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2. Abstract 
 
Vandaag de dag leven in Vlaanderen meer dan één kind op tien in gezinnen met een beschikbaar inkomen dat 
onder de armoedegrens ligt. De bedoeling van dit onderzoek is deze cijfers te overstijgen en deze kinderen zelf 
een stem te geven in de discussie over kinderarmoede. Kinderen krijgen met andere woorden de kans om zelf de 
eigen belevingswereld naar voor te brengen. In totaal werden een zestigtal kinderen tussen 5 en 12 jaar bereid 
gevonden aan dit onderzoek te participeren. Verschillende thema’s kwamen in groepssessies met de kinderen aan 
bod: het gezin, de buurt, vrienden, verenigingen, kinderwerking en de schoolcontext.  
 
 
3. Trefwoorden 
 
Thema(’s) Welzijn en gezondheid, onderwijs, gezin, vrije tijd, wonen 
Trefwoord(en) Kansenongelijkheid, schoolwelbevinden, vrijetijdsbeleving, woontevredenheid 
 
 
4. Onderzoeker 
 
Opdrachtgever Vlaamse overheid 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk 
voor Jeugd en Volwassenen 

Onderzoeker(s) Jan van Gils & Tine Willekens 
Kind & Samenleving 
Nieuwelaan 65 
1860 Meise 
 

 
 
5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Hoe beleven kinderen die in armoede leven zichzelf en de sociale wereld waarin ze 

leven? 
Hypothesen / 
 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwalitatief belevingsonderzoek waarbij een reeks aan methodes gehanteerd werden: foto-
elicitatie interviews, kampen bouwen, schilderen en een boek maken met kinderen, live 
striptekeningen maken bij verhalen van kinderen, participatieve observatie, enz.  



Onderzoeksfiche nr. e00712.pdf 

www.jeugdonderzoeksplatform.be 2 

Onderzochte 
groep  

60-tal kinderen tussen 5 en 12 jaar namen deel aan het onderzoek. Hierbij waren zowel 
meisjes als jongens en zowel kinderen van Belgische als van niet-Belgische afkomst. 

Bereik Vlaanderen 
 
 
7. Resultaten 
 
Gezin  Het gezin speelt een centrale rol in de leefwereld van kinderen, in welke 

verschijningsvorm dan ook. Mama is de spil in het gezin, hoewel ze niet altijd beschikbaar 
is, maar vervult grotendeels de zorgende rol omdat ze vaak niet buitenshuis werkt. De 
vader zou wat vaker thuis mogen zijn, maar wordt door de kinderen toch als de klusser en 
de grappenmaker ervaren. Ook broers, zussen en huisdieren behoren tot het gezin, hoewel 
sommige andere kinderen niet onder hetzelfde dak wonen (bij andere ouder, instelling…). 
Kinderen voelen zich sterk verbonden met hun broers en zussen; vooral oudere broers en 
zussen nemen een speciale plek in omdat ze vaak een beschermende rol innemen. 
Kinderen brengen veel tijd met broers en zussen door; spelen en speelgoed komen ook aan 
bod, maar in de beleving is er een overwicht van tv en de computer. Uitstapjes met het 
gezin vinden de kinderen heel leuk, maar komen (bijna) niet voor. 
  

Materiële 
leefomstandigheden 
thuis 

Kinderen zijn tevreden over de grootte van hun huis, maar hebben toch wel wat 
bemerkingen bij de kwaliteit ervan; hierbij wordt de link gelegd met het gebrek aan 
financiële middelen en wordt er gesproken over vocht, ongedierte en gebrek aan 
verwarming. De meeste kinderen hebben geen eigen kamer en wensen dit ook niet wegens 
‘eng en ongezellig. Kinderen die wel een eigen kamer hebben of willen vinden de 
uitrusting ervan belangrijk en vinden dat een tv en computer niet kunnen ontbreken 
 

School Algemeen zijn de kinderen negatief over hun schoolervaringen. Bovendien verlopen de 
onderwijsloopbanen van de kinderen niet rechtlijnig; ze vinden weinig aansluiting bij 
leeftijdsgenoten en heeft de school een te straffend karakter. Ook blijven ze vaak zitten, 
zitten sommige in het buitengewoon onderwijs en veranderen ze van school. Kinderen 
tillen hier wel niet zo zwaar aan. 
 

Vrienden De sociale kring van de kinderen is vrij beperkt en ook vrij besloten. Op twee plaatsen 
maken kinderen vrienden: de kinderwerking en de school. Ook op straat en in de buurt 
maken kinderen niet veel vrienden. Vriendschap toont zich door met elkaar te spelen, 
dingen uit te wisselen en af en toe bij elkaar thuis te gaan spelen. Dit laatste gebeurt echter 
maar zeer sporadisch, hoewel de kinderen dit wel meer zouden willen. 
 

Pesten, ruzie maken, 
plagen 

Pesten neemt een prominente plaats in in het kinderleven en kinderen klagen hier erg over. 
Er zijn twee categorieën: de conflicten, het ruzie maken, het oneens zijn met elkaar 
enerzijds en het systematisch kwetsen door het uitoefenen van macht anderzijds. Beide 
vormen worden als ‘pesten’ aangeduid. De eerste vorm is vrij sterk aanwezig en sommige 
kinderen proberen ze ook actief te vermijden. Opvallend is het feit dat kinderen zich soms 
niet genoeg gesteund weten door de leerkrachten 
  

Sociale omgeving De sociale omgeving waarin kinderen zich begeven is vrij beperkt. als ze alleen zijn 
begeven ze zich niet vrij en vertrouwd in de onmiddellijke fysieke en sociale omgeving.  
Als op straat wordt gespeeld, is dit onder toezicht en vaak met eigen oudere broers of 
zussen of een vertrouwde volwassene. Kinderen zijn zelden lid van andere verenigingen. 
  

Bezit Bezit is een begrip dat kinderen zelf niet verbaliseren, maar wel kennen in hun beleving. 
Onder kinderen leidt bezit tot een hogere status en het zorgt dat je dingen kan bekomen 
die je graag wilt. Binnen het gezin zijn ze ervan bewust dat de nodige voorzichtigheid 
geboden is; ze hebben misschien wel niet veel, maar wel genoeg. 
 

Toekomst De toekomt zoals de kinderen die zien is sterk gekleurd door en erg gelijkend op hun 
huidige leefsituatie, bij de keuze van het beroep, de woonplaats, de partner en de kinderen. 
Ze tekenen wel een toekomst voor zichzelf uit.  
 

Zelfbeeld Het zelfbeeld van kinderen is nog in volle ontwikkeling en tegelijkertijd vrij fragiel. Ze 
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hebben wel zicht op de eigen vaardigheden, maar minder op hun globale zelf. Ze hebben 
weinig zelfvertrouwen om door te zetten bij het verder verwerven van nieuwe 
vaardigheden; wat anderen van hen vinden is doorslaggevend. 
 

Armoede  De kinderen vinden wel dat ze weinig geld  hebben, ze noemen zich wel niet arm. Bij het 
uittekenen van hun zelfbeeld komt armoede absoluut niet ter spraken. Ze weten dat ze niet 
rijk zijn, maar ze onderkennen zichzelf niet als arm. Armoede en rijkdom zijn in hun 
perceptie zeer sterk gepolariseerd. 
 

 
  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 


