
Onderzoeksfiche e00187.pdf 

www.jeugdonderzoeksplatform.be 1 

 
 
1. Referentie 
 
Referentie De Cock, R. & Buysse, B. (2000). Kansarmoede-atlas van gezinnen met jonge kinderen. 

Onuitgegeven onderzoeksrapport, Kind en Gezin, Afdeling Preventieve Zorg (Brussel).  
Taal Nederlands 
ISBN / 
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2. Abstract 
 
 Kind en Gezin schenkt in de dienstverlening bijzondere aandacht aan kansarme gezinnen met jonge kinderen. 
Om dit aanbod te kunnen evalueren, bij te sturen en verder te ontwikkelen is het noodzakelijk een blijvend zicht 
te hebben op het aantal kansarme gezinnen met jonge kinderen en hun leefomstandigheden. Hiervoor beschikt 
Kind en Gezin over een registratiesysteem. Dit rapport omvat de resultaten van deze registratie. In eerste 
instantie wordt stilgestaan bij het aantal kinderen geboren in een kansarm gezin in het Vlaamse Gewest. Daarna 
komen de gegevens omtrent de leefomstandigheden van deze kinderen en hun gezinnen aan bod. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Aantal en percentage kinderen geboren in kansarme gezinnen – Vlaams Gewest 

Aantal en percentage kinderen geboren in kansarme gezinnen – Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 
Kinderen geboren in kansarme gezinnen – geografische spreiding – periode 1997 – 1999 
De aspecten van de kansarmoede-situatie in gezinnen met jonge kinderen 

Hypothesen / 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Registratie van geboortes: ambtelijke statistiek 

Onderzochte 
groep  

Alle kinderen geboren in een kansarm gezin in 1999 in het Vlaams Gewest; voor het Brussels 
Gewest: alle kinderen geboren in een kansarm gezin in 1999, die in aanraking kwamen met de 
dienstverlening van Kind en Gezin. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen geboren in een kansarm gezin in het 
Vlaams Gewest en deze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Tot slot wordt ook de groep allochtone kinderen bestudeerd. 
Bereik Regionaal (Vlaanderen & Brussel) 
 
7. Resultaten 
 
Vlaams Gewest Ongeveer 4,8% van de geboortes in 1999 doen zich voor in kansarme gezinnen. Dit is een 

stijging vergeleken met de vorige twee jaar. In de provincies Limburg, Antwerpen en Oost-
Vlaanderen ligt het percentage geboorten in kansarme gezinnen hoger dan het Vlaams 
gemiddelde. Allochtone kinderen zijn oververtegenwoordigd in de totale groep kinderen 
geboren in een kansarm gezin. Het aandeel allochtone kinderen geboren in een kansarm gezin 
ligt het hoogst in de provincie Antwerpen gevolgd door de provincie Limburg 

Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 

In Brussel wordt 10,78% kinderen geboren in een kansarm gezin. 54,8% van het aantal 
kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin en dat bereikt wordt door Kind en Gezin, is 
allochtoon 

Geografische 
spreiding 

75 % van de gemeenten in het Vlaams Gewest kent een kansarmoedepercentage dat lager ligt 
dan 3,7 %, 10 % van de gemeenten kent een percentage dat hoger ligt dan 6,35% 

Aspecten van 
kansarmoede 

Bij bijna de helft van de kinderen geboren in een kansarm gezin werden minstens 4 criteria 
aangeduid. Het meest aangestipte aspect is een lage opleiding van één of beide ouders, daarna 
volgen de arbeidssituatie, het lage maandinkomen en de ontwikkeling van de kinderen. Een 
zwakke gezondheidstoestand werd het minst aangekruist. 

  
 
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
Kind en Gezin schenkt in de dienstverlening bijzondere aandacht aan kansarme gezinnen met jonge kinderen. 
Om dit aanbod te kunnen evalueren, bij te sturen en verder te ontwikkelen is het noodzakelijk een blijvend zicht 
te hebben op het aantal kansarme gezinnen met jonge kinderen en hun leefomstandigheden. Hiervoor beschikt 
Kind en Gezin over een registratiesysteem. Dit rapport omvat de resultaten van deze registratie. In eerste 
instantie wordt stilgestaan bij het aantal kinderen geboren in een kansarm gezin in het Vlaamse Gewest. Daarna 
komen de gegevens omtrent de leefomstandigheden van deze kinderen en hun gezinnen aan bod. In 1999 werd 
4,8% van de kinderen in het Vlaams Gewest in een kansarm gezin geboren. De provincie Limburg telt het 
hoogste percentage en Vlaams-Brabant het laagste percentage kansarme gezinnen. 34,7% van de kinderen 
geboren in een kansarm gezin blijken allochtoon te zijn.  
De meest voorkomende kansarmoedeproblematieken zijn de lage opleiding van één of beide ouders, hun zwakke 
arbeidssituatie en het lage maandinkomen van het gezin. Vier op tien van deze gezinnen scoren gelijktijdig op 
deze drie criteria, wat hun sociaal-economische situatie bijzonder zwak maakt. Uit de gegevens komt eveneens 
naar voor dat bij 44% van de kinderen geboren in een kansarm gezin een zwakke ontwikkeling werd vastgesteld 
en dat in minder dan 1/3 van de gezinnen zich pijnpunten aandienen op het vlak van gezondheid. Deze 
vaststellingen onderstrepen het belang van een integrale aanpak op alle levensdomeinen. 
 

 

 


