro (1)’ tot ‘meer dan 6250 euro (9)’. Een tweede item 
peilt naar de subjectieve beleving van de familiale fi nanciële situatie en de inschatting 
van de mate waarin het huishouden rondkomt met het beschikbare inkomen. Respon-
denten konden hierop antwoorden met vijf antwoordmogelijkheden, gaande van ‘zeer 
moeilijk’ (4,3%) tot ‘zeer makkelijk’ (8,6%). Tot slot werd gepeild naar de etnische 
heterogeniteit van de woonbuurt. Ouders konden aanduiden hoe etnisch heterogeen 
de buurt is waarin ze wonen, gaande van (1) een buurt met bijna allemaal mensen 
van Belgische afkomst tot (5) een buurt met bijna geen mensen van Belgische afkomst. 
Hoewel op individueel niveau gemeten, wordt de relevantie van deze variabele met 
name vanuit de sociale desorganisatietheorie (Shaw & McKay, 1942) benadrukt.

Naast deze structurele factoren worden diverse variabelen opgenomen die peilen naar 
opvoedingsstijl en ouderlijke betrokkenheid bij de leefwereld en socialisering van jon-
geren. Een eerste dimensie is de opvoedingsstijl. Meer bepaald worden twee stijlen 
geselecteerd: een autoritaire en een permissieve opvoedingsstijl (cf. Baumrind, 1971). 
Een autoritaire opvoedingsstijl wordt gemeten aan de hand van drie items (bv. ‘Ik straf 
mijn kind door hem/haar bepaalde dingen af te nemen zoals tv kijken, internetten, zak-
geld, uitgaan, vrienden bezoeken...’) die alle drie laden op een achterliggend concept en 
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worden samengenomen tot een schaal. Een permissieve opvoedingsstijl wordt gemeten 
via drie items (zoals ‘Als mijn kind niet doet wat ik hem/haar vraag, geef ik al te mak-
kelijk toe aan hem/haar’) die alle drie laden op een achterliggende dimensie. De rol van 
de ouders in het stimuleren van maatschappelijke bindingen en de mate van ouderlijke 
betrokkenheid wordt nagegaan op vier domeinen: verenigingsleven, school, vrije tijd 
en vrienden. De betrokkenheid op school wordt gemeten via de indicatoren ‘Als er iets 
georganiseerd wordt op school, kunnen ze altijd rekenen op mijn hulp’ en ‘Ik ben op 
de hoogte van waarmee de jongeren bezig zijn in de klas’. Betrokkenheid bij vrienden 
wordt gemeten via de items ‘Ik weet wie de vrienden zijn van mijn zoon of dochter’ en 
‘Ik ben op de hoogte van waar en met wie mijn zoon of dochter uitgaat of op stap gaat’. 
Betrokkenheid bij de vrijetijdsbesteding wordt gemeten door het samennemen van twee 
indicatoren, namelijk ‘Ik tracht me zo weinig mogelijk te moeien met het vrijetijdsleven 
van mijn kind’ en ‘Zolang mijn kind geen kattenkwaad uithaalt, mag hij/zij van mij 
doen wat hij/zij wil in de vrije tijd’. Betrokkenheid bij het verenigingsleven wordt tot 
slot gemeten via ‘Ik vind het belangrijk dat mijn zoon/dochter lid is van verenigingen’ 
en ‘Ik moedig mijn kind(eren) aan om deel te nemen aan activiteiten van verenigingen’.

Tabel 2. Frequenties van de structurele en sociale controle-indicatoren.

Min. Max. Beide ouders 
in België 
geboren

Minstens één (groot)
ouder in buitenland 

geboren

T-toets

Gezinsinkomen 1 9 6,27 5,27 -3,16*

Rondkomen gezinsinkomen 1 5 3,47 2,95 -8,11***

Etnische heterogeniteit woonbuurt 1 5 1,57 2,36 -10,69***

Betrokkenheid vrije tijd 1 5 3,56 3,61 -0,572

Betrokkenheid verenigingsleven 1 5 3,57 3,21 5,19***

Betrokkenheid school 1 5 3,09 3,09 -0,025

Betrokkenheid vrienden 1 5 4,17 4,10 1,48

Autoritaire opvoedingsstijl 0 100 50,7 55,14 -3,49***

Permissieve opvoedingsstijl 0 100 30,7 32,9 -2,96**

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

Wat betreft de beide indicatoren voor sociaaleconomische status blijken gezinnen met 
minstens één ouder van niet-Belgische afkomst op beide factoren een signifi cant minder 
sterke positie te rapporteren: zowel het objectieve gezinsinkomen (t = -3,16, p < 0,01) 
als de subjectieve beleving van het gezinsinkomen (t = -8,11, p < 0,001) liggen lager 
in deze groep. De sociaaleconomische status van niet-Belgische gezinnen is bijgevolg 
minder goed dan die van Belgische gezinnen. Ook wonen niet-Belgische gezinnen meer 
in etnisch heterogene buurten dan Belgische gezinnen (t = -10,69, p > 0,001). Voor 
de opvoedings- en bindingsfactoren zijn de verschillen minder uitgesproken. Op het 
vlak van de betrokkenheid bij de vrijetijdsbesteding, de school en de vrienden van 
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hun kinderen zijn er geen verschillen vast te stellen. Enkel bij de betrokkenheid tot 
participatie aan het verenigingsleven zeggen Belgische ouders signifi cant vaker hun 
kinderen te stimuleren aan het verenigingsleven deel te nemen dan niet-Belgische ge-
zinnen (t = 5,19, p < 0,001). Het substantiële verschil tussen beide groepen is echter 
relatief beperkt. Op het vlak van opvoedingsstijlen scoren niet-Belgische gezinnen op 
beide stijlen enigszins hoger dan Belgische ouders. Hoewel niet-Belgische gezinnen 
zowel een signifi cant meer permissieve opvoedingsstijl (t = -2,96, p < 0,05) als een 
meer autoritaire opvoedingsstijl (t = -3,49, p < 0,001) zeggen te gebruiken, blijven de 
substantiële verschillen ook hier relatief beperkt.

In een volgende stap gaan we na of deze factoren signifi cant samenhangen met dader-
schap van respectievelijk vermogensdelicten (tabel 3) en van geweldsdelicten (tabel 4). 
Deze operationalisering van zowel ‘daderschap vermogensdelicten’ als ‘daderschap 
geweldsdelicten’ heeft consequenties voor de wijze waarop de invloed van de onaf-
hankelijke variabelen onderzocht kan worden. We kiezen ervoor om in dit geval een 
multinomiale logistische regressieanalyse uit te voeren. In dit soort regressieanalyse 
wordt in beide gevallen een logistische regressieanalyse uitgevoerd tussen respectieve-
lijk ‘geen daderschap’ en ‘soms daderschap’ en tussen ‘geen daderschap’ en ‘frequent/
ernstig daderschap’.

De etnische achtergrond van het gezin blijkt enkel signifi cant te zijn bij het onder-
scheid tussen ‘geen’ en ‘ernstige/frequente’ geweldsdelicten: jongeren in een gezin 
van niet-Belgische afkomst hebben een hogere kans om ernstige/frequente gewelds-
delicten te plegen (OR = 0,47, p < 0,01). Dit effect blijft constant doorheen de op-
bouw van het model, wat impliceert dat de ouderlijke variabelen geen inhoudelijke 
verklaring bieden voor het feit dat jongeren van niet-Belgische afkomst meer ern-
stige/frequente geweldsdelicten plegen dan jongeren van Belgische afkomst. De meest 
sterke voorspeller van daderschap is het geslacht van de jongere: zowel bij de vermo-
gensdelicten als bij de geweldsdelicten zijn jongens oververtegenwoordigd, al is het 
effect meer uitgesproken bij de geweldsdelicten met in beide categorieën een kans die 
meer dan vijf keer groter is (OR = resp. 5,56, p < 0,001 en 5,45, p < 0,001) dan bij 
meisjes. Daarnaast blijkt ook de etnische samenstelling van de woonbuurt een sig-
nifi cante voorspeller, met name wat betreft het onderscheid tussen geen delicten en 
ernstige/frequente delicten: zowel bij geweldsdelicten (OR = 1,38, p < 0,001) als bij 
vermogensdelicten (OR = 1,22, p < 0,05) is de kans op ernstig/frequent delinquent 
gedrag signifi cant groter naarmate ouders in buurten wonen met meer mensen van 
niet-Belgische afkomst.

De variabelen die ouderlijke betrokkenheid meten zijn in beperkte mate gerelateerd 
aan delinquentie. Enkel de ouderlijke betrokkenheid bij de vrienden hangt signifi cant 
en in elke categorie (met uitzondering van ‘soms’ daderschap van vermogensdelic-
ten) samen met delinquent gedrag. Hoe minder ouders zicht hebben op de vrienden 
van hun kinderen en met wie ze uitgaan, hoe groter de kans dat jongeren delinquent 
gedrag rapporteren. De opgenomen opvoedingsstijlen zijn geen signifi cante verkla-
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ringen, met uitzondering van daderschap van ‘ernstige of frequente geweldsdelicten’ 
 waarbij een autoritaire opvoedingsstijl samenhangt met een hogere kans op dader-
schap (OR = 1,02, p < 0,05). Gezien het feit dat het effect van ‘afkomst gezin’ na op-
name van deze variabelen niet of bijna niet verandert, wijst dit erop dat deze effecten 
grotendeels gelijklopend zijn in beide groepen. Algemeen kan worden gesteld dat deze 
variabelen beter in staat zijn daderschap van geweldsdelicten te voorspellen dan dat 
van vermogensdelicten, zoals wordt gesuggereerd door de waardes van de Nagelkerke 
R, die met een waarde van 0,134 bij daderschap van geweldsdelicten het dubbele is van 
die bij daderschap van vermogensdelicten (0,062).

Tabel 3.  Multinomiale logistische regressieanalyse voor daderschap vermogensdelicten (ref. cat. ‘geen 
daderschap vermogensdelicten’) (odds ratios).

Onafhankelijke variabelen Model 1 Model 2 Model 3

‘Soms’ daderschap 
vermogensdelicten

Etnische afkomst gezin (ref. cat. 
gezin van Belgische afkomst)

0,812 0,943 0,960

Geslacht ouder (ref. cat. man) 0,791 0,831

Geslacht jongere (ref. cat. vrouw) 2,57*** 2,43***

Gezinsinkomen 1,34 1,40

Etnische samenstelling woonbuurt 1,07 1,11

Rondkomen met gezinsinkomen 1,11 1,00

Betrokkenheid vrije tijd 0,938

Betrokkenheid verenigingsleven 0,785

Betrokkenheid school 1,07

Betrokkenheid vrienden 1,07

Autoritaire opvoedingsstijl 1,01

Permissieve opvoedingsstijl 0,99

‘ernstig/frequent’ 
daderschap 
vermogensdelicten

Etnische afkomst gezin (ref. cat. 
gezin van Belgische afkomst)

1,65* 1,89** 1,91*

Geslacht ouder (ref. cat. man) 0,737* 0,676*

Geslacht jongere (ref. cat. vrouw) 1,71*** 1,52**

Gezinsinkomen 0,891 1,06

Rondkomen gezinsinkomen 1,00 1,02

Etnische samenstelling woonbuurt 1,22* 1,23*

Betrokkenheid vrije tijd 0,906

Betrokkenheid verenigingsleven 1,16

Betrokkenheid school 0,861

Betrokkenheid vrienden 0,620***

Autoritaire opvoedingsstijl 1,01

Permissieve opvoedingsstijl 1,02

Nagelkerke R 0,006 0,043 0,068

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.



208  |  Delinquentie van generatie tot generatie

Tabel 4.  Multinomiale logistische regressieanalyse voor daderschap geweldsdelicten (ref. cat. is ‘geen 
daderschap geweldsdelicten’) (odds ratios).

Model 1 Model 2 Model 3

‘Soms’ daderschap 
geweldsdelicten

Etnische afkomst gezin (ref. cat. 
gezin van Belgische afkomst)

0,782 0,995 0,958

Geslacht ouder (ref. cat. man) 0,451* 0,435*

Geslacht jongere (ref. cat. vrouw) 3,35*** 3,45***

Gezinsinkomen 1,20 1,09

Rondkomen gezinsinkomen 0,852 0,866

Etnische samenstelling woonbuurt 1,16 1,14

Betrokkenheid vrije tijd 0,913

Betrokkenheid verenigingsleven 0,812

Betrokkenheid school 0,872

Betrokkenheid vrienden 0,547**

Autoritaire opvoedingsstijl 0,998

Permissieve opvoedingsstijl 0,997

‘Ernstig/frequent’ 
daderschap 
geweldsdelicten

Etnische afkomst gezin (ref. cat. 
gezin van Belgische afkomst)

0,404** 0,583** 0,627**

Geslacht ouder (ref. cat. man) 0,864 0,833

Geslacht jongere (ref. cat. vrouw) 5,15*** 5,16***

Gezinsinkomen 1,20 1,06

Rondkomen gezinsinkomen 0,915 0,984

Etnische samenstelling woonbuurt 1,38** 1,32*

Betrokkenheid vrije tijd 1,05

Betrokkenheid verenigingsleven 0,864

Betrokkenheid school 1,21

Betrokkenheid vrienden 0,594***

Autoritaire opvoedingsstijl 1,02*

Permissieve opvoedingsstijl 0,997

Nagelkerke R 0,013 0,105 0,130

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

7. Discussie en besluit

De relatie tussen etniciteit en delinquentie is een van de meest controversiële thema's 
binnen de criminologie (en daarbuiten). Wetenschappelijke aandacht voor dit thema 
kan echter niet los worden gezien van meer algemene maatschappelijke evoluties. In pe-
riodes met meer uitgesproken migratiebewegingen, meer maatschappelijke onrust en/
of vanuit bepaalde politieke hoeken op de politieke agenda geplaatst, is er vaak sprake 
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van een gelijktijdige opkomst van de wetenschappelijke focus op dit verband. Hoewel 
dit niet per defi nitie problematisch is, betekent dit wel dat wetenschappers dit thema 
op een genuanceerde, transparante en verantwoordelijke manier dienen te benaderen.

Wat betreft de prevalentie van delinquent gedrag blijkt het onderscheid tussen ver-
mogensdelicten en geweldsdelicten van belang. Bij vermogensdelicten bestaan slechts 
beperkte verschillen tussen jongeren van Belgische en van niet-Belgische afkomst onge-
acht de migratiegeneratie. Bij geweldsdelicten zijn deze verschillen meer uitgesproken 
en rapporteren jongeren van niet-Belgische afkomst ongeveer dubbel zoveel daderschap. 
Deze bevindingen komen grotendeels overeen met resultaten uit eerder (Vlaams) onder-
zoek (Cops et al., 2014; Vercaigne et al., 2000), hoewel andere studies veelal vinden dat 
etnische minderheden relatief consistent hogere delinquentieprevalenties rapporteren, 
ongeacht het type criminaliteit (o.a. Bui & Thongniramol, 2005; Lahlah et al., 2013). Een 
eenduidige verklaring voor deze bevinding is niet onmiddellijk te formuleren, al sug-
gereert ze wel dat in het onderzoek naar de relatie tussen etniciteit en delinquentie niet 
enkel met de diversiteit tussen etnische minderheden rekening moet worden gehouden, 
maar ook met de diversiteit binnen het fenomeen criminaliteit. Verschillen bestaan met 
andere woorden niet enkel tussen verschillende etnische minderheden, maar kunnen 
ook verder gedifferentieerd worden al naargelang de criminaliteitsvorm. Bovendien zijn 
er weinig tot geen signifi cante verschillen in delinquent gedrag al naargelang de concre-
te migratiegeneratie. Eerste-, tweede- en derdegeneratiemigranten rapporteren voor elk 
van de bevraagde delicten gelijklopende prevalenties, in tegenstelling tot eerder (wel-
iswaar veelal Amerikaans) onderzoek waarin eerstegeneratiemigranten in vergelijking 
met autochtone Amerikaanse jongeren (en zeker met tweede- en derdegeneratiemigran-
ten) minder criminaliteit rapporteren (Bui, 2009; Vazsonyi & Killias, 2001).

Vanuit de veronderstelling dat problemen met economische en socioculturele integra-
tie de capaciteiten beperken van gezinnen van niet-Belgische afkomst om jongeren te 
stimuleren sociale banden te ontwikkelen en een adequate sociale controle uit te oefe-
nen, hebben we onderzocht of deze factoren verschillen in delinquent gedrag tussen 
Belgische en niet-Belgische jongeren kunnen verklaren. Een eerste vaststelling is dat, 
in weerwil tot wat vaak wordt aangenomen, jongeren in niet-Belgische gezinnen niet 
minder goed worden opgevolgd dan jongeren in Belgische gezinnen wat betreft hun 
vrijetijdsbesteding en de dingen die ze met vrienden doen. Ook de betrokkenheid op 
het vlak van het schoolse gebeuren is in beide groepen gelijkaardig. Tot slot rapporte-
ren beide groepen ouders beperkte verschillen in opvoedingsstijl, met een iets hogere 
permissieve opvoedingsstijl in gezinnen van niet-Belgische origine. Op het vlak van de 
structurele indicatoren bleken niet-Belgische gezinnen daarentegen wel minder goed 
te scoren: zowel het objectieve als het subjectieve gezinsinkomen liggen een stuk lager 
bij gezinnen van niet-Belgische afkomst dan bij Belgische gezinnen. Desondanks zijn 
deze variabelen slechts in beperkte mate in staat verschillen in delinquent gedrag te 
voorspellen. Zo valt op dat beide sociaaleconomische indicatoren geen invloed heb-
ben op delinquentie, zowel bij vermogensdelicten als bij geweldsdelicten. Wat betreft 
de ouderlijke factoren is enkel ouderlijke controle op het doen en laten van jongeren 
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met leeftijdsgenoten een consistente voorspeller van delinquent gedrag, al tonen de 
analyses eveneens aan dat dit effect zowel in Belgische als in niet-Belgische gezinnen 
een rol speelt. Bijkomend hebben jongeren van wie de ouders aangeven een meer 
autoritaire opvoedingsstijl te hebben een hogere kans op het plegen van frequente/
ernstige geweldsdelicten. Hoewel dit effect relatief beperkt is, sluit dit aan bij het idee 
dat een dergelijke opvoedingsstijl minder positieve effecten kan hebben op het gedrag 
van jongeren (o.a. Baumrind, 1971). Het feit dat de integratie van deze variabelen 
geen verklaring biedt voor het verschil in delinquent gedrag tussen Belgische en niet-
Belgische jongeren, wijst er bovendien op dat het effect van deze opvoedingsstijl voor 
beide groepen jongeren geldt.

De relatief beperkte verklaringswaarde van deze gezins- en opvoedingsfactoren kan, mis-
schien enigszins paradoxaal, het resultaat zijn van de meting van deze factoren bij ouders 
en niet bij de jongeren zelf. De visie van ouders op de eigen opvoedingsstijl en mate van 
stimulering en opvolging is één aspect, de beleving van en betekenisgeving aan deze as-
pecten door de jongeren is een ander, waarbij dit laatste wellicht een meer relevant verkla-
ringsniveau is om delinquent gedrag van jongeren te begrijpen, zoals ook reeds door an-
dere studies is aangetoond (o.a. Bui, 2009; Junger-Tas, 2001; Bui & Thongniramol, 2012).

Ook een ander element kan mogelijk een verklaring bieden voor de relatief beperkte ef-
fecten in deze analyses. Zo is in de ouderbevraging slechts één ouder betrokken; van de 
andere ouder kunnen we geen variabelen mee opnemen. Eerder onderzoek suggereert 
echter dat een combinatie van de gehanteerde opvoedingsstijlen van beide ouders een 
belangrijke meerwaarde kan bieden (Hoeve, Dubas, Gerris, Van der Laan & Smeenk, 
2011). In de context van dit onderzoek blijkt dat vooral moeders de vragenlijst inge-
vuld hebben, terwijl met name de invloed van vaders vaak een belangrijke rol blijkt 
te spelen. Het signifi cante effect van het geslacht van de ouder bij het daderschap van 
geweldsdelicten lijkt althans in deze richting te wijzen.

Ondanks deze beperkingen hopen we dat de bevindingen van dit onderzoek een rele-
vante aanvulling zijn op de discussies naar de relatie tussen etniciteit en delinquentie. 
Wetenschappelijk onderzoek dat voldoende genuanceerd en (zelf)kritisch is, kan in 
deze context een niet te onderschatten rol vervullen in een sterkere onderbouwing van 
het vaak verhitte, gepolitiseerde en gepolariseerde debat over de relatie tussen etnische 
afkomst en delinquent gedrag.
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 10. Diversiteit als gevolg van innovatie en traditie. 
De case van huwelijksmigratie in Turkse en 
sikhgemeenschappen in België

Chris Timmerman, Noël Clycq en Johan Wets

1. Inleiding

Huwelijken zijn vaak verbonden met mobiliteit omdat bij een (traditioneel) huwelijk 
minstens een van de partners verhuist. De laatste decennia is deze mobiliteit echter gro-
ter geworden en impliceert ze vaak het overschrijden van nationale grenzen (Charsley, 
2014). Een van de interessante uitdagingen bij de studie van huwelijksmigratie is dat 
ze zich op het kruispunt bevindt van een aantal goed ontwikkelde onderzoeksgebie-
den zoals internationale migratie, gezins- en relatievorming en genderstudies (Boyd en 
Grieco, 2003; Kofman, 2004). Het transnationale huwelijk wordt in het populaire dis-
cours voornamelijk bekeken als een gemakkelijk toegankelijk migratieregime. Dit per-
spectief leidt echter de aandacht af van de relevantie van de sociaalcultureel ingebedde 
relatie zelf en van het proces van de huwelijksmigratie op zich. Meerdere auteurs 
zijn dan ook van mening dat de populariteit van huwelijksmigratie pas kan worden 
verklaard als men aandacht besteedt aan de ‘migratiecultuur’103 die deze huwelijks-
migratie mogelijk maakt, en de cruciale rol van ‘het gezin’ daarbij. Tot slot moet men 
bij de analyses van dit fenomeen ook rekening houden met de opportuniteiten en uit-
dagingen die zowel internationale migratiedynamieken als lokale integratieprocessen 
genereren (Casier et al., 2013; Charsley & Shaw, 2006; Charsley, 2014; Kofman, 2004; 
Timmerman et al., 2009; Timmerman et al., 2010; Timmerman & Wets, 2011; Verhaeghe 
et al., 2012; Van Kerckhem et al., 2013 ). Een belangrijke aanvulling bij studies over 
migratiehuwelijken is de link die gelegd wordt met huwelijken die niet noodzakelijk 
in een ‘migratiecontext’ geschieden. Zoals Kalmijn (1998) argumenteert, zijn ook deze 
huwelijken vaak sterk begrensd door sociale structuren (zie ook Blau, 1977). Hij stelt 
dat huwelijkspatronen met name door drie grote sociale krachten worden gestuurd: 

103.  Gemeenschappen waar men kan spreken over een ‘migratiecultuur’ worden gekarakteriseerd door een 
hoge densiteit aan transnationale familiale banden die afhankelijk van de situatie een band onderhouden met de regio 
van bestemming of oorsprong. Zie ook: H. De Haas (2010). The internal dynamics of migration processes: A theoretical 
inquiry. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10).
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de individuele voorkeuren die men heeft ten aanzien van de hulp- en andere bronnen 
waarover de potentiële partner beschikt, de invloed van de sociale groep waartoe men 
zich rekent of waarmee men rekening houdt, en de beperkingen en opportuniteiten die 
de huwelijksmarkt biedt (Kalmijn, 1998). Deze structurele benadering speelt natuurlijk 
ook een rol in de processen van huwelijksmigratie, naast de bijkomende structurele 
kenmerken van deze specifi eke vorm van huwelijkssluiting.

In dit hoofdstuk gaan we daar dieper op in door te vertrekken vanuit een gender-
gebonden perspectief op het huwelijk als sociocultureel ingebed gebruik. Daarenboven 
kijken we hoe de kansen die internationale migratie bieden ruimte creëren voor nieuwe 
huwelijkspraktijken die meer zijn afgestemd op de hedendaagse context. Centraal hier-
bij is de ‘migratiecultuur’ die de link vormt tussen de regio van herkomst en de regio 
van bestemming, en de cruciale rol van ‘de familie’ om een brug te slaan tussen de 
traditionele socioculturele praxis en de kansen en uitdagingen die zich voordoen in de 
context van internationale migratie.

Dit hoofdstuk levert een aantal nieuwe perspectieven op ‘huwelijksmigratie’. Ten 
eerste richten we onze aandacht op een weinig bestudeerde populatie in België, na-
melijk de sikhgemeenschap.1 Terwijl sinds de jaren 1960 de gemeenschap van Marok-
kaanse en Turkse immigranten in België een vaste plaats heeft ingenomen, zijn de sikhs 
later gearriveerd en gaat het om een veel kleinere gemeenschap. De kleinere omvang 
van deze populatie en hun relatief recente immigratie zijn belangrijke factoren om 
praktijken van huwelijksmigratie te contextualiseren. Hoewel het moeilijk is om de 
sikhgemeenschap als dusdanig te defi niëren aangezien ‘religieuze overtuiging’ niet in 
administratieve gegevensbanken wordt geregistreerd, staat vast dat de populatie van 
Indiase immigranten in België aanzienlijk groeit. In vergelijking met de Turkse en de 
Marokkaanse gemeenschap kunnen ze echter worden beschouwd als behorend tot 
een andere fase in de migratiesysteemcyclus (De Haas, 2010). De meeste studies over 
de sikhgemeenschappen in Groot-Brittannië en Canada zijn vooral toegespitst op de 
ervaring van de vrouwelijke sikhmigranten. Een perspectief op de sikhgemeenschap 
in België levert dus nieuwe informatie. Ten tweede bekijken we het perspectief van de 
man op de huwelijksmigratie. Dit is bijzonder relevant doordat de sikhgemeenschap-
pen worden gekenmerkt door patriarchaal gestructureerde gezinsrelaties, waardoor ze 
vergelijkbaar zijn met de tweede populatie in de studie: de Turkse migratiepopulatie. 
Dit is het derde nieuwe perspectief dat we in dit hoofdstuk toevoegen. In plaats van het 
relatief androcentrische perspectief dat uit het onderzoek naar Turkse gemeenschappen 
naar voren komt vooral te wijten aan islamitische tradities, koppelen we dit androcen-
trische perspectief aan de patriarchale tradities die specifi eke religieuze tradities over-
stijgen. Tot slot maakt de keuze voor de sikhgemeenschap en de Turkse gemeenschap 
het mogelijk om na te gaan hoe een migratiecultuur binnen patriarchale gemeenschap-
pen een specifi eke context creëert waarin genderrollen opnieuw gedefi nieerd worden.

Dankzij de bovengenoemde onderzoeksopzet kunnen we antwoorden op de vraag hoe 
binnen (androcentrische) migratieculturen wordt nagedacht en onderhandeld over ge-
vestigde huwelijkspraktijken om deze beter te laten aansluiten bij de hedendaagse 
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context. Deze centrale onderzoeksvraag omvat twee andere onderzoeksvragen. Ten 
eerste willen we laten zien op welke manier de patriarchale structuren die als leidraad 
dienen voor de traditionele praktijken in de Turkse en de sikhgemeenschap een grote 
rol spelen in de totstandkoming van de migratiecultuur die de gemeenschap van de 
immigranten bindt met de regio van herkomst. Ten tweede biedt de keuze voor deze 
onderzoeksgroepen de mogelijkheid om te zoeken naar antwoorden op de vraag of de 
dynamiek in de migratiecyclus invloed heeft op de specifi eke migratiecultuur waarin 
de huwelijkspraktijken evolueren. We situeren eerst de sikhgemeenschap en de Turkse 
gemeenschap in België en we gaan dieper in op de theorieën om onze onderzoeks-
vragen te kaderen. Nadat we de methodologie hebben beschreven, presenteren we de 
resultaten. Tot slot plaatsen we onze bevindingen in de context van een aantal actuele 
theoretische debatten.

2. Migratie en huwelijksmigratie van Turken en sikhs in België

Turkse en sikhmigranten in België delen een patriarchale traditie, maar de verschil-
len tussen beide migratiepopulaties zijn vanuit een analytisch perspectief bijzonder 
interessant. Sommige verschillen (zoals demografi sche verschillen) kunnen worden 
geïllustreerd aan de hand van administratieve gegevens. In de volgende paragraaf 
wordt gebruikgemaakt van EUROSTAT-gegevens om een beeld te schetsen van de be-
studeerde gemeenschappen. De beschikbare kwantitatieve gegevens kunnen enkel een 
zeer algemeen beeld schetsen van de huwelijksmigratie van beide gemeenschappen 
doordat gebruik wordt gemaakt van statistieken die zijn gebaseerd op de nationaliteit, 
en niet op religie. De sikhs in België zijn (voornamelijk) Indiërs en alle verdere cijfers 
die worden vermeld hebben betrekking op Indiërs, een veel grotere groep dan enkel 
sikhs.

Volgens schattingen van de zelforganisaties van de sikhs telt de sikhgemeenschap 
in België 3000 tot 4000 personen,104 hoewel in vakliteratuur grotere aantallen te vinden 
zijn.105 De databank geeft ook informatie over mensen met de Turkse nationaliteit, 
maar heel wat mensen van Turkse afkomst zijn Belgische staatsburgers en zijn geregis-
treerd als Belg. Hetzelfde geldt voor heel wat sikhs die in België wonen. Tussen 2003 
en 2012 verwierven meer dan 3000 Indiërs de Belgische nationaliteit. Een groot deel 
daarvan was waarschijnlijk sikh.

Het eerste verschil tussen de gemeenschappen, en daarom ook interessant om hen 
te vergelijken, is de verschillende migratiegeschiedenis. De grootschalige Turkse migra-
tie begon na de ondertekening van de bilaterale overeenkomst tussen Turkije en België 
in 1964. Na de zogenaamde migratiestop in 1974 ging de Turkse migratie verder via 

104.  Zie www.sikhs.be.
105.  Cosemans et al. (2011) hebben het over 10 000 sikhs. Singh (in Cosemans et al., 2011) schat het aantal 

sikhs in België zelfs op 20 000.
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het stelsel van de gezinshereniging en in mindere mate via asiel. Het aantal burgers 
met de Turkse nationaliteit daalde van 73 818 in 1998 (het eerste beschikbare jaar in de 
databank van EUROSTAT) naar 39 228 in 2013, ondanks de aanhoudende immigratie. 
De immigratie is echter wel gedaald van zo’n 3000 mensen per jaar naar 1687 in 2013. 
De meeste mensen van Turkse afkomst hebben ondertussen de Belgische nationaliteit 
en ‘verdwijnen’ dus statistisch gezien. De Indiase migratie is een relatief nieuw feno-
meen en zit, in tegenstelling tot de Turkse migratie, in de lift. In 1998 verbleven slechts 
iets meer dan 3000 Indiërs in België en hun aantal is sindsdien meer dan verdrievou-
digd. De Indiase immigratie is in vergelijking met de totale Indiase bevolking die in 
België woont vrij aanzienlijk en sinds 2013 meer omvangrijk dan de Turkse.

Een tweede verschil tussen de Turkse en Indiase immigratie is de relatieve omvang 
van de ‘gezinsmigratie’ (op basis van de ‘eerste vergunning’). In 2013 hadden 62 % 
van de vergunningen die aan Turkse staatsburgers zijn toegekend betrekking op ge-
zinsmigratie. De op een na belangrijkste reden waarom Turken een verblijfsvergunning 
aanvragen is onderwijs (15%). Amper 9% van de vergunningen die aan Turken zijn 
toegekend hebben betrekking op werkgelegenheid. Het absolute aantal vergunningen 
dat om familiale redenen wordt toegekend is ook het hoogst voor Indiase immigranten, 
maar het percentage (47%) is veel lager dan dat van de Turkse immigranten. Vier op 
de tien eerste vergunningen worden aan Indiase burgers toegekend voor bezoldigde 
activiteiten, en 9% om educatieve redenen. Huwelijksmigratie was en is voor de Turkse 
populatie nog steeds de gemakkelijkste manier om het land binnen te raken. Indiase 
migranten ontvangen bijna even vaak een werkvergunning als een vergunning om 
familiale redenen.

Een derde verschil tussen de twee gemeenschappen is het genderevenwicht. Bijna 
zes op tien (58%) van alle eerste vergunningen die in 2013 om familiale redenen zijn 
verstrekt, waren bestemd voor vrouwen, terwijl slechts 53% van de Turken die een 
vergunning kregen vrouw was. Zes op de tien eerste vergunningen die aan Indiërs wer-
den verstrekt, waren voor mannen, maar 72% van de Indiërs die om familiale redenen 
een vergunning ontvingen, was vrouw. De migratie van Indiase vrouwen naar België 
betreft voor een groot deel gezinsmigratie, terwijl het bij de arbeidsmarktgerelateerde 
activiteiten overwegend om mannen gaat.

Een analyse van dezelfde gegevens (eerste vergunning om familiale redenen in 
2013) duidt op een verschillende samenstelling qua leeftijd. Wanneer de leeftijdsgroep 
van mensen tussen de 20 en 40 jaar wordt uitgesplitst, blijkt dat Turkse vrouwen ge-
middeld genomen op jongere leeftijd naar België kwamen dan Indiase vrouwen. Meer 
dan een derde (36%) van de vrouwen in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 is jonger dan 
25 jaar. Ter vergelijking: bijna de helft (47%) van de Indiase vrouwen in dezelfde leef-
tijdsgroep (20-40) is tussen 24 en 29 jaar oud.

Zowel Turkije als India zitten in de top drie van landen die verblijfsvergunningen 
om familiale redenen ontvangen. Turkije staat op de tweede plaats en India op de derde 
plaats.
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3. Theorieën met betrekking tot huwelijksmigratie

In verschillende West-Europese landen is er toenemende wetenschappelijke en politieke 
aandacht voor huwelijksmigratie, en met name voor transnationale en intra-etnische hu-
welijken (Charsley & Shaw, 2006; Charsley, 2014; Kofman, 2004; Verhaeghe et al., 2012; 
Van Kerckem, 2014). Vooral de Noord-Europese landen worstelen met deze vorm van 
migratie die is gebaseerd op het fundamentele mensenrecht op een gezinsleven. België 
vormt hierop geen uitzondering. De grootste groepen van niet-Europese immigranten, 
voornamelijk Marokkanen en Turken, worden gekenmerkt door hoge aantallen qua hu-
welijksmigratie, hoewel de cijfers de laatste jaren lijken af te nemen (Hooghiemstra, 2003; 
Timmerman, 2006; Timmerman et al., 2009; Yalçin et al., 2006; Van Kerckem et al., 2013). 
Verschillende processen kunnen de aanhoudende huwelijksmigratie verklaren. Migratie 
door gezinsvorming of gezinshereniging is immers nog steeds een van de weinige ma-
nieren om op een legale manier naar een EU-land te kunnen migreren (Charsley, 2014). 
Zoals reeds vermeld, kan de populariteit van huwelijksmigratie slechts worden verklaard 
als eerst de ‘migratiecultuur’ en de cruciale rol van ‘de familie’ daarin en de uitdagingen 
van internationale migratie worden onderkend (Casier et al., 2013; Charsley, 2014; Tim-
merman et al., 2009; Timmerman et al., 2010). Tegelijkertijd wijzen nieuwe dynamieken 
op de veranderingen binnen gemeenschappen, die op basis van niet-migratiespecifi eke 
theorieën hun weerslag hebben op de huwelijkspatronen in de gemeenschappen (Ver-
haeghe et al., 2012: Van Kerckem, 2014; Blau, 1977; Kalmijn, 1998). Bovendien zijn, zoals 
hierboven beschreven, de Turkse en sikhgemeenschap niet zomaar vergelijkbaar, in het 
bijzonder naar aantallen en naar de beschikbaarheid van ‘potentiële’ huwelijkspartners.

De verklaringsmodellen voor huwelijksmigratie bevinden zich dus op het kruispunt 
van de theorieën die gezinsvorming en huwelijkssluiting verklaren, en de theorieën die 
zich richten op migratiedynamiek en identiteitsvorming. Zoals reeds vermeld gaan we 
ervan uit dat het doorgronden van de ‘migratiecultuur ‘ cruciaal is om de dynamiek 
van huwelijksmigratie te begrijpen. Meer specifi ek veronderstellen we dat de specifi eke 
kenmerken van ‘de familie’ en ‘het huwelijk’ binnen de socioculturele praxis van de 
sikhgemeenschap en de Turkse gemeenschap – zowel in de regio’s van herkomst als 
bestemming – even vitaal zijn om het succes en de centrale plek van huwelijksmigratie 
binnen deze gemeenschappen in West-Europa te kunnen verklaren. Meerdere auteurs 
pleiten er dan ook voor om meer aandacht te besteden aan de familiale praxis om ‘ge-
zinsmigratie’ binnen een migratiecontext te begrijpen (Charsley, 2014; Bailey & Boyle, 
2004). In de migratiecontext worden er immers ‘nieuwe’ identiteiten gecreëerd waarbij 
‘de familie’ en ‘het huwelijk’ belangrijke ankerpunten blijven. Vrouwen bijvoorbeeld, 
en meer specifi ek dochters, worden gezien als de primaire cultuurdragers, en als ge-
volg daarvan zijn ze belast met het voortbestaan van de ‘socioculturele tradities’, niet 
enkel door de opvoeding van hun kinderen maar ook door strengere beperking(en) op 
exogame huwelijken (Clycq, 2012; Clycq, 2014; Timmerman, 2000; Delaney, 1991). De 
vrouw (en haar voortplantingspotentieel) controleren betekent het voortbestaan van de 
groep controleren (Yuval-Davis, 1999).
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We kijken daarom eerst naar huwelijkssluiting binnen patriarchale gemeenschap-
pen, in casu de sikhgemeenschap en de Turkse gemeenschap. Daarna verkennen we 
theorieën die rekening houden met migratiedynamiek en de bijbehorende processen 
van identiteitsvorming.

3.1 Het huwelijk in patriarchale gemeenschappen

De verschillende sociale conventies die de wereld kent voor het sluiten van een hu-
welijk kunnen worden gezien als een continuüm, gaande van ‘totale vrije keuze’ tot 
‘gedwongen huwelijk’. In westerse landen wordt de partnerkeuze op basis van liefde 
naar voren geschoven als de ‘normale’ en de meest voorkomende manier, maar op een 
wereldwijde schaal is het gearrangeerde huwelijk de meest populaire manier om te 
trouwen (Hooghiemstra, 2003). In de Turkse en de sikhgemeenschap wordt het gear-
rangeerde huwelijk aanvaard zolang de bruid en bruidegom er allebei mee instemmen. 
Het huwelijk wordt gezien als meer dan gewoon een verbond tussen twee individuen; 
het is een verbond tussen twee families. Binnen deze huwelijkstradities, die zowel van 
toepassing zijn binnen de Turkse als de sikhgemeenschap, zijn respect voor de ouders 
en de eer van de familie cruciale elementen (Bal, 1997; Mand, 2006; Mooney, 2006; Van 
Heers, 2007; Delaney, 1991; Timmerman, 2000). Hoewel in het sikhisme de gelijkheid 
van man en vrouw wordt bepleit (Van Heers, 2007), is de patriarchale structuur van 
de Indiase samenleving in het algemeen ook terug te vinden in sikhgezinnen (Kapur 
& Girishwar, 2005). Bij de sikhs bestaat er een heel nauw verband tussen huwelijk en 
religie. Het huwelijk, of Anand Karaj, wordt beschouwd als een spirituele handeling 
en is dus meer dan een sacrament of een contract. Loyaliteit en respect voor de familie 
en voor elkaar staan centraal (Van Heers, 2007). In traditionele sikhgemeenschappen 
wordt exogamie naar voren geschoven als de norm – de twee partners mogen geen 
enkele grootouder uit dezelfde clan hebben. Het gevolg is dat volgens de traditionele 
opvatting een gearrangeerd huwelijk binnen een familie verboden is (Mooney, 2006).

Een ander belangrijk kenmerk van traditionele patriarchale samenlevingen is virilo-
caliteit, een praktijk die in de sikhgemeenschappen wordt toegepast. Volgens de traditie 
van de virilocaliteit wordt van de bruid verwacht dat ze haar familie verlaat om bij de fa-
milie van de bruidegom te gaan wonen. Daar moet ze gehoorzamen en respect betuigen 
aan haar echtgenoot, zijn ouders en andere familieleden. De familie van de sikhbruid 
moet aan de familie van de bruidegom een bruidsschat schenken (Bal, 1997), en de ide-
ale bruid bezit de volgende kenmerken: bescheidenheid, toewijding, fi jngevoeligheid en 
liefdadigheid (Kapur & Girishwar, 2005). Vrouwen zijn verantwoordelijk voor het onder-
houden van ‘de tradities’ van het huishouden, waarbij familie-eer en reputatie kernwaar-
den zijn. Onderwijs mag dan wel als belangrijk worden beschouwd voor een vrouw, 
maar haar specifi eke rol binnen het gezin komt op de eerste plaats (Mooney, 2006).

Het gemeenschapsleven in landelijke en semilandelijke gebieden in Turkije kan wor-
den omschreven als patriarchaal, met een duidelijke scheiding tussen de wereld van 
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de mannen en de vrouwen (Stirling, 1965; Delaney, 1991; Timmerman, 2000; Meeker, 
1994). De lokale islam legitimeert de bestaande genderrollen en gezinswaarden, en 
het huwelijk is in de eerste plaats een verbond tussen twee families met een focus 
op endogamie. Trouwen binnen de ‘eigen groep’ en bij voorkeur binnen de eigen ver-
wantschapsgroep wordt als een goede zaak beschouwd. Virilocaliteit is ook de norm 
in Turkse gemeenschappen. In deze patriarchale gebieden moet de man het gezin on-
derhouden en het in de publieke ruimte vertegenwoordigen. De vrouwen zijn verant-
woordelijk voor het huishouden en de dagelijkse opvoeding van de kinderen. Namus 
(veelal vertaald als seksuele eer) is een centraal concept om traditionele gezinswaarden 
te begrijpen. Vrouwen en meisjes zijn aan namus onderhevig, maar het zijn de man-
nen die ervoor verantwoordelijk zijn. Een familie met namus is een familie waar de 
vrouwen zich gedragen volgens de verwachte sociale voorschriften, met name wat 
betreft seksualiteit. Meisjes treden als maagd in het huwelijk, en meisjes en vrouwen 
gaan enkel vertrouwelijk om met mannen die geen potentiële sekspartners zijn (m.a.w. 
familieleden). Wanneer vrouwen zich in de buitenwereld begeven, moeten ze zich zo 
bescheiden mogelijk gedragen, bij voorkeur een hoofddoek dragen en zich zo gedragen 
dat geen twijfel kan bestaan over hun kuisheid (zie ook: Delaney, 1991).

Huwelijken zijn zowel bij sikhs als bij Turken bij voorkeur gearrangeerd en de 
familie van de beide partners speelt een centrale rol. Huwelijken worden gesloten re-
kening houdend met specifi eke regels met betrekking tot endogamie/exogamie en vi-
rilocaliteit, en impliceren welomlijnde genderrollen voor de bruid en de bruidegom 
(Mand, 2006; Delaney, 1991). Binnen deze conventies kunnen we twee hoofdprincipes 
onderscheiden: ten eerste wordt het huwelijk gezien als een versterking van de banden 
binnen de gemeenschap (verbond tussen families, regels met betrekking tot endoga-
mie/exogamie) en zijn daarom heel belangrijk om een gevoel van verbondenheid tot 
stand te brengen. Ten tweede passen deze huwelijken in een patriarchale traditie, wat 
specifi eke genderrollen met zich meebrengt.

Naast het theoretische kader dat ons de dynamiek van huwelijkssluiting binnen de 
Turkse en sikhgemeenschap helpt te begrijpen, moeten we ook rekening houden met het 
theoretische kader dat specifi ek de nadruk legt op de relevantie van de migratiecontext.

3.2 Migratie duiden in de context van het huwelijk

Migratie blijft in de dagelijkse socioculturele praktijk van deze gemeenschappen een 
centrale rol spelen. Taal, religie, sociale netwerken, familierelaties en etnische identiteit 
worden in verregaande mate ontleend aan de regio van herkomst. Niet enkel via de 
herinnering aan de ‘authentieke’ plek van herkomst, maar ook door de voortdurende 
migratie en de intense communicatie tussen deze gemeenschappen in Vlaanderen/Bel-
gië en de regio van herkomst. We gaan er dan ook van uit dat migratietheorieën nuttig 
zijn om de dynamiek van de huwelijksmigratie te doorgronden, ook al werd in eerdere 
publicaties aangetoond dat deze theorieën slechts een gedeeltelijke verklaring bieden 
(Charsley, 2014; Kofman, 2004; Timmerman et al., 2010).
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Het is algemeen aanvaard dat economische factoren cruciaal zijn om migratiestro-
men te begrijpen (McDowell & De Haan, 2000; Wets, 2001; De Haas, 2007; Timmerman 
et al., 2014). In The New Economics of Labour Migration (NELM) wordt migratie niet 
beschouwd als een individuele beslissing, maar als een beslissing die wordt geno-
men door een groep, zoals een huishouden. Belangrijk daarbij is dat deze beslissing 
eerder het gevolg is van relatieve dan wel absolute afwegingen van een aantal facto-
ren; vandaar het centrale belang van het concept relative deprivation (Stark & Taylor, 
1991; Massey, 1993; Massey et al., 1998). Echter, de socio-economische positie van de 
Turkse en de sikhgemeenschap in België waar kandidaat-huwelijksmigranten uitein-
delijk zullen terechtkomen, is aanzienlijk zwakker dan die van de Belgische meerder-
heid (VDAB, 2012; Lodewijckx et al., 2011; Wets, 2006; Van Heers, 2007). Tezelfdertijd 
horen zowel Turkije als India tot de snelst groeiende economieën ter wereld. Deze 
vaststellingen sluiten al meteen een louter economisch geïnspireerde migratie uit. Ver-
schillende migratietheorieën focussen op het belang van transnationale netwerken om 
migratieprocessen te begrijpen (Levitt et al., 2003; Portes, 1998; Portes, 2010; Massey, 
1998). Het bestaan van transnationale Turkse en sikhgemeenschappen vergemakkelijkt 
nieuwe migratie (Van Heers, 2007; Timmerman et al., 2009; Van Craen, 2007). Studies 
tonen echter ook aan dat hechte transnationale netwerken een negatieve invloed kun-
nen hebben op de migratiestromen (Snel et al., 2006; Engbersen 2013; Timmerman, 
Hemmerechts & De Clerck, 2014; Mulder & Malmberg, 2014). Immigranten kunnen mo-
gelijk te veel druk ervaren rond familiekwesties, zoals bijvoorbeeld de verwachting om 
geld te sturen naar de regio van herkomst (Portes, 1998; Portes, 2010; De Haas, 2010). 
Niettegenstaande negatieve attitudes bij Turken en sikhs in België over een teveel aan 
sociale controle vanwege de regio van herkomst (zie verder) lijkt dit geen al te grote 
invloed te hebben op de populariteit van huwelijksmigratie. We kunnen concluderen 
dat economische motieven noch het bestaan van hechte transnationale netwerken vol-
doende verklaring bieden voor de populariteit van huwelijksmigratie binnen de Turkse 
en sikhgemeenschap in België.

In verschillende studies is aangetoond dat de processen van identiteitsvorming bin-
nen migrantengemeenschappen – waarbij zowel de traditionele socioculturele praxis 
als nieuwe ervaringen bepalend zijn – cruciaal zijn om de huwelijksdynamiek binnen 
deze gemeenschappen te begrijpen (Clycq, 2012; Clycq, 2014; Yuval-Davis, 1999; Casier 
et al., 2013; Verhaeghe et al., 2012). Naast de processen binnen de gemeenschap spelen 
ook deze tussen de verschillende gemeenschappen een even belangrijke rol. Grenzen 
worden gecreëerd op basis van verschillen in economisch, cultureel en sociaal kapitaal 
en van macht die dan op hun beurt de partnerkeuze van het individu verder beperken 
(Killen et al., 2004; Kalmijn, 1998). Clycq toonde aan, in een onderzoek uitgevoerd in 
België, dat ouders die deel uitmaken van de meerderheid hun kinderen – en dan vooral 
hun dochters – ten sterkste afraden om met een moslim te trouwen (Clycq, 2012; Clycq, 
2014). Om huwelijkspatronen in migratiegemeenschappen te contextualiseren moeten 
we dus tevens rekening houden met het gastland waar de dominante gemeenschap 
soms gekant is tegen interetnische of interreligieuze huwelijken (Killen et al., 2004; 
Snauwaert et al., 1999). Deze processen van othering (waarbij men zich van een ander 
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distantieert) versterken de ‘etnische identiteit’ en het belang van de zogenaamde ‘au-
thentieke cultuur’ die ze hebben achtergelaten (Roosens, 1998; Anderson, 1991).

Studies over de feminisering van de internationale migratie tonen aan dat migra-
tie de status van vrouwen binnen hun etnische gemeenschap en hun familie vaak 
verbetert, door de opportuniteiten geboden op de arbeidsmarkt, het rechtsstelsel en 
de transnationale netwerken waarin ze betrokken zijn (Timmerman et al., 2015). In 
andere studies wordt dan weer gewezen op de afhankelijkheid van vrouwelijke nieuw-
komers van hun echtgenoot en schoonfamilie die reeds goed zijn ingeburgerd in hun 
nieuwe omgeving (Pauwels et al., 2010; Verhaeghe et al., 2012). Met andere woorden, 
binnen de migratiecontext wordt een nieuw genderevenwicht zichtbaar dat eveneens 
invloed heeft op de praxis van huwelijkssluiting (Timmerman, 2006; Hooghiemstra, 
2003; Heyse et al., 2007; Van Kerckhem, 2013).

In dit hoofdstuk zoeken we eerst kritisch naar bewijs voor de belangrijkste principes 
– het gevoel van verbondenheid en genderrollen – die als leidraad dienen voor de 
traditionele huwelijkspraktijken binnen de Turkse en de sikhgemeenschap, en argu-
menteren we of deze kunnen worden ingepast in bestaande theorieën inzake identi-
teitsvorming in een migratiecontext. Ten tweede zullen we onderzoeken of, vanuit het 
perspectief van de mannelijke respondenten, de migratiecontext ruimte biedt om te 
heronderhandelen over genderrollen. Ten derde zoeken we naar bewijs voor de vraag 
of de fase in de migratiecyclus waarin de gemeenschappen zich bevinden een impact 
heeft op de specifi eke migratiecultuur die de context creëert waarin huwelijkspraktij-
ken evolueren.

4. Methoden

De empirische gegevens werden verworven op basis van kwalitatieve onderzoeksme-
thoden: voornamelijk diepte-interviews en ook participerende observatie (Denzin & 
Lincoln, 2005; Kvale, 1996). De respondenten zijn mannen die in België zijn geboren of 
opgegroeid. Drie mogelijke scenario’s werden onderzocht: een huwelijk met een ‘Bel-
gische’ vrouw, een huwelijk met een in België wonende vrouw van dezelfde etnisch-
culturele groep, of een huwelijk met een vrouw uit hetzelfde land van herkomst als de 
ouders.

De tweede generatie van sikhmannen in België is jong en op het moment van het 
interview nog ongehuwd. Deze specifi eke demografi sche situatie is een gevolg van de 
vroege fase in de migratiecyclus waarin de sikhgemeenschap in België zich bevindt. De 
diepte-interviews werden daarom toegespitst op de partnerkeuze die de respondenten 
in de nabije toekomst zullen maken. In totaal hebben we elf sikhmannen geïnterviewd. 
Een uitgelezen manier om hen te bereiken, was naar de zondagse gebedsdiensten in 
de sikhtempel te gaan. Na het gebed eten de mannen en vrouwen gezamenlijk. Voor 
de onderzoeker was dit een goed moment om op informele wijze met de respondenten 
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in gesprek te gaan. De diepte-interviews met de sikhjongens, die zich nog steeds onder 
ouderlijk toezicht bevinden, vonden hoofdzakelijk plaats in een aparte kamer in de 
sikhtempel.

Er werden eveneens elf Turkse mannen geïnterviewd. De Turkse gemeenschap in 
België bevindt zich in een latere fase van de migratiecyclus dan de sikhgemeenschap. 
Het profi el van de Turkse respondenten verschilt daarom in een aantal belangrijke 
opzichten van dat van de sikhjongens. Zoals reeds gezegd, zijn deze verschillen dus 
onlosmakelijk verbonden met de onderzoeksopzet, een vergelijking tussen een recente 
en reeds gevestigde migrantengroep. In tegenstelling tot de sikhs telt de Turkse migran-
tengemeenschap reeds meerdere generaties nakomelingen. De Turkse respondenten 
waren dan ook ouder en hadden reeds ervaring met een huwelijk of een langetermijn-
relatie. Er werd bewust gekozen voor deze relatief ‘oudere’ respondenten omdat zij re-
levant zijn om inzichten te verschaffen in de dynamieken van huwelijkssluiting en het 
in stand houden van relaties. De interviews met de Turkse respondenten vonden plaats 
op een plek die ze zelf hadden gekozen, zoals een café, een restaurant of bij hen thuis.

Alle gesprekken werden opgenomen en nadien woordelijk uitgeschreven. De analy-
ses vertrokken vanuit het theoretische kader door een onderzoeker die goed vertrouwd 
was met beide migratieculturen.

5. Resultaten

Eerst verzamelen we de resultaten die verwijzen naar het gevoel van verbondenheid 
(sense of belonging), daarna kijken we hoe virilocaliteit en genderverhoudingen wor-
den geherdefi nieerd binnen de context van huwelijksmigratie.

5.1  Gevoel van verbondenheid: transnationale verbondenheid en 
gemeenschapsvorming

Het huwelijk is zowel in India als in Turkije een van de belangrijkste maatschappelijke 
instellingen (Delaney, 1991; Van Heers, 2007). In de gemeenschappen van Turkse en 
van sikhmigranten wordt het huwelijk nog steeds beschouwd als de meest voor de 
hand liggende manier om een gezin te stichten.

Ik begrijp niet waarom mensen samenwonen. Dat zou ik nooit willen. Als je het echt meent, 
dan ga je in een rechte lijn en probeer je samen iets op te bouwen. (...) Als je het echt meent, 
dan trouw je met elkaar en woon je niet gewoon samen. (Duman, 24 jaar, Turk)

Een essentieel kenmerk van het huwelijk, zowel bij sikhs als bij Turken, is dat het meer 
impliceert dan alleen een nieuwe verbintenis tussen een man en een vrouw. Het impli-
ceert dat twee families met elkaar worden verbonden (Delaney, 1991; Van Heers, 2007). 
Dit biedt de families de mogelijkheid om nieuwe (transnationale) banden op te bouwen 
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of bestaande netwerken te vernieuwen (Kofman, 2004; Charsley, 2014; Timmerman, 
2008; Verhaeghe et al., 2012; Van Kerckem, 2014). Vanuit dit perspectief is het huwelijk 
een belangrijk instrument om de banden tussen de gemeenschap van de immigrant 
in het nieuwe land en de gemeenschap in de regio van herkomst in stand te houden.

Voor een grote en gevestigde gemeenschap zoals de Turkse in België is de interne 
huwelijksmarkt in principe groot genoeg (rekening houdend met de regels inzake en-
dogamie) om een huwelijkspartner te vinden. Dit neemt echter niet weg dat huwen 
met een partner uit de regio van herkomst bijzonder populair blijft. Personen met een 
immigratieachtergrond hechten vaak veel waarde aan het socioculturele kapitaal van 
potentiële huwelijkspartners uit de regio van herkomst omdat deze worden gezien als 
dragers van de ‘authentieke cultuur’. Dit maakt het voor hen bovendien mogelijk om 
een gevoel van verbondenheid te creëren binnen hun eigen gemeenschap, waar vaak 
de perceptie heerst dat de authentieke socioculturele praktijk wordt bedreigd door ex-
terne invloeden (Timmerman, 2006; Timmerman, 2008; Timmerman et al., 2009; Fo-
blets et al., 2004; Roosens, 1998).

Ik ben geboren in België. Ik ben meer dan 50 procent van mijn Turkse cultuur verloren. Ik heb 
van mijn ouders maar een deel meegekregen. Ik ben niet naar een Turkse school of een Koran-
school gegaan. Ik zeg dat ik Turk ben, maar ik ben de voeling met mijn herkomst wat verloren. 
Om dit te behouden en om mijn kinderen een goede Turkse opvoeding te geven, heb ik ervoor 
gekozen om te trouwen met een vrouw uit Turkije. (Halil, 39 jaar, Turk)

Uit bovenstaand citaat blijkt de neiging om een eerder geïdealiseerd beeld te construe-
ren van potentiële partners uit hun regio van herkomst (voor gelijkaardig onderzoek in 
Nederland, zie Hooghiemstra 2003; Verhaeghe et al., 2012; Van Kerckem, 2014). Deze 
idealisering is een vaak voorkomende bevinding, maar is niet de enige reden waarom 
met een partner uit het herkomstland wordt gehuwd. Een bijkomende reden die met 
name geldt voor gemeenschappen die zich nog in de vroege fase van de migratiecyclus 
bevinden, zoals de sikhs in België, is de zogenaamde marriage squeeze: er zijn maar 
weinig potentiële huwelijkspartners beschikbaar gegeven de kleine en zich nog steeds 
uitbreidende gemeenschap (Hooghiemstra, 2003). Toch blijkt ook het geïdealiseerde en 
traditionele beeld over genderverhoudingen een rol te spelen in deze kleine gemeen-
schappen:

Ik ben ooit samen geweest met een Belgisch meisje, en ik weet hoe ze zijn en dat het niet werkt. 
Voor mij is het huwelijk in de eerste plaats iets voor mijn ouders. Ik weet dat ik niet tegen een 
Belgisch meisje kan zeggen: "Zorg goed voor mijn ouders, blijf bij mijn ouders." Ze zal nooit 
zeggen: "Ja, oké!" (Udayan, 21 jaar, sikh)

Van Heers (2007) en Mooney (2006) benadrukken eveneens dat voor alle partijen die 
in de sikhgemeenschap bij de huwelijksonderhandelingen betrokken zijn, het tot stand 
brengen van een gevoel van verbondenheid een belangrijke rol speelt. Walton-Roberts 
(2003) toonde zelfs aan dat in de context van huwelijkssluiting het handhaven van de 
verwantschaps- en gemeenschapsbanden minstens even belangrijk is als de motivatie 
om zijn sociaaleconomische positie te verbeteren (Ballard, 1990; Ballard, 1994; Jhutti, 
1998).
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Het is met name de combinatie van de twee bovenvermelde factoren die lijkt te 
spelen bij sikhmannen: de zoektocht naar een vrouw die zich kan inschrijven in het 
traditionele rolpatroon en de beperkte beschikbaarheid van potentiële kandidaten. 
Meerdere respondenten gaan er bovendien van uit dat de mentaliteit die zij en hun ou-
ders bij een bruid verkiezen meer aansluit bij de socioculturele praktijk van meisjes die 
in hun regio van herkomst zijn grootgebracht dan bij de meisjes opgegroeid in België. 
Verschillende sikhrespondenten verwachten verder dat hun aanstaande vrouw in het 
huis van hun ouders komt wonen. De bruid wordt geacht zich aan te passen aan het 
huishouden van de schoonfamilie en zich te schikken naar de behoeften van de ouders 
van de bruidegom. Gegeven dit perspectief op partnerrelaties gaan jonge sikhmannen 
in België ervan uit dat dit te veel gevraagd is voor sikhmeisjes die zelf in een westerse 
maatschappij zijn grootgebracht.

R: Wat ik weet: er zijn hier geen echte Indiase vrouwen. Ik ken er een paar, maar ze zijn niets 
waard. Ik zou het niet wagen om met een Indiaas meisje van hier te trouwen. Ik zou beter naar 
India gaan en ofwel zelf een Indiaas meisje zoeken om mee te trouwen, of de zoektocht aan 
mijn ouders overlaten.
I: En waarom zijn Indiase vrouwen hier niets waard?
R: Ze denken zo: “Ja kijk, zo ben ik. Ik wil dit wel doen en dat niet. Niemand kan mij zeggen dat 
ik dit of dat moet doen. Ik leef mijn eigen leven.” Zo zijn Belgische sikhmeisjes. Ik weet dat ze niet 
allemaal zo zijn, maar het is beter om geen risico’s te nemen en mijn ouders naar India te laten 
gaan zodat ze daar een meisje kunnen uitzoeken met wie ik kan trouwen. (Udayan, 21 jaar, sikh)

Verschillende sikh- en Turkse mannen menen dan ook dat sikh- en Turkse meisjes die 
in een westerse maatschappij zijn geboren en getogen, te ‘bedorven’ zijn door wes-
terse normen en waarden. Deze respondenten gaven voorbeelden aan van vrienden die 
waren getrouwd met in een België opgegroeid Turks meisje dat bijzonder veeleisend 
was en te weinig respect had voor haar schoonfamilie (zie ook Foblets et al., 2004). 
Verschillende mannen onderstreepten dat het belangrijk is dat hun moeder goed kan 
opschieten met hun aanstaande vrouw en dat het daarom beter is om een meisje uit 
het herkomstland te huwen.

Wat tot nu toe niet expliciet is gemaakt, is de rol van religie in dit verhaal. Een be-
langrijke voorwaarde voor een geslaagd huwelijk en iets waar bijna alle respondenten 
op wezen, is het hebben van dezelfde religie als de andere partner. Religie wordt be-
schouwd als een van de belangrijkste invloeden op de regels en waarden die binnen de 
familie gelden. De respondenten menen dat een gedeelde religie tot minder misverstan-
den en meer harmonie zal leiden. De respondenten die uitsluiten dat ze ooit met een 
‘Belgische’ vrouw zouden trouwen, baseerden hun argumenten vooral op de gedachte 
dat de opvoeding van hun kinderen in een gemengd huwelijk een ernstig probleem 
zou vormen (voor gelijkaardige antwoorden van ‘Belgische’ ouders, zie Clycq, 2012).

De culturele verschillen zijn te groot. (...) Mensen willen vasthouden aan hun tradities, en Tur-
ken en Belgen hebben niet dezelfde tradities. Als je niet van plan bent om kinderen te krijgen, 
dan kan een huwelijk wel werken. Maar als je kinderen hebt en de moeder wil haar kinderen 
haar (culturele) traditie meegeven en de vader wil zijn kinderen zijn (culturele) traditie meege-
ven, dan botst het vroeg of laat. (Murat, 30 jaar, Turk)
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De verhalen en ervaringen van de respondenten maken duidelijk dat ze een evenwicht 
zoeken tussen het maken van een eigen partnerkeuze en het rekening houden met de 
verwachtingen van hun ouders. Dit is een logisch gevolg van de rol die partnerkeuze 
inneemt in het in stand houden van hechte intra- en interfamiliale banden. Meer in het 
bijzonder hechten de respondenten waarde aan de traditie van gearrangeerde huwelij-
ken omdat ze ervan uitgaan dat die meer garanties bieden voor wie een stabiel gezin 
wil stichten, zoals geïllustreerd door de volgende respondent:

Sommige jongeren worden verliefd en dan trouwen ze, maar vroeg of laat zal dat huwelijk 
uit elkaar vallen. Want als je verliefd bent, dan kun je niet rationeel denken, en dan laat je je 
meeslepen door je emoties. Wanneer het rationele niet meespeelt, denk ik niet dat een relatie 
kan overleven. Zo denk ik erover. Mijn ouders waren niet verliefd, maar de liefde groeide met 
de jaren. Respect en liefde kwamen dus later, en zo kan een huwelijk stand blijven houden. 
Dat is vandaag de dag een van de grootste problemen: eerst worden de mensen verliefd, en 
dan trouwen ze. Maar als ze dan niet meer verliefd zijn, dan worden ze zich bewust van el-
kaars slechte kanten. Als er geen solide basis meer is, dan valt het huwelijk uit elkaar. (Murat, 
30 jaar, Turk)

Het vinden van dit evenwicht is echter niet altijd even gemakkelijk. Hoewel veel jonge 
mannen goedkeurend staan tegenover huwen met iemand uit de regio van herkomst, 
ervaren verschillende respondenten te veel sociale controle vanuit de gemeenschap in 
de huwelijkskeuzes die ze maken. Ook al gaan de jonge mannen ervan uit dat hun ou-
ders afwijkingen van de ‘traditionele norm’ zouden tolereren, toch zijn ze ervan over-
tuigd dat de sociale controle die wordt uitgeoefend door hun naasten de keuze voor een 
huwelijkspartner ‘buiten de groep’ bemoeilijkt. Met name alleenstaande jonge mannen 
die de ‘normale leeftijd’ om te trouwen hebben bereikt en die geen alleenstaande ou-
dere broers of zussen meer hebben, zeggen vaak sociale druk te ervaren om te trouwen 
met een meisje uit de regio van herkomst.

Verschillende sikhrespondenten gaven aan dat heel wat familieleden, kennissen en 
verre buren uit hun regio van herkomst advies wilden geven over de keuze van hun 
partner en over trouwen in het algemeen. Familieleden trachtten vaak hun aandacht te 
vragen voor een specifi ek meisje in hun buurt als potentiële bruid. Zowel tijdens hun 
verblijf in de regio van herkomst, maar ook thuis in België wordt dan contact met hen 
opgenomen om potentiële bruiden voor te stellen.

Toch geven enkele respondenten eveneens aan dat trouwen met een (geïdealiseerde) 
partner uit het herkomstland ook heel wat moeilijkheden met zich mee kan brengen. 
De onderstaande respondent geeft aan – zonder de relevantie van de banden met de 
regio van herkomst te willen ontkennen of ontkrachten – dat de sociaalculturele prak-
tijk van het leven in België of in Turkije te verschillend is geworden om een huwelijk 
te doen slagen. Over het algemeen wordt de ideale huwelijkspartner gezien als iemand 
die deel uitmaakt van dezelfde etnische gemeenschap. Toch blijkt een transnationaal 
huwelijk niet voor iedereen de gewenste optie.

Als ik mijn vrienden zie die getrouwd zijn met een meisje uit Turkije, en je hoort dan dat de 
meesten van hen ongelukkig zijn... Dat gaat niet, hoor. Een compleet verschillende cultuur. Ik 
ben blij dat ik ben getrouwd met een Turks meisje dat hier is geboren. Anders ben je met ie-
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mand uit een cultuur die 100% verschilt. Alleen de taal al! De Turkse mensen die hier geboren 
zijn, kennen niet genoeg Turks. Mensen die van Turkije komen, kennen geen Nederlands. (...) 
Ik zal een klein voorbeeld geven: ik ga elke week met mijn vrouw naar de bioscoop. Maar zij 
kunnen dat niet omdat [afhankelijk van de fi lm] minstens een van hen de fi lm niet zal kunnen 
begrijpen. Dat zijn allemaal kleine details, dat wel, en zeker als het om de opvoeding van de 
kinderen gaat... Ik ben blij dat ik met een Turks meisje van hier ben getrouwd. Maar ik kon 
evengoed zijn getrouwd met een meisje uit Turkije. (Mustafa, 29 jaar, Turk)

Dit is een bevinding die ook wordt ondersteund door recent onderzoek dat aantoont 
dat het aantal transnationale huwelijken aan het verminderen is (Van Kerckem et al., 
2013).

5.2 Virilocaliteit en genderverhoudingen

In traditionele Turkse en sikhhuwelijken verlaat de bruid haar familie om bij de familie 
van de bruidegom te gaan wonen (Delaney, 1991; Van Heers, 2007). Wanneer een Turks 
of een sikhmeisje dat in een westerse maatschappij leeft, huwt met een partner uit 
het herkomstland, zal de bruidegom zijn familie moeten verlaten om in het huis of op 
zijn minst dicht bij de familie van zijn vrouw te komen wonen. Dit betekent een grote 
verandering voor het principe van de virilocaliteit (Timmerman, 2006; Mooney, 2006). 
De situatie die we in dit hoofdstuk bestuderen, is echter net omgekeerd. Wanneer een 
Turkse man of een sikh die in West-Europa is opgegroeid trouwt met een meisje uit zijn 
gebied van herkomst, dan sluiten de huwelijksregelingen geheel aan bij de traditionele 
verwachtingen waarbij de bruid haar familie (en land) verlaat om bij haar man en haar 
schoonfamilie te gaan wonen. In deze context bestaat dus de mogelijkheid dat de tradi-
tionele patriarchale genderrollen nog verder worden versterkt. In een migratiehuwelijk 
is de overgang van haar ouderlijke huis in de regio van herkomst naar haar nieuwe 
schoonfamilie in het land van immigratie een bijzonder ingrijpende gebeurtenis voor 
de bruid. Meestal zijn er geen verwanten in de buurt om te waken over haar welzijn 
in de nieuwe woonsituatie bij de schoonfamilie, waardoor ze zich in een kwetsbare 
positie bevindt.

Aangezien ons veldonderzoek zich uitsluitend op mannen richtte, kunnen we niet 
nagaan hoe vrouwelijke respondenten dit ervoeren. We hebben echter verschillende 
mannelijke respondenten gevonden die ten aanzien van hun toekomstige partner dui-
delijk traditionele verwachtingen hadden. Voor hen leed het geen twijfel dat het aan de 
vrouw is om de traditionele zorgtaken op zich te nemen.

Zij kookt, en het is de vrouw die het huishouden doet. Zij moet het huishouden overnemen 
van de moeder (schoonmoeder) zodat de ouders (schoonouders) kunnen rusten, aangezien zij 
te oud zijn om nog te werken. (...) Ze moet haar verantwoordelijkheden opnemen. (Lakshmi, 
17 jaar, sikh van Indiase oorsprong)

Deze patriarchale ideeën reiken echter verder dan de huishoudelijke taakverdeling. We 
zien ze ook gerefl ecteerd in de betekenis en de gevolgen die een mogelijke scheiding 
kan hebben.
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Als een jongen nu scheidt, dan wordt hij hierdoor niet geschaad. Hij kan gewoon hertrouwen. 
Maar voor een meisje ligt het helemaal anders. Andere jongens zullen zeggen: “Ze is al eens 
getrouwd geweest, zo’n meisje wil ik niet!” Voor een meisje is een scheiding het ergste wat 
haar kan overkomen. (Dadhij, 15 jaar, sikh van Indiase oorsprong)

In het algemeen zijn de Turkse en sikhmannen die wij geïnterviewd hebben er zich 
van bewust dat de genderrollen die in hun gemeenschap gelden gunstiger zijn voor 
mannen dan voor vrouwen. Zo ‘schreeuwde’ een van de respondenten het uit toen hij 
de huwelijksregelingen in zijn gemeenschap beschreef: “Bedankt dat ik een man ben! 
Dank u God, dank u God!” (Erdem, 31 jaar, van Turkse oorsprong). Onze respondenten 
gaven aan dat deze ongelijkheid tussen jongens en meisjes zeker tot uiting komt wan-
neer normen worden overtreden. Zo zijn het de meisjes en niet de jongens die worden 
gesanctioneerd wanneer een voorhuwelijkse relatie aan het licht komt.

De ouders straffen meestal niet de jongens. Zij worden wel berispt, maar ze worden niet ge-
slagen. Het is het meisje dat in de fout is gegaan, en zij is de schuldige. Een jongen is nooit 
schuldig. (Dadhij, 15 jaar, sikh van Indiase oorsprong)

Deze voordelige situatie van de jonge mannen wordt bovendien versterkt door het feit 
dat ze burger van een West-Europees land zijn. Deze juridische positie maakt van deze 
mannen gegeerde huwelijkspartners, althans in een transnationale huwelijksmarkt.

Vooral bij de jongere generaties doen heel wat verhalen over Europa de ronde. Als je ze hoort 
praten, zou je denken dat het geld voor ons hier gewoon voor het rapen ligt. Het maakt ze [in 
de regio van herkomst] niets uit of iemand [een potentiële bruidegom] een moordenaar, een 
drugsverslaafde of een klootzak is. Gewoon van Europa zijn is genoeg. Heel jammer. Ze nemen 
gewoon het risico omdat ze denken dat hen hier een beter leven wacht. (Mustafa, 29 jaar, van 
Turkse oorsprong)

Hoewel verschillende respondenten de voorkeur geven aan een huwelijk dat min of 
meer aansluit bij de traditionele gebruiken gelinkt aan een ‘migratiecultuur’, maken 
ze eveneens duidelijk dat migratiehuwelijken mogelijkheden bieden voor het heron-
derhandelen van genderrollen. Een element waarvan verschillende respondenten bij-
voorbeeld vinden dat het aan verandering toe is, is de manier waarop wordt omgegaan 
met voorhuwelijkse relaties. Ondanks het heersende taboe en het religieuze verbod 
op voorhuwelijkse relaties, wagen jonge Turkse en sikhmannen er zich toch aan (Van 
Heers, 2007; Foblets et al., 2004). Ze moeten hun vriendin echter heimelijk ontmoeten 
aangezien ze dit voor hun familie verborgen moeten houden. Een opvallende bevinding 
in ons onderzoek is dat alle mannen aangaven voor hun huwelijk minstens één relatie 
te hebben gehad. Sommigen zeiden dat ze het soms aan hun ouders wilden vertellen, 
maar dat ze het een te moeilijk onderwerp vinden. Voor sommigen was het duidelijk 
dat anderen ervan op de hoogte waren, maar zolang hun ouders niet offi cieel werden 
geïnformeerd, konden die laatsten doen alsof ze van niets wisten. De sikh respondenten 
meldden dat ze vooral met ‘Belgische’ vrouwen relaties hadden. Het zou volgens hen 
te moeilijk zijn om een relatie met een partner uit hun relatief kleine gemeenschap ge-
heim te houden. Ook bij de jonge Turkse mannen waren er verschillende respondenten 
die voor hun huwelijk relaties hadden gehad met niet-Turkse meisjes.
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We bespraken eerder al dat de respondenten vonden dat de zorg voor het huishou-
den iets voor hun (toekomstige) vrouw was. Nochtans stelden we vast dat onderwijs 
vaak door zowel jonge Turkse als sikhmannen naar voren wordt geschoven als een 
cruciaal element voor de emancipatie van hun gemeenschap. Het element onderwijs 
wordt ook vermeld wanneer het over het huwelijk gaat (Esveldt & Schoorl, 1998). Tim-
merman (2000) toonde met haar veldonderzoek in Turkije aan dat, ondanks de traditio-
nele kijk op genderrollen, onderwijs hoog staat aangeschreven, zowel voor mannen als 
vrouwen. Onderwijs wordt vaak gezien als een onmisbare troef voor de empowerment 
van vrouwen, en om verstandige en zelfstandige beslissingen te kunnen nemen.

Het is interessant om op te merken dat verschillende respondenten uit de sikh-
gemeenschappen het belang van het onderwijsniveau van hun potentiële vrouw bena-
drukten. Zij gaan ervan uit dat een bruid met een betere opleiding en kennis van het 
Engels beter voorbereid is om een actieve rol te spelen in haar nieuwe land van verblijf, 
met andere woorden België.

Een meisje moet op zijn minst iets gestudeerd hebben en moet voldoende Engels spreken voor 
ze naar hier komt. De kennis van het Engels zal haar helpen. Hier zal Engels nuttig zijn terwijl 
je Nederlands leert. (Udayan, 21 jaar, sikh van Indiase oorsprong)

Op basis van dit citaat en soortgelijke uitlatingen die we tijdens het veldwerk hebben 
verzameld, kunnen we afl eiden dat deze mannen uit de tweede generatie willen dat 
hun toekomstige vrouw een actieve rol speelt in het nieuwe land van verblijf. Deze 
mannen staan er met andere woorden voor open om de patriarchale genderrollen die 
gangbaar zijn te heronderhandelen en om de genderpraktijk binnen hun huwelijk meer 
af te stemmen op hun ‘nieuwe’ omgeving.

Mooney (2006) toonde eveneens aan dat sikhvrouwen die getrouwd zijn met een 
sikhman in Canada meer status en macht verwerven omdat ze aanzienlijk kunnen bij-
dragen tot het gezinsbudget en omdat ze het voor andere, achtergebleven familieleden 
mogelijk maken om ook te immigreren. Studies over Turkse transnationale, intra-etni-
sche huwelijken tonen ook aan dat genderpolitiek, met name voor jonge vrouwen, een 
van de belangrijkste factoren is om huwelijksmigratie te overwegen. Jonge vrouwen 
in de regio van herkomst zijn vaak gemotiveerd om een migratiehuwelijk aan te gaan 
vanwege de kansen die ze verwachten om hun genderstatus te verbeteren (Timmer-
man, 2006).

6. Besluit

In dit hoofdstuk zijn we vertrokken van de veronderstelling dat het succes van huwe-
lijksmigratie kan worden verklaard op basis van het ontstaan en de bestendiging van 
een ‘migratiecultuur’ die gelinkt kan worden aan de cruciale rol van ‘de familie’ en 
internationale migratieprocessen (Casier et al., 2013; Charsley & Shaw, 2006; Charsley, 
2014; Kofman, 2004; Timmerman et al., 2009; Timmerman et al., 2010). Meer specifi ek 
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zijn we gestart vanuit een genderperspectief op het huwelijk als een sociocultureel 
ingebed gebruik en hebben we bestudeerd welke kansen internationale migratiepro-
cessen bieden om ruimte te creëren voor het heropbouwen en het heronderhandelen 
van huwelijkspraktijken die beter aansluiten bij de hedendaagse context. Dankzij onze 
onderzoeksopzet konden we de vraag beantwoorden op welke wijze binnen patriar-
chale contexten en migratieculturen gevestigde huwelijkspraktijken worden ervaren 
en heronderhandeld. De keuze voor mannen met een Turkse en sikhachtergrond biedt 
de mogelijkheid om na te gaan of de dynamiek in de migratiecyclus van de allochtone 
gemeenschappen invloed heeft op de specifi eke migratiecultuur die de context creëert 
waarin de huwelijkspraktijken evolueren.

Uit onze gegevens blijkt dat er wordt onderhandeld over de ‘traditionele’ principes 
van patriarchale huwelijkssluiting in de nieuwe context van transnationale huwelijken. 
Er werd aangetoond dat de belangrijkste principes die binnen de Turkse en de sikh-
gemeenschap als leidraad dienen voor traditionele patriarchale huwelijkspraktijken 
praktisch relevant blijven voor migratiehuwelijken binnen immigranten- of minder-
heidsgemeenschappen. De migratiesituatie van de Turkse en de sikhgemeenschappen 
in België creëert echter een context waarin de traditionele patriarchale principes aan 
verandering onderhevig zijn. Het principe van ‘een gevoel van verbondenheid’ met 
de bredere gemeenschap gaat samen met het verlangen om voeling te behouden met 
een geïdealiseerde ‘authentieke’ cultuur. Tezelfdertijd echter worden patriarchale gen-
dertradities opnieuw bekeken binnen de context van huwelijksmigratie (ondanks de 
verschillende religieuze tradities), om deze beter te laten aansluiten bij de gendertra-
dities in de ‘nieuwe’ maatschappelijke context. Deze resultaten passen in de theorieën 
van identiteitsvorming in migratiecontexten, die stellen dat deze processen grotendeels 
worden beïnvloed door de interacties tussen (groepen van) individuen en gemeen-
schappen en door de verschuiving van het machtsevenwicht binnen en tussen deze 
gemeenschappen. Maar ook de geschiedenis en de omvang van de gemeenschappen 
zelf zijn belangrijke factoren die de partnerkeuzeprocessen sturen (Kalmijn, 1998). In 
vergelijking met de gevestigde Turkse gemeenschap in België is de huwelijksmarkt voor 
de kleinere en recenter gearriveerde gemeenschap van de sikhs vaak niet groot genoeg 
om een geschikte huwelijkspartner te vinden. Deze resultaten bevestigen onze veron-
derstelling dat de verschillende posities binnen de migratiecyclus van de Turkse en de 
sikhmigranten een impact hebben op de huidige praktijk van migratiehuwelijken.
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 11. Verenigde steden. Verschillen in participatie 
aan het verenigingsleven naar verstedelijking 
bij Vlaamse jongeren

Wendy Smits, Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck

1. Inleiding

Een groeiend aantal Vlamingen leeft in de stad. Volgens projecties zal hun aantal tus-
sen 2008 en 2018 met ongeveer acht procent toenemen (Willems & Lodewijckx, 2011). 
De steden zelf worden ook steeds groter. Beide evoluties vertalen zich in toegenomen 
beleidsaandacht voor steden (o.a. Gatz, 2014; Raad Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie, 2010), aandacht die vaak ingegeven wordt door bezorgdheid in verband met de 
grote uitdagingen gerelateerd aan armoede, kwetsbaarheid en sociale cohesie waar-
mee steden geconfronteerd worden. Steden zullen in de toekomst groeien, maar ook 
verjongen, diverser en armer worden (Roggemans, Cops & Kolijn, 2013; Elchardus, 
Roggemans & Siongers, 2011). De laatste jaren werd grote vooruitgang geboekt in het 
monitoren en becijferen van de uitdagingen die zich op dat vlak stellen (zie o.a. Bral & 
Schelfhout, 2013; VRIND, 2014: 4.3). Aandacht voor deelname aan het verenigingsle-
ven vormt daar een onderdeel van. Door participatie bij de bevolking te stimuleren, wil 
een beleid kansen scheppen voor gemeenschapsvorming en individuele zelfontplooiing 
(Vlaamse Regering, 2014: 24).

Ondanks de toegenomen aandacht voor steden, blijft empirisch materiaal dat verschil-
len in participatiegraad (bij jongeren) naar verstedelijkingsgraad documenteert schaars 
(voor uitzonderingen, zie o.a. Herbots, 2011; Smits, 2004; Van de Walle, Cardoen & 
Bradt, 2013). Het bestaande materiaal is bovendien, ten eerste, vaak louter beschrij-
vend van aard en wordt doorgaans niet uitgesplitst naar diverse leeftijdsgroepen en 
andere categorieën waarvan we enerzijds weten dat ze verschillen in participatiegedrag 
verklaren en anderzijds samenhangen met regionale verschillen. Sociale participatie 
wordt in dergelijke analyses, ten tweede, zelden verder uitgesplitst naar het type ver-
eniging waarvan mensen lid zijn. Tegen de achtergrond van de ruime literatuur (o.a. 
Elchardus, Smits & Spruyt, 2009; Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001; Smits, 2011; Smits, 
2012a; Stolle & Rochon, 1998; Wollebaek & Selle, 2002; 2003) die documenteert dat 
verschillende types verenigingen een verschillende invloed hebben op de opvattingen 
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van burgers, vormt dat een belangrijke beperking. Die twee vaststellingen maken dat 
we vandaag eigenlijk maar weinig weten over de reële verschillen in participatiegedrag 
naar verstedelijkingsgraad, in het bijzonder voor jongeren.

Dit hoofdstuk tracht een deel van die leemte weg te werken door participatieverschil-
len bij Vlaamse jongeren naar verstedelijkingsgraad te bestuderen. De focus op jon-
geren wordt ingegeven door drie overwegingen. Ten eerste weten we dat stedelingen 
gemiddeld jonger zijn in vergelijking met inwoners van meer landelijke gebieden en 
dat dit in de toekomst ook zo zal blijven (Willems & Lodewijckx, 2011). Daardoor 
kan men participatieverschillen naar verstedelijkingsgraad eigenlijk niet los zien van 
leeftijdsverschillen. Door te focussen op jongeren – en leeftijd in die zin constant te 
houden – houden we met dat gegeven rekening. Ten tweede, en belangrijker, weten we 
uit eerder onderzoek dat de opvattingen (o.a. Alwin & Krosnick, 1991; Alwin, Cohen 
& Newcomb, 1991) en participatiegewoontes (o.a. Smits, 2012a; Scott & Willits, 1989; 
1998; McGee et al., 2006; Raymore, 1995; Raymore, Barber & Eccles, 2001; Elchardus 
et al., 2001; Fendrich & Turner, 1989; Hoge & Ankney, 1982; Hendry et al., 1993; Smits, 
2004; Stolle & Hooghe, 2004; Scheerder et al., 2006) die mensen zich in hun jeugd eigen 
maken vrij duurzaam zijn doorheen hun verdere levensloop. In de mate dat een over-
heid het participatiegedrag en de ermee gepaard gaande burgerschapsopvattingen van 
haar bevolking wil stimuleren, vormen jongeren dus een strategisch interessante groep. 
Die groep is, ten derde, in de bestaande literatuur sterk onderbelicht. In de survey van 
de stadsmonitor, bijvoorbeeld, worden jongeren pas vanaf 16 jaar bevraagd. Bovendien 
was de non-respons bij de groep -24-jarigen groter in vergelijking met oudere cohortes 
(Bral et al., 2013: 19-20).

Voor onze analyses maken we gebruik van een recent verzamelde databank (N = 4688) 
bij leerlingen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in België, waarin Brusselse, 
Gentse en Antwerpse scholen oververtegenwoordigd zijn (Bradt et al., 2014). We bestu-
deren daarbij zowel het algemene niveau van de participatie als de deelname aan ac-
tiviteiten van vijf types verenigingen die in participatieonderzoek vaak onderscheiden 
worden, namelijk sportverenigingen, doelgroepverenigingen, jeugdverenigingen, cul-
tuurverenigingen en sociale verenigingen. Daarbij focussen we vooral op de verschillen 
in verstedelijkingsgraad, veeleer dan verschillen binnen een bepaald verstedelijkings-
niveau (bv. de middelgrote centrumsteden). Om deze laatste te bestuderen is een veel 
grotere steekproef nodig dan diegene die we ter beschikking hadden.

Het vervolg van dit hoofdstuk is opgebouwd als volgt. Eerst inventariseren we redenen 
waarom het vinden van participatieverschillen bij jongeren naar verstedelijkingsgraad 
(niet) waarschijnlijk is. Vervolgens geven we een beschrijving van de participatiegraad 
en kwetsbaarheidskenmerken naar urbanisatiegraad in Vlaanderen. We beschrijven 
daarbij zowel de initiële bivariate verschillen als de verschillen nadat gecontroleerd 
wordt voor de bevolkingssamenstelling van de specifi eke regio’s en steden die we be-
studeren. In het besluit gaan we dieper in op de implicaties van onze bevindingen en 
suggereren we een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek.
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2.  Waarom zouden er verschillen zijn in participatiegraad naar verstedelijking 
in Vlaanderen en Brussel?

Er zijn een aantal redenen die ervoor zorgen dat we verschillen in participatie – zowel 
naar algemeen niveau als naar de aard van de participatie – kunnen verwachten. Die re-
denen kunnen ruwweg ingedeeld worden naargelang ze betrekking hebben op de vraag 
naar dan wel het aanbod aan participatiemogelijkheden. Die opdeling is uiteraard louter 
analytisch van aard, omdat aangenomen kan worden dat vraag en aanbod elkaar weder-
zijds beïnvloeden. Het is hier niet de bedoeling deze twee mechanismen empirisch van 
elkaar te scheiden, noch de dynamiek van verenigingen te beschrijven. We hanteren ze 
wel om ons betoog te structureren en om de oorsprong van verenigingen weer te geven.

2.1 De vraag naar participatie

Onder de redenen voor participatieverschillen naar verstedelijkingsgraad die betrek-
king hebben op de vraag naar participatie, verstaan we al die kenmerken waarvoor de 
inwoners van steden verschillen van de bewoners van het platteland én waarvan we uit 
eerder participatieonderzoek weten dat ze om welke reden dan ook verschillen in zo-
wel het niveau als de aard van de participatie beïnvloeden. Binnen die invulling heeft 
de ‘vraag naar participatie’ dus niet noodzakelijk te maken met een subjectief ervaren 
nood bij de betrokkenen zelf.

We weten dat steden in de kenmerken die samenhangen met verschillen in participatie 
verschillen van meer landelijke regio’s. Zo is de stedelijke bevolking gemiddeld armer en 
lager opgeleid dan de niet-stedelijke bevolking (Marissal et al., 2013; Deboosere et al., 
2009) waardoor participatievormen die vooral hoogopgeleiden en de hogere klassen aan-
spreken, zoals culturele en jeugdverenigingen (Smits, 2005), mogelijk minder populair 
zijn in de steden of meer specifi ek in de stadskern. Deze gemiddelde cijfers gaan immers 
voorbij aan de sterke dualisering naar inkomen en opleidingsniveau waar de steden mee 
te maken hebben. Zo blijkt er een sterke concentratie van laagopgeleiden in (bepaalde 
multiculturele wijken in) de stadskern, terwijl de hoogopgeleiden zich vaker in de peri-
ferie vestigen (Devogelaer, 2002; BISA & Actiris, 2014). Verenigingen gericht op kansen-
groepen zouden hierdoor vooral bloeien in etnisch-cultureel diverse wijken. De stede-
lijke bevolking is inderdaad ook cultureel diverser dan de niet-stedelijke bevolking. Uit 
eerder onderzoek bij Brusselse jongeren blijkt dat allochtonen lid zijn van minder ver-
enigingen, vooral van culturele verenigingen, maar vaker lid zijn van doelgroepgerichte 
verenigingen (Herbots, 2011; Smits, 2012b). Een van de kenmerken die personen met 
een migratieverleden onderscheiden van autochtone jongeren is de sterke betrokkenheid 
bij familie en vrienden. Jongeren met een migratiegeschiedenis besteden hun vrije tijd 
meer op een informele manier met vrienden en familie. Globaal genomen ligt hun maat-
schappelijke participatie lager en hun sociale participatie hoger, maar dat laatste is sterk 
beperkt tot familie en vrienden (Smits, 2012b). De cultureel diverse stedelijke bevolking 
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zou een invloed kunnen hebben op het niveau van de sportparticipatie in steden. Uit on-
derzoek van De Knop en Theeboom (1992) blijkt dat mensen met een etnisch-cultureel 
diverse achtergrond over het algemeen minder sporten dan autochtonen en minder vaak 
lid zijn van een sportvereniging. Mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond 
zijn meer geconcentreerd in een beperkt aantal sporten dan autochtonen (wel veel voet-
bal, vechtsporten, atletiek, aerobics en honkbal, maar relatief weinig volleybal, hockey, 
tennis, schaatsen en wielrennen). Mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond 
sporten relatief vaak in ongeorganiseerd verband met elkaar. Vanwege culturele en re-
ligieuze tradities zijn vooral islamitische Turkse en Marokkaanse vrouwen en meisjes 
weinig geïntegreerd in de Nederlandse/Vlaamse sportcultuur. Naast deze individuele 
kenmerken kunnen ook omgevingsfactoren een rol spelen. Zo verklaren Scheerder et al. 
(2011: 60) de lagere sportparticipatie in steden in vergelijking met landelijke omgevingen 
door de toenemende populariteit van recreatieve vormen van sportbeoefening, zoals 
lopen, fi etsen, wandelen... die vooral buiten de stad worden beoefend.

2.2 Aanbod

Naast de kenmerken van de inwoners van het gebied, beïnvloedt de aard van het par-
ticipatieaanbod uiteraard ook de participatiegraad (Colpaert, Lauwerysen & Colpaert, 
2003; Glorieux & Van Tienoven, 2011). Het is immers zo dat, mede ingegeven door het 
onderzoek dat de positieve effecten van deelname aan het verenigingsleven toonde, de 
overheid sterk geïnvesteerd heeft in de uitbouw en ondersteuning van participatiemo-
gelijkheden voor kansengroepen (Anciaux, 2004; Schauvlieghe, 2010). Op die manier 
tracht(te) men een potentieel lagere initiële vraag naar participatiemogelijkheden te 
compenseren met een grotere wervingskracht. In de kenmerken die verband houden 
met het aanbod aan participatiemogelijkheden kan opnieuw een onderscheid gemaakt 
worden naargelang (1) bepaalde verenigingen sterker of minder aanwezig zijn dan wel 
(2) verenigingen in (groot)steden een andere werking hebben.

Concrete verschillen met betrekking tot het eerste element hebben bijvoorbeeld betrek-
king op verenigingen die zich expliciet richten op specifi eke doelgroepen (bv. Jeugd en 
Stad (JES), stadslabo voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent). Deze 
verenigingen vestigen zich op plaatsen waar deze doelgroepen sterk(er) vertegenwoor-
digd zijn en zijn daarom sterker aanwezig in de steden. Zo ondersteunt bijvoorbeeld 
het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) tientallen allochtone jeugdwerkingen 
in (hoofdzakelijk stedelijk) Vlaanderen en Brussel. Concreet verwachten we dat vooral 
doelgroepverenigingen sterker aanwezig zijn in de stad.

Er zijn echter nog andere types verenigingen waarvoor een sterkere aanwezigheid in 
steden verwacht worden. Brussel, bijvoorbeeld, wordt omschreven als ‘een interna-
tionale kweekvijver voor kunst en cultuur’ en de verenigingen die ermee verbonden 
zijn (Genard et al., 2009: 2). Bekeken vanuit die invalshoek verwacht men op het 
eerste gezicht geen lagere maar juist een hogere vorm van lidmaatschap aan culturele 
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verenigingen. Toch dient die verwachting meteen gerelativeerd te worden. We weten 
namelijk dat die cultuurparticipatie zeer ongelijk verdeeld is als gevolg van de toegeno-
men sociaaleconomische polarisatie onder de bevolking. Coffé en Geys (2005) toonden 
dat zowel het aantal sociaalculturele verenigingen als het aantal sportverenigingen 
logischerwijs hoger is in grotere gemeenten. Interessant daarbij is dat dit effect sterker 
is bij sociaalculturele verenigingen. Een dubbel zo grote gemeente heeft dubbel zo-
veel sociaalculturele verenigingen, maar niet dubbel zoveel (‘slechts’ 88 procent meer) 
sportverenigingen. Dat laatste is mogelijk een saturatie-effect. Sportverenigingen zijn al 
zeer talrijk in veel gemeentes. De extra infrastructuur verbonden met grotere gemeen-
ten leidt meestal vooral tot het groter worden van de bestaande verenigingen veeleer 
dan een recht evenredige toename van het aantal sportverenigingen.

Daarnaast is het netwerk van socioculturele en sportverenigingen, alle andere omge-
vingsfactoren steeds onder controle gehouden, uitgebreider in minder druk bevolkte 
gemeenten met een eerder laag gemiddeld inkomen en met een beperkt aantal nationa-
liteiten binnen hun bevolking (Coffé & Geys, 2005). Ook het cijferboek jeugd 2011-2013 
komt, op basis van de particuliere jeugdwerkindex, tot de vaststelling dat de kleinste 
gemeenten beter scoren dan de grotere gemeenten (Agentschap Sociaal Cultureel Werk 
voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd en VVJ, 2012). Zij tellen in absolute aan-
tallen immers minder jonge inwoners dan grotere gemeenten, maar vaak zijn er wel 
evenveel initiatieven aanwezig als in die grotere gemeenten. De gemeentelijke jeugd-
werkinitiatieven zijn sterk afhankelijk van de context, waarbij er grote verschillen zijn 
tussen kleinere gemeenten en grotere steden. Zo organiseren de grootsteden zelf geen 
Roefel, doedagen, jongerenontmoeting of buurt- en inclusiespeelpleinen. Grabbelpas 
en SWAP (Vakantiewerking voor tieners) komen het vaakst voor in de grotere steden 
en gemeenten. Ook de doelgroepgerichte werkingen komen vaker voor in de grotere 
steden en gemeenten. Dit is een logisch gevolg van het feit dat grotere gemeenten een 
groter aantal verschillende doelgroepen kunnen afl ijnen. Ook de ‘andere initiatieven’ 
komen meer voor naarmate de grootte van de gemeente/stad stijgt.

In andere gevallen vertaalt de problematiek van achterstelling en kwetsbaarheid zich 
niet zozeer in de sterkere/zwakkere aanwezigheid van bepaalde verenigingen, maar 
in een andere begeleiding binnen dezelfde verenigingen. Een jongerenvereniging zoals 
Scouts Vlaanderen, bijvoorbeeld, is werkzaam in heel Vlaanderen. In de steden hebben 
de klassieke jongerenverenigingen echter werkgroepen om met de grootstedelijke the-
ma’s zoals etnisch-culturele diversiteit en kansarmoede om te gaan. Scouts Vlaanderen 
heeft een groep die werkt rond diversiteit en hanteert werkvormen om kansengroepen 
te bereiken zoals ‘Open kampen’. Ook Chiro heeft stadswerkingen in de grote steden en 
die kunnen rekenen op fi nanciële ondersteuning om hun werking aan te passen aan de 
grootstedelijke jeugd. Langs die weg proberen dergelijke verenigingen moeilijker toe-
gankelijke kansengroepen toch te bereiken. Dergelijke initiatieven zijn erg aan te moe-
digen, maar vereisen ook wel schaal en middelen. Het is op dat punt ook mogelijk dat 
er een verschil ontstaat tussen grootsteden (Antwerpen, Brussel en Gent) enerzijds en 
de kleinere centrumsteden anderzijds. Extra mensen en middelen worden doorgaans 
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alleen voorzien voor de grootsteden, terwijl de kleinere (maar groeiende) centrumste-
den in toenemende mate met een gelijkaardige problematiek geconfronteerd worden.

Een concreet voorbeeld illustreert het voorgaande. Kind en Gezin berekent jaarlijks het 
percentage kinderen dat opgroeit in een kansarm gezin. In 2013 bleek ruim een kwart 
(25%) van de kinderen op te groeien in armoede (VRIND, 2014: 329). Kansarmoede 
blijkt over de periode 2004-2013 ook duidelijk te zijn toegenomen (van 18% naar 25%). 
Zij nam echter in de grootsteden veel minder snel toe in vergelijking met het Vlaams 
Gewest in zijn geheel (van 6% naar 11%) of bij de centrumsteden (van 7% naar 15%). 
In relatieve termen nam in deze laatsten de kansarmoede bij kinderen toe met factor 2 
tegenover ‘slechts’ 1,4 in de grootsteden. De centrumsteden zijn vandaag minder goed 
uitgerust om die problematiek op te vangen. In het geval van spijbelen – een fenomeen 
dat aanzienlijk vaker voorkomt in steden – bijvoorbeeld, stelt men vast dat grootsteden 
zoals Gent en Antwerpen veel meer mogelijkheden hebben om een lokaal spijbelbeleid 
uit te werken. Kleinere centrumsteden hebben dergelijke mogelijkheden vaak niet, ter-
wijl ze wel (in toenemende mate) met een gelijkaardige problematiek geconfronteerd 
worden. Het is tegen die achtergrond dat een vergelijking van de participatiegraad tus-
sen de drie grootsteden en de andere centrumsteden interessant wordt.

3. Data en operationalisering van de meetinstrumenten

Om de verschillen tussen stad en platteland te onderzoeken, maken we gebruik van 
data verkregen uit het scholenonderzoek dat uitgevoerd werd in het kader van een 
samenwerking tussen het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) en het Steunpunt Cultuur 
in 2013 (Bradt et al., 2014). Dit onderzoek voorzag in een bevraging van leerlingen 
(en hun ouders) en richt zich zowel op jongeren die in een grootstedelijke context – 
Brussel, Gent en Antwerpen – schoollopen als op Vlaamse jongeren in het algemeen. 
Er werd eerst een representatieve steekproef getrokken uit alle Vlaamse secundaire 
scholen. Deze werd aangevuld met een extra steekproef van secundaire scholen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest die Nederlandstalig onderwijs aanbieden, en secun-
daire scholen in Gent en Antwerpen. Voor elke deelnemende school werd vervolgens 
op toevallige wijze één klas per studiejaar en per onderwijsvorm geselecteerd. In totaal 
verzamelden we zo gegevens bij 11 944 leerlingen uit 98 scholen. De Vlaamse steek-
proef omvat 8373 leerlingen (90%) uit 67 scholen (55%), de Gentse en Antwerpse 
steekproef 1994 (87%) leerlingen uit 17 scholen (respons van 38%) en de Brusselse 
steekproef 1577 leerlingen (87%) uit 14 scholen (47%) (Cops & De Vos, 2013). Niet 
alle leerlingen kregen dezelfde vragenlijst omdat de concrete inhoudelijke doelstel-
lingen van beide steunpunten verschillen. Voor deze analyses maken we gebruik van 
een selectie van de vragenlijsten, namelijk de JOP-vragenlijsten. Zowel in de Gentse 
en Antwerpse scholen als in de scholen van de Vlaamse steekproef vulde de ene helft 
van de klas de vragenlijst van het JOP in en de andere helft van de klas de vragenlijst 
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van de onderzoekslijn ‘Cultuureducatie’. In Brussel kregen alle leerlingen de vragenlijst 
van het JOP aangeboden. Wij werken verder met de tweede en derde graad van het se-
cundair onderwijs van de data van het JOP. Dit komt neer op 4688 leerlingen, waarvan 
2918 leerlingen in de Vlaamse steekproef, 735 leerlingen in de Gentse en Antwerpse 
steekproef, en 1035 leerlingen in de Brusselse steekproef.

Het voordeel van scholenonderzoek ten opzichte van bijvoorbeeld postenquêtes of face-
to-facebevragingen is dat de non-respons op individueel niveau veel lager én minder se-
lectief is. Hoewel niemand verplicht is de vragenlijst in te vullen, zijn er doorgaans slechts 
weinig leerlingen in de deelnemende scholen die weigeren mee te werken. Dat is vooral 
met betrekking tot de (groot)stedelijke problematiek belangrijk. We weten immers dat bij 
klassieke bevragingen personen met een migratieachtergrond, kortgeschoolden of diege-
nen die het Nederlands niet machtig zijn, een grotere kans hebben om niet deel te ne-
men. Hoewel data verkregen uit scholenonderzoek dus een aantal onmiskenbare sterktes 
hebben, kampen ze ook met een aantal beperkingen. Zo werden deeltijds beroepsonder-
wijs, buitengewoon secundair onderwijs en de OKAN-klassen, onderwijstypes waarvan 
we weten dat jongeren die in kwetsbare gezinnen opgroeien erin oververtegenwoordigd 
zijn, niet opgenomen in het steekproefkader. Ook jongeren die ongekwalifi ceerd uitstro-
men behoren niet tot de onderzoekspopulatie. Die beperkingen wegen niet op tegen 
de sterktes van deze data, maar impliceren zeer duidelijk wel dat we de verschillen in 
participatie naar verstedelijking voor een segment van de Vlaamse jongeren bestuderen.

Om te onderzoeken of jongeren in stedelijke omgevingen meer of minder deelnemen aan 
het verenigingsleven dan jongeren op het platteland, maken we gebruik van twee indica-
toren van verstedelijking, een objectieve en een subjectieve. Als objectieve maat gebrui-
ken we de VRIND-classifi catie (VRIND, 2014). Dit is een ruimtelijke indeling op basis van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met opsplitsing van het buitengebied op basis 
van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie waarbij het ruraal overgangsgebied en het 
ruraal gebied als platteland worden geclassifi ceerd. Deze classifi catie in negen categorieën 
reduceerden we tot vier categorieën, (1) grootsteden, (2) centrumsteden, (3) rand van de 
stad (zowel grootstedelijke rand als regionaal stedelijke rand, stedelijk gebied rond Brus-
sel en structuurondersteunende steden) en (4) platteland (kleinstedelijk provinciaal, over-
gangsgebied en platteland). In onze steekproef woont 29% van de jongeren in een groot-
stad, 11% in een centrumstad, 22% in de rand van een stad en 38% op het platteland.

Om een onderscheid te kunnen maken tussen Brussel, Gent en Antwerpen, splitsten 
we de categorie ‘grootstad’ op op basis van de postcode van de woonplaats die de jon-
geren zelf opgaven. Zo delen we de grootstedelijke jongeren op in Antwerpen (8,6%), 
Gent (4,8%) en Brussel (15,6%). Bij deze laatste dient wel opgemerkt te worden dat 
het hier alleen gaat om leerlingen die in Brussel wonen en die les volgen in het Neder-
landstalig Brussels onderwijs.106

106.  In het vervolg verwijzen we steeds naar deze groep indien we spreken over ‘Brusselse jongeren’. 
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De subjectieve indicator refl ecteert de mate waarin jongeren de omgeving waarin 
ze wonen percipiëren als verstedelijkt en onderscheidt vijf categorieën: 9% van de 
jongeren geeft aan in ‘een landelijke of bosrijke omgeving met hoogstens enkele hui-
zen’ te wonen, 44% in een dorp, 22% in een grootstad, 13% in een centrumstad, en 
eveneens 13% aan de rand van de stad. We gebruiken deze indicator op de eerste 
plaats als een controlekenmerk dat ons toelaat te kijken of de administratieve indeling 
overeenstemt met reëel beleefde verschillen. In de meeste gevallen toont deze maat 
inderdaad zeer vergelijkbare cijfers. Daarom verwijzen we in de tekst vooral naar de 
VRIND-indicator omdat dat de maat is die ook bij beleidsvoorbereidend werk gebruikt 
wordt.

De deelname aan het verenigingsleven van jongeren brengen we in kaart op basis 
van hun huidige deelname aan activiteiten van verenigingen of groepsgerichte vrije-
tijdswerkingen. We onderscheiden vijf grote types verenigingen (tabel 1)107: sociale 
verenigingen (13%), doelgroepgerichte verenigingen (14%), jeugdverenigingen (43%), 
culturele verenigingen (25%) en sportverenigingen (54%). Daarnaast construeerden 
we een algemene indicator voor het al dan niet lid zijn van een vereniging. Ruim drie 
kwart van de jongeren is lid van minstens één vereniging.

Zowel de objectieve als subjectieve maat tonen aanzienlijke verschillen in de deelname 
aan activiteiten van verenigingen naar urbanisatiegraad (tabel 2). De deelname aan 
activiteiten van sociale verenigingen is het grootst in de grootsteden, met als uitschieter 
Brussel, waar 20% van de jongeren lid is van een sociale vereniging. In Antwerpen en 
Gent ligt de deelname op het gemiddelde (13%). Ook de deelname aan activiteiten van 
doelgroepgerichte verenigingen is het hoogst in de grootsteden, met 26% van de jongeren 
die hier van lid is. In Brussel bereiken deze verenigingen 31% van de jongeren, in Ant-
werpen en Gent respectievelijk 22% en 18%. Er tekent zich op dit punt een echte kloof 
af met de rest van Vlaanderen. In de centrumsteden, bijvoorbeeld, zakt de deelname 
aan activiteiten van doelgroepverenigingen tot 15%, in de rand van de stad 10% en in 
de meer landelijke regio’s 7%. De deelname aan activiteiten van culturele verenigingen 
is gelijk verdeeld naar urbanisatiegraad, met ongeveer een kwart van de jongeren die lid 
is. We vinden echter wel aanzienlijke verschillen tussen de grootsteden. In Antwerpen 
is slechts 16% lid van een culturele vereniging, in Gent 21% en in Brussel 29%. De 
jeugd- en sportverenigingen staan sterk op het platteland, in de centrumsteden en in de 

107.  De opdeling in types verenigingen is gebaseerd op een hoofdcomponentenanalyse op de huidige deelname 
aan activiteiten van verenigingen/groepsgerichte vrijetijdswerkingen. Als verenigingen op eenzelfde component la-
den, betekent dit dat jongeren die deelnemen aan activiteiten van de ene vereniging een grotere kans hebben om 
ook deel te nemen aan activiteiten van de andere vereniging(en) die op die component la(a)d(t)en. Dit betekent dat 
jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging meer kans hebben om lid te zijn van een jeugdhuis, maar minder dan 
van een religieuze vereniging. Jongeren die lid zijn van een vereniging gericht op jongeren met een migratieach-
tergrond hebben meer kans om ook lid te zijn van een religieuze vereniging en ook van een welzijnswerking. De 
benaming van de verenigingstypes is gebaseerd op de gemeenschappelijke kenmerken van de verenigingen die tot 
eenzelfde dimensie behoren. De sociale verenigingen hebben als doel mensen samen te brengen rond een bepaalde 
thematiek en anderen te helpen. Dit betekent uiteraard niet dat bijvoorbeeld een doelgroepvereniging geen sociaal 
doel kan hebben.
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rand van de stad, maar veel minder in de grootsteden. Vooral in Antwerpen bereiken de 
jeugdverenigingen minder jongeren dan gemiddeld (32% tegenover 43% gemiddeld). 
De sportverenigingen bereiken minder jongeren dan gemiddeld in alle grootsteden. Toch 
springen vooral de lage cijfers voor Antwerpen in het oog. Slechts 42% van de Ant-
werpse jongeren is lid van een sportvereniging tegenover een gemiddelde van 54%.

Tabel 1. Opdeling van de deelname (passief, actief of organiserend deelnemer) aan activiteiten van 
 verschillende soorten verenigingen en vrijetijdswerkingen in vijf grote categorieën.

Participatievorm Specifi catie

Algemene participatie (75,3%) Alle onderstaande verenigingen

Sportvereniging (53,7%)
Sportverenigingen, sportclubs

Vereniging verbonden aan een café (darts, minivoetbal...)

Culturele vereniging (24,9%)

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

Kunstbeoefening (Amateur)kunstbeoefening (dans, harmonie, straattheater, circusschool, to-
neel, jeugdkoor...

Hobby Hobbyverenigingen (knutselclub, computerclub, schaakclub, quizzen...)

Jeugdvereniging (43,0%)

Jeugdbeweging Jeugdbeweging of jongerenbeweging (scouts, chiro, KAJ, KSA, KLJ, JNM...)

Speelplein Speelplein, Grabbelpas, Roefel

Jeugdhuis Jeugdhuis of jeugdclub

Organisatie fuif Organisatie van muziekfestival, cultureel evenement, fuif, buurtfeest

Ziekenfonds Jongerenafdeling van een ziekenfonds (o.a. Kazou, Joetz...)

Belangen Leerlingenraad, jeugdraad/kindergemeenteraad, andere adviesraad of poli-
tieke jongerenbeweging

Sociale vereniging (13,4%)

Derdewereldvereniging Verenigingen of actiegroep rond Derde Wereld (11-11-11...), vrede en ver-
draagzaamheid (Forum voor vredesactie...), mensenrechten (Amnesty, Liga 
voor de mensenrechten...) of antiracistische organisatie (KifKif...)

Helpende vereniging Verenigingen die anderen helpt (bv. Rode Kruis, Broederlijk Delen...)

Milieuvereniging Verenigingen of actiegroepen rond milieu, dierenrechten en natuur (WWF, 
Greenpeace, Natuurpunt...), duurzame voeding (EVA, voedselteams...)

Lokale vereniging Buurt- of wijkwerking

Holebi Vereniging voor holebi’s

Doelgroepvereniging (13,6%)

Religie Religieuze of levensbeschouwelijke verenigingen (Humanistische jongeren, 
Plus-werking, JoKri, moskeevereniging...)

Allochtone vereniging Allochtone jeugdverenigingen, zelforganisaties van migranten

Welzijnswerking Tienerwerking, meisjeshuis, jeugdwelzijnswerking of werking voor kansarme 
jeugd (o.a. Kras Jeugdwerk, Jong vzw, jeugdwerking Elegast Dam, Habbe-
krats, JES vzw, Centrum Kauwenberg, ’t Leebeekje, Lejo...)
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Als we de deelname aan activiteiten van alle verenigingen samen nemen, stellen we 
vast dat de participatiegraad in de grootsteden het laagst is. Vooral Antwerpen scoort 
laag op de participatie aan jeugd- en sportverenigingen. Brussel scoort vrij goed dank-
zij de hoge participatiecijfers aan de sociale en doelgroepverenigingen. Gent scoort iets 
lager dan of op het gemiddelde op alle soorten verenigingen, met uitzondering van de 
doelgroepverenigingen. De overige centrumsteden nemen een duidelijke middenpositie 
in tussen de grootsteden en de meer landelijke regio’s.

De opdeling naar de subjectieve urbanisatiegraad toont gelijkaardige verschillen als 
deze op basis van de administratieve indeling (tabel 3).

Tabel 2. Huidige deelname aan activiteiten van verenigingen naar objectieve verstedelijkingsgraad.

Sociale 
vereniging

Doelgroep-
vereniging

Jeugdver-
eniging

Culturele 
vereniging

Sportver-
eniging

Alle 
verenigingen

Centrumstad 13,7% 15,2% 42,2% 26,8% 57,6% 78,1%

Rand van de stad 11,6% 9,8% 44,2% 24,5% 54,3% 76,6%

Platteland 12,4% 6,5% 45,6% 25,6% 57,0% 77,9%

Grootstad 16,2% 25,7% 38,8% 23,5% 47,4% 69,5

** *** ** *** ***

Antwerpen 12,2% 21,6% 31,5% 16,3% 42,4% 64,8%

Gent 11,2% 17,8% 43,5% 20,6% 48,2% 69,4%

Brussel 20,3% 30,8% 41,4% 28,5% 50,0% 72,2%

***(1) *** *** *** *** ***

Totaal 13,4% 13,6% 43,0% 24,9% 53,7% 75,3%

(1) Signifi cantie voor de verschillen tussen de drie grootsteden.

Tabel 3. Huidige deelname aan activiteiten van verenigingen naar subjectieve verstedelijkingsgraad.

Sociale 
vereniging

Doelgroep-
vereniging

Jeugdver-
eniging

Culturele 
vereniging

Sportver-
eniging

Alle 
verenigingen

Een landelijke of bosrijke 
omgeving met hoog-
stens enkele huizen

14,0% 9,9% 46,9% 24,1% 58,1% 80,1%

Een dorp 12,4% 7,0% 45,2% 26,3% 56,0% 77,1%

Een grootstad (Antwer-
pen, Gent, Brussel)

16,2% 28,4% 36,1% 22,6% 46,8% 67,6%

Een centrumstad (een 
andere stad zoals Aalst, 
Genk, Roeselare)

12,6% 16,5% 42,6% 23,5% 51,3% 72,1%

Aan de rand van de stad 12,8% 11,4% 43,4% 25,9% 57,5% 80,4%

Totaal 13,4% 13,5% 42,9% 24,9% 53,9% 75,3%

ns *** *** ns *** ***
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Deze gemiddelde verschillen in participatiegraad volgens urbanisatiegraad gaan voorbij 
aan de polarisering die in de steden sterker is in vergelijking met het platteland. Deze 
polarisering kenmerkt zich door een relatief bemiddelde, hippe middenklasse die in de 
periferie van de steden woont, en een steeds meer verpauperende sociale laag die we 
terugvinden in de stadskern. De polarisatiethese zou doen verwachten dat in steden 
tegelijk het hoogste aantal mensen lid zijn van geen enkele vereniging als van meerdere 
(meer dan vier) verenigingen. Als we cijfers voor het aantal verenigingen waarvan men 
lid is vanuit dat perspectief bekijkt – en dus nagaan of in de grootsteden zowel het aantal 
niet-participanten als het aantal veel-participanten het hoogst ligt – blijkt dat de polari-
satiethese enigszins geldt voor Brussel, maar niet voor Gent en Antwerpen.108 Zelfs voor 
Brussel echter, blijkt het patroon zwak te zijn en niet signifi cant te verschillen van de rest 
van Vlaanderen. In het vervolg concentreren we ons dan ook op gemiddelde verschillen.

4.  Participatieverschillen naar verstedelijkingsgraad: een refl ectie van de 
sociodemografi sche samenstelling?

De bivariate verschillen zijn interessant, maar mogelijk ook misleidend. Ze roepen al-
leszins vragen op naar de oorsprong van deze verschillen. We weten immers dat steden 
verschillen wat betreft de sociodemografi sche samenstelling van meer landelijke gebie-
den, in het bijzonder wat betreft sociaaleconomische achterstelling en de aanwezigheid 
van mensen van vreemde origine. Voor beide kenmerken weten we dat ze duidelijk sa-
menhangen met de kans om lid te zijn van een vereniging (Elchardus & Herbots, 2010; 
Herbots, 2011; Van de Walle, Cardoen & Bradt, 2013; Smits, 2012b). Om echt van een 
‘stedenverschil’ in participatie te kunnen spreken, dienen de bivariate verschillen dus 
minstens voor verschillen in sociale samenstelling uitgezuiverd te worden.

Om de sociale samenstelling van regio’s te documenteren, maken we gebruik van twee 
indicatoren, de sociaaleconomische positie en de etnische origine (tabel 4). Ten eer-
ste onderzoeken we de participatieverschillen volgens de sociaaleconomische positie. 
Voor jongeren vormt die positie tot op grote hoogte een refl ectie van de positie van 
hun ouders. Hiervoor gebruiken we drie parameters: het opleidingsniveau en de werk-
status van de ouders en een inschatting van de jongeren over de fi nanciële en materiële 
 situatie van hun gezin.109 Daarnaast gebruiken we een kenmerk waarvan we weten 
dat het een zeer goede voorspeller is voor de latere sociaaleconomische positie van de 

108.  Tabel niet weergegeven in de tekst.
109.  Materiële deprivatie is gemeten op basis van het gebrek aan een aantal materiële zaken. Deze maat is ge-

baseerd op een internationaal gebruikte maat voor materiële deprivatie (PISA). Het gaat om het moeilijk rondkomen 
met het gezinsinkomen, geen internetverbinding, geen eigen slaapkamer, geen rustige plek om te studeren, geen pc/
laptop/tablet die je kan gebruiken voor je studies, geen vaatwasmachine, geen alarmsysteem, geen koopwoning, geen 
tv, geen computer/laptop/tablet, geen auto en geen badkamer met bad of douche. Deze schaal loopt van 0 tot 10. 26% 
heeft alle items; 39% mist één item; 18% mist twee items; 9% mist drie items; 8% mist vier items of meer.
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jongeren, zijnde de onderwijsvorm. Voor culturele en religieuze identiteit, ten tweede, 
gebruiken we een indicator die het verschil weergeeft tussen autochtone en allochtone 
jongeren. Allochtoon wordt daarbij ingevuld als ‘minstens één voorouder (vader, moe-
der of moeder van de moeder) hebben die geboren is in een ander land dan België’. 
Hoewel beide indicatoren duidelijk samenhangen, onderscheiden we ze toch omdat 
eerder onderzoek toonde dat participatieverschillen bij autochtone en allochtone jon-
geren enigszins anders ingebed zijn (Herbots, 2011; Smits, 2012b).

Tabel 4. Kwetsbaarheidskenmerken naar urbanisatiegraad.

% min. één 
hoogopge-
leide ouder 

% twee 
werkende 

ouders

% aso % tso % bso # materiële 
zaken niet 
aanwezig 

(0-10)

% min. één 
ouder niet 
Belgische 
afkomst

Objectieve urbanisatie

Centrumstad 63,1% 63,4% 49,4% 30,2% 20,4% 1,30 39,4%

Rand van de stad 61,8% 67,0% 42,6% 32,8% 24,5% 1,32 29,5%

Platteland 64,3% 74,7% 45,6% 30,4% 24,0% 1,12 20,6%

Grootstad 52,5% 45,9% 41,3% 30,0% 28,7% 1,88 72,5%

*** *** ** *** *** ***

Antwerpen 47,5% 41,1% 35,6% 34,7% 29,6% 2,01 70,3%

Gent 65,9% 62,4% 58,0% 21,3% 20,8% 1,55 45,8%

Brussel 50,7% 43,4% 39,1% 30,1% 30,7% 1,91 82,1%

***(1) *** *** * *** *** ***

Totaal 60,2% 63,5% 44,1% 30,8% 25,1% 1,40 39,6%

Subjectieve urbanisatie

Een landelijke of bosrijke 
omgeving met hoogstens 
enkele huizen

60,9% 72,6% 42,0% 29,9% 28,1% 1,15 28,3%

Een dorp 65,5% 72,6% 45,7% 32,1% 22,2% 1,15 22,9%

Een grootstad (Antwerpen, 
Gent, Brussel)

50,2% 40,4% 40,2% 30,2% 29,5% 1,96 80,2%

Een centrumstad (een an-
dere stad zoals Aalst, Genk, 
Roeselare)

55,1% 62,6% 40,5% 30,5% 29,0% 1,49 41,1%

Aan de rand van de stad 64,1% 67,0% 49,4% 28,1% 22,4% 1,34 37,5%

Totaal 60,3% 63,7% 44,0% 30,8% 25,2% 1,39 40,0%

*** *** *** *** *** ***

(1) Signifi cantie voor de verschillen tussen de drie grootsteden.

De maatschappelijke kwetsbaarheid is overduidelijk het grootst in de grootsteden, 
vooral Antwerpen en Brussel (tabel 4). Slechts respectievelijk 48% en 41% van de Ant-
werpse en respectievelijk 51% en 43% van de Brusselse jongeren woont in een gezin 
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met minstens één hoogopgeleide ouder en twee werkende ouders, tegenover respectie-
velijk 60% en 64% in de gehele steekproef. Ook het percentage jongeren dat les volgt 
in het aso is ondervertegenwoordigd in Antwerpen en Brussel, terwijl bso-jongeren een 
oververtegenwoordiging kennen. De subjectieve maat voor materiële deprivatie in het 
gezin is eveneens het hoogst in de grootsteden, met een score van 1,88 op 10 tegenover 
een gemiddelde van 1,40. In Antwerpen en Brussel loopt de score op tot ongeveer 2 
op 10.

Ook de culturele diversiteit is het grootst in de grootsteden. 73% van de jongeren 
heeft minstens één (groot)ouder die niet in België is geboren, tegenover 21% op het 
platteland, 30% in de rand van de stad en 39% in de centrumsteden. Ook tussen de 
grootsteden zijn er zeer grote verschillen. Gent zit met 46% van de jongeren met een 
migratieachtergrond op het niveau van de centrumsteden. In Antwerpen en Brussel 
heeft respectievelijk 70% en 82% van de jongeren een migratieverleden.

Ook hier bevestigen de verschillen naar subjectieve urbanisatiegraad deze cijfers 
(tabel 4).

In een volgende stap werd voor elk type vereniging een stapsgewijze (multilevel) logis-
tische regressieanalyse uitgevoerd (tabel 5110). In een eerste model wordt gekeken naar 
het verschil in participatiegraad volgens urbanisatie. We vergelijken de centrumsteden, 
de rand van de steden en het platteland met de grootsteden (referentiecategorie). Een 
odds ratio (exp(b)) die groter is dan 1 betekent dat de odds om lid te zijn van een 
vereniging versus geen lid te zijn groter is in de betreffende categorie dan in de groot-
steden (referentiecategorie). In een tweede model onderzoeken we of de verschillen in 
participatie naar urbanisatiegraad gepaard gaan met sociaaleconomische en culturele 
achtergrondkenmerken van de jongeren en het gezin waarin ze opgroeien. Dit model 
geeft het verband weer van deze kenmerken met de deelname aan activiteiten van ver-
enigingen én geeft weer of het verschil in participatie volgens de mate van urbanisatie 
samenhangt met deze kenmerken.

De verschillen in participatie naar urbanisatiegraad zijn grotendeels een afspiegeling 
van de differentiële demografi sche samenstelling van de regio’s. Jongeren in grootste-
den zijn minder lid van verenigingen in het algemeen dan jongeren buiten de groot-
steden. De odds om deel te nemen aan activiteiten is buiten de grootsteden 1,5 keer 
groter dan in de grootsteden. De lagere deelname aan activiteiten van verenigingen van 
jongeren in grootsteden gaat gepaard met de sociaaleconomische kwetsbaarheid van 
jongeren in grootsteden, die samengaat met een lagere participatie. Jongeren in groot-
steden groeien vaker op in gezinnen met laagopgeleide ouders en geen twee werkende 
ouders. Ze volgen vaker les in het beroepsonderwijs en ervaren een hoge mate van ma-
teriële deprivatie. Dat zijn allemaal kenmerken waarvan een zeer uitgebreide literatuur 
toont dat ze gepaard gaan met een lagere participatie van jongeren.

110.  De analyses met de subjectieve indicator van urbanisatiegraad vindt de lezer in bijlage.
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Als we vervolgens verder kijken naar de soort vereniging waar jongeren lid van zijn, 
krijgen we een genuanceerder beeld. Jongeren in grootsteden vinden minder makkelijk 
aansluiting bij activiteiten van jeugdverenigingen dan jongeren in de rand van de stad 
en op het platteland (odds ratio = 1,3), maar even makkelijk als jongeren in centrum-
steden. Jongeren in grootsteden zijn minder vaak lid van culturele verenigingen dan 
jongeren in centrumsteden (odds ratio = 1,4), maar in gelijke mate als jongeren in 
de rand van de stad en op het platteland. Deze verschillen, die eerder klein zijn, zijn 
een refl ectie van de culturele gezinskenmerken, namelijk het opleidingsniveau van de 
ouders en de onderwijsvorm van de jongeren. Jongeren in grootsteden groeien vaker 
op in laagopgeleide gezinnen en volgen vaker les in het beroepsonderwijs, wat gepaard 
gaat met een lagere deelname aan activiteiten van jeugd- en culturele verenigingen. 
Jongeren in grootsteden zijn vooral minder vaak lid van sportverenigingen dan jonge-
ren buiten de grootsteden (odds ratio van 1,3 à 1,5). Deze verschillen zijn aanzienlijk 
maar kunnen we eveneens volledig verklaren door de demografi sche samenstelling 
van de grootstedelijke bevolking en dit keer niet enkel door culturele gezinskenmer-
ken maar vooral door economische gezinskenmerken. Grootstedelijke jongeren groeien 
vaker op in laagopgeleide gezinnen, in gezinnen waar er geen twee werkende ouders 
zijn, en waar jongeren een hogere mate van materiële deprivatie ervaren dan jongeren 
buiten de grootsteden. Dit verklaart hun lagere sportparticipatie. De verklaring van de 
lagere sportparticipatie van de lagere sociale milieus door economische drempels is 
een bevestiging van eerder onderzoek (Smits, 2012a). Een verklaring voor dit patroon 
zou kunnen zijn dat sportparticipatie vrij duur is door de aankoop van materiaal, uit-
rusting en abonnementsgeld. Toch stellen Scheerder en Vos (2011) dat het materiële 
en fi nanciële aspect niet noodzakelijk de eerste of belangrijkste drempel blijkt te zijn 
om aan sport te doen. Sociale en culturele barrières blijken doorslaggevender te zijn 
op dat vlak.

Er zijn ook activiteiten van verenigingen waaraan grootstedelijke jongeren vaker deel-
nemen dan andere jongeren, namelijk de sociale verenigingen, maar vooral de doel-
groepverenigingen. Jongeren in grootsteden nemen vaker deel aan activiteiten van 
doelgroepverenigingen dan jongeren in de rand van de stad (odds ratio = 2,27) en 
op het platteland (odds ratio = 3,64). Ook na controle voor de migratieachtergrond 
blijven deze verschillen aanzienlijk. Dat is natuurlijk niet echt verwonderlijk, daar we 
weten dat dit type van activiteiten veel minder voorkomt buiten de grootsteden. De 
doelgroepgerichte verenigingen bereiken vooral jongens, jongeren met een migratie-
achtergrond, jongeren uit het beroepsonderwijs en jongeren zonder twee werkende 
ouders. Hiermee hebben ze hun doel wel bereikt, maar de keerzijde is dat naast de 
segregatie naar sociaal milieu, een problematiek waar het verenigingsleven mee kampt 
(Mark, 1998; McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001), het verenigingsleven in de groot-
steden ook gesegregeerd is naar migratieachtergrond. Zowel in de stad als op het plat-
teland bereiken verenigingen dus niet alle jongeren. Vanuit het oogpunt van deelname 
aan het verenigingsleven als overbruggend sociaal kapitaal, is dit een zwakte voor 
zowel verenigingen die niet de bedoeling hebben om zich te richten op een speci-
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fi ek segment van de bevolking als voor verenigingen die een bepaalde groep jongeren 
als doelpubliek hebben, zoals de doelgroepverenigingen. Desalniettemin hadden we 
de ‘doelgroepverenigingen’ ook de naam ‘stedelijke verenigingen’ kunnen meegeven. 
 Hoewel deze verenigingen zich specifi ek richten op bepaalde doelgroepen, zoals re-
ligieuze jongeren, jongeren in armoede, jongeren met een migratieachtergrond, blij-
ven er aanzienlijke verschillen naar stedelijkheid bestaan in de participatie aan deze 
‘ doelgroepverenigingen’, ongeacht de sociale, culturele en economische populatie-
kenmerken. Dit kan betekenen dat deze verenigingen het recept hebben of de metho-
diek hebben om alle stedelijke jongeren aan te spreken en dat de stad een plaats is 
waar jongeren deelnemen aan nieuwe, jeugdige vormen van cultureel kapitaal (Han-
quinet et al., 2012; Savage & Hanquinet, 2012; Prieur & Savage, 2011, 2013; Silver et al., 
2010; Callier et al., 2012; Callier & Bailly, 2008).

5. Besluit en discussie

Dit hoofdstuk rapporteert de resultaten van een onderzoek naar de verschillen in deel-
name aan vijf vormen van het verenigingsleven volgens stedelijkheidsgraad. De analy-
ses hebben daarbij duidelijk een exploratief karakter. Zij werden vooral ingegeven door 
de vaststelling dat er al bij al relatief weinig onderzoek bestaat naar dit thema. Dat is 
opmerkelijk, gegeven enerzijds de grote bezorgdheid die er bestaat rond de sociale 
cohesie in steden en anderzijds de vaststelling dat sociale participatie doorgaans naar 
voren wordt geschoven als een van de middelen om die cohesie te versterken.

Een aantal patronen zijn duidelijk. Ten eerste blijkt uit de analyses dat de objectieve 
en subjectieve maat van urbanisatie dezelfde resultaten opleveren. Hoe jongeren hun 
omgeving percipiëren, komt duidelijk overeen met de objectieve regionale opdeling. 
Die bevinding biedt verdere steun voor de bruikbaarheid van de administratieve classi-
fi catie voor beleidsvoorbereidend werk. Ten tweede wordt duidelijk dat grootsteden op 
het vlak van demografi sche kenmerken sterk verschillen van de rest van Vlaanderen en 
dat de verschillen in participatie naar urbanisatiegraad gepaard gaan met verschillen in 
demografi sche samenstelling van de onderscheiden regio’s. Alleen de participatie aan 
culturele, jeugd- en sportverenigingen is kleiner in de grootsteden dan elders, terwijl 
jongeren in de grootsteden zich meer engageren in sociale en doelgroepverenigingen. 
Uiteraard spelen verschillen in het bestaande aanbod van de regio’s hierin een belang-
rijke rol.

De bevinding dat de verschillen naar verstedelijkingsgraad grotendeels verdwijnen na 
controle voor de bevolkingssamenstelling, dient zorgvuldig geïnterpreteerd te worden. 
Het betekent dat steden wat betreft sociale participatie het niet slechter doen gege-
ven de kenmerken van hun inwoners. Dat impliceert uiteraard ook dat steden er, wat 
participatie betreft, momenteel nog niet in slagen om te compenseren voor de sociale 
achterstelling en kwetsbaarheid van bevolking. Daar komt nog bij dat de verschil-
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len tussen steden en niet-stedelijke gebieden beperkt blijven omdat steden een groter 
aantal mensen bevatten die lid zijn van doelgroep- en sociale verenigingen. Dergelijke 
verenigingen doen uiterst zinvol werk. In vergelijking met andere verenigingen hebben 
ze echter wel de beperking dat ze naast een homogeniteit inzake sociale herkomst ook 
wat betreft etnisch-culturele samenstelling vrij homogeen zijn. In dat opzicht is hun 
potentieel om bruggen te slaan tussen mensen met verschillende achtergronden – en op 
die manier zogenaamd bridging social capital te genereren (Putnam, 2000) – beperkter.

Een interessante bevinding betreft de verschillen tussen de grootsteden onderling. 
Doorgaans worden in Vlaanderen drie grootsteden onderscheiden, namelijk Antwer-
pen, Gent en Brussel. Althans wat betreft jongeren en sociale participatie zijn de over-
eenkomsten tussen Antwerpen en Brussel aanzienlijk groter dan deze met Gent. De 
gegevens die we hier gebruikten laten niet toe te achterhalen waar dit verschil precies 
zijn oorsprong vindt.

In het algemeen vonden we geen steun voor het idee dat lage participatiecijfers in toe-
nemende mate een probleem van de niet-grootstedelijke centrumsteden worden. Daar-
bij mag echter niet uit het oog verloren worden dat in dit artikel de focus op verschillen 
tussen regio’s met een verschillende verstedelijkingsgraad lag. Verschillen tussen de 
centrumsteden, die afgaande op de cijfers van de stadsmonitor soms aanzienlijk zijn 
(Bral & Schelfaut, 2013), werden als gevolg van de relatief beperkte steekproefgrootte 
buiten beschouwing gelaten. Toekomstig onderzoek dient die verschillen verder te be-
studeren. Omdat Vlaanderen veel meer centrumsteden kent dan grootsteden en die 
centrumsteden op een aantal cruciale kenmerken – zoals de aanwezigheid van speci-
fi eke kansengroepen, het aanbod aan verenigingen etc. – onderling duidelijk van elkaar 
verschillen, kan dergelijk onderzoek ook meer inzicht bieden in de specifi eke aspecten 
van stedelijkheid en stedelijk beleid die verschillen in sociale participatie verklaren.

Om een duidelijk zicht te krijgen op de verschillen tussen de participatie in de stad 
en op het platteland moet er bijkomende aandacht zijn voor twee zaken. Ten eerste 
kunnen steden niet als een homogene regio worden beschouwd. Er zijn immers grote 
verschillen in demografi sche kenmerken naargelang de buurt waar men woont. Net 
zoals er verschillen zijn in bevolkingskenmerken tussen stad en platteland, is er een 
grote variatie in bevolkingssamenstelling binnen steden. Ten tweede zou het meet-
instrument om de participatie van jongeren in de stad in kaart te brengen aangepast 
moeten worden aan het stedelijke aanbod van jeugdinitiatieven. Het gaat dan over 
eerder projectmatige activiteiten die zeer sterk toegespitst zijn op de lokale bevolking 
en die buiten het klassieke ‘lidmaatschap’ vallen. Aan dit soort activiteiten nemen jon-
geren gedurende een beperkte tijdsspanne en vaak op een meer informele wijze deel 
dan via een formeel lidmaatschap. Over het socialiserende potentieel van deze laatste 
weten we vooralsnog nog maar zeer weinig. Ten derde, en in het verlengde van de 
twee vorige punten, kunnen verklaringen gezocht worden voor de gevonden verschil-
len in participatie tussen stad en platteland. Recent cultuursociologisch onderzoek stelt 
duidelijke culturele grenzen vast tussen de hogeropgeleide middenklasse in urbane en 
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niet-urbane gebieden (Hanquinet et al., 2012; Savage & Hanquinet, 2012; Prieur & Sa-
vage, 2011, 2013; Silver et al., 2010). Ongeacht waar zij wonen, apprecieert en engageert 
de hooggeschoolde middenklasse zich in deze ‘klassieke’ cultuurvormen (highbrow 
activiteiten zoals klassieke muziekconcerten, museumbezoek, theaterbezoek...). Ter-
wijl men geen verschillen vindt tussen stad en niet-stedelijke gebieden in de ‘klassieke’ 
vormen van cultureel kapitaal, stelt men duidelijke verschillen vast naar stedelijkheid 
bij de mensen die houden van emerging cosmopolitische vormen van cultureel kapitaal 
(voorkeur voor bepaalde elementen van populaire cultuur maar ook highbrow cultuur) 
(Prieur & Savage, 2013). Deze vorm van cultureel kapitaal is duidelijk terug te vinden 
in grote stedelijke gebieden waar ‘de jonge en hogeropgeleide middenklasse’ leeft en 
opgroeit.
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 12. Diversiteit en stedelijk samenleven als 
maatschappelijk project: Chiro Brussel en City 
Pirates

Jolijn De Haene, Riet Steel, Floor Spijkers, 
Marjan Moris en Griet Verschelden

1. Diversiteit als noodzakelijk kwaad?

De samenleving is divers. Dat is altijd zo geweest. Ook wanneer we diversiteit niet – 
zoals vaak wel gebeurt – beperken tot etnisch-culturele diversiteit. Maly (2013) geeft 
aan dat diversiteit immers ook gaat over man/vrouw, seksuele geaardheid, religie, op-
leidingsniveau, ervaring met arbeid, administraties, de plaats waar mensen leven, het 
statuut dat ze toegewezen krijgen in onze samenleving en hun politieke overtuiging. 
We zien dat de diversiteit steeds groter wordt en dat er vooral steeds meer verschillen 
binnen diversiteit aanwezig zijn. Deze (groeiende) diversiteit wordt de laatste decen-
nia opnieuw gethematiseerd, bijvoorbeeld in de theorievorming rond superdiversiteit 
(Vertovec, 2007; Blommaert, 2010; 2014; Geldof, 2013a; 2013b). Onder superdiversiteit 
wordt de groeiende diversiteit binnen de diversiteit begrepen. In steden als Brussel en 
Antwerpen wordt de diversiteit zo groot dat er niet langer één meerderheidsgroep is, 
ze worden met andere woorden zogenaamde majority-minority cities (cf. Blommaert, 
Geldof). Bovendien maken de verschillende communicatietechnologieën het mogelijk 
om veel meer met het land van herkomst in contact te blijven (Maly, Blommaert & Ben 
Yacoub, 2014; De Visscher, Maréchal & Rogé, 2014). Amin (2010: 3) wijst er dan ook op 
dat 'de stad' en de ruimte niet langer afgegrensde plaatsen zijn, maar veeleer relatio-
nele entiteiten uitgestrekt over de hele wereld.

Het is dan ook heel vaak in stedelijke contexten dat diversiteit wordt gethematiseerd. 
Niet omdat er buiten de stad geen diversiteit aanwezig is, wel omdat steden vaak 
het eerst en het duidelijkst worden geconfronteerd met veranderingen in de samen-
leving.

Onze samenleving verkleurt. Voor Brussel, Antwerpen of Gent betekent dit onder meer dat in 
de volgende jaren meer dan de helft tot 70% van de kinderen allochtoon zullen zijn, maar ook 
elders in Vlaanderen neemt de diversiteit toe. Die diversiteit situeert zich bovendien op meer 
dan alleen etnisch�cultureel vlak. (Vlaamse Overheid, 2009: 63)
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De transities in de stad volgen elkaar bovendien in een snel tempo op, waardoor het 
beleid niet altijd in voldoende mate afgestemd is of kan inspelen op die veranderingen 
(Blommaert, 2014). Deze snelle veranderingen leiden tot vragen over hoe de samenleving 
kan worden vormgegeven. In het dominante discours wordt het antwoord op die vragen 
vaak gezocht in een homogeen gemeenschapsideaal, waarbij het samenleven gestoeld is 
op een vorm van gedeelde identiteit. Diversiteit, in het bijzonder etnisch-culturele diver-
siteit, wordt in deze visie als een bedreiging gezien voor het samenleven, voor de sociale 
cohesie en voor de bestaande solidariteit (Biesta & Cowell, 2009; Putnam, 2007; Kymlicka 
& Banting, 2006). Diversiteit wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, iets waarmee men-
sen moeten leren omgaan, om zo tot een ‘goede’ samenleving te komen. Deze benadering 
kent meerdere moeilijkheden. Ten eerste gaat ze uit van het idee dat samenleven geba-
seerd is op één territorium, één gemeenschap en één cultuur (Oosterlynck & Schuermans, 
2013). Dit ideaal van een homogene gemeenschap met gedeelde waarden en normen mas-
keert diverse sociale realiteiten in de samenleving, verbonden met bredere historische, 
sociaalculturele en economische contexten. Ten tweede gaat deze benadering uit van een 
sterke identity politics (Deleuze & Guattari, 1980 in Roets & Coussée, 2011). Mensen wor-
den in deze benadering overwegend aangesproken op hun ‘anders-zijn’. Er wordt tevens 
gezocht naar manieren om ‘het verschil’ in te passen in de bestaande orde, meestal vanuit 
de idee dat de ‘ander’ eveneens een homogene groep vormt (Roets & Coussée, 2011).

Vaak is de onderliggende gedachte dan dat bijvoorbeeld mensen met een handicap of die in 
armoede leven conformeren naar de vooropgestelde norm. Ze moeten bepaalde vaardigheden 
ontwikkelen om aan die norm te voldoen. (Roets in Bennekens, 2010: 18)

Wanneer we echter niet vertrekken vanuit het homogene gemeenschapsideaal, maar 
wel vanuit dagelijkse en feitelijke praktijken, zien we dat diversiteit niet noodzakelijk 
en onvermijdelijk een bedreiging vormt voor de stedelijke samenleving. Of zoals Corijn 
(2014: 3) het verwoordt:

Stedelijkheid creëert samenhang via een project, een lotsverbondenheid, intercultuur en copro-
ductie, een cosmopolitische stedelijkheid. Samenlevingsopbouw gebeurt er niet via gemeen-
schapsvorming, maar via een gedeeld burgerschap gedragen vanuit een grote verscheidenheid. 
Samenleven op basis van verschil staat haaks op het eigen volk eerst beginsel.

Mensen leven elke dag in het hier en nu samen en trachten diversiteit een plaats te 
geven in hun dagelijkse leven. In onze benadering is diversiteit is een realiteit, en een 
essentieel onderdeel van democratisch samenleven: “This approach views plurality as 
a reality, an actual form of democracy, and thus something that needs to be protected 
and cultivated.” (Biesta & Cowell, 2009)

2. Diversiteit als realiteit

Diversiteit is dus geen noodzakelijk kwaad, maar maakt inherent deel uit van het 
feitelijk samenleven. Deze vaststelling vormt ook het uitgangspunt voor het DieGem-
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onderzoek (zie ook www.solidariteitdiversiteit.be). DieGem staat voor ‘diversiteit en 
gemeenschapsvorming’ en gaat via 32 casestudies op zoek naar nieuwe vormen van 
solidariteit, op plaatsen met een grote diversiteit. Het uitgangspunt is dat die solidariteit 
niet noodzakelijk gebaseerd hoeft te zijn op een vorm van homogene gemeenschap 
of gedeelde identiteit, maar evengoed kan ontstaan vanuit het delen van een concrete 
plaats.

In deze bijdrage situeren we twee jeugdpraktijken uit het DieGem-onderzoek en gaan 
we in op de manier waarop zij omgaan met diversiteit. We kijken enerzijds hoe Chiro 
Brussel als traditionele jeugdwerkpraktijk haar werking (her)defi nieert in een voortdu-
rend veranderende en sterk diverse stad (De Haene, Schuermans & Verschelden, 2014). 
Als tweede voorbeeld presenteren we City Pirates, een Antwerpse jeugdvoetbalclub 
die sterk inzet op zijn sociale en maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid 
(Spijkers, 2015). In wat volgt illustreren we hoe in de alledaagse praktijk van Chiro 
Brussel en City Pirates diversiteit wordt benaderd als een realiteit, als meerwaarde en 
als een uitdaging. We besluiten met een refl ectie over hoe diversiteit in de bestudeerde 
jeugdwerkpraktijken als sociale en politieke constructie tot uiting komt, en tonen dat 
een visie op diversiteit als politiek project richtinggevend kan zijn voor het aangaan 
van het ruimere debat over ongelijkheden in de maatschappij.

3.  City Pirates en Chiro Brussel: jeugdpraktijken in een diverse stedelijke 
context

City Pirates en Chiro Brussel zetten beide in op de vrijetijdsbesteding van een diverse 
groep jongeren binnen een grootstedelijke context, zij het vanuit twee verschillende 
beleidsdomeinen (respectievelijk sport en jeugd) en vanuit andere achtergronden en 
werkwijzen. In wat volgt beschrijven we beide jeugdpraktijken in hun context. We 
gaan daarbij expliciet in op de aanwezige diversiteit in de praktijk, en geven een aantal 
voorbeelden van hoe er met die diversiteit wordt omgegaan. In beide praktijken wordt 
diversiteit in de eerste plaats gezien als een realiteit, als een feitelijk gegeven dat als 
uitgangspunt wordt genomen bij het opzetten van de concrete werking. In bepaalde 
gevallen wordt diversiteit in deze jeugdpraktijken ook als een meerwaarde beschouwd, 
waarbij de complementariteit en rijkdom die uit diversiteit tot stand kunnen komen, 
onderstreept worden. Diversiteit als uitdaging ligt niet enkel besloten in de omgang met 
diversiteit zelf, maar ook in de omgang met de bredere ruimtelijke en stedelijke context.

3.1 City Pirates

City Pirates is een voetbalclub in het district 
Merksem, gelegen in het noorden van Ant-

City Pirates: “Iedereen 
welkom in sociaal voetbal”
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werpen. In 2015 was ongeveer 36% van de inwoners van Merksem van niet-Belgi-
sche origine. Binnen de leeftijdscategorieën van de spelers liggen die aantallen nog 
 hoger: 67% van de 0-9-jarigen en 54% van de 10-19-jarigen is van niet-Belgische ori-
gine ( www.antwerpen.buurtmonitor.be). Spelers van City Pirates komen niet enkel 
uit Merksem, maar ook uit omliggende wijken zoals Deurne, Antwerpen-Noord en 
 Borgerhout. Er zijn een 26-tal jeugdteams bij de club en er is ook een eerste ploeg die 
competitief voetbalt in de vierde nationale.

In 2004 verkeerde de club in moeilijke tijden: het ledenaantal liep terug en er wa-
ren fi nanciële problemen. Een nieuwe voorzitter werd aangesteld en die gooide het 
roer om. De club werd een sociaal project waarin veel aandacht is voor diversiteit en 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Onder het motto “Voetbal is onze mo-
tor, het sociale is de brandstof en de diversiteit onze kracht” (www.citypirates.be) zijn 
tal van initiatieven opgezet binnen en rond de club. Jongeren komen hier niet enkel 
samen voetbal spelen. City Pirates geeft de jeugd kansen, neemt een rol op in de vor-
ming van de leden en zet in op maatschappelijk engagement. Naast voetbal bieden ze 
ook andere diensten aan. Zo stellen ze een ruimte ter beschikking waar spelers tussen 
school en training samen aan hun huiswerk kunnen werken.

Deze nieuwe aanpak wierp zijn vruchten af: anno 2014 telde City Pirates een kleine 
zevenhonderd leden en ongeveer zeventig verschillende nationaliteiten. Als we ook de 
herkomst van de ouders meetellen, is circa 80% van de spelers van niet-Belgische ori-
gine. Via een project van de stad Antwerpen was er twee jaar lang een diversiteitsma-
nager werkzaam bij de club en sinds 2014 is er, gesponsord door een partner, een maat-
schappelijk werker aangesteld. Een uiting van het groeiende aantal leden van buiten 
Merksem is de naamsverandering die de club in 2014 doorvoerde. De naam veranderde 
van SC Merksem naar City Pirates, onder andere zodat de spelers van buiten Merksem 
zich beter zouden kunnen identifi ceren met de club. Bovendien startte City Pirates in 
2012 recreatief voetbal voor jeugd in de wijk Luchtbal en startte de club in 2014 op aan-
vraag van de stad Antwerpen met het aanbieden van voetbal in de wijk Linkeroever, 
twee wijken waarin geen voetbalclubs meer actief waren en veel kansarmen wonen.

De culturele diversiteit onder de spelers is toegenomen onder invloed van de groei-
ende diversiteit in de buurt, maar ook door een bewuste openheid en gastvrijheid 
tegenover spelers van allerlei verschillende achtergronden. Daarmee differentieert de 
club zich qua aanpak en reputatie van andere clubs in het Antwerpse.

En natuurlijk die allochtone instroom, die mensen kennen elkaar en die voelen zich hier thuis, 
die voelen zich aanvaard, die worden niet scheef bekeken. Terwijl verschillende clubs, (...) die 
worden daar zeker en vast niet met open armen ontvangen. (jeugdcoördinator City Pirates)

3.2 Chiro Brussel

Chiro brengt overal in Vlaanderen en Brussel 
kinderen en jongeren samen in hun vrije tijd. 
Door middel van spel wil Chiro onderlinge ver-

‘Chiro voor iedereen’ in de 
Brusselse stadschiro
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bondenheid, individuele en collectieve competenties versterken. Chiro is echter meer 
dan enkel de lokale groep met leden en leiding. De groepen worden ondersteund door 
de koepelorganisatie Chirojeugd Vlaanderen via de vrijwilligers en beroepskrachten 
van de verbonden, de gewesten en de stadswerkers. Ouders zijn eveneens belangrijke 
actoren in het verhaal, net als heel wat betrokkenen die logistiek en inhoudelijk een 
ondersteunende rol op zich nemen, zoals de proost, de Volwassen Begeleider of de 
oud-leiding (www.chiro.be).

Deze jeugdbeweging is in de jaren 1930 voortgevloeid uit de patronaten, een vorm 
van liefdadigheid en volksopvoeding voor de arbeidersjeugd. Ondanks de zeer speci-
fi eke ontstaansgeschiedenis van Chiro bereikt deze jeugdbeweging vandaag, net als 
vele andere jeugdbewegingen, vooral Vlaamse jongeren uit de middenklasse. Toch wil 
Chiro openstaan voor alle jongeren en is diversiteit binnen de werking een streef-
doel. Dit vertaalt zich in een sterke inzet op experimenten en leerprocessen binnen de 
verschillende geledingen van Chirojeugd Vlaanderen. Daarom ondersteunt Chirojeugd 
Vlaanderen lokale groepen in het omgaan met diversiteit met een Commissie Diversi-
teit, via brochures, vormingen en een solidariteitsfonds.

De laatste jaren vindt dan ook een toenemend aantal jongeren uit maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen een plaats in de Brusselse Chirogroepen. Tegelijkertijd zien we dat 
er door de (groot)stedelijke context ook heel wat moeilijkheden of drempels opduiken 
(Chirojeugd Vlaanderen, s.d.). De stad daagt Chiro uit om jeugdwerk te organiseren 
met kinderen en jongeren van zeer diverse afkomst en in zeer diverse leefomstandighe-
den, waardoor leidingsploegen en professionele ondersteuners aan de slag moeten met 
nieuwe methodieken en initiatieven. Bovendien zijn er in een stad als Brussel heel wat 
onderlinge verschillen tussen de wijken en deelgemeenten, wat zich ook weerspiegelt 
in de lokale werkingen.

Chiro Ganshoren heeft bijvoorbeeld een lange traditie en is nog steeds een van de 
grootste Chirogroepen van Brussel, met een honderdtal leden en een leidingsploeg van 
ongeveer twintig vrijwilligers. Er is relatief weinig (etnisch-culturele) diversiteit in de 
afdelingen aanwezig. Het is een nogal traditionele Chiro met strikte regels rond de Chi-
rokleren, wekelijkse activiteiten op zondag en christelijke liederen tijdens de formatie.

Chiro Koekelberg is een vrij kleine groep, met een vijftigtal leden en een tiental 
leiders. Zowel bij de leden als bij de leiding is de diversiteit zeer groot. Deze groep zet 
expliciet in op toegankelijkheid en diversiteit en staat daar ook voor gekend. Zo nemen 
ze regelmatig kinderen en jongeren uit het nabijgelegen opvangcentrum mee op kamp. 
Een aantal Chirotradities, zoals de formatie en de christelijke liederen, zijn duidelijk 
aanwezig. Andere tradities hebben dan weer een eigen invulling gekregen, zoals de 
regels rond de Chirokleren: het is voldoende als de leden de Chirokleuren dragen.

Chiro Jijippeke in Molenbeek is tien jaar geleden opgericht door jongeren die een 
hiaat in het plaatselijke jeugdaanbod vaststelden. Om de kinderen uit de buurt een 
plaats te geven waar ze naar hartenlust konden ravotten, besloten die jongeren een 
Chirogroep op te richten. De groep kent geen Vlaamse meerderheid meer bij haar leden 
en wordt ook in de leiding gekenmerkt door heel wat diversiteit. De leiding bestaat uit 
ongeveer tien vrijwilligers en er zijn een vijftigtal leden ingeschreven.
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In de groepen is er meer diversiteit bij de leden dan bij de leiding. De verwachting 
is dat met de doorstroom van een divers ledenbestand ook de leiding steeds diverser 
zal worden:

Maar ik denk echt wel dat dit op termijn zal toenemen omdat er nu ook meer zijn. Als de 
sloebers van (...) vorig jaar (...) leiding gaan zijn, dan zal er veel meer diversiteit in de leidings-
ploeg zijn. Dat is iets dat echt aan het groeien is. (...) toen wij jong waren, was dat toch veel 
minder. (leidster Chiro Ganshoren)

Ook voor BINT, een animatorentraject van Chiro Brussel, vormt etnisch-culturele di-
versiteit een kernthema (Chirojeugd Vlaanderen, 2010a; 2011). Het project is gestart 
als een doelgroepgericht project voor Marokkaanse meisjes (Chirojeugd Vlaanderen, 
2010a). Mettertijd werd het verruimd naar alle Brusselse meisjes. De laatste nieuwe 
groepen van BINT zijn hierdoor ondertussen diverser geworden (Stadswerker Chiro 
Brussel). Stages en vormingscursussen in het traject zorgen voor uitwisseling met de 
lokale Chirogroepen.

4. Diversiteit als uitgangspunt

Diversiteit wordt in Chiro Brussel en City Pirates breed opgevat. Naast etnisch-culturele 
diversiteit gaat het ook om handicap, gender, leeftijd, religie, talenten, vaardigheden, 
taal of leefomstandigheden. Het is echter niet enkel boeiend te kijken naar de diversi-
teit an sich, maar ook naar waarom en hoe aan de slag wordt gegaan met diversiteit. 
Diversiteit bij City Pirates en Chiro Brussel wordt niet geproblematiseerd maar als een 
realiteit benaderd, als een feitelijk gegeven dat het uitgangspunt is voor de uitbouw 
van de werking.

In Brussel groeit iedereen zelf op met heel veel diversiteit. Die diversiteit is eigenlijk deel van 
de normaliteit. Moesten wij in de Chiro zitten met alleen maar de blanke middenklasse en 
kinderen die aso volgen, dan pas zou ik me vragen beginnen te stellen, dat zou echt bizar zijn, 
omdat je nooit in zo’n aparte onderverdeling hebt geleefd. (leidster Chiro Ganshoren)

[Je moet] diversiteit niet gebruiken als voordeel of als nadeel maar als ‘part of life’. (voorzitter, 
City Pirates)

De Chirogroepen maken werk van een groep waarin iedereen zich thuis kan voelen. 
De leiding doet huisbezoeken bij het begin van het jaar. Om zo veel mogelijk leden op 
de activiteiten te krijgen, versturen ze niet enkel brieven, maar ook sms’jes. Ouders 
worden in het Frans aangesproken en Chirokleren zijn vaak niet verplicht.

Het bereiken en behouden van diversiteit tracht City Pirates in de praktijk te brengen 
door de oprichting van verschillende soorten teams en door de verscheidenheid van 
omkaderende rollen. Er is bijvoorbeeld een damesteam, twee G-teams (voor mensen 
met een beperking), een tewerkstellingsproject voor langdurig werklozen, een samen-
werking met justitie voor de tewerkstelling van mensen met een taakstraf, en een sa-
menwerking met rusthuizen in de buurt om de jeugd en ouderen bij elkaar te betrekken.
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5. Diversiteit biedt leerkansen

Diversiteit wordt bij Chiro Brussel en City Pirates ook gezien als een meerwaarde. Op 
deze manier wordt de aanwezige diversiteit aangegrepen als een leerkans voor de deel-
nemers en de (bege)leiding, en voor de groep of club als geheel. De aanwezige diver-
siteit biedt de mogelijkheid om verschillende perspectieven te leren innemen en begrip 
te leren hebben voor anderen. City Pirates zet hier actief op in door tijdens trainingen 
aandacht te schenken aan gedrag en attitude.

We hebben ze een levensles gegeven en ze hebben er (...) denk ik toch (...) iets van onthouden. 
[Die levensles is] het verdraagzaam zijn en met iedereen leren omgaan. En dat elke mens eigen-
lijk hetzelfde is. Iedereen wil graag wat aandacht. (diversiteitsmanager, City Pirates)

Buiten het veld wordt eveneens ingezet op het versterken van de sociale betrokkenheid 
van de spelers. Er is bijvoorbeeld een divers samengestelde jeugdraad die geld inzamelt 
voor een goed doel, en oudere spelers geven in vakanties trainingen aan kansarme 
kinderen.

Dat diversiteit de mogelijkheid biedt om te leren, wordt ook door ouders als meer-
waarde ervaren. Hun kinderen leren om samen te leven in diversiteit, en door contact 
met elkaar wordt er kennisgemaakt met andere culturen.

Mijn zoon leert veel op de club. Niet alleen voetbaltechnieken, maar hij leert ook communice-
ren met anderen. Er zijn veel verschillende mensen bij de club (moeder 1, City Pirates)

Deze meerwaarde wordt in de praktijk vaak vertaald als de erkenning en waardering 
van een diversiteit aan competenties. De overtuiging dat iedereen anders is en dus 
andere talenten en competenties in de groep binnenbrengt die verrijkend zijn, speelt 
daarbij een belangrijke rol. Opvallend is dat het niet gaat over diversiteit om de diver-
siteit, wel om de positieve effecten die uit de verschillen naar voren kunnen komen én 
om de grotere expertisepool die zo gecreëerd kan worden.

(...) Dat is een expertise die je (...) niet vindt bij een ervaren leiding die van elders komt. En die 
vind je wel bij een ket uit de wijk en dat is net diversiteit. Als je die twee samen zet, dan heb 
je alles in huis met de leidingsploeg. (oud-stadswerker Chiro Brussel)

Vroeger zaten wij in leiding met mensen die in de week in Leuven gingen studeren en bij men-
sen die in de week op school uitvielen of die al werkten. Dat is ook diversiteit en daar leer je 
ook mee omgaan. Dat heeft ook zijn nadelen: bij de leidingskring konden wij het hoge woord 
voeren (...) maar als er op kamp een tent moest opgezet worden of een douche gesjord, waren 
die andere daar beter in. (oud-stadswerker Chiro Brussel)

Naast de grotere expertisepool zorgt een diverse samenstelling in de leidings- of trai-
nersploeg ook voor een grotere herkenbaarheid en vertrouwen bij zowel de leden als 
hun ouders.

Ook voor de ouders, ze zien al een keer een hoofddoek bij de leiding, dat is ook leuk, straalt 
ook vertrouwen uit naar ouders toe. (groepsleiding Chiro Jijippeke)

(...) ook op kamp, als ik daar ook ben, dan gaan ze (...) wat meer zelfvertrouwen hebben, die 
allochtone kinderen dan (...) Er is sowieso iemand die ze kunnen vertrouwen en die daar toch 
op gaat letten (...) (groepsleiding Chiro Jijippeke)
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Diversiteit als meerwaarde gaat dus verder dan het waarderen van verschillen, en 
wordt ook aangegrepen als kans tot refl ectie en leefwereldverbreding. De voetbalclub 
brengt niet alleen voetbaltechnieken bij, maar zet ook in op sociale ontwikkeling en 
maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd. In Chiro gaat het dan niet enkel om het 
aanleren van sjortechnieken en macramépatronen, maar ook om vormen van burger-
schapsleren die gericht zijn op solidariteit in diversiteit:

We trekken de kaart van de diversiteit en geloven in de meerwaarde ervan. Net door de ver-
scheidenheid binnen de groep leren we van en met elkaar. (...) Veel meer dan kennis van de 
‘problematiek’ gaat het om ieder in zijn eigenheid respecteren, begrip tonen voor het anders-
zijn en ermee proberen om te gaan, zonder je eigenheid op te geven. Leiding moet zich bewust 
zijn van de eigen kaders en begrippen, en ze in vraag durven stellen. (Chirojeugd Vlaanderen, 
2010b: 9-10)

Het naleven van gemaakte afspraken, respect tonen voor alles en iedereen en aandacht heb-
ben voor de zwakkeren uit onze maatschappij zijn punten waar wij extra op inzetten. Hiermee 
proberen we wederwoord te bieden aan hedendaagse kwalen als racisme, vereenzaming, ver-
arming en verbittering. (www.citypirates.be)

6. Diversiteit daagt de eigen werking uit

De uiteenlopende invullingen van en opvattingen over diversiteit wijzen ook op een 
zoektocht naar een nieuwe invulling van de eigen praktijk: diversiteit brengt zowel 
kleine als fundamentele aanpassingen binnen de eigen werking op de voorgrond.

Je moet vooruit tezamen. Met vallen en opstaan. En met de foute dingen blijven verbeteren. 
Zo zal dat in de maatschappij zijn, en zo is dat in deze club ook. (...) Het is niet gemakkelijk, 
dat durf ik wel te zeggen. Het is niet gemakkelijk voor de club. (jeugdcoördinator, City Pirates)

Wat begint met kleine aanpassingen met het oog op toegankelijkheid of het omgaan 
met een toegenomen diversiteit, leidt in sommige gevallen tot een grondige refl ectie 
over de eigen werking of transformatie van de praktijk. Het omvormen van SC Merk-
sem naar de maatschappelijk geëngageerde club die City Pirates vandaag is, is een 
voorbeeld van hoe een praktijk zich transformeerde om anders en beter aan te sluiten 
bij de stedelijke realiteit waarin ze actief is.

De instroom in stadschiro’s is minder groot en er moet sterker ingezet worden op het 
behoud van leden. Door de kleinere groepen en de grote(re) uitval zijn er minder le-
den die doorstromen naar de leidingsploeg. Hierdoor moeten deze groepen een beroep 
doen op leiding van buitenaf. In het geval van de bevraagde groepen gaat het dan over 
leiding die vanuit de Vlaamse rand rond Brussel instroomt en/of zelf ook niet altijd 
Chiro-ervaring heeft. Dit leidt tot andere dynamieken in de leidingsploeg en zorgt er-
voor dat er veel meer vraagtekens bij de aloude Chirotradities worden geplaatst.

De aanpassingen om iedereen een plaats te geven binnen Chiro, worden door Chiro 
ook aangegrepen om als organisatie te leren, om zichzelf in vraag te stellen.
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Wel omdat diversiteit een feit is, geen keuze. (...) Diversiteit heeft minder te maken met har-
monie-in-verschil, wel met confl ict, discussie en permanente onderhandeling. (...) Bovendien 
daagt dit ons uit om het Chiromodel, onze begeleidingshouding en ons aanbod continu in vraag 
te stellen. (Chirojeugd Vlaanderen, 2011: 42)

Ook de wijze waarop de ervaringen uit het BINT-traject worden meegenomen, laat zien 
dat diversiteit de eigen werking kan uitdagen. BINT is opgestart als toeleidingstraject, 
om Brusselse meisjes naar de reguliere groepen toe te leiden. Vrij snel werd echter 
duidelijk dat die doelstellingen van het project niet strookten met de verwachtingen 
van de meisjes zelf. Het zogenaamde falen van het project werd omgeturnd naar een 
boeiend leerproces binnen Chiro. Maar zo’n verankering van bottom-up opgebouwde 
expertise vraagt tijd en inzet.

Een brugproject verkleint alvast de kloof tussen de verschillende doelgroepen zodat uitwisse-
ling en refl ectie langs beide kanten mogelijk wordt. Het gaat dus NIET om eenrichtingsverkeer. 
(...) Het gaat dus over een wisselwerking, zoeken naar contact en naar wat wél werkt, en leren 
van elkaar. Een experimenteel leerproces voor ALLE betrokkenen: zowel voor de Chiro, de 
BINT-deelnemers, hun ouders, Chirovrijwilligers en begeleiding als voor andere jeugdorganisa-
ties. (Chirojeugd Vlaanderen, 2011: 6)

De diverse context van Brussel daagt Chirojeugd Vlaanderen uit om zijn werking te 
herdenken. Onder andere vanuit een bezorgdheid om Chiro in de stad te laten bestaan, 
wil Chiro toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom kiest het expliciet om in te zetten op 
het omgaan met diversiteit binnen de bestaande Chirogroepen, alsook om ervaringen 
met het omgaan met diversiteit mee te nemen in het herdenken van het Chiro- en jeugd-
bewegingsmodel. Chiro stelt vast dat het klassieke jeugdbewegingsmodel, zeker in de 
stad, niet altijd werkt. Leidingsploegen en professionele ondersteuners moeten dan met 
nieuwe initiatieven en methodieken aan de slag. Aan de ene kant probeert Chiro een dui-
delijke identiteit uit te bouwen, door een visie en eigen waarden naar voren te schuiven. 
Aan de andere kant wordt zo veel mogelijk ruimte voorzien voor groepen om zichzelf 
vorm te geven, in aansluiting bij de lokale context en de noden van de groep. Het gaat 
hier in essentie om de vraag of Chiro moet proberen om een grote diversiteit aan kinde-
ren te integreren binnen de bestaande structuren, dan wel of het die structuren en tradi-
ties in vraag moet stellen, moet transformeren en opnieuw vormgeven. Heel wat betrok-
kenen binnen de verschillende niveaus van Chiro voelen er iets voor om het Chiromodel 
grondig te herdenken, voor anderen lijkt dit minder voor de hand liggend of wenselijk.

Onderhandelingen en inspanningen die nodig zijn om met diversiteit om te gaan, kun-
nen echter de draagkracht van de (veelal vrijwillige) (bege)leiding onder druk zetten. 
Beide praktijken wijzen uit dat het niet altijd gemakkelijk is om de diversiteit in de 
groep te behouden en dat er soms aanpassingen nodig zijn aan de manier van wer-
ken (bijvoorbeeld extra huisbezoeken, wervingsacties, gediversifi eerde communicatie, 
bijgesteld voedingsaanbod...). Velen geven aan dat die extra inzet niet altijd moge-
lijk is binnen het kader van een vrijwilligersengagement. Met betrekking tot diverse 
sportclubs, zoals City Pirates, gaven andere auteurs (cf. Theeboom & Haudenhuyse, 
2014) reeds aan dat de (in aantal eerder beperkte) sportclubs die een meer sociaal 
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inclusief beleid voeren, voor de uitdaging staan om met meer leden met meer diverse 
achtergronden ook meer (geprofessionaliseerde) vrijwilligers en meer en beter gekwa-
lifi ceerde trainers aan te trekken.

7. Armoede en racisme als maatschappelijke uitdagingen

In het omgaan met diversiteit mag een concrete praktijk dan een zinvolle werkwijze ge-
vonden hebben, toch liggen verschillende uitdagingen precies besloten in de inbedding 
in de stedelijke omgeving en in de confrontatie met de ruimere samenleving. Diversiteit 
daagt niet alleen de eigen werking uit, maar houdt ook een refl ectie in op hoe de praktijk 
zich kan en moet verhouden tot maatschappelijke kwesties zoals armoede en racisme.

Op zijn drie locaties wordt City Pirates geconfronteerd met armoede. Het is een 
continu balanceren tussen toegankelijk zijn voor iedereen en het fi nancieel overleven 
als club. Op verschillende manieren probeert de club hulp te bieden. Er worden afbe-
talingsregelingen opgesteld voor ouders die moeite hebben om het lidgeld te betalen, 
er zijn wasmachines op de club waar alle kleding wordt gewassen en er wordt voor 
50 euro per jaar recreatief voetbal aangeboden aan kinderen.

We zien dat ook Chirogroepen inspanningen leveren om hun werking toegankelijk 
en laagdrempelig te maken, ook fi nancieel. Stadsgroepen houden de fi nanciële bijdra-
ges van de ouders doorgaans kunstmatig laag. Omdat de fi nanciële reserve beperkt is, 
zijn er echter grenzen aan deze strategie:

Sommige ouders weten al dat wij voorschieten en die zeggen al op voorhand van: "Kijk, vorig 
jaar kon ik 20 euro geven, nu kan ik 40 euro geven" en dan zeggen wij: "Oké." (...) Maar we zeg-
gen dat nooit op voorhand, we willen wel dat, als ze die 40 euro kunnen betalen, ze dat doen. Wij 
kunnen ook niet iedereen fi nancieren, onze kas is niet zo groot. (Groepsleiding Chiro Koekelberg)

Leidingsploegen zijn hierin echter niet onafhankelijk, beschikken over beperkte mid-
delen, en moeten ervoor zorgen dat aan het einde van de rit de boekhouding klopt. 
Hiervoor zijn lokale groepen aangewezen op de steun van Chirojeugd Vlaanderen en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Door het grote aandeel leden uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen geldt zowel voor 
de Chirogroepen als voor de club dat ze inkomsten mislopen waar andere groepen wel op 
kunnen rekenen, door bijvoorbeeld de geringe hoeveelheid ouders die consumeren in de 
kantine of door de relatief lage opkomst bij evenementen ten voordele van de groepskas.

City Pirates weet zich vooral geconfronteerd met de ruimere samenleving wanneer ze 
in interactie gaan met andere voetbalploegen en actoren. City Pirates krijgt bijvoor-
beeld geregeld te maken met racisme. Binnen de club worden racistische uitlatingen 
niet getolereerd en wordt consequent met spelers in gesprek gegaan, mocht dit zich 
voordoen. Racisme is dan ook voornamelijk een probleem in het contact met andere 
clubs.
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(...) andere ploegen, ze zeggen niet “City Pirates” of “Merksem”, maar “Ah, de makakkenploeg 
is er." (jeugdcoördinator, City Pirates)

Racistische uitlatingen komen daarbij vaak van ouders van tegenspelers, maar er zijn ook 
incidenten geweest met trainers. De club adviseert spelers om daar niet op in te gaan, om 
confl icten te voorkomen. Een moeder vertelt dat er tijdens een wedstrijd van haar zoon 
racistische opmerkingen werden gemaakt door ouders van het andere team. Ze beschrijft 
hoe confronterend dit was en hoe ze zocht naar een houding om ermee om te gaan:

Je staat daarnaast en je wilt niets uitlokken. Laat ze maar gewoon, laat ze maar doen, maar op 
een gegeven moment wil je er wel op reageren want dat is eigenlijk echt niet plezant. Dat valt 
niet goed te praten. Iedereen zijn mening natuurlijk hè (...) maar je moet dat daar niet gaan 
staan roepen aan de zijlijn. Dat vind ik erover soms. (...) Ik had dat eigenlijk niet verwacht, 
ik had daar niet bij stilgestaan, maar zo word je er wel mee geconfronteerd. (moeder 2, City 
Pirates)

Hoewel spelers, ouders en trainers bij City Pirates regelmatig met racisme geconfron-
teerd worden, blijkt het moeilijk om dit offi cieel te registreren. Racistische confl icten 
worden afgedaan als voetbalgerelateerde confl icten of er wordt ontkend dat er racisti-
sche opmerkingen zijn gemaakt.

Ik zeg, de voetbalwereld, ik vind dat een beetje schijnheilig. (...) FIFA, UEFA, de Belgische 
voetbalbond, we moeten samen (...) en tegen racisme en weet ik wat allemaal. Maar ze durven 
nooit tot de kern te gaan. Wanneer een scheidsrechter, want die hoort dat ook wanneer er iets 
langs de lijn wordt geroepen (...) en als je dan zegt: “Scheids, maak daar nu een verslag van”, 
“Ja zeg man, ik heb niets gehoord.” (jeugdcoördinator, City Pirates)

8. Positionering in buurt en stad als troef

In interacties buiten de eigen velden ligt voor City Pirates niet enkel de confrontatie met 
racisme, maar ook de mogelijkheid om hun werking positief naar buiten te brengen. 
Aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen worden de jeugdspelers van City Pirates 
voorgesteld aan de buurt en het publiek. Spelers lopen in clubkleding in een parade 
van het Bouckenborghpark door Merksem naar het Jef Mermansstadion, de thuisbasis 
van de club. Daar worden de teams een voor een voorgesteld.

[Om] onze naamsbekendheid in Merksem te laten kennen. En ook, die kinderen die zijn wel 
heel trots dat ze een keer op straat mogen gaan. En dan wordt hier ineens de jeugdvoorstelling 
gedaan. Dus dan wordt er afgeroepen: “Dit zijn de duiveltjes A van Merksem” en dan komen 
die een voor een op het plein. (diversiteitsmanager, City Pirates)

Met deze jaarlijkse parade plaatst City Pirates de werking in de kijker en nemen ze de 
stedelijke publieke ruimte in. De club laat zien dat ze een belangrijke rol speelt in de 
buurt, onder meer door te tonen met hoeveel spelers ze zijn. De club breekt als het 
ware uit de fysieke ruimte van de eigen velden en presenteert ook daarbuiten wie ze 
zijn. De verbinding tussen de buurt en de club, die in de werking van de club tot uiting 
komt, wordt met de parade fysiek en zichtbaar. Tegelijk voelen spelers zich tijdens de 
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parade trots op hun team en club en worden ze op een positieve manier in de kijker 
geplaatst. Ze zijn dan niet de ‘probleemjongeren’ maar de voetbalspelers uit de buurt.

De voetbalclub nam ook andere initiatieven om de relatie met de buurt te verster-
ken. Een voorbeeld is Noord Scoort!, een clubmagazine waarin het sociale aspect van 
de club en de relatie met de buurt centraal staan. Dit magazine werd gedurende twee 
jaar uitgegeven en verspreid in Antwerpen-Noord.

Ook in de Chirovisie krijgen de buurt en de buurtgemeenschap een centrale plaats 
(Chirojeugd Vlaanderen, 2010b). In het logo van Chirojeugd Vlaanderen zit die buurt-
gerichtheid verweven:

Ons Chirosymbool toont dat aan: de cirkel wijst op de gemeenschap. Maar de cirkel in ons sym-
bool is open, niet gesloten. Daarmee willen we uitdrukkelijk aantonen dat we openstaan voor 
alle kinderen en jongeren. Dat we geen eilandje op zich vormen, geen apart groepje, maar deel 
blijven uitmaken van de grotere omgeving rondom ons. De inbedding in de buurt, het lokale 
netwerk, is belangrijk. (Chirojeugd Vlaanderen, 2010b: 9)

De verschillende lokale Chirogroepen maken op hun eigen manier gebruik van hun om-
geving. Chiro Koekelberg heeft een eigen lokaal, maar geen speelterrein en trekt dus naar 
‘hun’ park aan de overkant van het lokaal. Chiro Molenbeek beschikt niet over een duur-
zame eigen stek, en benoemt Brussel expliciet als hun ‘speelterrein’. Ze maken gebruik 
van de stad in al haar vormen en aspecten, gaande van stadsspelen op de metro tot spe-
len in het nabijgelegen bosje. De Chirogroepen zijn dus op hun eigen manier ingebed in 
een gemeente, maar maken ook gebruik van de stedelijke infrastructuur van de grootstad. 
Ze trekken regelmatig de stad in om er te spelen, deels vanuit een gebrek aan ruimte, 
maar ook deels omdat het spelen in de stad als meerwaarde en leerkans wordt gezien.

9.  Diversiteit en stedelijk samenleven als gedeeld maatschappelijk 
leerproces

De stedelijke omgeving en haar complexe diversiteit boetseren mee de alledaagse 
jeugdpraktijk. Beide cases laten werkingen zien die zoeken naar gepaste manieren 
om aan te sluiten bij de leefwereld van een diverse groep kinderen en jongeren, en 
naar een goede relatie met en verankering in de omgeving waarin ze actief zijn. Beide 
praktijken verhouden zich op een andere manier tot hun omgeving. Wat ze gemeen 
hebben, is dat net de stedelijke context als een leeromgeving wordt gezien. In de Chiro-
geschiedenis zijn bijvoorbeeld heel wat vernieuwingen en aanpassingen geïnitieerd in 
stedelijke contexten. Daarom benoemt Chirojeugd Vlaanderen de stad, en de diversiteit 
in de stad, als een laboratorium en een experimenteerruimte.

De stad is op heel veel momenten in de Chirogeschiedenis de oorsprong van nieuwe evoluties 
geweest. Wat we vandaag leren in de stad, gebruiken we vaak morgen op andere plaatsen. (...) 
Door echt aan de slag te gaan met andere methodieken en doelgroepen kunnen we veel leren. 
De expertise die we op die ervaringsgerichte manier opbouwen, willen we dan ook uitdragen 
en verspreiden binnen de bredere Chiro en het jeugdwerk. (Chirojeugd Vlaanderen, 2011: 18)
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10. Diversiteit en jeugdpraktijken in de stad: van sociaal naar politiek concept

Chiro Brussel en City Pirates grijpen de diversiteit in hun werking, in de buurt en in de 
samenleving aan om hun eigen werking en de plaats van hun werking in de samen-
leving kritisch te bekijken. Voor Chiro houdt dit in dat het traditionele Chiromodel in 
vraag wordt gesteld. City Pirates heeft zijn werking omgegooid om meer aan te sluiten 
bij de realiteit van Merksem/Antwerpen. Diversiteit wordt hierbij gezien als een uit-
gangspunt. Beide jeugdpraktijken maken hiermee een omslag in het denken over en 
omgaan met diversiteit. Ze zien diversiteit als een essentieel onderdeel van stedelijk 
samenleven en van de realiteit in de stad. Door diversiteit niet als een noodzakelijk 
kwaad te omschrijven, ontstaan nieuwe dynamieken en worden een andere werking 
en positie mogelijk. Blommaert (2014) wijst op de noodzaak van deze fundamentele 
zoektocht en aanpassingsbereidheid “wanneer we onszelf met enig recht van spreken 
willen blijven beschouwen als een open, pluralistische, democratische en Verlichte 
samenleving” (Blommaert, 2014). Deze benadering transformeert diversiteit van een 
sociaal naar een politiek concept. Diversiteit is een sociale constructie die slechts be-
tekenis krijgt in concrete praktijken, en de historische en politieke context van deze 
praktijken.

Diversiteitsdenken betekent dat we ons eigen referentiekader niet als absoluut en universeel 
vooropstellen. We moeten dan ook oog hebben voor de historische en maatschappelijke be-
paaldheid van ieders leefwereld. Werken rond diversiteit impliceert dus de nood aan bewust 
worden van de eigen sociale positie, de eigen normativiteit die daarmee gepaard gaat en de 
machtsverschillen die in en door ons handelen ge(re)construeerd worden. (Roets & Coussée, 
2011: 290)

De jeugdprakijken van Chiro Brussel en City Pirates laten zien dat professionals (be-
grepen als beroepskrachten en vrijwilligers) een belangrijke rol vervullen bij het on-
dersteunen van een gedeeld maatschappelijk leerproces. In hun werking ondersteunen 
ze jongeren in het zich toe-eigenen van de stedelijke ruimte en vergroten ze de sociale 
en culturele ontplooiingskansen van deze jongeren in de samenleving. Via het onder-
handelen over individuele aspiraties en collectieve kwesties, waarbij sociale problemen 
zoals armoede en racisme gethematiseerd worden, en gezien worden als maatschappe-
lijke kwesties en niet louter als individuele verschillen, plaatsen ze het bestrijden van 
sociale ongelijkheden op de politieke en beleidsagenda.
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 13. De vrijetijdsbesteding van jongeren met en 
zonder migratieachtergrond en de rol van de 
woonomgeving

Annelore Van der Eecken, Robin Kemper, 
Ilse Derluyn en Lieve Bradt

1. Inleiding

Beleidsmakers benadrukken vandaag het belang van georganiseerde vrijetijdsdeelna-
me, aangezien het bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren (Van de Walle, Cardoen 
& Bradt, 2013). Zo zou participatie aan georganiseerde vrije tijd een positieve rol spelen 
in de identiteitsontwikkeling en zelfstandigheid van jongeren (Dworkin, Larson & Han-
sen, 2003). Georganiseerde vrijetijdsparticipatie zou eveneens de positie van jongeren 
in de samenleving en op de arbeidsmarkt ten goede komen (De Stoop, Debruyne & Van 
Bouchaute, 2014).

Zowel in nationaal als internationaal onderzoek wordt echter vastgesteld dat geor-
ganiseerde vrijetijdsdeelname ongelijk verdeeld is over de bevolking (Dworkin et al., 
2003; Eccles & Barber, 2003; Mahoney, 2000; Van de Walle, 2011). Zo zijn jongeren met 
een migratieachtergrond (net als andere groepen die als ‘kwetsbaar’ gezien worden) 
ondervertegenwoordigd in het georganiseerde vrijetijdsaanbod (Smits, 2012, in Rog-
gemans, Smits, Spruyt & Van Droogenbroeck, 2013). Het zijn echter net die jongeren 
waarvan aangenomen wordt dat zij het meeste voordeel halen uit deze georganiseerde 
vrijetijdsdeelname (Roets, Cardoen, Bouverne-De Bie & Roose, 2013). Coussée (2006) 
spreekt in dit verband over de ‘toegankelijkheidsparadox’. De non-participatie van deze 
groep jongeren wordt dan ook niet zelden geproblematiseerd en via allerhande stra-
tegieën (bv. de creatie van (geprofessionaliseerde) toegankelijke en doelgroepgerichte 
werkvormen die fi naal bedoeld zijn om jongeren te laten doorstromen naar het ‘gewo-
ne’ aanbod) tracht men (vooral ‘kwetsbare’) jongeren toe te leiden naar het ‘reguliere’, 
vaak door volwassenen georganiseerde, vrijetijdsaanbod (Corijn, Crivit, Loopmans & 
Mathijssen, 2014; Coussée, 2006; De Stoop et al., 2014; Roets, Cardoen, Roose & Bou-
verne-De Bie, 2014). Er wordt in dit alles sterk gefocust op de individuele kenmerken 
van bepaalde bevolkingsgroepen (schuldmodel) en dit soms zelfs onafhankelijk van 
hun leefomstandigheden.
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In ons onderzoek vertrekken we echter vanuit het gezichtspunt dat de vrijetijds-
invulling van jongeren níét los gezien kan worden van hun woonomgeving (cf. Gin-
wright & Cammarota, 2002; Haudenhuyse, Benetoummi & Al Hauari, 2014; Hauden-
huyse, Theeboom & Nols, 2012; Sukarieh & Tannock, 2011). Onderzoek wijst immers 
uit dat de woonomgeving een grote invloed kan uitoefenen op de vrijetijdsdeelname 
van jongeren, en in het bijzonder voor jongeren met een migratieachtergrond (Gordon-
Larsen, McMurray & Popkin, 2000; James, 2001; Kemperman & Timmermans, 2011; 
Potwarka, Kaczynski & Flack, 2008; Stodolska, Shinew & Acevedo, 2013; Thompson, 
Rehman & Humbert, 2005). Zowel in nationaal als internationaal onderzoek wordt 
immers beschreven hoe jongeren met een migratieachtergrond vaker in achtergestel-
de buurten (in de stad) wonen, wat hun vrijetijdsbesteding in belangrijke mate kan 
beperken (Elchardus & Smits, 2012; Floyd, 1998; Floyd, Bocarro & Thompson, 2008; 
Stodolska, Shinew, Acevedo & Izenstark, 2011). Floyd en Johnson (2002) benadruk-
ken bijvoorbeeld de ongelijke toegang tot (‘natuurlijke’) vrijetijdsmogelijkheden (bv. 
groen, parken, bossen etc.) in (veelal stedelijke) buurten waar veel gezinnen met een 
migratieachtergrond (alsook lager inkomen) gehuisvest zijn. Daarnaast wijzen zij op 
de aanwezigheid van ‘omgevingsgevaren’ in dergelijke buurten. Vanuit dit perspectief 
is non-participatie niet zozeer een oorzaak als wel een gevolg van sociale uitsluiting.

Geïnspireerd door deze inzichten streven we er in dit hoofdstuk naar om inzicht te verwer-
ven in de vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond en in moge-
lijke associaties tussen deze vrijetijdsbesteding en hun woonomgeving. Dergelijke inzich-
ten kunnen inspiratie leveren voor de vormgeving van het sociaal-culturele jeugdbeleid, 
onder meer vanuit de vraag of de huidige strategieën van toeleiding voldoende rekening 
houden met de concrete realiteit waarin de vrijetijdskeuzes van jongeren gemaakt worden.

De twee centrale onderzoeksvragen in dit hoofdstuk zijn dan ook: ‘Welke rol speelt het 
hebben van een migratieachtergrond in de vrijetijdsbesteding van jongeren?’ en ‘Welke 
rol spelen buurtkenmerken in de vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migra-
tieachtergrond?’ Wij verkiezen daarbij uitdrukkelijk om te kijken naar zowel de geor-
ganiseerde als ongeorganiseerde vrije tijd. Door de hoofdzakelijke aandacht voor geor-
ganiseerde vrije tijd (vanuit de aanname dat vooral deze vorm van vrijetijdsbesteding 
ten goede komt aan het ontwikkelingsverloop van jongeren (cf. Bartko & Eccles, 2003)) 
is de ongeorganiseerde vrije tijd immers grotendeels onontgonnen gebied. Nochtans 
brengen jongeren ook een aanzienlijk deel van hun vrije tijd door in ongeorganiseerd 
verband en wijst onderzoek uit dat ook de ongeorganiseerde vrije tijd jongeren belang-
rijke ontplooiingsmogelijkheden biedt (Cahill, 2000; Cops, 2013).

In wat volgt gaan we eerst wat dieper in op de vrijetijdsbesteding van jongeren met 
en zonder migratieachtergrond en de buurtkenmerken die hierop van invloed kunnen 
zijn. Vervolgens staan we stil bij de methodologie van onze studie. We beschrijven de 
gebruikte variabelen en lichten toe hoe we de data verwerkt hebben. Nadien rappor-
teren we de bevindingen op basis van onze data uit de JOP-schoolmonitor 2013. We 
ronden af met een besluit.
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2. Vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond

In verschillende studies worden verschillen in vrijetijdsbesteding tussen jongeren met 
en zonder migratieachtergrond beschreven. Van den Broek en Keuzenkamp (2008) stel-
len bijvoorbeeld dat jongeren met een migratieachtergrond een smaller repertoire aan 
vrijetijdsactiviteiten hebben dan jongeren zonder migratieachtergrond. Wat de geor-
ganiseerde vrijetijdsbesteding betreft, zouden jongeren met een migratieachtergrond 
sterker vertegenwoordigd zijn in doelgroepenverenigingen, en jongeren zonder migra-
tieachtergrond zouden dan weer vaker lid zijn van een culturele, jeugd- en sportvereni-
ging (Elchardus & Smits, 2012; Van den Broek & Keuzenkamp, 2008). Wat de ongeorga-
niseerde vrijetijdsbesteding betreft, merken Elchardus en Smits (2012), Jokovi (2000) 
en Van den Broek en Keuzenkamp (2008) op dat jongeren met een migratieachtergrond 
vaker gaan winkelen, vaker deelnemen aan activiteiten als rondwandelen in de bin-
nenstad en speeltuinen bezoeken, en meer tijd op informele wijze doorbrengen met 
vrienden en familie. Jongeren met een migratieachtergrond zouden ook minder vaak 
horecabezoeken en culturele activiteiten ondernemen, en zouden niet alleen minder 
vaak lid zijn van een sportvereniging, maar ook minder vaak deelnemen aan sport in 
een ongeorganiseerd verband (Van den Broek & Keuzenkamp, 2008).

3. Vrijetijdsbesteding en de woonomgeving

Onderzoek naar de relatie tussen buurtkenmerken en de vrijetijdsbesteding van adoles-
centen toont aan dat de mate waarin criminaliteit voorkomt in de woonbuurt, de angst 
voor criminaliteit en de sociale cohesie een uitwerking hebben op de vrijetijdsbeste-
ding van adolescenten (Gordon-Larsen et al., 2000; James, 2001; Kemperman & Tim-
mermans, 2011; Potwarka et al., 2008; Stodolska et al., 2013; Thompson et al., 2005). 
Verschillende auteurs geven aan dat het in contact komen met criminaliteit (bv. bij het 
sporten of bij het zich verplaatsen van de ene naar de andere vrijetijdsactiviteit) de 
sportieve vrijetijdsbesteding van adolescenten belemmert (Gordon-Larsen et al., 2000; 
Stodolska et al., 2013). Gelijkaardige resultaten vinden we terug bij Thompson en col-
lega’s (2005), die aangeven dat de bloostelling aan criminaliteit een invloed heeft op de 
vrijetijdskeuzes en -mogelijkheden van adolescenten. Niet enkel de mate waarin crimi-
naliteit in de buurt voorkomt, maar ook de angst om slachtoffer te worden van crimine-
le daden kan hierbij een rol spelen (Kemperman & Timmermans, 2011; Stodolska et al., 
2013). Angst zou een grotere rol spelen bij oudere tieners (14 tot 18 jaar oud), omdat 
jongeren in deze leeftijdsgroep zich bewuster zijn van de criminaliteitsproblematiek in 
de buurt en omdat de kans reëler is dat zij slachtoffer worden van een criminele daad 
(Stodolska et al., 2013). Naast leeftijd zijn er ook verschillen naargelang het geslacht: 
waar de angst van jongens gericht is op fysiek geweld, zijn meisjes vooral bang om 
slachtoffer te worden van seksueel geweld (Stodolska et al., 2013). Deze veiligheids-
overwegingen van adolescenten lijken gevolgen te hebben voor de vrijetijdskeuzes die 
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zij maken. Zo beschrijven Stodolska en collega’s (2013) hoe de bezorgdheden van ado-
lescenten een invloed hebben op de plaatsen waar ze hun vrije tijd spenderen. Deze 
adolescenten zouden de voorkeur geven aan activiteiten die plaatsvinden thuis, binnen 
de schoolsetting of binnen een georganiseerd verband, daar deze plekken als veiliger 
worden beoordeeld. James (2001) benadrukt dat onveiligheidsgevoelens er vooral bij 
adolescente meisjes toe leiden dat de vrije tijd bij voorkeur in de eigen slaapkamer 
wordt doorgebracht. Verder illustreren Stodolska en collega’s (2013) hoe de onveilig-
heidsgevoelens van adolescenten een impact kunnen hebben op het tijdstip van hun 
vrijetijdsactiviteiten (bv. sommige adolescenten gaven aan enkel te willen deelnemen 
aan activiteiten die overdag plaatsvinden) en het soort van activiteiten (individueel of 
in groep en al dan niet in aanwezigheid van volwassenen) waaraan zij wensten te par-
ticiperen. De impact van criminaliteit en de perceptie van gevaar kunnen wel deels op-
gevangen worden door de aanwezigheid van sociale netwerken in de buurt (Stodolska 
et al., 2013). Wonen in een buurt met een hoge mate van sociale cohesie zou dan ook 
een stimulans vormen voor kinderen om zich autonoom te bewegen in de buurt en om 
in interactie te treden met leeftijdsgenoten (Potwarka et al., 2008).

4. Methodologie en gebruikte variabelen

In onze studie maken we gebruik van een representatieve steekproef van 12- tot 18-ja-
rige adolescenten in de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs in 
Vlaanderen. In deze bijdrage baseren we ons op data uit de JOP-schoolmonitor 2013. 
Met deze monitor werden in 2013 in totaal 6757 adolescenten uit de eerste, tweede en 
derde graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen bevraagd. Deze groep biedt een 
unieke gelegenheid om de invloed van buurtkarakteristieken na te gaan, daar Brooks-
Gunn en collega’s (1993) aangeven dat buurtkarakteristieken belangrijker worden 
naarmate kinderen ouder worden. Adolescenten komen immers in toenemende mate 
in aanraking met instituties en brengen meer tijd door met hun vrienden.

4.1 Variabelen

4.1.1 Afhankelijke variabelen

Voor de analyses in dit hoofdstuk vertrekken we vanuit enkele vragen die peilen naar de 
georganiseerde en ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van adolescenten. De vragen heb-
ben betrekking op verschillende aspecten van georganiseerde en ongeorganiseerde vrije 
tijd, gaande van sport- en jeugdverenigingen tot buiten spelen of op het internet surfen als 
ontspanning. Bij de vragen over de georganiseerde vrijetijdsbesteding hadden de adoles-
centen de mogelijkheid om aan te geven of zij nooit of in het verleden lid zijn geweest van 
een vereniging of momenteel passief, actief of organiserend lid zijn van een bepaalde ver-
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eniging. Aan de items ‘nooit lid geweest’ en ‘in het verleden lid geweest’ werd de waarde 
0 toegekend (geen lidmaatschap) en de items ‘passief, actief of organiserend lidmaat-
schap’ kregen de waarde 1 (lidmaatschap). Op basis van de indeling die gehanteerd werd 
door Van de Walle (2013) onderscheiden we vijf grote types van georganiseerde vrije tijd 
(zie in bijlage tabel 7): sociale verenigingen, doelgroepgerichte verenigingen, cultuurver-
enigingen, jeugdverenigingen en sportverenigingen. We construeerden binaire schalen, 
waarbij een score van 0 verwijst naar een adolescent die geen lid is van een bepaald type 
van georganiseerde vrije tijd en een score van 1 verwijst naar een adolescent die wel lid 
is. Bij de vragen over de ongeorganiseerde vrije tijd werd aan de adolescenten gevraagd 
een score toe te kennen, gaande van 1 (deze activiteit heb ik nooit gedaan de voorbije 
zes maanden) tot 6 (deze activiteit heb ik de voorbije zes maanden dagelijks gedaan). 
Opnieuw onderscheiden we op basis van de indeling die gehanteerd werd door Van de 
Walle (2013) vijf types van ongeorganiseerde vrije tijd: cultuur, vrienden, familie, scherm 
en sport (zie in bijlage tabel 8). Een somschaal werd op basis van deze indeling gecre-
eerd. De onderstaande tabellen geven een beschrijving van de gecreëerde (som)schalen.

Tabel 1. Beschrijving van de vijf types van ongeorganiseerde vrije tijd.

Cultuur Vrienden Familie Scherm Sport

Aantal items 7 4 5 4 3

Min. 0 0 0 0 0

Max. 100 100 100 100 100

Gemiddelde 19,59 42,21 49,94 74,96 48,27

Std. 16,19 21,24 16,33 17,79 22,24

N 5418 5785 5380 5761 5702

Tabel 2. Beschrijving van de vijf types van georganiseerde vrije tijd.

Sociale 
verenigingen

Doelgroep-
gerichte 

verenigingen

Jeugdvereni-
gingen

Cultuurver-
enigingen

Sportvereni-
gingen

Aantal items 3 3 4 3 1

Min. 0 0 0 0 0

Max. 1 1 1 1 1

Gemiddelde 0,05 0,09 0,25 0,17 0,46

Std. 0,21 0,28 0,44 0,38 0,50

N 6464 6345 6008 6476 6416

4.1.2 Onafhankelijke variabelen

Als onafhankelijke variabelen nemen we migratieachtergrond en buurtgerelateerde 
variabelen mee en controleren we voor sociaaldemografi sche kenmerken. Uit onder-
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zoek blijkt immers dat de vrijetijdsbesteding van adolescenten sterk beïnvloed wordt 
door sociodemografi sche kenmerken als leeftijd (Stodolska et al., 2013), gender (Ja-
mes, 2001; Sylvia-Bobiak & Caldwell, 2006), gezinssamenstelling (Quarmby, Dagkas 
& Bridge, 2010), scholingsniveau van de ouders (Lareau, 2002, 2003) en de fi nanciële 
situatie van het gezin (Sener, Copperman, Pendyala & Bhat, 2008). Bij de variabele 
‘gezinssamenstelling’ werd aan de adolescent gevraagd zijn of haar woonsituatie te 
omschrijven. De respondent had daarbij de mogelijkheid aan te geven of hij/zij bij 
beide ouders woont, vooral bij moeder/vader, bij moeder/vader en de nieuwe partner, 
even vaak bij moeder als vader (co-ouderschap), zelfstandig of ergens anders. Er werd 
een variabele ‘gezinssamenstelling’ aangemaakt die bestaat uit de categorieën ‘twee-
oudergezin’ en ‘eenoudergezin’. De laatste twee categorieën (‘zelfstandig wonen’ en 
‘nog ergens anders wonen’) werden buiten de analyse gelaten. Bij de variabele ‘hoog-
ste opleidingsniveau van de ouders’ werd een onderscheid gemaakt tussen ‘ouders met 
als hoogste opleidingsniveau hoger onderwijs’ en ‘ouders met als hoogste opleidings-
niveau lager of secundair onderwijs’. De ‘subjectieve beleving van de fi nanciële situ-
atie’ bevroeg de mate waarin de adolescent oordeelde dat het gezin rondkomt met 
het beschikbare inkomen (een zespunts-Likertschaal gaande van ‘zeer gemakkelijk’ 
tot ‘zeer moeilijk’). De variabele ‘migratieachtergrond’ bestond uit twee categorieën 
(adolescenten zonder een migratieachtergrond en adolescenten met een migratieach-
tergrond) en werd gemeten aan de hand van de afkomst van de ouder(s) van de res-
pondent (een adolescent met een migratieachtergrond is een adolescent met ten minste 
één ouder van niet-Belgische afkomst).

Tabel 3. Beschrijving van de sociodemografi sche variabelen.

Geslacht 

Jongen 3443 (50,9%)

Meisje 3315 (49,1%)

Leeftijd 

Gemiddelde 16,08

SD 1,98

Familiecontext

Eenoudergezin 1865 (28,3%)

Tweeoudergezin 4729 (71,7%)

Hoogste opleidingsniveau ouders

Lager of secundair onderwijs 2071 (39,6%)

Hoger onderwijs 3157 (60,4%)

Subjectieve beleving van de fi nanciële situatie 
(gemiddelde (standaarddeviatie))

4,75 (1,04)

Migratieachtergrond 

Zonder migratieachtergrond 3945 (59,1%)

Met migratieachtergrond 2733 (40,9%)
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Tabel 4. Beschrijving van de buurtkenmerken.

Woonplaats 

Stedelijke omgeving 4345 (65,2%)

Landelijke omgeving 2320 (34,8%)

Angst voor criminaliteit in de publieke ruimte (gemiddelde) 16,14

Perceptie van overlast (gemiddelde) 27,93

Sociale cohesie (gemiddelde) 62,11

Buurtdiversiteit 

Buurt met bijna allemaal of vooral mensen van Belgische afkomst 4737 (71,2%)

Gemengde buurt 1001 (15,0%)

Buurt met bijna geen of weinig mensen van Belgische afkomst 919 (13,8%)

We maakten gebruik van vijf buurtgerelateerde variabelen. De eerste variabele ‘woon-
plaats’ verwees naar de vraag hoe adolescenten hun eigen woonbuurt percipieerden 
en werd voor de analyses teruggebracht naar twee categorieën: ‘stedelijke omgeving’ 
(items ‘centrumstad’ en ‘grootstad’) en ‘landelijke omgeving’ (items ‘landelijke of bos-
rijke omgeving met hoogstens enkele huizen’, ‘dorp’ en ‘aan de rand van de stad’). 
Voor de variabele ‘angst voor criminaliteit in de publieke ruimte’ maakten we gebruik 
van vragen die betrekking hadden op de mate waarin men het voorbije jaar bang is 
geweest om slachtoffer te worden van criminele feiten (bv. ‘bang zijn om lastiggevallen 
te worden op straat’). Op basis van principiële componentenanalyse (varimaxrotatie) 
werden vijf uitspraken (gescoord op een vijfpunts-Likertschaal) geselecteerd voor de 
constructie van de somschaal ‘angst voor criminaliteit in de publieke ruimte’ met een 
betrouwbaarheid (Cronbach ) van 0,89. Merk wel op dat deze variabele peilt naar 
criminaliteit in de publieke ruimte (cf. ‘op straat’), wat breder gaat dan de woonbuurt. 
De variabele ‘perceptie van overlast in de buurt’ werd gebaseerd op vragen die peilden 
naar de mate waarin men van mening was dat bepaalde vormen van overlast in de 
buurt een probleem vormen (bv. ‘Ik vind bekladde gevels van woningen, deuren enz. 
een probleem in mijn buurt’). Op basis van principiële componentenanalyse (varimax-
rotatie) werden zeven uitspraken (gescoord op een vierpunts-Likertschaal) geselecteerd 
voor de constructie van de somschaal ‘perceptie van overlast in de buurt’. De somschaal 
heeft een betrouwbaarheid (Cronbach ) van 0,91. Voor de variabele ‘sociale cohesie’ 
maakten we gebruik van zestien uitspraken die betrekking hebben op verschillende 
aspecten van buurtbeleving (bv. ‘Onze buurt is een hechte gemeenschap’). Daar er 
verschillende items waren die hoog laadden op verschillende schalen, werden op basis 
van principiële componentenanalyse (varimaxrotatie) zeven uitspraken (gescoord op 
een vijfpunts-Likertschaal) geselecteerd voor de constructie van de somschaal ‘sociale 
cohesie’. De somschaal heeft een betrouwbaarheid (Cronbach ) van 0,76. Voor een 
overzicht van de geselecteerde items, de factorladingen en de betrouwbaarheid van 
deze verschillende schalen, verwijzen we naar de bijlage. Tot slot werd bij de variabele 
‘buurtdiversiteit’ een onderscheid gemaakt tussen adolescenten die meenden te wonen 
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in een buurt met bijna allemaal of vooral mensen van Belgische afkomst, adolescenten 
die meenden te wonen in een buurt met bijna geen of sommige mensen van Belgische 
afkomst, en adolescenten die meenden te wonen in een gemengde buurt.

4.2 Analyse

Multilevel lineaire en logistische regressieanalyses werden uitgevoerd om na te gaan of 
er associaties zijn tussen het hebben van een migratieachtergrond en de georganiseerde 
en ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van jongeren, en daarnaast ook tussen de ge-
organiseerde en ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van jongeren en kenmerken van 
de buurt waar ze wonen. Multilevelmodellen waren aangewezen omdat de data geclus-
terd zijn in scholen en omdat dit analysemodel ons toeliet om te controleren voor het 
effect van de scholen waaruit de respondenten afkomstig waren. Allereerst gingen we 
de impact na van een aantal sociodemografi sche kenmerken, met name leeftijd van de 
jongere, gezinssamenstelling, opleidingsniveau van de ouders en subjectieve beleving 
van de fi nanciële situatie (zoals aangegeven door de jongere). Daarnaast verkenden we 
mogelijke associaties met de migratieachtergrond van de participanten. Associaties met 
de woonbuurtkenmerken, met name woonplaats (stad/platteland), angst voor crimina-
liteit in de publieke ruimte, perceptie van overlast in de woonbuurt, sociale samenhang 
in de woonbuurt en gepercipieerde buurtdiversiteit (samenstelling van de buurt vol-
gens nationaliteit), werden vervolgens nagegaan. Tot slot verkenden we een interactie-
effect tussen wonen in de stad en migratieachtergrond op de afhankelijke variabelen. In 
de literatuurstudie werd immers beschreven hoe jongeren met een migratieachtergrond 
vaker wonen in (achtergestelde buurten in) de stad (cf. Elchardus & Smits, 2012; Floyd, 
1998; Floyd et al., 2008; Stodolska et al., 2011). Om ‘toevallige’ signifi cante bevindin-
gen te vermijden, kozen we ervoor om het signifi cantieniveau op 0,01 te houden.

De analyses werden uitgevoerd met behulp van de statistische programma’s SPSS en R.

5. Resultaten

5.1 Verklarende variabelen voor de georganiseerde vrijetijdsbesteding

Ten eerste proberen we een antwoord te formuleren op de vraag welke rol migratieach-
tergrond en woonbuurtkenmerken spelen in de georganiseerde vrijetijdsbesteding van 
jongeren, wanneer gecontroleerd wordt voor sociodemografi sche kenmerken. Hiertoe 
voerden we logistische multilevel regressieanalyses uit voor de verschillende clusters 
van georganiseerde vrijetijdsbesteding: sociale verenigingen, doelgroepgerichte vereni-
gingen, jeugdverenigingen, cultuurverenigingen en sportverenigingen. We maakten vijf 
regressiemodellen waarbij telkens een van deze vijf clusters van georganiseerde vrije 
tijd fungeerde als afhankelijke variabele.
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Tabel 5.  Verklarende factoren van diverse clusters van georganiseerde vrijetijdsbesteding bij adolescen-
ten uit het secundair onderwijs in Vlaanderen (niet-gestandaardiseerde coëffi ciënten).

Sociale 
verenigingen

Doelgroepgerichte 
verenigingen

Jeugdver-
enigingen

Cultuurver-
enigingen

Sportver-
enigingen

Onafhankelijke variabelen 

Constant -0,05 -1,69 1,48 -0,34 1,95**

Gender (ref.cat. = man) -0,13 -0,32 -0,03 0,89** -0,69**

Leeftijd -0,26** -0,11 -0,24** -0,28** -0,14**

Gezinssamenstelling (ref.
cat. = tweeoudergezin) 

-0,30 -0,43 -0,11 -0,30 -0,40**

Opleidingsniveau ouders 
(ref.cat = lager of secun-
dair onderwijs)

0,24 -0,37 0,56** 1,05** 0,49**

Subjectieve beleving van de 
fi nanciële situatie

-0,01 0,04 0,02 0,17* 0,12*

Migratieachtergrond (ref.
cat. = persoon zonder 
migratieachtergrond)

1,37 1,51** -0,45* 0,10 -0,24

Woonplaats (ref.cat. = lan-
delijke omgeving)

0,32 0,51 0,33 0,26 0,09

Angst voor criminaliteit in 
de publieke ruimte

0,01 -0,0004 0,01 0,01** 0,003

Perceptie van overlast -0,003 0,004 0,003 0,002 0,003

Sociale cohesie 0,01 0,01 0,01** -0,001 0,007

Buurtdiversiteit (ref.
cat. = gemengde buurt)

Buurt met bijna allemaal 
of vooral mensen van 
Belgische afkomst 

0,36 -0,56* 0,02 0,38 0,14

Buurt met bijna geen of 
sommige mensen van 
Belgische afkomst 

0,33 -0,21 -0,08 -0,15 -0,26

Migratieachtergrond*
woonplaats

-0,07 -0,04 -0,58 -1,25** -0,36

Samenvattende gegevens

N 2569 2569 2569 2569 2569

*p < 0,01, **p < 0,001.

Tabel 5 presenteert voor elk van de vijf clusters de resultaten voor de uitgevoerde multi-
level logistische regressieanalyse. Een blik op de sociodemografi sche kenmerken toont 
dat meisjes signifi cant vaker lid zijn van cultuurverenigingen, en signifi cant minder 
vaak lid van sportverenigingen. Oudere kinderen participeren signifi cant minder aan 
vrijwel alle verenigingsvormen. Kinderen uit eenoudergezinnen zijn signifi cant minder 
vaak lid van sportverenigingen. Kinderen van wie de ouders hoger opgeleid zijn, zijn 
signifi cant vaker lid van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. Verder is er een positief 
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verband tussen de fi nanciële situatie als voldoende toereikend beleven en deelname 
aan cultuur- en sportverenigingen.

De variabele ‘migratieachtergrond’ laat zien dat jongeren met een migratieachter-
grond die op het platteland wonen (hoofdeffect) signifi cant vaker lid zijn van doelgroe-
penverenigingen.

Wat betreft de buurtkenmerken zien we dat jongeren die bang zijn om slachtoffer 
te worden van criminele daden in de publieke ruimte signifi cant vaker lid zijn van cul-
tuurverenigingen. Jongeren die een sterke sociale cohesie in de buurt waarnemen, zijn 
signifi cant vaker lid van jeugdverenigingen. Verder stellen we vast dat jongeren die in 
een buurt met veel mensen van Belgische afkomst wonen, signifi cant minder vaak lid 
zijn van doelgroepgerichte verenigingen.

Tot slot blijkt het interactie-effect tussen wonen in de stad en het hebben van een mi-
gratieachtergrond signifi cant voor wat betreft deelname aan cultuurverenigingen. De sco-
re van jongeren met een migratieachtergrond die in de stad wonen op het lidmaatschap 
van een cultuurvereniging is met 0,99 ( = 0,26 + (-1,25)) lager dan die van jongeren met 
een migratieachtergrond die op het platteland wonen. Met andere woorden, jongeren met 
een migratieachtergrond die in de stad wonen, zijn signifi cant minder vaak lid van cul-
tuurverenigingen dan jongeren met een migratieachtergrond die op het platteland wonen.

5.2 Verklarende variabelen voor de ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding

Zoals aangegeven zijn we in dit hoofdstuk niet enkel geïnteresseerd in de georganiseer-
de vrijetijdsbesteding, maar hebben we ook aandacht voor de ongeorganiseerde vrije-
tijdsactiviteiten van jongeren. Hiertoe voeren we lineaire multilevel regressieanalyses 
uit voor de verschillende clusters van ongeorganiseerde vrije tijd: cultuurgerelateerde 
activiteiten, vrienden, familie, schermgerelateerde activiteiten en sportgerelateerde ac-
tiviteiten. We maken vijf multilevelmodellen waarbij telkens een van deze vijf clusters 
fungeert als afhankelijke variabele.

Tabel 6 presenteert voor elk van de vijf clusters de resultaten voor de uitgevoerde 
regressieanalyses.

Wanneer we kijken naar de sociodemografi sche kenmerken, zien we dat meisjes 
signifi cant minder deelnemen aan activiteiten die vallen onder ‘vrienden’ en ‘sport’, en 
signifi cant meer deelnemen aan activiteiten die vallen onder ‘familie’ en ‘scherm’. Ou-
dere jongeren nemen signifi cant minder deel aan activiteiten die vallen onder ‘cultuur’, 
‘familie’ en ‘sport’, en signifi cant meer aan activiteiten die vallen onder ‘vrienden’ en 
‘scherm’. Kinderen van wie de ouders hoger opgeleid zijn, nemen signifi cant meer deel 
aan activiteiten die vallen onder ‘cultuur’ en ‘scherm’. Kinderen die de fi nanciële situ-
atie als meer toereikend beleven, nemen signifi cant meer deel aan activiteiten samen 
met vrienden en familie.

Wanneer we vervolgens kijken naar migratieachtergrond zien we dat jongeren met een 
migratieachtergrond die op het platteland wonen (hoofdeffect) signifi cant meer deelne-
men aan culturele activiteiten, en signifi cant minder aan schermgerelateerde activiteiten.
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Tabel 6.  Verklarende factoren van diverse clusters van ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding bij adoles-
centen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen (niet-gestandaardiseerde coëffi ciënten).

Cultuur Vrienden Familie Scherm Sport

Onafhankelijke variabelen 

Constant 24,65** -23,28** 44,38** 45,21** 57,45**

Gender (ref.cat. = man) 0,73 -3,61** 2,86** 4,99** -12,23**

Leeftijd -1,00** 3,15** -1,06** 0,75** -0,63*

Gezinssamenstelling (ref.
cat. = tweeoudergezin)

-1,65* 3,91** -1,96* 1,34 -3,45**

Opleidingsniveau ouders (ref.
cat = lager of secundair onderwijs)

3,35** -0,05 -0,30 2,31** 1,81

Subjectieve beleving van de fi nanci-
ele situatie 

-0,10 1,28* 1,32** 0,56 0,99

Migratieachtergrond (ref.cat. = per-
soon zonder migratieachtergrond)

2,19* 0,001 0,41 -2,68* 0,08

Woonplaats (ref.cat. = landelijke 
omgeving)

2,04 1,64 0,40 1,01 -0,42

Angst voor criminaliteit in de 
publieke ruimte

0,09** 0,09* 0,03 0,10** 0,07

Perceptie van overlast 0,01 0,02 0,02 -0,01 0,05*

Sociale cohesie 0,09** 0,20** 0,21** 0,12** 0,22**

Buurtdiversiteit 
(ref.cat. = gemengde buurt)

Buurt met bijna allemaal of vooral 
mensen van Belgische afkomst 

-0,10 -1,47 -1,62 -1,36 -0,57

Buurt met bijna geen of sommige 
mensen van Belgische afkomst 

-0,24 0,66 -2,33 0,40 -0,67

Migratieachtergrond*
woonplaats

-2,39 -3,92 1,01 -1,24 -1,90

Samenvattende gegevens

N 2569 2569 2569 2569 2569

*p < 0,01, **p < 0,001.

Wat betreft de buurtkenmerken zien we dat jongeren die aangeven bang te zijn om 
het slachtoffer te worden van criminele daden in de publieke ruimte signifi cant meer 
deelnemen aan activiteiten die vallen onder ‘cultuur’, ‘vrienden’ en ‘scherm’. Jon-
geren die overlast in hun woonbuurt waarnemen, nemen signifi cant meer deel aan 
sportgerelateerde activiteiten. Jongeren die een sterke sociale cohesie in de buurt 
waarnemen, nemen signifi cant meer deel aan alle vormen van ongeorganiseerde vrije 
tijd.

De interactie-effecten tussen wonen in de stad en het hebben van een migratieach-
tergrond blijken niet signifi cant te zijn.
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6. Besluit

We vertrokken in deze bijdrage vanuit de vaststelling dat het ‘toeleidingsdiscours’ sterk 
focust op de participatie van jongeren met een migratieachtergrond aan de georga-
niseerde vrije tijd, zonder rekening te houden met de concrete realiteit waarbinnen 
de vrijetijdsbesteding van jongeren vorm krijgt (Haudenhuyse et al., 2014). Nochtans 
wijst zowel nationaal als internationaal onderzoek erop dat de vrije tijd van jongeren – 
en dan vooral van jongeren met een migratieachtergrond – sterk beïnvloed wordt door 
de woonomgeving. Dit hoofdstuk vertrok dan ook vanuit de nood aan meer inzicht in 
de vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond en in de rol van 
de woonomgeving in de vrijetijdsbesteding van jongeren.

Onze bijdrage ondersteunt de vaststelling uit eerder onderzoek dat er verschillen 
zijn in de vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond. Zo stel-
len we, net als in de literatuurstudie, dat jongeren met een migratieachtergrond vaker 
lid zijn van doelgroepenverenigingen en minder van jeugdverenigingen (Elchardus & 
Smits, 2012; Van den Broek & Keuzenkamp, 2008). Daarnaast stellen we vast – even-
eens in lijn met eerder internationaal onderzoek – dat de woonbuurt een rol speelt in 
het verklaren van verschillen in de vrijetijdsbesteding van jongeren. Zo spelen in het 
bijzonder angst voor criminaliteit en sociale cohesie in de woonbuurt een grote rol in 
de vrijetijdsbesteding van adolescenten. Jongeren die aangeven vaak bang te zijn om 
geconfronteerd te worden met criminaliteit kiezen meer voor vrijetijdsactiviteiten in 
een veilige, afgeschermde omgeving en activiteiten in de aanwezigheid van vrienden. 
Jongeren die de buurt als sociaal samenhangend beoordelen, participeren meer in 
jeugdverenigingen en nemen ook meer deel aan alle vormen van ongeorganiseerde 
vrije tijd. Een hypothese voor dit laatste element is dat jongeren die in buurten wonen 
met een sterke sociale cohesie meer tevreden zijn over hun woonbuurt en het daarom 
fi jn vinden om in hun nabije woonomgeving te vertoeven. Het is ook mogelijk dat 
er in dergelijke buurten, waar jongeren meer contact hebben met elkaar, een groter 
aanbod aan vrijetijdsactiviteiten is en/of een grotere verspreiding van informatie is 
over geplande vrijetijdsactiviteiten (bv. zelfgeorganiseerde voetbalwedstrijden in de 
buurt).

Opmerkelijk is dat het effect van woonbuurtkenmerken, zoals angst voor criminali-
teit en sociale cohesie, sterker is voor ongeorganiseerde dan voor georganiseerde vrije-
tijdsactiviteiten. Dit kan te maken hebben met het feit dat we gevraagd hebben naar 
gepercipieerde woonbuurtkenmerken. Kaal en collega’s (2008) wijzen er echter op dat 
er geen consensus bestaat over het begrip ‘buurt’ en dat de door de bewoners geper-
cipieerde buurt doorgaans kleiner is dan de administratieve aggregatiegebieden (Kaal 
et al., 2008). Indien onze participanten een kleiner gebied in aanmerking hebben ge-
nomen bij het beantwoorden van de vragen en de door hen gepercipieerde buurt nau-
welijks groter is dan de directe woonomgeving (cf. Wassenberg, Arnoldus, Goetgeluk, 
Penninga & Reinders, 2006), is het niet verwonderlijk dat we een groter effect vaststel-
len van woonbuurtkenmerken bij de ongeorganiseerde dan bij de georganiseerde vrije 
tijd. In tegenstelling tot ongeorganiseerde vrijetijdsactiviteiten zoals televisiekijken, bij 
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vrienden op bezoek gaan... die doorgaans in de nabijheid van het huis plaatsvinden, 
vinden georganiseerde vrijetijdsactiviteiten zoals de sportclub, de muziekschool... eer-
der plaats op verschillende locaties verspreid over een groter gebied (Torrance, 1998). 
Omdat de eenheden waarmee gerekend wordt een belangrijke invloed kunnen hebben 
op de gevonden resultaten, dienen we voorzichtig te zijn met de algemene conclusie 
dat de omgeving slechts een marginale rol speelt in het verklaren van de georgani-
seerde vrijetijdsbesteding van adolescenten.

De veronderstelling dat de woonbuurt een rol speelt in de georganiseerde vrije tijd 
en de vaststelling dat de woonbuurt een rol speelt in de ongeorganiseerde vrije tijd, 
roepen vragen op bij het huidige toegankelijkheidsdiscours en meer specifi ek de wijze 
waarop men kwetsbare jongeren, zoals jongeren met een migratieachtergrond, verant-
woordelijk stelt voor hun niet-deelname aan het vrijetijdsaanbod. We kunnen hierbij 
de vraag stellen of er op die manier niet voorbijgegaan wordt aan de wooncontext 
waarin de vrijetijdsbesteding van jongeren tot stand komt. Onze studie maakt immers 
duidelijk dat non-participatie wel degelijk een gevolg, eerder dan een oorzaak, van so-
ciale uitsluiting kan zijn (De Stoop et al., 2014). Dit betekent dat in een dergelijk beleid 
de aanpak van structurele problemen in bepaalde woonomgevingen centraal zal moe-
ten staan. Beleidsmakers kunnen initiatieven nemen om de sociale cohesie in buurten 
te behouden en versterken, daar het mogelijk is dat hier een stimulerende invloed van 
uitgaat. Dit kan door plekken te creëren waar jongeren en volwassenen uit de buurt 
elkaar kunnen ontmoeten. Ook kan nagedacht worden over strategieën om het (sub-
jectieve) veiligheidsgevoel in de publieke ruimte te verhogen, aangezien het onderzoek 
laat zien dat het mogelijk is dat dergelijke bezorgdheden de vrijetijdsbesteding van 
jongeren ‘beperken’ (ze zetten jongeren ertoe aan om in een beschermende context 
hun vrije tijd door te brengen). Dit kan ervoor zorgen dat de verschillende vormen van 
georganiseerde en ongeorganiseerde vrije tijd voor jongeren ook bruikbaar zijn, omdat 
er rekening gehouden wordt met de mogelijkheden die zij en hun gezin hebben (Van de 
Walle & Bouverne-De Bie, 2012), mogelijkheden die in het algemeen sterk afhankelijk 
zijn van de woonomgeving (De Visscher, 2008). Dergelijke aanbevelingen moeten niet 
opgevat worden als nieuwe ‘strategieën’ om bepaalde doelgroepen toe te leiden naar 
het (georganiseerde) vrijetijdsaanbod: ze moeten wel gelezen worden als een poging 
tot het wegwerken van structurele uitsluitingsmechanismen in de mogelijkheden tot 
vrijetijdsbesteding van jongeren.

Bovendien moeten we er ook op wijzen dat onze analyses duiden op een samenhang 
tussen buurtkenmerken en vrijetijdsbesteding, maar waarbij we geenszins uitspraken 
kunnen doen over de causaliteit. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het verkiezen van 
activiteiten binnenshuis een grotere bezorgdheid over criminaliteit in de hand werkt. 
Cops (2013) en Prezza en collega’s (2005) stellen immers dat hoe meer jongeren hun 
vrije tijd op ongestructureerde wijze in de publieke ruimte doorbrengen, hoe minder 
angst voor criminaliteit zij rapporteren. De relaties tussen angst voor criminaliteit en 
de vrijetijdsbesteding van adolescenten lijken dus in verschillende richtingen te gaan. 
Hetzelfde geldt voor het verband tussen sociale cohesie en de vrijetijdsbesteding: het 
is mogelijk dat het op ongeorganiseerde wijze doorbrengen van de vrije tijd zorgt voor 
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een grotere ervaring van sociale cohesie in de buurt. Er is dan ook nood aan verder 
(kwalitatief) onderzoek om te weten hoe we de samenhang tussen buurtkenmerken 
en de vrijetijdsbesteding van jongeren kunnen begrijpen. In dergelijk kwalitatief on-
derzoek zal het belangrijk zijn inzicht te krijgen in de omvang van de buurt vanuit 
het perspectief van de jongeren zelf en van hun ouders (Kaal et al., 2008). Om meer 
inzicht te krijgen in hoe de buurt de vrijetijdsbesteding van jongeren beïnvloedt, is het 
aangewezen om eerder te focussen op hoe jongeren hun vrije tijd beleven dan op hoe 
zij hun vrije tijd besteden (cf. Berten & Piessens, 2014). Tot slot is verder onderzoek 
vereist naar drempels (in de woonomgeving) tot ongeorganiseerde vormen van vrije 
tijd. In deze studie stelden we immers vast dat jongeren ook in de ongeorganiseerde 
vrije tijd geconfronteerd kunnen worden met bepaalde uitsluitingsmechanismen. Dit 
inzicht is vernieuwend in die zin dat in beleid en onderzoek – in het licht van de toe-
gankelijkheidsdiscussie – steeds sterk gefocust werd op barrières tot de georganiseerde 
vrije tijd.
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Bijlagen

Tabel 7. Overzicht types georganiseerde vrije tijd. 

Type van georganiseerde vrije tijd

Sociale 
verenigingen

Vereniging die anderen helpt (o.a. Rode Kruis, Broederlijk Delen...)

Verenigingen of actiegroepen rond milieu, dierenrechten of duurzame voeding (o.a. WWF, 
Greenpeace, Natuurpunt, EVA, Voedselteams...)

Verenigingen of actiegroepen rond de Derde Wereld, vrede, mensenrechten of antiracis-
tische organisaties (o.a. 11-11-11, Amnesty, Liga voor de mensenrechten, KifKif, Forum 
voor vredesactie...)

Doelgroepgerichte 
verenigingen

Allochtone jeugdverenigingen, zelforganisaties van migranten (o.a. Turkse verenigingen, 
Marokkaanse verenigingen, Afrikaanse verenigingen...) 

Religieuze of levensbeschouwelijke verenigingen (o.a. Moskeevereniging, Humanistische 
Jongeren, Plus-werking, JoKri...) 

Tienerwerking, meisjeshuis, jeugdwelzijnswerking of werking voor kansarme jeugd (o.a. 
van Kras, Jong vzw, jeugdwerking Elegast Dam, Habbekrats, JES vzw, Centrum Kauwen-
berg, ’t Leebeekje, Leo, Arktos, Recht-op...) 

Jeugdverenigingen

Speelplein, Grabbelpas/Swappas, Roefel... of andere gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 

Jeugdbeweging of jongerenbeweging (o.a. Scouts, Chiro, KAJ, KSA, KLJ, JNM...)

Jeugdhuis of jeugdclub 

Cultuurverenigingen
Jongerenafdeling van een mutualiteit (o.a. Kazoe, Joetz...) 

Deeltijds kunstonderwijs. Muziekschool, tekenacademie, beeldende kunst, toneel, dans, 
woordkunst... (na de schooluren) 

Sport Sportverenigingen, sportclubs

Tabel 8. Overzicht types ongeorganiseerde vrije tijd. 

Type van ongeorganiseerde vrije tijd

Cultuur 

Culturele uitstappen, cultuurbezoek (bv. naar toneel, theater, museum, boekvoordracht... 
gaan)

Actief deelnemen aan workshops, cursussen of evenementen rond dans, muziek, nieuwe 
media, kunst...

Naar een cultuur-, buurt- of wijkcentrum gaan

Naar buurtfeesten, stadsfeesten en/of gratis optredens gaan (o.a. Brussels gekleurd, 
Vlaanderen feest!, autoloze zondagen...)

Creatieve hobby’s (muziekinstrument bespelen, muzieksamples maken, schilderen, foto-
grafi e...)

Vrijwilligerswerk doen (bv. klusjes voor bejaarde buren, initiatieven op school helpen orga-
niseren, je inzetten voor goede doelen...)

Een boek of strip lezen als ontspanning

Vrienden 

Naar een fuif, discotheek, club of feestje gaan

Langsgaan bij vrienden of samen met vrienden iets doen

Vrienden ontmoeten op straat, op pleinen, in de stad...

Afspreken of dingen doen met je lief/partner
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Type van ongeorganiseerde vrije tijd

Familie 

Samen met het gezin vrijetijdsactiviteiten doen buitenshuis (wandelen, naar de fi lm, samen 
sporten, uit eten gaan, naar een pretpark...)

Samen met het gezin thuis vrijetijdsactiviteiten doen (spelletjes spelen, tv kijken, op het 
terras zitten, hobby’s uitoefenen...)

Op bezoek gaan bij familieleden 

Naar familiefeesten gaan 

Klusjes thuis/huishoudelijke taken (gras afmaaien, schoonmaken, opruimen, afwassen...)

Scherm

Op het internet surfen als ontspanning (niet voor huiswerk, niet om uren van de bus op 
te zoeken...)

Met vrienden sms’en, bellen, chatten of skypen

Op het internet surfen om huiswerk te maken

Tv/dvd kijken (ook fi lms, series op computer)

Sport 

Sporten (ook fi tness, powertraining, skaten...)
Opgelet: de sportles op school telt niet mee

Naar een sportwedstrijd gaan kijken

Buiten spelen/sporten, wandelen of picknicken

Tabel 9. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘angst voor criminaliteit in de publieke ruimte’.

Items Ladingen

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om overvallen of bedreigd te worden 
op straat?

0,92

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om op straat aangevallen te worden 
door iemand die je niet kent?

0,89

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om lastiggevallen te worden op straat? 0,86

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om het slachtoffer te worden van 
diefstal van je gsm, MP3-speler...?

0,76

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om het slachtoffer te worden van een 
inbraak bij je thuis?

0,73

Eigenwaarde 3,48

Verklaarde variantie 0,70

Cronbach  0,89

N 5498
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Tabel 10. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘perceptie van overlast in de buurt’.

Items Ladingen

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: mensen wor-
den lastiggevallen of bedreigd op straat

0,90

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: iemand ver-
koopt drugs (hasj, wiet...) op straat

0,86

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: kapotte bus-, 
tram- of metrohokjes

0,85

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: ruziënde 
buurtbewoners op straat

0,83

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: op het voetpad 
en de pleintjes ligt veel afval 

0,81

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: bekladde 
gevels van woningen, deuren enz. (graffi ti)

0,81

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: groepjes 
rondhangende jongeren

0,58

Eigenwaarde 4,61

Verklaarde variantie 0,66

Cronbach  0,91

N 6485

Tabel 11. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘sociale cohesie’.

Items Ladingen

De meeste mensen in mijn buurt vertrouwen elkaar 0,80

In mijn buurt gaan jongeren en volwassenen op een prettige manier met elkaar om 0,78

Onze buurt is een aangename plaats om te leven 0,74

Onze buurt is een hechte gemeenschap 0,71

Als ik in mijn straat loop, herken ik de mensen die in mijn buurt wonen 0,66

Als jongeren waar ik woon iets verkeerds doen, dan worden ze daarop aangesproken door 
de volwassen buurtbewoners

0,47

In de buurt waar ik woon ken ik alle gevaarlijke en onveilige plekken 0,37

Eigenwaarde 3,08

Verklaarde variantie 0,44

Cronbach  0,76

N 5994
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sel, intergenerationeel werken in vzw Jong, een learning community van Citizenne 
Brussel en System-D van de Pianofabriek. Daarnaast is ze zelf actief in het jeugdwerk, 
als bestuurslid en vrijwilliger bij vzw Horizon, een organisatie die huiswerkbegeleiding 
geeft aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Ilse Derluyn is orthopedagoge en behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent 
(2005) met een onderzoek rond het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderja-
rige vluchtelingen. Sinds 2012 is zij docent Interculturele Pedagogiek aan de Vakgroep 
Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Gentse universiteit. Zij doet er onder meer 
onderzoek rond het psychosociaal welzijn van minderjarige vluchtelingen, transitmi-
granten, vluchtelingen en door oorlog getroffen kinderen en jongeren in Zuiderse con-
texten en terugkeermigranten. Ilse is daarnaast co-directeur van het Centre for Children 
in Vulnerable Situations (www.centreforchildren.be) en onderwijst eveneens verschil-
lende opleidingsonderdelen rond de thema’s migratie en vluchtelingen.

Goedroen Juchtmans is senior onderzoeker in de onderzoeksgroep Onderwijs en Le-
venslang Leren aan het HIVA-KULeuven en onderzoekscoördinator bij het IKKS, een 
interdisciplinair centrum dat onderzoek doet op het snijpunt van zingeving en samen-
leving.

Robin Kemper is sinds oktober 2014 verbonden aan de Vakgroep Sociaal Werk en So-
ciale Pedagogiek (Universiteit Gent) als onderzoeksmedewerker voor het JeugdOnder-
zoeksPlatform. Momenteel doet hij onderzoek naar de transitie van school naar werk 
bij laagopgeleide jongeren en de betekenis van de tussenkomst van maatschappelijke 
voorzieningen in dit traject. Robin behaalde een master in de Jeugdstudies (2011) en 
een bachelor Algemene Sociale Wetenschappen (beide Universiteit Utrecht).

Gil Keppens studeerde in 2012 af als master in de Sociologie aan de Vrije Universi-
teit Brussel. Momenteel is hij als doctoraatsstudent op het JeugdOnderzoeksPlatform 
(JOP) verbonden aan de onderzoeksgroep TOR aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn 
huidige onderzoeksinteresse situeert zich binnen het domein van jongerenonderzoek, 
onderwijssociologie en culturele sociologie. In zijn doctoraatsonderzoek onderzoekt hij 
occasioneel spijbelgedrag en de invloed van school en de omgeving op het zelfbesten-
digende karakter van spijbelen.
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Marjan Moris is antropoloog, veldwerkcoach en doctoraatsstudente bij de afdeling 
Sociale Geografi e van de KU Leuven. In haar onderzoek ging ze de voorbije jaren aan 
de slag met ruimtelijke vraagstukken over armoede en sociale uitsluiting bij mensen 
met een migratieachtergrond. Daarin kwam onder meer de publieke ruimte als site 
voor maatschappelijke kwetsing bij jongeren aan bod. Als lid van het DieGem-team 
zoekt ze momenteel mee naar hoe nieuwe vormen van solidariteit tot stand komen in 
het superdiverse hier-en-nu.

Dimitri Mortelmans is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Politieke en Sociale We-
tenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er Inleiding Wetenschappelijk 
Werk, Kwantitatieve Onderzoeksmethoden (met prof. Neels), Kwalitatieve Onderzoeks-
methoden, Toegepaste Multivariate Statistiek en Grondige studie van de sociologie en 
het beleid van Bevolking, Gezin en Levensloop (met prof. Neels). Hij is tevens hoofd 
van het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO). Zijn onder-
zoek situeert zich in de arbeids- en familiesociologie en behandelt thema’s als echt-
scheiding, combinatie gezin en arbeid en loopbaanonderzoek. Hij is ook de auteur 
van de reeks Stap in Statistiek waarin zes volumes zijn verschenen. Over kwalitatieve 
methodologie publiceerde hij het Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethoden en Kwa-
litatieve Analyse met Nvivo.

Ides Nicaise werkt als hoofd van de onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren 
aan het HIVA-KU Leuven en is hoofddocent Onderwijs en Samenleving bij de faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven).

Stefaan Pleysier is docent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en 
coördineert, samen met Johan Put, de onderzoekslijn Jeugdcriminologie aan het Leu-
vens Instituut voor Criminologie (LINC). Hij doceert jeugdcriminologie en onderzoeks-
methoden in de bachelor en master Criminologische Wetenschappen. Zijn onderzoek 
focust zich op het thema jeugddelinquentie en (de maatschappelijke aanpak van) pro-
blematisch en geproblematiseerd gedrag bij jongeren.

Johan Put is gewoon hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven 
en is daarnaast verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens In-
stituut voor Criminologie (LINC). Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en 
dienstverlening in het jeugdbeschermingsrecht en het sociaal- en welzijnsrecht en be-
trokken bij diverse interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksprojecten (Steun-
punt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; JeugdOnderzoeksPlatform; Kenniscentrum 
Kinderrechten). Hij is onder meer auteur van het Handboek Jeugdbeschermingsrecht, 
redactielid van verscheidene tijdschriften (onder andere Youth Justice en Panopticon) 
en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten.

Jessy Siongers is als postdoctoraal onderzoeker en als coördinator van het Steunpunt 
voor Beleidsrelevant Onderzoek Cultuur verbonden aan de Vakgroep Sociologie van 
de Universiteit Gent (onderzoeksgroep CuDOS). Daarnaast is zij co-promotor van het 
Jeugdonderzoeksplatform aan de VUB. Haar onderzoeksactiviteiten situeren zich voor-
namelijk binnen de cultuur, jeugd- en onderwijssociologie. Zij verrichtte in dit kader 
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onder meer onderzoek naar jongeren en maatschappelijke attitudes, jongeren en cul-
turele preferenties en praktijken, de relatie tussen culturele preferenties en attitudes, 
amateurkunstbeoefening en cultuureducatie.

Wendy Smits is doctor in de Sociologie en behaalde een master in Quantitative Ana-
lysis in the Social Sciences. Ze werkt als sociologe bij de onderzoeksgroep TOR (VUB) 
en is verbonden aan het Steunpunt Cultuur. Zij is onder meer medeauteur van Het 
maatschappelijk middenveld in Vlaanderen, Anatomie en oorzaken van het wantrou-
wen en Het grootste geluk. Momenteel onderzoekt ze de sociale ongelijkheden in de 
maatschappelijke participatie van (jong)volwassenen.

An Katrien Sodermans is psychologe van opleiding en doctor in de Sociale Weten-
schappen. Ze is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep 
Family and Population Studies (KU Leuven). Haar proefschrift en huidig onderzoek 
handelt over verblijfsregelingen na scheiding en de impact daarvan op het welbevinden 
van kinderen en ouders. Daarnaast onderzoekt ze ook de rol van persoonlijkheidsken-
merken binnen intieme relaties.

Floor Spijkers behaalde een Master of Science in Cross-Cultural Psychology aan de 
Victoria University of Wellington, Nieuw-Zeeland. Momenteel is ze verbonden aan de 
afdeling Geografi e en Toerisme van de KU Leuven. Hier werkt ze als onderzoeker mee 
aan het DieGem-project en is ze tevens bezig met een doctoraat over intercultureel 
contact en visies op diversiteit.

Bram Spruyt is docent Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn belangrijkste 
onderzoeksinteresses situeren zich op het vlak van de onderwijssociologie, publiek 
opinieonderzoek en jeugdonderzoek. Hij is een van de promotoren van het Jeugd-
OnderzoeksPlatform en het Steunpunt Cultuur. Recent werkte hij mee aan de boeken 
Gender(en) en Het onderwijsdebat.

Stefan Sottiaux is docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Voor 
zijn komst naar Leuven behaalde Stefan het diploma van Magister Juris aan de Uni-
versiteit van Oxford (2000) en doctor in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen 
(2006) en was hij als visiting fellow verbonden aan het Harvard Law School Human 
Rights Program (2006). Enkele van zijn onderzoeksdomeinen zijn federalisme, verge-
lijkend recht van de mensenrechten, discriminatierecht en methodes van rechterlijke 
besluitvorming. Hij doceert verschillende vakken aan de faculteit, waaronder Publiek 
Recht, Mensenrechten en Discriminatierecht. Stefan is ook lid van de balie van Ant-
werpen.

Riet Steel is pedagoog en als onderzoeker verbonden aan het team verstedelijking en 
gemeenschapsvorming van de Vakgroep Sociaal Werk, HoGent.  Ze werkte mee aan 
het DieGem-project, waarvoor ze samen collega’s onderzoek deed bij Chiro Brussel, 
intergenerationele projecten van vzw Jong en een learning community van Citizenne 
Brussel. Momenteel werkt ze als stafmedewerker onderzoek en ontwikkeling bij Sa-
menlevingsopbouw Vlaanderen. 
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Christiane Timmerman (MA in psychologie, PhD Sociale en Culture Antropologie, 
KU Leuven) is academisch directeur (ZAPBOF) van CeMIS (Centrum voor Migratie en 
Interculturele Studies), Universiteit Antwerpen. Daar coördineert ze (inter)nationale 
projecten zoals het EU FP7-project RESL.eu ‘Reducing Early School Leaving in Europe’, 
het EU FP7-project EUMAGINE ‘Imagining Europe from the outside’ (2009-2013), het 
Steunpunt Inburgering en Integratie. Ook begeleidt ze vele PhD- projecten over inter-
nationale migratie en integratie. Zij is eveneens lid van de Board of Directors of the 
European Research Network on Migration (IMISCOE).

Sofi e Vanassche  is deeltijds docent aan de KU Leuven en heeft een aanstelling als post-
doctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).  Ze be-
haalde haar masterdiploma in Sociologie in 2005 aan de Universiteit Gent. In 2013 promo-
veerde ze aan de KU Leuven met een proefschrift rond de binucleaire gezinssamenstelling 
van kinderen na echtscheiding. Haar huidig onderzoek focust op de heterogeniteit van ge-
zinnen na echtscheiding in Europa, de interactie tussen sociaal en biologisch ouderschap 
en gender, en de preventie van gezinsgerelateerde problemen bij kinderen en ouders.

Lauren Vandenbossche is master in de Sociologie (Universiteit Antwerpen). In 2013 
studeerde ze af in de richting Sociologie van Zorg en Welzijn met een thesis over het 
verblijf van Marokkaanse ouderen in woonzorgcentra. Momenteel is ze als doctoraats-
bursaal verbonden aan de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en 
maakt ze deel uit van het JeugdOnderzoeksPlatform. Haar onderzoeksactiviteiten situ-
eren zich binnen de jeugdsociologie, met een focus op gender.

Annelore Van der Eecken behaalde haar master in het Sociaal Werk in aan de Uni-
versiteit Gent. Sinds 2014 is ze via de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 
van de Universiteit Gent verbonden aan het JeugdOnderzoeksPlatform. Zij bereidt een 
doctoraal proefschrift voor over de ouderlijke opvattingen over de georganiseerde en 
ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van hun kinderen.

Filip Van Droogenbroeck is onderzoeker voor het JeugdOnderzoeksPlatform en sinds 
2010 verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn be-
langrijkste onderzoeksinteresses gaan over leerkrachten en de religieuze ervaring bij 
jongeren. Hij is momenteel zijn doctoraat over de eindeloopbaan van leerkrachten aan 
het afronden. 

Griet Verschelden is sociaal agoog en doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Zij is 
onderzoeker, lesgever en vakgroepvoorzitter aan de Hogeschool Gent, Vakgroep Sociaal 
Werk, faculteit mens en welzijn. De focus in haar onderzoek ligt op sociaal-cultureel 
werk, sociaal-artistiek werk, samenlevingsopbouw en stedelijke ontwikkelingen (onder 
meer stadsvernieuwing en kindvriendelijke steden). Zij bestudeert deze thema’s vanuit 
een sociaal-pedagogisch perspectief. Momenteel werkt ze onder meer aan het SBO-
onderzoek DieGem, waarbij ze samen met collega’s onderzoek doet bij Chiro Brussel, 
intergenerationele projecten van vzw Jong in Gent, een learning community van Citi-
zenne in Brussel en System-D van de pianofabriek in Brussel.
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Jogchum Vrielink is postdoctoraal onderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn 
Discriminatierecht binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Leuven Institute for Hu-
man Rights and Critical Studies, KU Leuven). Voordien was hij academisch manager 
van het Europese 7de Kaderprogramma project RELIGARE, over religie, discriminatie 
en recht (www.religareproject.eu). Hij is doctor in de Rechten (KU Leuven, 2010) en 
tevens bestuurskundige (1999, Universiteit Twente en Stockholm University), en an-
tropoloog (2001, KU Leuven). Hij verricht vooral onderzoek naar aspecten van het 
discriminatierecht, de rechtsantropologie, de vrijheid van meningsuiting en de gods-
dienstvrijheid.

Johan Wets (doctor in de Sociale Wetenschappen) is onderzoeksleider Migratie aan 
het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA), een multidisciplinaire 
onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Hij bestudeert migratiegerelateerde thema’s 
(arbeidsmigratie, familiemigratie, vluchtelingenmigratie, migratie en ontwikkeling, de 
oorzaken van migratie, migratie en de arbeidsmarkt, integratie, inburgering...) sinds 
1990. Hij doceert Politieke Sociologie aan de Université Saint Louis in Brussel.
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