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1. Referentie 
 
Referentie Ackaert, L. (2002). Kinderparticipatie in het gezin. In L. Ackaert, P. Brants, L. De Rycke & 

B. Van den Bergh (Eds), Kom je dat thuis eens vertellen? Visies van ouders en kinderen op 
het dagelijkse leven in het gezin  (pp. 85-120). Leuven: Acco. 

Taal Nederlands 
ISBN 90-334-5189-1 
Publicatievorm Bijdrage in reader 
 
2. Abstract 
 
In het boek wordt nagegaan hoe het beeld dat onze samenleving van kinderen heeft, is ontstaan. Ook wordt 
onderzocht welke betekenis de kinderrechten die in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
zijn vastgelegd, voor de opvoeding kunnen hebben. Ouders én kinderen worden daarbij aan het woord gelaten: er 
wordt nagegaan hoe zij hun onderlinge relatie beleven en hoe zij kinderparticipatie in het gezin ervaren. Het 
boek brengt eveneens de resultaten van twee Vlaamse onderzoeken bij kinderen, jongeren en hun ouders. Deze 
fiche focust zich op het tweede onderzoek. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag In welke mate worden kinderen daadwerkelijk betrokken bij beslissingsprocessen in hun 

meest nabije omgeving: hun gezin? 
Hypothesen / 
 
6. Methode 
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Onderzoeks-
methode 

Interpretatief, mondelinge / schriftelijke afname, situationele vragenlijst Filosoferen met 
kinderen. 

Onderzochte 
groep  

319  11-12-jarigen, hun moeders en hun vaders 

Bereik / 
 
7. Resultaten 
 
Luisteren 
mening kind 

De grote meerderheid van de ouders stelt dat ze openstaat voor en luistert naar de mening van 
hun kind. De meerderheid van de kinderen bevestigt dit, maar ouders schatten hun luisterend 
oor positiever in. 

Vragen mening 
kind 

Kinderen stellen dat ouders minder geneigd zijn hun mening te vragen. De meerderheid van 
de ouders zegt dat ze in geval van een meningsverschil wel expliciet vragen naar hun idee. 
Iets minder kinderen beamen dit. 

Rekening 
houden mening 
kind 

De grote helft van de kinderen is ervan overtuigd dat ouders rekening houden met hun mening 
terwijl de grote helft van de ouders stelt dat ze dat niet zo vaak doen.  
 

Samen beslissen Ouders ervaren beduidend vaker dan hun kinderen dat een beslissing veeleer samen genomen 
wordt, dan door ouders of kind alleen. Kinderen ervaren vaker dan hun ouders dat een 
beslissing veeleer door ouders of kind alleen genomen wordt, dan samen. De ervaringen van 
ouders en kinderen liggen minder ver uit elkaar als het gaat over de vraag of afwisselend door 
de één of de ander wordt beslist. 

Kind dat zich 
gerespecteerd 
voelt 

Kinderen hebben pas het gevoel dat ze gerespecteerd worden als er expliciet naar hun mening 
gevraagd of geluisterd wordt. Ze hebben vaakst het gevoel dat hun mening meetelt in een 
beslissing als er samen wordt beslist.  

 
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
Dit onderzoek gaat over de inspraak van kinderen in het gezin vanuit het standpunt van de ouder en van het kind. 
De algemene conclusie is dat de ouders zich over het algemeen positiever inschatten dan kinderen. Zo stellen 
meer ouders dat ze openstaan, vragen naar en luisteren naar de mening van het kind én dat ze beslissingen samen 
met hun kind nemen. Opvallend is wel dat de grote helft van de kinderen overtuigd is dat ouders rekening 
houden met hun mening terwijl de grote helft van de ouders stelt dat ze dat niet zo vaak doen. 
 


