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1 CCVS: CENTRE FOR CHILDREN IN VULNERABLE 

SITUATIONS 

1.1 In de aula 

Studenten hun mening 
UGent + VUB + KUL 

 

1.1.1 Doel 

Doel: promote wellbeing … 

 
1.  Research 
2.  2 support centres: Uganda en DR Congo 
3.  Dissemination (=uitspreiden, uitzaaien) 

 

°September 2008 

LRA: Children brought into captivity en gebrainwashed. Vaak (seksueel) misbruik en hierdoor trauma’s. 
(LRA = Het Verzetsleger van de Heer, in het Engels: Lord's Resistance Army (LRA), is een rebellengroep in Noord-
Oeganda die ontstaan is in 1987. De groep wordt geleid door Joseph Kony, die zichzelf tot profeet heeft 
uitgeroepen en een staat wil uitroepen gebaseerd op een eigen interpretatie van de Bijbelse tien geboden.) 
Ook ouderen en volwassenen zijn slachtoffer. 
 

4) Educatie 
5) Disc mogelijke sit^s → help coping with mental problems 
6) Screening en intake gesprek: ind hulp? koppel? familiehulp?  
7) Mensen gevoelig maken hiervoor: waarom mentale problemen een probleem zijn; doet 
men via de radio (mensen bellen en delen ervaringen)  
Hoe beïnvloed dit probleem ons en families? Wat zijn mogelijke oplossingen? 

 

1.1.2 Samenwerking 

  
  Getrainde leerkrachten  
 (Inter)nationale studenten doen aan onderzoek en verspreiding van info 

Studenten met verschillende achtergrond komen om de 2 à 3 maanden. Ze brengen die 
dan naar bepaalde buurten. 

 
Brainstormen: hoe kunnen we cliënten helpen. Dit geldt ook voor de hulpverleners: moeten ook 
hulp krijgen 
Ze willen kennis hebben om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Geestelijke gezondheid 
is het meest verwaarloosde probleem; gezondheid is holistisch en gaat dus over meerdere 
gebieden.  

 

Wees in staat helder na te denken, problemen op te lossen… Mental health concerns everyone! 

 

⅕ zal een psych probleem hebben, iedereen kan hier slachtoffer van worden. Het is een “stille 
vijand” 

 

1.1.3 Mentale beperking? 

Het is een zware last voor de verzorgers 
Stigma: mensen lachen je uit/roddelen en zijn bang: zal die met ons praten? Is die gevaarlijk? 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeganda
https://nl.wikipedia.org/wiki/1987
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kony
https://nl.wikipedia.org/wiki/Profeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
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In Uganda worden meisjes met een mentale beperking gesteriliseerd zonder hun toestemming: 
gewoonweg omdat men al weet dat iemand hen ooit zal verkrachten. 

 

Psychische problemen kunnen behandeld worden. Soms denkt men dat dit komt door zonden, 
demonen, dat het besmettelijk is… → Worden geïsoleerd en er °+ mental problems 

 

1.1.4 Vaak voorkomende oorzaken 

1. Everyday stresses of life (vb. een cijfer niet halen → daar niet goed mee omkunnen) 
2. Geweld (seksueel, huiselijk...-) 
3. Homeless 
4. Overleden familieleden 
5. Parentificatie 
6. Drugsoverdosis → Sommige drugs kunnen bekeken worden als “normaal”, maar kan in 

een ander land dan weer gezien worden als een psych ziekte 
7. Pesten 
8. Workaholic 
9. Kinderverwaarlozing; niet omdat ze niet willen, maar omdat ze het niet kunnen 
10. Oorlog 
11. Ongevallen 
12. Geboortedefecten 
13. Ouder - k relatie (ouder abuser → kind wordt ook abuser) 
14. Verkrachting: onderdrukken, zichzelf beschuldigen, schaamte, schuldgevoelens, 

zelfisolatie, angst dat alle mannen zo zijn… 
15. Autoritaire ouders: zelfvertrouwen (kdn): (P) zichzelf gehoord te maken 
16. Met 15 kdn: school/eten niet kunnen betalen;.. 
17. Levensveranderingen, overgangen 
18. Slecht huwelijk 

 

1.1.5 Kenmerken 

1. Zichzelf isoleren 
2. Deelname aan activ^n 
3. Niet/teveel eten 
4. Niet/altijd slapen 
5. Slaapproblemen: nachtmerries, maagpijn, flashbacks... 
6. Negatief denken 
7. Drugs 
8. Spijbelen 
9. Humeurwisselingen 
10. Schuldgevoel 
11. Nadenken over/plannen/proberen uit te voeren van zelfmoord 
12. Extreme angst/fobie 
13. Vreemd gedrag:  

a. gedrag verandert plots 
b. dingen meermaals blijven poetsen (hebben niet door dat dit niet normaal is) 
c. veel bidden (in sommige landen normaal, in andere landen = mentaal probl) 
d.  naakt rondlopen 
e. veel te veel eten 
f. = afhankelijk van levenservaringen en de cultuur 

^Dit is hoe ze communiceren met de mensen in Uganda.  
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1.2 In groepjes verdelen: vragen 

1.2.1 Hoe bereik je mensen in armoede? 

Ze werken samen met andere org^s  
Sommige mensen mochten hun land niet bewerken: toegestaan van de rebellen; 20 j (?) 
Mensen liepen weg zonder ook maar iets mee te brengen 
Organisaties brachten hen dan lakens 

 

Mensen werden geboren in het kamp → Na oorlog: overheid: “ga naar huis” → maar ze hebben 
er geen? 
Nu zijn er niet veel org^s meer. Hun mindset is: waarom zouden we hen moeten helpen?  

 

In Uganda hangt er veel stigma aan armoede 

 

Soms doen ze dingen gratis voor mensen die buiten het systeem vallen, die nemen ze dan niet op 
in hun rapport 

 

1.2.2 Homoseksualiteit? 

Moeten dit stiekem doen, in Uganda krijg je 10j cel. Is nog steeds strafbaar feit.  

 

1.2.3 Met hoeveel mensen zijn jullie? 

We werken met 29 psychiaters, 31 psychologen 
Er zijn 41 miljoen mensen in Uganda 

 

1.2.4 Sociaal werkers? 

Ja die worden gerekruteerd. Via orientatie geïntroduceerd in onze cultuur.  
Ze gaan in duo’s: psycholoog en sociaal werker (3 maand vrijwilligerswerk) 

 

Fistulla door verkrachting: werken met de schaamte, isolatie.. Ze lachen weer, hebben lief, worden 
zwanger.  

 

Overheid vraagt altijd wat voor geld ze eruit kunnen halen.  

 

Focus op functionaliteit, niet op diagnose. Terwijl ze behandeld worden bij psychiaters praten ze 
met hun (ccvs) om te leren hoe £ SL 

 

Ost^g en medicatie is heel belangrijk of je geneest nooit echt 

 

1.2.5 Culturele problemen? 

Werken met tolk  
Begrijpen waar de persoon vandaar komt en jij ook 

 

Hij: priester, maar hij dringt zijn waarden niet op bij anderen. Hij is geen priester wanneer hij de 
mensen helpt. Cliënten: “Buiten deze plek ben ik een crimineel (homo), maar hier wordt ik 
begrepen.”  
Iedereen, de hulpverleners en adviesgevers, komen van dezelfde plaats. Zelfs wanneer dit niet zo 
is, kan je na 2 maanden met hen werken. Het gaat niet om de cultuur, het gaat om “humanity 
meeting humanity” 

 

Zij: Westerse benaderingen, past in hun cultuur. Praat erover 
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Hij: Het gaat vooral om aanpassen, exploreren. Het gaat niet om jou en jouw waarden maar de 
persoon die nood heeft aan hulp. Je kan de persoon niet veranderen! Respect en een healing 
space geven. Niet werken om geen homoseksueel te zijn, maar om geholpen te worden met de 
eenzaamheid, het verdriet en de woede.  

 

Iemand anders: focus op basisbehoeften en dan is cultuur minder belangrijk. Maar natuurlijk kan 
je niet neutraal zijn.  

 

Zij: Vb. Zelfmoord is daar een strafbaar feit. Homoseksualiteit ook. Stel vragen en bevraag je eigen 
positie.  

 

Hij: Die regels over zelfmoord zijn in de wet gezet door de Britten. Wanneer je zelfmoord pleegt, 
wordt je niet begraven, ze graven een put en legen je “with the rubbish”. Waar je je ophing, graven 
ze onder jou je graf vb. en knippen ze het touw door.  

 

Later pas: “oh, het is een mentaal probleem” → waar ze werken zijn ze de mindset aan 
het  veranderen 

 

Zij: Veel mensen denken dat ze advies geven, counselen, terwijl de organisatie eigenlijk 
gewoonweg mensen op hun gemak stelt. Maar dat is niet echt in relatie tot mental health. Het is 
belangrijk, maar niet voldoende.  
 

1.3 Info over CCVS 

CCVS is een onderzoekscentrum gebaseerd op de samenwerking tussen 3 Belgische Uniefs: 
VUB, KUL en UGent 

 

1.3.1 Doel 

Het psychosociale welzijn bevorderen van kinderen en adolescenten in kwetsbare situaties in 
Zuiderse landen.  

 

1.3.2 Geschiedenis 

In 2003 ontstond the Rachele Rehabilitation Centre met steun van de Belgische overheid. Voor 
slachtoffers van de LRA. Zij documenteerden heel wat waardevolle informatie over 
(ex)kindsoldaten in Noord-Uganda en hoe we hen moeten helpen.  

 

Om deze info niet kwijt te geraken wanneer dit centrum gesloten werd, °in september 2008 het 
Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS) met steun van de Belgische overheid.  

 

Ilse Derluyn is co-directeur van het CCVS 
 

1.3.3 Support Centre in Lira 

 De effecten van de 20j lange oorlog in Noord Uganda zijn nog steeds merkbaar 
 Enorm hoge psych stress en geestelijke gezondheidsproblemen 
 Enorm tekort aan psych ondersteuningscentra 
 Doel: langzaam aan de lokale capaciteit verhogen op vlak van mental health services 

 
CCVS-Uganda geeft zijn service aan meerdere gemeenschappen, scholen, gezondheidscentra, 
the mental health unit of Lira Regional Referral Hospital en Lira main prisons 
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2 MIGRATIE 

2.1 Definities (deel 1) 

Leren omgaan met versch in en wereld waarin we fundament = zijn. Confrontatie met die spannning 
zie je overal, in alle doelgroepen.  
Gebruik dit dus ook nr andere  doelgroepen toe.  
Context belangr o/gedr te begrijpen. Ook ons eigen gedr, eigen context. 
 
Def^s → bld over wereld. Migr = gepolitiseerd veld. Als pedagoog neutraal 

 

2.1.1 Vluchteling 

Vanuit juridisch persp: 
Net na WOII: Veel vluchtelingen → statuut/aanspraak/recht op land waar ze naartoe gevl zn. → “we 
moeten rechterl. Kader maken dat dit wél kan”  
 
→° Conventie van Genève (1951): “Een vluchteling = elk persoon die, uit gegronde vrees voor 
vervolging, zijn land verlaten heeft en dus de besch van dat land niet meer kan/wil inroepen. Hij/zij kan 
vervolgd worden omwille van zijn/haar ras, godsd/geloofsovertuiging, nationaliteit, politieke overtuiging 
of het behoren tot een welbepaalde sociale groep.”  → noemt dit politiek vluchteling, je moet kunnen 
bewijzen dat je daarom vluchtte 
 
Asielaanvrager: aanvraag om erkenning als vluchteling te krijgen en bijhorende rechten.  
Niet asielzoeker: klinkt raar 
 

2.1.2 Refugee (UNHCR) 

UNHCR: VN vluchtelingenorg 

 Forced migrant/ forced displacement 

 Vervolging, conflict, collect geweld, schendingen mensenrechten…  

 Gedwongen karakter: we kiezen niet om weg te gn 

 Kijken naar motieven:  

o gedwongen karakter? Hulp 

o vrijwillig? Dan zijn we terughoudend 

 

2.1.3 Internally displaced person (IDP) 

Binnen grenzen eigen land vluchten 

Let op! Internationale verdragen niet van toepassing 

Zouden onder besch eigen staat vallen 

Weinig besch, want internat bemoeienis^n 

 

2.1.4 Resettlement (hervestiging) 

Vluchtelingen in kamp die status toegekend krijgen als vluchteling en dan overgebracht w nr ander 

land 

Wij geven hun al die status dat ze die al hebben voor ze hier aankomen. (worden overgevlogen) 

Wij kiezen hier zélf wie we willen (migratiemanagement)  

Be: vrouw, pers m/bep, alleenstaande vrouw m/kdn. Dus we willen géén alleenst jonge man^n.  

Behoefte aan controle van wie binnen mag 

Maatschappelijk draagvlak voor moeders etc groter dan voor jonge mannen.  
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2.1.5 Relocation 

‘Verplaatsen’ (binnen Europa) v/asielaanvragers (Europese ‘solidariteit’) 

Turkije-deal: deal Europa-Turkijke 

Herverdelen van asielaanvragen (die nog def status van vluchteling kregen, nog in procedure) die zich 

in Europa bevinden over de Europese landen.  

 

Erkenningsgraad: 

 75% (Syrië+Eritrea) 

 Be: 10% NBMV 

 <20,03.2016 i/Gr (???) 

 

2.2 Cijfers (deel 1) 

2.2.1 Refugees/IDP’s 

Hoeveel op de wereld? 65,6 miljoen 

Grootste deel (2/3) vluchtelingen vlucht binnen grenzen eigen land 

Nu grootste #vluchtelingen zinds WOII 

 

51% = minderj (-18) → idee van de mannelijke 25j vluchtelingen geconstrueerd! 

75000 Niet begeleid: z ouders vertrokken/kwijtgeraakt… 

 

55% komt van: 

 Syrië 

 Afghanistan 

 Zuid-Soedan 

 

2.2.2 Wie vangt de vluchtelingen op? 

Continenten: 

 EU: 6% 

 AM: 12% 

 Az:  14% 

 Af:   29%  

 Midden-Oosten en Noord-Afrika: 39% 

“We worden overspoeld door vluchtelingen” → beangstigend 

Te nuanceren!!! 

 

Landen (84% opgevangen in):  

 Turk: 50/1000 = vluchteling 

 Pakistan 

 Libanon: 180/1000 

 Islamic Republic of Iran 

 Uganda  

 Ethiopië 

 

2.2.3 Cijfers aansielaanvragen België 

11 miljoen inwoners Be 

2015: 35 470 (in 2000 door conflict in Joegoslavië, Bosnië…: 42 691)  

BUURLANDEN 
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De zogenaamde “vluchtelingencrisis”. Politici beginnen bij 2003: “We stijgen alleen maar” NEEN. 

 

2016: 26 000 die asiel hebben aangevraagd. Achter die cijfers zitten meer mensen (ze telden aantal 

dosiers) NU tellen ze de mensen, niet meer de dossiers 

 

Herkomstlanden: 

 Afghanistan 

 Syrië 

 Irak 

 

2.2.3.1 One-minute-essay 

“We worden overspoeld door vluchtelingen” → vaak verwezen naar in media 

Let op! Asielaanvrager is niet hetz als vluchteling! 

 

Sommigen zeiden: onvold middelen → te nuanceren! 

Velen vinden dit beangstigend veel 

 

2.3 Definities (deel 2) 

2.3.1 Migrant 

Internationale def 

= Any person who stays outside their usual countru of residence for a year (UN) 

Migrant: vrijwillig 

Vluchteling: gedwongen 

 

°categorisering: “econ vluchtel”: armoede VS “polit vluchtel” 

 

2.3.2 Basis: redenen migratie 

Klassieke visie:  

 Conflicten, oorlog, complex political emergencies 

 Klimaat 

 Armoede 

 “Econ-polit” : naamgeving en perceptie 

PUSH factoren ^ (Factoren die hen wegduwen uit eigen land) 

 

Redenen waarom ze doortrekken veranderen: eerst veiligheid, dan vb. ondw… 

 

 “Econ-polit” : naamgeving en perceptie: wat is een goed genoege reden om te vluchten?  

o Oorlog? Vaak eens 

o Armoede? Vaak oneens: ‘Ja, maar…’ 

 

“Kan ik mij openstellen voor de Pool die wegging uit zijn land, omdat hij hier meer betaald wordt?” 

We zijn NIET neutraal; besef hoe je naar de dingen kijkt! 

 

2.3.3 “Andere” categorieën 

 Urban refugees 

 Hoogopgeleide migranten 
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 “Gastarbeiders” 

 

2.3.4 Migratietheorieën 

 Push – pull 

 Historisch-structurele theorieën 

 Migration systems theory 

 

Push – pull model: vaak in politieke discours en eigen denken 

 

Weggeduwd (armoede) – aangetrokken (daar werk) 

 

Vb; Opvang niet té goed doen, land niet te aantrekkelijk maken.  

       Sit in landen van herkomst aanpakken 

 TE SIMPLISTISCH 

 

2.3.4.1 LEE’S MODEL 

Er zijn #factoren (obstacles) die invl hebben: 

 Familiedruk 

 Misinformatie 

 Onmiddel jobopportuniteit 

 

 

 

2.3.4.2 Historisch-structurele theorien 

 

 Hist factoren (vb. kolonisatie: in Be veel Congolezen) 

 Struct factoren: 

o Kapitalisme 

o Econ ongelijkh 

o Struct nood aan ongeschoolde arbeiders 

o Aanbod van werk 
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o Ongeschoolde arbeiders 

Nu; Indische ICT’ers, Fillipijnse verplegers;  

Onze nood aan knelpuntberoepen, hooggeschoolde beroepen 

 

2.3.4.3 World Systems Theory 

 Historisch-structurele componenten en context 

 Push- en pullfactoren 

 Individuele keuzes 

 Intermediaire actoren? (vb. smokkelaar) 

 Contexten landen van transit/aankomst?  

 

2.3.4.4 Keuzeproces 

Verklaren wrm iem besluit ergens anders te wonen: 

 

 

 

Gemakkelijk groeoen op te delen 

Migratiemanagement: reduceren tot 1 of 2 factoren:  

 motief  

 gedwongen/vrijwillig 

 jgn vs volw 

 mensen met bep/mensen zonder bep 
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2.3.5 Reflectie 

Mensen in bepaald framework duwen, wrbij ze zich als slachtoffer moeten presenteren 

 

 Categorisering (a/cat^n bepaalde rechten toegekend dr beleid): + en + subcategorieën : 

we willen - mensen toelaten en + keuze in wie we toelaten 

 Toekennen van ‘rechten’ en ‘plichten’:  

o ‘deserving’ (verdienen goedh, gastvrijh) vs ‘undeserving’ (willen we niet) 

 Strategic categrosiation: fysisch e problemen ° medeleven: dan mag je wel blijven 

2.4  Cijfers (deel 2) 

2.4.1 Cijfers wereldwijd 
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Ongeveer 50/50 man – vrouw 

51% kdn 

“jonge mannen” → beeld nuanceren 

 

Duidelijk een stijgend aantal vrouwen:  

 

 Veel mannen achterblijven/sterven in conflicten 

 Emancipatie: vrouwen werken 

 Migratie wordt makkelijker 

 Leeftijdsversch: vrouwen worden ouder 

 

2.4.2 Cijfers België 

 “Migratie-achtergrond”: ongeveer 3 miljoen, ongeveer 1/3 

 Brussel: 90%? 

 Brugge: bijna niemand 

 Achtergronden worden toch wel diverses 

Migratie is iets dat er IS, je moét ermee leren omgaan.  

Aula: geen doorsnede van de realiteit: achtergrond divers, vrouwelijk 

 

2.5 Geschiedenis van migratie 

2.5.1 Wereldwijd en van alle tijden 

Migration had mattered through history, and continues to matter today
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There can be few people in either industrialised or less developed countries today who do not have 

personal experiences of migration and its effects; this universal experience has become the hallmark 

of the age of migration 

 

I/j eigen familiale gesch verbonden met migratie: zo kan je connectie zien met persoon die voor 

jou zit 

 

2.5.2 Historiek migratie België 

 Arbeidsmigr ’60-’70 (gastarbeiders: mijnen, staalindust) 

 Migratiestop ‘74 

 Asielaanvragers ’80-’90 (Balkanoorlogen) 

 Hervorming asielproced 2000 

 EU-beleid: grenzen wegdoen: vrij reizen waar je wil – gemeensch asielbeleid  

 Huidige instroom? (nu arbeidsmigr meer selectief, v/bep groepen) 

 Gezinshereniging 

 Toekomst: arbeidsmigr? 

 Bevoegdheiden gemeenschappen – federale overheid (Be niv kiest wie binnenmag, 

gemeensch regelt inburgeringsbeleid) 

 “Integratiebeleid” – “inburgeringsbeleid” 

 

2.5.3 Recente “trends” 

 Diversifiëring (superdiversiteit?) 

 Aandeel (alleenstaande) vrouwen 

 Elk land: oorsprong – transit – bestemming  

o Vroeger: duidelijk weg van daar en naar dit land. 

o Nu: door elkaar 

o #toekomen in Be ≈ #weggaan van Be  

 

 Migr wordt circulair → terugkeer-migr? (beleid) 

o Vroeger: migr definitief 

o Nu: wisselen: tijdel mobiliteits patronen 

o Inzet migrbeleid om hun te laten terugkeren draagt bij tot circ migr: ze blijven dan niet 

gewoon daar definitief. 

 

2.6 Het migratieproces 

2.6.1 De vlucht – migratieroutes 

 Eenvoudig; toelating in EU: illegale manieren  

 Tot 2015: groot opengrenzengebied in Europa, geen barrières 

 In 2015: enorme doortocht van OO-EU → WE-EU (vral de Balkanroute) 

 Balkanroute gesloten: weer fys grensposten, grote hekken 

 Tussen FR-BE hekken (Callais) 

 Mensen zitten vast: moeilijkere dingen doen om toch binnen te raken 

Impact van die doortocht op het welzijn is enorm: trauma 

 

Reader: Coureau (2002): Gaat over rodekruiscentrum in Callais → nr VK (oversteek is moeil) 

Traject: krottencentrum gerund door mensensmokkelaars. Kiezen prijzen van hun winkels, 

vluchtelingen afh… Staat blijft erin afwezig 
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Transitmig ≠ transnationalisme 

Transnationalisme = banden houden met versch landen 

 

2.6.2 Land van aankomst – Be 

 Procedures 

 Opvang 

 Ost 

 

2.6.2.1 Europese context 

 Wetgevend: Dublin, Schengen 

o Vrij verkeer van personen binnen Schengen zone 

o Akkoord van Dublin 

o Vrij kunnen bew van ene nr andere zone 

o Buitengrens Europa belangrijk: eens binnen Schengengebied mag je vrij reizen 

 Opvang: richtlijnen 

o Vb; In Dui mag je 1x asiel aanvragen. Zeggen ze nee? Dan mag je niet aanvraag 

doen in een ander land in de Schengenzone (vb Be): tegen het “asielshoppen”. 

o Men doet controle door vingerafdrukken 

o Eerste land waar je asielaanvr doet is verantw voor jou. Ze sturen je terug naar je 

land 

o Lange tijd: mensen terugsturen omwille van mensonwaardige opvang in Griekenland; 

nu terug hiermee begonnen 

 

2.6.2.2 Asielprocedure 

Conventie van Genève (1951) 

Kijken of je in aanmerking komt om “vluchteling” genoemd te worden 

 

1. Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) 

Kijken of Be verantw is: ja? Door naar volgende staat. Nee? Naar Griekenland/Duitsland 

2. Dublin-procedure 

3. Onderzoek (CGVS) + subsidiaire besch 

Gegrondheidsonderzoek CGVS (Commissariaat generaal Vluchtelingen staatlozen): 

4-6u interview: wat was hooft van die polit partij? Hoe lang ben je onderweg? … 

Inconsistenties in verhaal: afwijzen van aanvraag 

 

Nu ook sociale media bekijken: zegt men “broer overleden”, maar is actief op fb 

 

Zeggen ze JA? 

Erkenning als vluchteling: verblijfsvergunning van 5 jaar (w eventueel definitief: Be nationt aanvr), 

maar deze kan w ingetrokken als bleek dat je loog (fraude) of ernstige feiten pleegde 

 

Zeggen ze “miss”? 

Onderzoek: subsidiaire besch: Geen erkenning maar kunnen je ook niet terugsturen, omdat je 

een reëel risico loopt op ernstige schade bij terugkeer naar land van herkomst 

Ernstige schade: 

 Doodstraf/executie 

 Foltering/onmensel of verned behandeling/bestraffing 

 Ernstige bedreiging van leven/de pers van een burger agv willekeurig geweld  

Vb omdat Somalia geen overheid heeft 
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Tijdel statuut van 1 of 2 j en dat evalueren ze om de 1 of 2 j en dan kunnen ze het eventueel 

verlengen naar 5 j (en dan kan dit onbeperkte duur worden) 

 

 

Zeggen ze NEE? 

Alle procedures voorbij: uitgeprocedeerd 

Men verwacht dat binnen de 15d het Schengengebied verlaat 

 

4. Beroep (RVV) 

5. Raad van State 

 

Asielprocedure voor begeleide minderjarigen: Gezin vraagt asiel a/als gezin: kdn volgt proced oud^s 

Asielprocedure voor niet-begeleide minderjarigen (zoals volw, maar speciaal opgeleide interviewers, 

advocaat/hulpverlener, voogd) 

 

Sommige landen krijgen voorrang: 

 

 

2.6.2.3 Opvang van asielaanvragers 

Gesloten centrum 

 

Open Asielcentrum 

 

Lokaal opvanginitiatief 

 

Zolang de procedure loopt enkel recht op: 

 materiële ost: BED BAD BROOD OPVANG: uitgn van de basics (minimale ost) 

 Geen financiële ost (leefloon): 
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o vroeger wel (vanaf 1ste/2de fase proced) 

o Sinds 2000: pas bij statuut vluchteling 

Na 2,5 j wordt het moeilijk te verdragen 

 

Asiel aanvragen aan de DVZ → Open AC (moet er niet blijven, maar willen ze er niet wonen mogen 

ze GEEN ost meer vragen: verlies van dat recht) 

 

Fedasil: Federale Asiel: Be overheid die opvang asielaanvragers organiseert (beslist wie waar 

verblijft) 

 

Lokaal Opvanginitiat: huizen gekocht door het OCMW: waar mensen in procedure mogen verblijven 

Wel nog altijd bed bad brood 

 

Voorrang aan de hoge erkenningspercentages (Syrië) en de kwetsb profielen (med/fys probl, 

gezinnnen …) 

 

Tijdens procedure:  

 vroeger recht op werk 

 Drna: na 6 m recht op werk met arbeidskaart (deel geld afgeven voor asielcentrum) 

 Nu: Na 4 m recht op ^ 

 

Gesloten centrum (kleine groep: die via Zaventem): bedoeling dat je ontsnapt, procedure zeer 

snel : max 2 weken 

Erkenning: snel naar OCMW 

Erkenning: vliegtuig, naar land van herkomst 

 

Plaats waar je asiel aanvraagt bepaalt in welk soort asielcentrum je beland 

 

Open centrum: druk op partnerrelatie 

 

Vb: Het klein kasteeltje 

Heel groot asielcentrum: 800 beowners 

Probeert ≠ groepen apart te steken, want veel (seksueel) geweld in die institutie 

Controle van personeel 

 

2.6.2.4 “Afdelingen” 

 Alleenstaande mannen 

 Alleenst vrouwen 

 Gezinnen 

 NBMAsielaanvragers 

 

2.6.2.5 Taakverdeling 

 Sociaal assistent 

 Begeleider dagelijks leven (tussenkomenin conflicten) 

 Centrale dnst^n: 

o Sociaal-cult dienst 

o Techn dnst 

o Economaat (wcpapier, douchegel) 

o Coördinatie 

o Onthaal 
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o Med dnst 

 

2.6.2.6 Materiële opvang 

 Bed-bad-brood 

 Zakgeld ruim 7 euro per week 

 Maaltijdscheques (zelf koken, geeft wat meer controle over leven)/centrale keuken (eten wat 

keuken maakt) 

 

2.6.2.7 Andere mogelijke procedures 

 Gezinshereniging 

o Procedures stds strenger: steeds minder mensen familiebanden mogen binnen 

o Vb: Je 2 kdn: 15j en 19j = enkel minderj kind mag binnen + DNA test! 

o °frustratie: veel mensen alleen, met familie in andere landen 

 Econ migr 

 Studie 

 Slachtoffer van mensenhandel 

o ’90 was Be enorm tegen d emensenhandel 

o Procedure: contact met mensenhandelaar verbreken en info over hem vrijgeven 

o Als je die nooit zag, gans afgesloten was dan is er weinig kans dat je documenten 

kreeg 

 Beschermingsproced NBBuitenlandseMinderjarigen 

 Regularisatie 

 

Foto Maximiliaanpark: Ontmenselijking van populatiegroep 

Transitmigranten: men zegt dat ze bedoeling hebben om door te reizen naar UK 

We voelen ons niet verantw om het te ost, op te volgen 

“Mensen, mensen, dit zijn wel illegalen” → we zien mensen zonder papieren niet meer als mens gwn 

omdat ze geen burger meer zijn 

 

°Disc: Aanzuigeffect aan gekoppeld 

Vanuit mensenrechtenpersp: ook gwne mensen, ook recht op mensw bestn 

 

Als hulpverlener denk je vanuit een mensenrechtenpersp, maar je werkt in een omg met een 

migratiebeleid dat een politiek, jurid persp heeft. Dus wat je vind dat je moet doen staat 

tegenover wat je kan of mag doen. 

 

2.6.2.8 Regularisatie 

“Het in orde stellen met de wet” 

Aanvraag indienen tot documenten: mensen die “geïntegr” zijn en daarom vragen om doc te krijgen 

 

 Criteria: 

o Een (uitgeproced) asielz die door toedoen van de administratieve overheden 

(DVZ/CGVS) zeer lang op een beslissing heeft moeten wachten 

o Onverwijderbaar zijn: dit is van toep voor mensen die door omstandigh buiten hun wil 

om niet kunnen terugkeren naar l/v/h 

 Med redenen (ziekte die in thuisland niet kan worden behandeld) 

 

Aanvraag indienen: 250 euro betalen. Maar 6 à 7 % wordt erkend. Meeste aanvragen afgewezen.  
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2.6.2.9 En nadien? 

 Erkende vluchtelingen/defin verblijf: 

o Recht op werk 

o OCMW-leefloon 

o Woonsit 

o Inburgering 

o Ondw 

o Gezinshereniging 

o Nationaliteit 

o Soc rechten 

o … 

 

 Niet-erkend:  

o Zonder documenten = repratiëring (terugkeer naar l/v/h: gedwongen/vrijwillig) 

 

Let op! Het woord “Illegalen” NIET gebruiken op het examen! Dit is zoals spreken over 

“Gehandicapten” ipv “Personen met een bep” 

 

2.7 Zonder geldige documenten 

 Definitie: zonder papieren/documenten, illegaal, in precair verblijf 

 Redenen: 

o Procedure verworpen/verlopen (maar gebleven) 

o Geen procedure 

 

2.7.1 Cijfergegevens 

Niet zo zeker over: 

 

 Wereldwijd: 10 – 15 % van alle migranten (20 – 30 miljoen)  undocumented (UN, 2009) 

 US: 1.8 million undocumented children; 3.1million children US-citizen by birth, but in families 

with undocumented head/spouse (Current Population Survey, March 2005) 

 Canada: 19% of population = migrant; 200 000 undocumented? 

 Europe: 60 million migrants – 8 million undcoumented migrants (Lancet, 2007) 

 

Precaire situatie in wettelijke toegang tot: 

 Werk en inkomen:  

o Niet aanwezig.  

o Je kan in het zwart werken:  

▪ Weinig rechten 

▪ Toegang tot werk en inkomen beperkt 

▪ Uitbuiting 

 Armoede! 

 Huisvesting: 

o Beperkt: veel  verhuizen bij familieleden 

o Maakt werk vinden moeilijker 

o Bemoielijkt med zorg 

 Onderwijs en opleiding:  

o Onderwijs: plicht 

Ongeveer dez rechten als Belg behalve 

federaal stemrecht en bepaalde beroepen 
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o Maar van huis naar huis moeten verhuizen: maakt dit moeil 

o Scholen doen veel inspanningen hiervoor 

 Vrije tijd en sociaal netwerk:  

o Bang voor de politie 

o Enkel familieleden, eigen nation 

 Gezondheidszorg:  

o Enkel recht op dringende med hulpverlening 

▪ Vb preventieve tandzorg, prenatale screenings → recht niet: OCMW betaalt 

dit terug 

o Moet wachten tot het héél erg is 

o Nu ook: dringende psychiatrische zorg 

▪ Vb Suicidepogingen, psychoses 

 

Verschillende levensdomeinen beïnvloeden elkaar, geen documenten: beïnvloed je hele leven: 

 

 

2.8 Terugkeer 

Pre-Migratie Fase → Overschrijding staatsgrenzen → Post-Migratie Fase 

   → Terugkeer Fase 

 Focus van West Europees restrictief asielbeleid  

 Attributie van positieve effecten 

o UNHCR: Return as the durable solution of choice for the largest number of refugees 

o the most ‘natural’ thing to do 

o draagt bij tot ontwikkeling 

o  

2.8.1 Terugkeermigratie: terminologie 

 Terugkeer: ‘the movement of emigrants back to their homeland to resettle’ (Gmelch, 1980) 

o Nuanceringen 

o Geen definitief einde van de migratie 

o Geen eenvoudige, natuurlijke ‘thuis’komst (voor veel mensen is het een nieuwe migr 

en nieuw integratieproces) 

 Durable solution - duurzame terugkeer? 

o Betekenisloos – buzzwoord 

o Beleidsperspectief = afwezigheid van re-emigratie 

o Objectieve criteria of subjectieve beleving? 

o Meetbaar? 

We willen dat mensen terugkeren en hopen dat ze daar blijven: is dat duurzaam? We kijken 

niet naar hun subject beleving 

Documenten

Gezondheid

Huisvesting
Arbeid –
inkomen

Sociaal 
netwerk



 
  PAGINA 

25/115 

L/v/h 

Hoe kan je dat budget besteden 

Vb OCMW of Asielcentrum: 

“Er is ook proced vrijwill terugkeer” 

 

 Vrijwillige terugkeer  vs.  Gedwongen repatriëring 

              ↓ ‘kiezen” hiervoor 

 Zelfstandige  vs.  Ondersteunde vrijwillige terugkeer 

o Organisatorische, financiële en eventueel re-integratie ondersteuning 

 

 “Vrijwillige” terugkeer? (Morrison, 2000) 

o vrije keuze (terugkeer of integratie in gastland) 

o keuze tussen terugkeer of blijven met het risico later gedwongen uitgewezen te 

worden 

o afwezigheid van dwang: vluchteling ondergaat de uitwijzing zonder protest 

Echte vrije keuze vs. mensen die illegaal zijn en geen andere keuze hebben omwille van de risico 

omsth^n 

Wanneer ze het gevoel hebben: ik koos er voor, dan is de thuiskomst iets positiever 

 

2.8.2 Ondersteunde vrijwillige terugkeer (AVR) 

 UNHCR – IOM – NGO’s 

 Stijgend aantal mensen keren terug met ondersteuning 

 Uiteenlopende programma’s: grote verschillen in organisator, visie, doelgroep, criteria, focus, 

ondersteuning, budget etc. 

 Belgische context: Return and Emigration of Asylum-seekers ex Belgium (REAB): 

o Piramide: vliegtuigticket > + premie > + re-integratieondersteuning 

Basis: vliegtuigticket en eventueel premie/re-integratieost^g 

Als mensen kwetsbaar zijn, dan krijgen ze meer, alsook wnnr ze snel weggaan 
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2.8.3 Begeleiding asielzoekers/mensen zonder papieren in Be 

 Psycho-sociale ondersteuning: vrijwillige terugkeer bespreekbaar maken  

o Dubbele rol – schending van vertrouwen 

o Terughoudendheid sociaal werkers (perspectief migrant – realiteit?) 

o Beperkte kennis land van herkomst 

o Bespreekbaar maken omdat je moet en omdat het moeilijk is hier te leven zonder 

documenten 

 Informeren → van bij het begin – niet op einde 

o Zo miss gevoel meer controle te hebben over hun traject 

 Vorming: toekomstoriëntering – begeleiding om op basis van objectieve informatie een 

verantwoorde keuze te maken 

 Aanzet tot nadenken, doorverwijzen voor uitwerken terugkeerproject 

 

 

2.8.4 Repratriëring 

 Twee types detentiecentra (=gesloten centra) 

o 1 transitcentrum (asielaanvragers aan de grens) 

o 4 repatriëringscentra (afgewezen asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf in 

afwachting van repatriëring) – onderscheid mannen/vrouwen 

o gesloten centrum gezinnen! 

 Terugkeerwoningen (gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen)  

o Veel mensen gingen er weg (dat mag) 

o Nu terug gesloten centra “voor gezinnen” → komt al veel kritiek op 

 Open terugkeerplaatsen (30  dagen) 

 

Be al meermaals veroordeeld om kdn op te sluiten in gesloten centra 

 

2.8.5 Onderzoek (Lietaert et al., 2015) 

 Perspectief mensen in detentie op terugkeer? 

 31 migranten – 4 van de 5 gesloten centra 

 Terugkeer = ondenkbaar 

 Overtuiging: onmogelijkheid terugkeer – geloof in/hoop op vrijlating 

 Wel:  

o shock arrestatie en detentie 

o Gevoel van onrechtvaardigheid 

o ‘No way back’  

o shock ‘deportability’ 

o verbondenheid met België benadrukken 

“Ik wil niet terug, ik hoor hier thuis” 

Ruimte om na te denken om terug te keren is zéér klein 

Niet van opvang, ost, geld… NIETS 
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3 EEN PEDAGOGISCH PERSP OP VLUCHTELINGENKDN 

3.1 Het emot welzijn van vluchtelingenkdn: bepalende factoren 

3.1.1 Vluchteling 

3.1.1.1 Verliezen 

Verliest heel veel: familie, klimaat, taal eten… 

Rouwproces:  

 Depressie gelinkt a/verlies 

 Plaats geven aan wat verloren is 

 Vaak wat je mist verheerlijken 

 Vaak huidige SL verfoeilijken 

Zeggen: je hebt dat er nu toch bij? Nieuwe dingen zijn GEEN compensatie voor oude dingen. Dat 

doet er niet toe. Niét proberen dat gat op te vullen.  

Proberen plaats te vinden voor die vele gaten kan heel lang duren 

 

Nog in asielproced = overlevingsmodus 

Pas bij erkenning begint rouwproces 

 

Vaak migratie om hun kinderen beter leven te schenken in de hoop dat zij veel beter leven hebben, 

heel veel verwachtingen naar die kdn toe, veel beladingen 

 

3.1.1.2 Moeilijke ervaringen 

Vaak denken we bij moeilijke ervaringen aan l/v/h maar ook in gastland heel zwaar 

Ook in transitie (soms erger dan voor ze vertrokken waren) 

Discriminatie, racisme, seksueel geweld… 

 

In gastland: ervaring van opluchting: “nu begint het betere leven” maar toch zware teleurstellingen 

 

Type 1 – Tyoe 2 trauma 

Type 2 is het geval bij een herhaalde gebeurtenis, vb. Incest (grote impact) 

 

Bij vluchtelingen: niet hetzelfde soort trauma, andere traumas, zwaardere impact 

 

Voor – tijdens – na vlucht 

Gevoelens van: 

 Controleverlies 

o Hoe terug controle over leven? 

o In Be blijft dit controleverl → toch zoeken nr terug contr hebben 

 Machteloosheid 

 Ontwrichting: vanzelfsprekende en vooronderstellingen niet meer geldig 

 Geschokt vertrouwen: 

o In zichzelf 

o In andere mensen 

o In zekerheid van het dagel bestn 

o Besef van de eigen kwetsbh en onveiligh 

 

Niet alle vluchtelingen zijn getraumatiseerd, wel allemaal moeil ervaringen 
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Gem relat hoog 

NBMV meer risico op trauma 

 

3.1.1.3 Dagelijkse stressoren 

Evengrote stress in gastland als in l/v/h 

Materiële stressoren: geen kledij/€ 

Sociale stressoren: klein soc netw, racisme en discriminatie 

 

Uit alle oonderzoeken blijkt soc steun belangr besch factor 

Vluchtelingen: niet evident nieuw soc netw, zelfs hooggeschoolden 

Maar ze hebben dit écht nodig 

 

Vanuit stressor vertrekken 

Ost hierin nieuw netw: buddywerking vb 

 

We krijgen als ost^r heel wat handvaten om hen te helpen 

 

Opzet onderzoek: 

Onderzoeksgroep: 103 NBM  

Follow-up eerste 18 maanden in België  

3 x vragenlijsten en interview voll groep 

5 x extra diepte-interview subgroep 12 Afghaanse jongeren 

 

 

Ervaringen van discriminatie: 
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Nog veel meer in         Meer contact met de SL 

 beschermende context 

Dan wss nog heel zoekende 

 

 

 

Jgn die 3x dez lijst invulden 

Perceptie, maar toch 1/3 gevoel van discriminatie en vooroordelen tegenover hun 

 

Sociale stressoren:  

 

 

 

Moeilijkheden vrienden niet opmerkzaam 

Wel gebrek aan sociale steun… is net zo belangrijk! 
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Integratie Assimilatie

MarginalisatieSeparatie

Materiële stressoren: 

 

 

 

3.1.1.4 Acculturatie en integratie 

Zeker taalgeg geeft enorme stress 

Nieuwe SL leren kennen vraagt enorm veel energie; minder energie voor andere dingen 

 

Evenwicht w & n gehanteerd in gastland – w & n die ze nu zien 

Contact tussen 2 andere culturen 

Dat proces is acculturatie 

 

J. Berry: 4 acculturatiestrategieën (klinkt alsof men kiest) 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  +         Cultuurbehoud                   - 

• SL tegen separ. Dat w steeds sterker 

(dls dr terrorisme) 

• Als hulpverlener bang soms 

• Meeste vluchtelingen: mom^n.  

• Cfr. Rouwproces, racisme 

• Hoe en op welke manier aspecten 

van het land behouden?  

• rouwproces, racisme  

• Vaak tijdelijk 

 

  
+

  
  
  
  

C
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- 

• Strategie bij jonge kdn (-10) 

• Snel gedr v/klasgenoten overnem 

• Oude taal en herinneringen vergeten 

• Problem als ze ouder w: bij identiteitsontw 

• Ook zo bij adoptiekdn 

• Vanuit psych oogpunt is integr 

beste strategie 

• Hoe en op welke manier 

aspecten land behouden?  

 

 

• Ik hoor nergens bij 

• Heel problem sit 
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Cirkel: geen grenzen: 

 Je kan + of – 1 vd 4 strat hebben, continuüm 

 Mensen shiften daartussen, fluctuatie 

 

We zeggen dus snel: nieuwkomers moeten zich integreren! SL bedoelt daarmee: assimilatie 

We storen ons aan andere taal, aan hoofddoek… 

 

3.1.1.5 Discriminatie en marginalisatie 

3.1.1.6 Sociaal-econ status 

Vaak heel lage econ sit leven: armoedesit 

 

3.1.1.7 Onzeker toekomstpersp 

Wachten op een doc: wat gaat er met mij gebeuren? 

 

3.1.1.8 Aspiraties en bezorgdheid 

Aspiraties: heel veel verwachtingen, maar ook heel veel bezorgdheid 

Dubbel: ze zijn hjer wel, maar heel veel zorgen, schuldgevoel, druk (je moet geld sturen), 

machteloosheid… t.a.v. LVH 

 

  

3.1.2 Kind 

3.1.2.1 Ontwikkelingstaken 

3.1.2.2 Gewijzigde gezinsrelaties 

Als ouder veel minder ouder: regels asielcentrum 

Als ouder niet altijd in staat k te besch tegen moeil ervaringen 

 

3.1.2.3 Parentificatie 

Vaak omkering gezinsrel: parentificatie 

Niet per def slecht, ALS: 

 Kdn ruimte hebben om te spelen 

 Kdn erkenning krijgen voor opnemen ouderrol 

 

Parentificatie gebeurt bij iedereen wel eens, mr hier uitvergroot 

Moeil ervaringen die gezin als geheel heeft meegemaakt, ouders zélf emot probl, problemen met 

ouderrol 

 

3.1.2.4 Trauma-communicatie 

Vaak moeilijkheden met gezinspatroon 

Kiezen niet te spreken over dat iem die vermist is wss dood is 

Traumapatroon: doodgezwegen of net teveel over gesproken 

 

Patronen worden intergener doorgeg 

He te maken met trauma comm 

 

Kdn he behoefte te spreken hierover, ouds weigeren dit 
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3.1.2.5 Veiligheid ouder-kindrelatie 

Zeer protectief 

Zeer beschermend tegenover andere stressoren 

Patronen van trauma worden herhaald (geweld, misbruik…) 

 

3.1.3 Niet-begeleid 

3.1.3.1 Zonder ouders 

Zonder ouders in vreemd land 

 

Z ouders ≠ geen connectie m/ouders 

Band met ouders is altijd onverbrekelijk, al zijn ze er fys niet 

 

3.1.3.2 Mandaat 

Is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende 

verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever 

blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief 

de verantwoordelijkheid. 

 

3.1.3.3 Geheim 

Soms gecreëerde verwachtingen voor zichzelf vanuit context 

Hele hoop verwachtingen in contrast met realiteit 

 

Aspecten: Met dit verhaal + kans op asielproced 

Leven met geheim is heel zwaar 

 

3.1.3.4 Loyaliteit 

Je merkt als hulpverlener dat sommige zaken niet kloppen, maar beter die loyaliteit niet doorbreken 

Als je het dan ontdekt, w hulpverlener kwaad: “waarom lieg je al jaren” 

MAAR gaat niet over jou als hulpverlener, gaat over die loyaliteit 

Bekijk het vanop afstand 

 

3.1.3.5 Breuken in soc weefsel 

Groepen tov elkaar gezet 

Mensen sterven in oorlog 

Ook bij de doortocht verliest men mensen 

 

3.1.3.6 Minder soc steun 

Geen steun van ouders, helemaal alleen beslissen over levensbelangr zaken 

 

3.1.3.7 Racisme en discriminatie 

3.1.3.8 Soc exclusie/SES 
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3.2 Een juridisch persp op NBMVluchtelingen 

3.2.1 Terminologie en definities 

 Terminologie:  

o AMA’s 

o NBBM 

 NBMV: “Elke onderdaan van een staat, die niet behoort tot de E.E.R. die de leeftijd van 18 

jaar nog niet bereikt heeft en die het Belgisch grondgebied binnenkomt of er verblijft zonder 

dat de vader, de moeder, de wettelijke voogd of de echtgeno(o)t(e) hem/haar vergezelt” 

(DVZ/CGVS) 

 ~ niet-begeleid; minderjarig; “buitenlands” 

Liever soreken over Niet Begeleide Minderjarige 

 

Vb: Een gast die met zijn oma naar Be komt is een NBMV.  

 

Overheid scheidt minderjarigen van meerderjarigen door tripple test (botscan, polsen…) 

Tripple test: Drieledige diagnostiek, bestaande uit lichamelijk onderzoek, beeldvormende diagnostiek 

en cytologisch onderzoek (=celonderz). 

Botscan: Enorme foutenmarge, betwijfelt of andere omg^s/ genetische context wel te vgl is met ons 

 

Test als heel onrechtvaardig aangevoeld, zeker als je ten onrechte je steun mist 

 

Lijkt makkelijk af te bakenen, maar daarbinnen veel diversiteit: gender, opleidingsniveau… 

Vanuit jurid persp: “homogene gr”, realiteit: “heterogene groep”!!! 

 

3.2.2 Verblijfsdocumenten 

BASIS: IVRK  

recht op documenten – recht op opvang 

Soorten documenten: 

 Asielprocedure 

 Subsidiaire bescherming 

 Specifieke procedure voor NBMV 

 Slachtoffers mensenhandel 

 Regularisatie 

 Andere 

 

Documenten en opvang tot 18e verj 

Asielproced aanvragen als individu 

 

3.2.3 Procedure: ‘NBM’ 

 Zoeken naar duurzame oplossing: 

o Hereniging 

o Terugkeer 

o Verblijf in België 

 Voorwaarde: paspoort! 

 Fasen 

 Minimum drie jaar 

Zijn er nog ouders in LVH en kunnen we k naar hun terugsturen? 
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Recht op hereniging met ouders, 

Recht op particip: willen ze dit wel? Geen oog voor vanuit overheid 

 

Geen ouders: terugkeer naar opvang eigen land mog? 

Geen opvang: document: blijven. 18e Verj; documenten stoppen 

Alles stopt op die verj 

 

3.2.4 18 jaar: Wat nu? 

 Zonder documenten 

 Terugkeer 

 Repatriëring 

 Ander land? 

 

3.2.5 Voogdij 

 1 mei 2004 

 Dienst Voogdij 

 Vrijwilligers – zelfstandigen – werknemers   

 Taken  

 Beroepsgeheim  

 Verhouding tot centra, pleegouders,… 

 

Voogd toegewezen: minderjarigen mog gn contract afsluiten 

^ gaat mee naar asielinterview, inschrijven op school, jongere aanhalen bij versch trajecten 

 

Jongere in huis nemen IS VERBODEN 

Wel ze vertegenwoordigen 

 

3.2.6 Traject en opvang 
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Dienst voogdij verantwoordelijk voor eerste opvang 

Ze opvangen in crisisopvang:  

 2 grote centra, beheert door FEDASIL 

 2-4 weken blijven 

 1e orientatie: kijken naar specif noden/kwetsbh 

Geen specif noden →  AC → LOI 

Grootste gr NBM 1st i/AC en dan eventueel i/LOI. 

 

Alleen wonen als 16jarige 

Gemeenschappen: alles over jeugdzorg 

 

Categoriaal: 15-40 jgn, voor NBM 

Regulier: beperking.. 

Pleegzorg: als kwetsb profiel: meisjes, -14 

 

NBM i/iets apart zetten, niet zoals bijz jeugdzorg, iets aparts maken 

Federale sector lagere kwalit i/vgl met bijz jeugdzorg 

 

We ° apart syst waarvoor de kwaliteit lager maken (??) 

Allemaal in het zelfde syst steken (??) 

Onze “eigen” kdn: vanuit nodenpersp 

NBM: doen we dat niet: homogeniteit, ze bekijken als 1 groep 

Merken dat die homogeniteit niet altijd lukt en we halen er de kwetsbare uit, maar “kwetsbaar” 

bepalen we adhv leeftijd en geslacht (biol kenm) 

Men maakt bijkomende categorieën binnen doelgroep van minderjarigen. Het is niet omdat je 17 bent 

of 19 bent dat je minder kwetsbaar bent dan een 14jarige!!! 

 

Om extra groep zorg toe te kennen/te ontnemen, we kijken niet naar hun noden, enkel naar 

objectieve, biologische criteria 

 

3.2.7 Onderwijs 

 Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers 

 Doorstroming naar reguliere onderwijs 

 Vervolgschoolcoaches 

o Ongeveer zorglk^n die traject na OKAN ost^n (zowel lln als lk) 

o Nu: nog niet zo op punt 

 18 jaar? – inburgering  

 

OKAN: 1 schooljaar voornamelijk NL te krijgen 

Van OKAN naar reguliere ondw = moeilijk. Velen komen terecht in BSO door belang aan talenkennis 

in ons ondw 

 

1 van de enige landen die ondw toelaten voor jongeren zonder documenten 

Vertrekken vanuit dat taalaspect en niet vanuit “documenten” 

 

Brussel:  

OKAN: Ned school 

Classe Passerelle: Fr^e school 
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3.3 Het emot welzijn 

3.3.1 Verschillende aspecten 

 Fysiek welbevinden 

 Psychisch welbevinden 

 Sociaal welbevinden 

 Dagelijkse leefcontext 

 

3.3.2 Prevalentie emotion problemen 

 

 

 

Als we kijken naar de prevalentie van emotionele en gedragsproblemen bij NBBM in vgl met minderj 

vluchtelingen die in Vl blijven (me ouders) → hoge percentages bij NBBM 

Vooral internaliserende problemen: 

 45% van de NBBM heeft ernstige tot heel ernstige symptomen van angst 

 46,8 heeft depressiesymptomen terwijl zij met ouders “maar” 15% he 

 58,1% van de jgn heeft ernstige tot heel ernstige PTSS symptomen 

 

De jongeren scoren echter ook hoog op externaliserende problemen! 
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Versch domeinen hangen aan elkaar samen, dus dat vraagt om netwerking en samenwerking 

 

3.3.3 Angst, depressie en PTSS 

 

 

 

PTSS: heel veel kritiek op de DSM 

 Door de Westerlingen ingevoerd 

 Uitgevonden na de Vietnamoorlog 

 Symptomen: 

o Intrusie 

o Hyper-alertheid 

o Vermijding: scoren ze heel hoog op: “ik wil daar niet meer aan denken” 

▪ Interessant, omdat dat zegt hoe wij in het Westen ernaar kijken: dit verwerken, 

we mogen dat niet vermijden 

▪ Als je niet over iets wilt praten = “problem uiting van omgaan met trauma’s” 

▪ MAAR het niet willen denken aan nare ervaringen is net een normale manier 

v/coping, die wij ook doen!!! 

▪ Vermijdende in veel situaties een goede manier van zelfbesch. Vluchtelingen 

heel lang in onstabiele situaties, in overlevingsmodus 

▪ Dit is niet per se negatief, proberen dit te begrijpen en luisteren wrm ze dit 

doen 

▪ DWING MENSEN NIET om hierover te praten ! 

 Het wordt echter problematisch als er combinatie is van de drie symptomen 
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Hoe gaan wij als ind hulpverlener om met onze cliënt? Die dagelijkse interventies: dagelijkse 

stressoren verminderen. We kunnen als hulpverlener heel veel doen, politiek gezien niet, maar wel 

aan die cluster van die dagel stressoren.  

 

3.3.3.1 Mogelijke leeftijdsspecifieke reacties 

 

 Traumatisch spel 

 (Angst)dromen 

 Rusteloosheid 

 Concentratieproblemen 

 Slaapproblemen 

 Symptomen van angst 

 Vermijdingsgedrag 

 Zindelijkheidsproblemen 

 Continu aandacht vragen 

 Terugtrekgedrag 

 Verzet, boosheid 

 Hechtingsproblemen 

 Eetstoornissen 

 Gebrek aan impulscontrole 

 Anti-sociaal gedrag 

Een verandering is de belangrijkste indicator 

 

3.3.3.2 Psychiatrische problemen 

 Psychotische stoornissen 

 Schizofrenie 

 Middelenmisbruik – verslaving (alcohol, drugs, medicatie, gokken,…) 

 Complex PTSD 

 Depressie  

 Veralgemeende angststoornissen 

 Automutilatie 

 Suïcide 

 Agressie naar anderen toe 

 Persoonlijkheidsstoornissen 

 … 
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3.3.3.3 Continuüm van mogelijke reacties 

 

 

De meeste van de symptomen zijn normale reacties op een abnormale sit 

Normaal dat als je naar een ander land gaat je je periode echt verdrietig bent 

 

Mensen tonen veel sterkte: leg hen uit dat hun gevoelens heel normale reacties zn gezien de sit 

Kan hen geruststellen 

 

Veel vluchtelingen doen dat goed: range normale reacties, maar ervaren tegel veel lijden 

Kunnen ’s avonds in bed wenen, nachtmerries hebben en echt veel lijden 

Het is niet omdat iemand goed functioneert dat die tegelijkertijd ook niet kan lijden. Die twee 

staan naast elkaar! 

 

3.3.4 Kritiek op deze concepten 

Veel kritiek op onderz naar prevalentie van emotioneel lijden, omdat men vindt dat zij net veel 

veerkracht hebben en competentie. Dit houdt echter 2 risico’s in: 

 Die shift is wel dat we het lijden misschien niet meer gaan zien.  

 Beleidsmakers kunnen dan denken van kijk, die mensen doen het wel goed 

Daarom beide: naast veerkracht en competentie kan er wel veel lijden zijn. Die twee kunnen naadt 

elkaar bestaan.  

 

Kritiek: 

 Focus op trauma voor de vlucht 

 Pathologische kijk vs normale reacties op abnormale sit 

 Risico vs protectieve factoren 

 Niet per se negatieve symptomen, kunnen ook protectief zijn (zie ptts) 

 Westers georiënteerde symptomen: cross-culturele validiteit? Wordt dit overal ongeveer 

hetzelfde gezien, onwelzijn? 

 Individualistische kijk 

 

Vb de geest van die persoon zorgt ervoor dat ik flashbacks krijg 

Soms vind je dat normaal, maar hier zien we dat als psychose: “je hebt waanideeën, dat klopt 

helemaal niet” 

Het is belangrijk aan de mensen te vragen wat die symptomen voor hun betekenen! 

 

3.3.5 Gwne kdn… 

 Posttraumatische symptomatologie hangt niet noodzakelijk samen met  klinisch 

disfunctioneren 

 Niet alle problemen problematisch  

 Veerkracht & adaptieve ontwikkelingstrajecten 
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3.3.6 …in ongewone situaties 

Migreren is geen gwne sit, migreren zonder uw ouders al zeker niet. Voor de meeste vluchtelingen is 

migratie grootste impact op emot welzijn 

 

3.3.6.1 Protectieve factoren 

 School: 

o Je hebt iets te doen 

o Gewoon gewoon zijn, zoals alle kdn van je leeftijd. De kans met andere kinderen te 

kunnen ageren 

o Bouwen aan een toekomst, zingeving krijgen in uw leven 

 Sociaal netwerk hebben 

 

Het gebrek aan documenten is echt moeilijk 

Het gebrek/gemis aan ouders 

Afwezigheid van ouders cruciaal moment 

 

Het is niet zo dat omdat mensen er niet over praten dat ze die pijn niet voelen 

Hou rekening met die vermijdende coping: 

 “Heel veel NBBM missen hun moeder, ik weet niet of dat voor jou zo is, maar ik zou niet 

verwonderd zijn als jij dat ook meemaakt” 

o Indirecte vraag: “ik weet niet of dat voor jou zo is” 

 En het onmiddellijk terugnemen: “maar enfin, het is dus bij veel mensen zo” 

 Wacht even: ruimte geven en kijk of ze erover willen praten 

 Zeggen ze: “bwa miss wel beke, maar eig ni zo” 

o Ze willen er niet over praten! 

Openingen creeren die niét bedreigend zijn, dingen bespreekbaar maken maar toch de ruimte 

geven om het niet bespreekbaar te houden wnnr men dit niet wilt 

 

“Het is toch belangrijk dat je daarover praat”, duw mensen niet in die dingen. Push hen niet. Mensen 

weten zelf goed genoeg wat ze op een gegeven moment aankunnen (dat is niet altijd zo, maar vaak 

wel) 

Niet altijd simpel om dat verdriet bij mensen te zien, veel SW bang erover te beginnen omdat ze dan 

zelf verdrietig gaan zijn 

 

3.4 Psychosociale ondersteuning 

3.4.1 Ondersteuning 

 

 Bed – bad – brood: bare life vs full life (Agamben)  (dagelijkse stressoren…) 

 Informatie (juridisch en andere) 

 Minderjarigen: onderwijs 

 Psychosociale hulpverlening 

 

Bare life: minimaal leven dat je kunt hebben, de basics 

Full life: volledig leven uit kunnen bouwen 

Bij vluchtelingen beginnen we vaak te denken in context van bare life 
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3.4.2 Pijlers psychosoc begeleiding 

 Stabiele context – voorspelbaarheid/controle 

 Ruimte maken voor het migratieverhaal (inclusief socio-politieke context) (maar ook: 

silencing) 

 Uitbouw sociaal netwerk – contextgerichte interventies (relationele benadering) 

 Cultuursensitieve begeleiding 

 Vaardigheden  

 

Controle teruggeven is zoeken naar stabiliteit in de context 

 

Ook respect voor die silencing: dat mensen er niet over willen praten 

 

Geweld door de regering: minder iemand om kwaad op te zijn.  

Zelf als hulpverlener kan je niet neutraal zijn:  

 “Ik vind het niet normaal  dat ze je nog altijd niet geholpen hebben met je documenten” 

 

3.4.3 Theoretische kaders 

 Balkmetafoor 

 Veerkrachthuis  

 

3.4.4 Balkmetafoor  

 Balk= draagkracht 

 Noot= kwetsbaarheid 

 Blokken= stressoren  

 Barst= symptomen  

 Stutbalken= ondersteuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 manieren om te kijken: 

1: draagkracht als een balk, kan soms barst in zijn, op die draagkracht is er draaglast 

Er zijn ook steunbalken: factoren op individueel niveau, meso en macro niveau 

 

 

 

Ost 

Draaglast en stressoren 

Draagkracht 

Barsten: symptomen 

Micro 
Macro 

Meso 
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Als hulpverlener focussen we vaak op die stressoren, op die draaglast 

Proberen de blokke, weg te nemen, maar daar kan je als hulpverlener niet veel aan doen 

Je kan die trauma’s niet wegnemen, het gemis aan familie… 

 

Onze interventies leiden tot niets: we voelen ons machteloos → burnout 

 

Daarom: focus op steunbalken: hoe kunnen we iemand sterker maken? Hoe ben je beter in staat die 

blokken te dragen?  

Vb door taal te leren, sociaal vaardig te worden…  

Hoe protectieve factoren verbeteren?  

 

3.4.5 Psychosoc begeleiding 

CENTRAAL: 

NADRUK OP PROTECTIEVE FACTOREN  

WANT: 

 Effectiever – zinvoller 

  Zelfzorg! 

 

3.4.6 Veerkrachthuis 

GEDRAGENHEID

ZINGEVING

VAARDIG

HEDEN

ZELF-

WAARDE
HUMOR

 

 

Zit op die onderste balken: wat zijn factoren dat iemand veerkrachtig kan blijven?  

 Gedragenheid: dat er mensen rond jou je accepteren:  

o Kan onder druk komen te staan  

▪ homoseksueel, niet geaccepteerd in LVH en voelt zich in gastland niet thuis 

 Zingeving: Wat is de zin van mijn leven 

o Wat is het nut dat ik studeer als ik toch geen papieren krijg? 

o Of net hooggeschoold, maar alleen job als kuisvrouw 

 Zelfwaarde: Ik vind mezelf de moeite waard 

o Als je zelf neg zelfbeeld hebt, kan je moeilijk om met tegenslagen 

 Humor: dingen in perspectief kunnen zien 
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Sommigen laten dingen in het dak van het huis zetten, om jgn bepalen welke factor voor hun 

persoonlijk helpt. Vaak is dat religie 

 

Ge kunt dat met mensen tekenen: wat is uw gedragenheid? Kun je dat terug groot maken?  

 

3.4.7 Vaardigheden 

 Duidelijkheid 

o Info geven, verhelderen, uitleggen, duidelijke verwachtingen en afspraken 

 Individualiseren 

o Differentiëren, flexibiliteit 

 Verantw geven 

 Communicatie 

 Acceptatie 

o Ik snap dat je kwaad bent 

 Erkenning 

o Het moet wel moeilijk zijn 

o Maar grenzen stellen! Vb agressief gewelddadig is niet oke 

 Observeren en signaleren 

 

Als iemand vraagt: mag ik niet bij jou blijven slapen? Wees dan duidelijk. Schep geen onrealistische 

verwahctingen, geef geen valse hoop.  

Leg uit dat dit niet kan en wrm.  

Bij elke cliënt telkens opnieuw naar eigen verhaal kijken naar eigen noden 

 

3.5 Een relationeel perspectief 

 

Migratie is een verhaal van breuken en verliezen, zoeken naar continuïteit 

 

3.5.1 Vraagverheldering en diagnostiek 

 verbinding maken & tijd nemen 
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o Connectie maken: zoeken naar gelijkenissen 

o “Ik kan het me goed voorstellen, ik heb ook its meegemaakt dat…” 

o Dit kan alleen als je tijd neemt 

 betekenis zoeken in context: vroeger en nu 

o Wat betekent je symptoom hier en wat betekent het vroeger? 

o Wat zouden je ouders gezegd hebben als je in Afghan nachtmerries had, wat zouden 

de buren zeggen?  

o Ook vragen naar het handelen: 

 Wat zou je moeder vroeger gedaan hebben als je daar nachtmerries had?  

o Wat vinden mensen rond jou van jouw handelen? 

 Zouden ze blij zijn als je steelt, zouden ze je slaan? 

 betekenis zoeken in samenspraak: hier en ginder 

 sensitiviteit bij actoren: impact van traumatisering & asiel op functioneren 

 tolken & interculturele bemiddelaars 

o Moeilijke ervaringen worden opgeslagen in de taal waarin deze beleefd werd 

o Gebruik NIET iemand van de familie als tolk, maar een professionele tolk 

o Letterlijk vertalen is soms heel belangrijk 

o Sociale tolken !!!! zij houden meer rekening met culturele context! 

 

 

 

3.5.1.1 Taal- en cultuurbarrières 

 Tolken: 

o Tolk 

o Sociale tolk – telefonisch tolk 

o Interculturele bemiddelaars 

 Wederzijds respect 

 Kennis?  

 “Interculturele competentie” (cf. “interculturele gespreksvoering) 

 

De essentie is te doen alsof tolk er niet is: persoon rechtstreeks adresseren 

Meer tijd om na te denken 

 

3.5.1.2 Interculturele gespreksvoering 

 Elk sociaal systeem: cultuur – cultuur beïnvloedt communicatie 

 Iedereen deel van verschillende sociale systemen → multipele (sociale) identiteiten 

 Functie (sociale) identiteit – etnische identiteit 

 Communicatie = circulair 

 

“Interpersoonlijke communicatie is de uitwisseling van visies van en omtrent personen en 

onderhandeling over de zinvolheid of de mogelijke betekenis van deze visies. Deze uitwisseling is 

een interpersoonlijk gebeuren ingebed in een ruimere gemeenschapsdialoog binnen de 

samenleving”. 

 Wat is mijn aandeel (doen, denken, voelen,…) dat de ander zo doet? - Wat is het aandeel 

van de ander (doen, denken, voelen,…) dat ik zo doe? Wat is de invloed vanuit de ruime 

sociale omgeving (de sociale representaties) die maakt dat ik en de ander zo doen? 

 

3.5.2 Signaalfunctie, vroegdetectie en collaboratieve zorgnetwerken 

 uitbouw van zorgnetwerk voor adequate doorverwijzing  
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 forum voor multi-actor zorgoverleg? (school?) 

 integrale benadering / network (formeel en informeel) 

 

3.5.2.1 Aanbod psychische gezondheid 

 In centra:  

o aanwezige psycholoog/therapeut 

 

 Extern:  

o CAW  

o CGG 

o Privé-therapeuten  

o ev OCMW (leefloon) 

 

 Barrières:  

o Tolken 

o Wachtlijsten 

o Terughoudendheid 

 

 Specifieke focus:  

o Mindspring Solentra  

o Praxis P (KUL)  

o CESSMIR (Ugent)  

o CGG  

o VAGGA  

o Exil  

o CW Laken  

o PSC 

 

 Psychiatrisch aanbod ambulant:  

o reguliere hulpverlening (wachtlijsten; dringen med hulp) 

 

 Psychiatrisch aanbod residentieel:  

o reguliere hulpverlening (wachtlijsten, terughoudend, taboe) 

o UZ Brussel (Paika) 

o Carda 

 

 Integrale jeugdhulp (BJZ – VAPH) - Drughulpverlening 

 

3.5.3 Actief partnerschap met gevluchte ouders 

 culturele betekeniswereld van opvoeding & ouderschap 

 betekenis van migratieproject 

o Wat willen ouders betekenen in het vluchttraject? 

o Wrm zijn ze gevlucht? 

o Vaak voor hun kdn: 

▪ The American dream vaag geprojecteerd op de kdn 

 sensitiviteit bij actoren: betekenis van migratiegeschiedenis 

 culturele betekeniswereld van psychisch welzijn & ondersteuning 

 positie gevluchte ouders: vrees voor discriminatie & stereotypering  
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Betekenis van migratie, ook andere actoren moeten op de hoogte zijn daarvan 

Als ouders doordrammen dat zoon dokter moet w, kan je niet zeggen “Dat is toch niet realistisch??” 

Kijk naar betekenis ervan, wrm willen ze dat zo graag 

Vrees voor discrim 

 

3.5.4 Herstel van verbondenheid 

 Migratie zorgt voor breuken & discontinuïteit, voor doorbreken van verbondenheid 

 Herstel van verbondenheid via: 

o Creëren van continuïteit in materiële zaken – materialiseren (fotoboekje, 

rapporten,…)  

▪ Vb eerste zwembrevet meenemen 

▪ Continuiteit door te materialiseren: zorgen dat ze dat ku meenemen 

▪ Dat ze kunnen terugkijken in fotoboeken en rapporten 

▪ Belangrijk dat ze iets kunnen creëren hier 

o Maken van verbindingen met het verleden, met culturele achtergrond en 

opvoedingspraktijken 

o Levenslijn – Tree of Life - … 

▪ Levenslijn uitzetten: echt vertellen over uw leven 

▪ Draadje met bloemen en stenen 

▪ Fijne momenten vertellen  

o Zorgen voor continuïteit in leefcontext en sociaal netwerk 

 

3.5.5 Herstel van sociale verbondenheid 

 Migratie zorgt voor destructie van sociale verbondenheid 

 Herstel van sociale verbondenheid: 

o Ondersteunen van positieve relaties (school, voogd, asielcentrum, peter-meter, 

buddy, pleeggezin, peers, etnisch-culturele communities,…) 

o Creëren van netwerk, formeel en informeel 

o Genogram – Team of life – Tree of life – Doos van jezelf  
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Figuur 1 Tree of life: wie is er belangrijk in uw leven, wie draagt er u 

Niet alleen materialiseren ,ook visualiseren (voor controle te hebben) 

 

 

3.5.6 Herstel van familiale verbondenheid 

 Migratie zorgt voor destructie van sociale verbondenheid 

 Herstel van sociale verbondenheid met familie:  

o Loyaliteit – geheim  

o Migratieproject – ‘geven’ 

o Bespreekbaar stellen – tempo  

o Contactname  

o Gezinshereniging      “Re-Membering” 

 Rouw – afwezigheid  

o Aanwezig maken (materialiseren) (dekentje, foto, tekening,…) 
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o Herinneringsdoos, mijn hemel, kaars, afscheidsritueel, zorgenpopjes, doos vol 

gevoelens,…  

o Verbinding – continuïteit: hoe troosten, welk advies,…  

 

Wat betekent het dat je aan de jongere zegt: “je mag geen drugs verkopen” als je weet dat die 

smokkelaar in het LVH de familie onder druk zet?? 

 

Zoeken naar compromissen 

Veel mensen die hier hopen op familieleden die naar hen komen 

 

“Hoe kan ik hier in die nieuwe context terug lid worden van iets? Werk, vrije tijd, vrienden?” 

“Hoe in mijn huidige positie terug lid zijn van oude context?” 

3.6 Welzijn in context 

 

 

3.6.1 Spanningsveld 

 

 

3.6.2 Implicaties voor beleid 
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3.6.3 Implicaties voor praktijk  

/ 

 

3.6.4 En het emotioneel welzijn van de hulpverlener? 

 Onzekerheid 

 Handelingsonzekerheid 

 Secundaire traumatisering 

 Machteloosheid  

 Burn-out 

 …. zelfzorg…  

 …. positie…. 

 

4 CULTUUR 

4.1 Uitgangspunt 

 Impact van cultuur op gedrag, op ontwikkeling, op opvoeding 

 Verschillende manieren om te kijken naar: 

1. ‘Vergelijken’ van culturen 

2. Definities van cultuur (statisch vs dynamisch) 

3. Interactie tussen individu en cultuur (cultuurdrager vs producent; hoffman) 

 Analyse van de rol van cultuur in en betekenis voor ontwikkeling en opvoeding vanuit drie 

dimensies van cultuur: 

1. Betekeniswereld 

2. Migratiegeschiedenis 

3. Locus van maatschappelijke positie 

 Implicaties  

 

4.2 Van een deficiëntie- naar een differentiemodel 

Uitganspunt/Verklaringsmodel voor problemen 

Voorbeeld/betekenis voor kijken naar ontw, opv? 

 

Deficiëntiemodel  Differentiemodel 

Culturen w vgl  

Suprematie van Westerse model  

“Agentic 

government”  

(participation, 

psychosocial 

well-being)  
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 Als er maar 1 model is, en in de realiteit 

zien we net veel versch, dan is dat 

model superieur aan de anderen. 

Denken in tekort Denken in versch en niét in termen van “het 

ene is beter dan het andere” 

Etic: universaliteit 

 idee dat er maar 1 soort juiste ontw is. 

Alle kdn ontw zich au fond op dez 

manier en zouden zich ook zo moeten 

ontw.  

Emic: afwijkende ontw te brgijpen in de context 

 Je kan alles maar begrijpen als we zelf 

helemaal deel gaan uitmaken van die 

context  

 Je moet alles zelf meegemaakt hebben 

om het te ku begr 

 Vb. Enkel Turkse hulpverlener kan een 

Turkse cliënt helpen 

De vragen naar aparte systemen komen uit die 

emic 

In de gesch zien we: 

 Vb: kolonisatie: beschavingsoffensief 

 Vb. Nazisme: genet afwijk wegzuiveren 

 Heel moeilijk, we moeten ons 

verplaatsen in het perspectief van de 

ander en ons hiervoor openstellen 

 “Hoe zou ik grg behandeld w als ik zelf 

in een andere context terechtkom en 

daar mijn ideeën heb over opv” 

 Heel zwaar; het is mensel te denken dat 

je eigen visie correct is (maar als ped 

raak je hier niet ver mee) 

Cliënten met andere visie opv: “Dat kan niet, 

verander dit.” 

Cliënten met andere visie opv: “Waarom doe je 

het op die manier?” 

 

4.3 Van statisch naar dynamisch, van cultuurdrager naar 

cultuurproducent 

4.3.1 Definieer ‘De Vlaamse cultuur” 

 Gereserveerd 

 Individualistisch 

 Eerder belang aan het kerngezin, minder externe familieleden (in It is dit heel belangr) 

 Gesloten, niet zomaar dag zeggen op straat (in Am net wel) 

 Blanke student: “Gendergelijkheid; meer dan in de moslimcultuur” 

 Student met moslimachtergrond: “Hokjes denken zorgt ervoor dat je veralgemeend denkt en 

dat wringt, omdat ik mensen ken in de moslimcultuur die allen heel fel verschillen” 

 Andere student: “In Centraal-Am is het normaal vrouw zomaar te betasten in het openbr, politie 

zegt niks” 

De realiteit is nu eenmaal zo dat er soms meer of minder ongelijkheden zijn die echt niet kunnen.  

Wat is goed en slecht? En welke toetssteen gebruiken we? Het kader vaak is de universele verklaring 

vr de rechten vd mens. Probleem: vanuit een Westers kader, voor velen is dit dus géén toetssteen. 

 

Statische visie Dynamische visie 

Cultuuroverdracht: horiz + vert °in interactie 

 We ku onze visie veranderen 

 In het samen spreken creëren we 

nieuwe dingen 
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 Binnen gezinscontext °eigen gezinscult 

door interactie tussen gezinsleden 

o Vandaar dat er problemen zijn in 

NSG omdat er al gezinscult was 

en deze nu aangeoast wordt 

Ind = cultuurdrager Individu = cultuurproducent 

 Veranderlijk/mix 

 Buitenhuwelijkse seks: bij grootouders 

was dit niet oke, nu al wel (seks vr huw) 

 Scheiding: Vroeger niet scheiden wnnr 

man u bedriegt, nu sneller 

  Empirische data: cultuur idd dyn 

 Binnen culturen veel heterogeniteit 

 “De Vlaming” BESTAAT NIET 

o Vaak plaatsen we onszelf niet in 

dat strakke cult kader, maar de 

ander wel 

o De ander gaan we wel in dat 

general plaatsen 

▪ “Ik heb ooit eens een 

Afghaan gekend die…” 

en dan  andere 

Afghanen in dat kader 

plaatsen 

▪ Terwijl bij onbeleefde 

Vlaming: “Ik ben gwn 

niet zoals die 

onbeleefderik” 

o Het is niet zo dat iem te 

reduceren valt tot bepaalde 

kenmerken 

▪ “Alle mannen zn 

verkrachters”  

▪ Als je al 5 Marokkaanse 

cliënten gehad hebt, dat 

de 6de hetz zal zijn 

• Ook al leken de 

5 eersten nu 

toevalig op elkr 

 Mensen gaan heel snel generaliseren, 

daaruit de zaak bekijken en dan zo gaan 

oordelen en handelen. Bewust vn zijn! 

Selffulfilling prophecy:  

 In de media negatieve zaken hoort over mensen van cultuur → jezelf mee gaan associëren 

 ° stress, frustratie 

 Jaren ’60 Poppentest:  

o Zowel zwarte als witte kdn zeiden dat 

▪ Witte poppen positiever, slimmer, liever waren dan de zwarte poppen 

o Toont invloed van media aan 

 Iedereen ervaart vooroordelen, maar zodra ze je kansen op vb huizenmarkt, arbeidsmarkt 

doen slinken dan is er probleem 
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 Op zich is vooroordelen niet zo erg, “op zich nog oké” 

o Wel onmiddelijke respons hebben: reflex over oordeel 

▪ “Wrm denk ik dit nu, is dit wel oké? Wat betekent het dat je hier zo over 

nadenkt? Voortdurent bezig zijn met je vooroordelen. Leer reflecteren op die 

vooroordelen! 

 

4.3.2 Vgl: 

Cultuur is…  

“that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society” (Tylor, 1871) 

 

“historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions 

expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their 

knowledge about and their attitudes toward life (Geertz, 1973) 

 

4.3.3 Welke zijn jouw soc identiteiten? 

Zus, moeder, vrienden, dochter, pianiste… Iedereen heeft versch soc identit, dat bet dat je allemaal 

deel uitmkt van versch soc systemen 

 

4.3.4 Interculturele gespreksvoering (Hoffman) 

 Elk sociaal systeem: cultuur – cultuur beïnvloedt communicatie 

 Iedereen deel van verschillende sociale systemen → multipele (sociale) identiteiten – 

creolisering =? – acculturatiestrategieën? 

 Functie (sociale) identiteit – etnische identiteit 

 Communicatie = circulair 

“Interpersoonlijke communicatie is de uitwisseling van visies van en omtrent personen en 

onderhandeling over de zinvolheid of de mogelijke betekenis van deze visies. Deze uitwisseling is een 

interpersoonlijk gebeuren ingebed in een ruimere gemeenschapsdialoog binnen de samenleving”. 

 

Als je voelt dat er storing is in de communicatie, vraag je dit af: 

 Mijn aandeel? Heb ik iets fout geïnterpreteerd? Wat zie ik niet? 

 Jouw aandeel? (Aandeel van de ander): Hebben zij het wel duidelijk begrepen? Hebben ze 

het niet goed uitgelegd?  

 Impact van de context? Zijn ze bang? Wat betek het dat zij nr mij komen of net ik eerder naar 

hen? 

 !! Het mooie hiervan is dat je je afvraagt wat het aandeel is van de ander   

o Als hulpverlener willen we vaak respectvol zijn, bewust bezig met impact vooroordelen 

o Terwijl communicatie = circulair: ander ook aandeel 

o Maar je kan ook niet alleen maar kijken nr aandeel ander 

o Kijk naar bredere context: wat betekent het dat kdn niet naar school willen? Angst vr 

stigma? 

 

Deel van de chiro, studentenpopulatie, deel van gezin, van vriendenclub, van relig groep, deel van 

etnische groep… 

In elk sociaal systeem zijn er andere manieren om om te gaan met elkaar. Afh van je soc systeem 

gelden er andere gedragspatronen. Cultuur Beïnvloed de communicatie. Iedereen heeft verschillende 

deelidentiteiten.  
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Etnische identiteit is een speciale soort identiteit (zegt Hoffman toch) 

 Bepaalt groot deel van andere identiteiten 

 Vb: Als meisje kan je in sommige landen minder snel verder studeren  

 

Context bepaalt vaak wat soort deelidentiteit op de voorgrond komt. Het is vaak de keuze van die 

context op welke deelidentiteit je aangesproken wordt.  Soms wordt men aangesproken op deelidentiteit 

die je eig niet fijn vindt.  

 Vb Aangesproken worden als moslim/christen, terwijl je liever als moeder van jouw kdn w 

aangesproken 

 

Communicatie = circulair 

 Je kan niet niét communiceren 

 Er is altijd interactie tussen zender en ontvanger 

o Vb als wij veel praten→ impact op prof 

o Als prof even stil is, zullen wij ook opkijken 

 

Interpersoonlijk:  

 Visies uitwisselen: “Ik vind dat je je kind niet mag slaan” 

o Waarom vind jij dit? 

o In Be is dit niet oke = zit in ruimere context, een ruimere gemeenschpsdialoog 

o Context heeft impact op de dialoog 

 Als je als hulpverlener in meerderheidspositie zit: als hulpverlener in machtspositie 

o Jij als witte hulpverlener tav cliënt in etn minderheidsgroep 

o Als hulpverlener sws macht, als dat dan nog te maken heeft met etniciteit die hogere 

etniciteit 

▪ Dubbele machtspositie! Dat machtsaspect verdubbelt 

 Dialoog vind plaats in context, maar de context heeft ook impact op dialoog 

o Hou dus rekening met die dubbele impaxct!! 

 

4.3.5 3 niveaus van mentale programmering (Hofstede) 
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4.4 3 perspectieven op de rol van cult 

4.4.1 Kader 

 Analyse van de rol van cultuur in en betekenis voor ontwikkeling en opvoeding vanuit drie 

dimensies van cultuur: 

o betekeniswereld 

o migratiegeschiedenis 

o locus van maatschappelijke positie 

 

4.4.2 1: Betekeniswereld 

‘Developmental niche’-model van Harkness & Super (1996): kader om de culturele regulatie van 

microprocessen van ontwikkeling en opvoeding in kaart te brengen 

 Omschrijving van de directe fysieke, sociale en culturele omgeving waarin kinderen zich 

ontwikkelen  

Kader om te kijken naar hoe cultuur microprocessen gaat reguleren:  

 de processen in gezinnen, tussen individuen, en tussen kleine gemeenschappen 

 Wat is de rol van cultuur in heet dat verh van opv, gedr enz? 

 

→ handvatten voor het identificeren van de culturele kenmerken die de microcontext van de 

kindontwikkeling reguleren 

 

4.4.2.1 Verstoorde ontw 

 Cultuur beïnvloedt ontwikkeling en opvoeding  

 Maar dus ook de vorm van ontwikkelingsproblemen (symptoomexpressie), de verklaring die 

ervoor gehanteerd wordt (symptoominterpretatie), copingstrategieën in het mobiliseren van 

hulpbronnen en opvattingen over adequate modaliteiten van preventie en behandeling 

 De ervaring en expressie van verstoorde ontwikkeling worden beïnvloed door de lokale 

sociale en culturele betekeniswereld 

 Bijvoorbeeld: autisme: te weinig religiositeit en/of verkeerde voeding tijdens zwangerschap; 

spirituele verklaringsmodellen; traditional healers 

We gaan ervan uit dat cultuur ontw en opv beïnvl.  

De wijze waarop ontwsproblemen geuit w (avoidancemethode bij ptss), welke reden geven we aan 

die copingsstrategieën 

 Spina bifida voorkomen door foliumzuur in te nemen bij zwangerschap: niet ied doet dit 

 Niet ied geeft dez verkl hieraan: “Ik heb niet genoeg gebeden, ik ben ontrouw geweest” 

Hoe ervaren we dat en hoe dat beïnvl w door onze context: het credo “mannen huilen niet”, betekent 

dat zij hun problemen op andere manieren moeten verwerken 

 

4.4.2.2 Developmental niche-model 

 Drie geïntegreerde, operationele subsystemen: 

1. Fysieke en sociale setting 

2. Historisch geconstitueerde verzorgings- en opvoedingspraktijken 

3. Psychologie van de ouders/zorgfiguren 

Elk subsysteem is gestructureerd vanuit culturele kenmerken 

→ gezamenlijke invloed op de kindontwikkeling bepaalt de culturele regulatie van de 

ontwikkelingsomgeving 
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4.4.2.3 Fysieke en soc setting: wat? Voorbeelden? 

 Plaats waar je woont (huisvesting, netwerken, materiële zaken,…) 

 Familiale steun/netwerk 

Voorbeelden: 

In DUI is het moeil kinderopvang te vinden die betaalbaar is, waardoor je meer thuis zult moeten 

blijven en nog niet kan gaan werken, wrdr dit invloed zal hebben op je opv 

 

Hoe we shiften in ons verklaringsmodel: eerst kijken naar vroeger, dan shiften naar de realiteit van nu 

en omgekeerd 

 

4.4.2.4 Hist geconstitueerde verzorgings- en opvoedingspraktijken 

 Participatie van kinderen 

 Disciplinering van kinderen 

 Schoolparticipatie  

o Naar school gaan is hier belangrijk, in andere contexten vindt men dit miss niet zo 

heel belangrijk, ander soort van leren is dan weer net heel belangrijk (zoals het leren 

van een beroep of huishouden) 

o In welke mate moet je als ouder betrokken zijn bij schoolse activiteiten 

 

4.4.2.5 Psychologie van de ouders 

 Parental ethnotheories 

 Denken over hoe leren gebeurt 

o Wij wachten meestal heel lang met kdn te laten meedoen 

 Opvoedingsdoelen 

o Wat vind je belangrijk hoe dat mensen w? 

 Kind-zijn  

o Hoe lang ben je kind, wnnr wordt je volw? Wat is kind-zn? 

o Hen besch of hen laten deelnemen aan volw wereld? 

▪ “Praat daar niet over waar kdn bij zijn!” 

o Zijn ze al oud genoeg om te trouwen? Is 16 niet al oud genoeg om kdn te hebben?  

▪ Dat is niet per def slecht, dat betekent niet dat alles goedgekeurd kan worden 

(mishandeling, seksuele uitbuiting…) 

 

4.4.3 2: Migratie: culturele verandering en cultuurbehoud 

 Acculturatieprocessen (Berry) impact op ontwikkeling van ouder-kindinteractie en 

opvoedingspraktijken  

 

4.4.4 3: Maatsch positie, discriminatie, segregatie en kansarmoede 

 Ideeën over opv w bepaald door de SES 

 Als we verbondenheid niet zien, dan gaan we bepaalde gedragspatronen in de cult leggen 

• “Alle Roma zijn dieven” 

 ECM (??) 

 Mensen met een migr achtergr zitten veel meer in een lage SES, laaggeschooldheid → 

exclusie en achterstelling: niet alleen op econ vlak maar ook soc. 

 Sinds 9/11: enorme discrim van mensen met moslimachtergrond 

• Heel veel discrim van mensen die er anders uit zien: zichtbare moslims w geviseerd 
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 Gesprekken met kdn: hoe omgaan met racisme. Kdn die blank zijn, daarmee ga je dat 

gesprek niet hebben.  

 

4.4.4.1 Maatsch positie 

 Nauwe verwevenheid van cultuur en maatschappelijke conditie 

 Culturele invloeden op opvoeding en ontwikkeling inherent verbonden met specifieke socio-

economische condities en daarmee ook uitdrukking van de maatschappelijke positie van de 

betrokkenen 

 Veronachtzamen van deze verbondenheid  

→ gedragsrepertoires/keuzepatronen van individuen of culturele gemeenschappen worden 

beschouwd als (louter) prototypische culturele kenmerken, terwijl ze (ook) verwijzen naar sociale, 

materiële en maatschappelijke leefwereld en positie 

 

 Sociale en economische positie ECM gekenmerkt door exclusie en achterstelling – lage SES! 

 Stijging van discriminatie, zeker na 9/11; zeker tav moslims  

o  religie als criterium van sociale exclusie 

o  effect op schoolloopbanen 

o inbedding van culturele uitingsvormen in bredere, maatschappelijke mechanismen 

van pervasieve segregatie en discriminatie verbonden aan de minderheidsstatus 

zelf 

“Oei kijk ze w onderdrukt want ze moet een hoofddoek dragen” 

“Oei ze radicaliseren” → ipv te kijken naar de bredere context: ieder individu heeft een andere reden 

om een hoofddoek te dragen 

 

4.4.4.2 Adaptieve gezinscultuur 

 Garcia Coll et al. (1996) 

 Differentiemodel binnen breder maatschappelijke en sociale context 

 Adaptieve gezinscultuur: geheel van waarden, gedragsrepertoires en keuzepatronen binnen 

het gezin die verschillen van deze binnen de dominante cultuur en die ontwikkeld worden in 

reactie op de maatschappelijke context van segregatie en discriminatie 
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Impact van de ruimere context op die strategieën en omgekeerd  

maar als individu heb je wel minder impact op de SL dan de SL impact heeft op individu 

 

4.4.4.3 Marginalisering 

 Impact op zorgparticipatie 

 Gebrekkige toeleiding naar reguliere zorginstellingen 

 Ervaringen van culturele en institutionele drempels in de toegang (gebrekkige informatie, 

taalbarrières, onduidelijke administratieve processen, stigma aangaande psychische 

processen en geestelijke gezondheidszorg,…)  

 

 

Worden minder toegeleid naar reguliere zorginstellingen en indien dit gebeurt ervaren ze drempels 

Stigma, ook bij de mensen zelf: “ik ga niet naar de psych want dan ben ik gek” (zie Uganda) 

 

Wanneer mensen in het CLB/OCMW niet komen opdagen, dan heeft dat ook te maken met die pos 

van marginalisatie.  

Dan is dat niet “ze zijn niet geïnteresseerd in school” 

Het heft ook te maken met marginalisatie, dat het voor hen moeilijker is om te (blijven) komen naar 

hulpverlening 

 

Ook wij zijn niet neutraal naar bepaalde zaken toe: “wat jij doet met je kind, dat kan echt niet” dat kan 

marginalisatie versterken!!! 

 

 Rol van stigmatisering, raciale bias of vooroordeel in het verloop van diagnostische en 

begeleidingsprocessen (bv. meer gedwongen opnames, gedrag wordt als bedreigender 

ervaren, niet cultureel aangepast diagnose-instrumentarium, veronachtzamen van culturele 

copingstrategieën, hanteren van stereotiepe beelden over etnische gemeenschap van 

cliënten,…) 

 Dus hulpverlening wordt niet enkel als niet ondersteunend ervaren door de cliënten, maar 

herhaalt en versterkt isolatie en sociale marginalisering minderheidsgroepen 

 

4.4.5 4. Implicaties voor een cultuurresponsief diagnostisch handelen 

The monkey bussiness illusion: Als je focust op 1 bepaald ding, zie je andere zaken niet meer. Je 

zit zelf in een bepaald kader, waardoor je andere dingen niet meer ziet.  
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 Aandacht voor de situationele en dynamische aard van de culturele identiteit van cliënten 

 Dus niet culturaliseren  

 Centraal: hoe gaan cliënten (en hun context) zelf actief en in wisselende contexten om met 

hun culturele achtergrond, met culturele veranderingen in de context van diaspora en vanuit 

een maatschappelijke positie van ongelijkheid van kansen en deprivatie 

 Informatie over de culturele gemeenschap wordt niet als objectief gegeven ingezet, maar als 

heuristisch kader en bron voor tentatieve hypothesen die in gesprek met de cliënt getoetst 

worden 

 Brede, etnografische probleemverheldering  als centraal deel van het diagnostisch proces: 

kwantitatief + kwalitatief 

 

4.4.5.1 Etnografische exploratie 

(1) Hoe omschrijven de betrokkenen hun culturele identiteit(en)? 

(2) Hoe gebruiken de betrokken culturele gedragsrepertoires in het uitdrukken van de 

probleemervaring (bv. symptoomexpressie, mobiliseren van hulpbronnen) 

(3) Welke betekenis geven de betrokkenen aan de probleemervaring en hoe verklaren ze het 

ontstaan ervan? (Het belang van probl in context van vroeger en bet ervan nu) 

(4) Hoe hangen klachten samen met migratie, culturele verandering en sociaal-economische 

status? 

→ Exploratie van relevante probleemgerelateerde aspecten van de cultuur van oorsprong en de 

huidige maatschappelijke condities waardoor de persoonlijke levensverhalen, de lokale 

leefwereld en de culturele betekeniskaders die expliciet gelinkt kunnen worden aan de 

probleemervaring en het psychosociale lijden in kaart kunnen gebracht worden 

→ “what is really at stake for patient, their families, and, at times, their communities” (Kleinman 

& Bennson, 2006) 

 

4.4.6 5. De cultuur van interculturele en diagn praktijk 

 Cultuur ligt niet enkel bij de cliënt, maar ook de eigen praktijk is cultureel bepaald 

 Ervaring van culturele differentie als relationeel proces tussen hulpverlener en cliënt 

 Professionele achtergrond van de hulpverlener, culturele aard van zijn professionele 

denkkaders en instituties, en sociale en maatschappelijke context van de zorg-/pedagogische 

praktijk 

 (Interculturele) hulpverleningsrelatie = interactie van de lokale betekeniswerelden van cliënt 

en hulpverlener en de ontmoeting met hun ongelijke sociale en maatschappelijke positie  

o = def van Goffman maar anders vermeld 

 Multipele sociale identiteiten van hulpverlener 

 Vraagt aan de hulpverlener de bereidheid om te ‘migreren’, om de zekerheid van vaststaande 

protocollen en behandelmodellen te verlaten en ze voortdurend op hun betekenis en 

inzetbaarheid in de betekenis- en leefwereld van ‘de ander’ te exploreren 

o Laat die zekerheid los van: “Als je PTTS hebt, moet je zo reageren, bij ASS zo…” 

NEEN 

o Wat wordt hier nu mee bedoelt?  

o Loskomen van mijn eigen idee van wat goed en slecht is 

 

4.4.6.1 Interculturele gespreksvoering (Hoffman) 

 Elk sociaal systeem: cultuur – cultuur beïnvloedt communicatie 

 Iedereen deel van verschillende sociale systemen → multipele (sociale) identiteiten 

 Functie (sociale) identiteit – etnische identiteit 

 Communicatie = circulair 
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“Interpersoonlijke communicatie is de uitwisseling van visies van en omtrent personen en 

onderhandeling over de zinvolheid of de mogelijke betekenis van deze visies. Deze uitwisseling is 

een interpersoonlijk gebeuren ingebed in een ruimere gemeenschapsdialoog binnen de samenleving” 

 

 Wat is mijn aandeel (doen, denken, voelen,…) dat de ander zo doet?  

 Wat is het aandeel van de ander (doen, denken, voelen,…) dat ik zo doe?  

 Wat is de invloed vanuit de ruime sociale omgeving (de sociale representaties) die maakt dat 

ik en de ander zo doen? 

 

5 INTEGRATIE 

Wat betekent dat begrip voor jou?  

 Het is een subj begrip; integratie gaat vaak over particip en burgerschap 

o De blanken zijn volw burgers en migranten (+2de gener niet) 

 Nieuwe waarden overnemen, nieuwe waarden behouden 

 Behouden van de eigen waarden wordt niet zozeer geapprecieerd door SL 

 Eigen waarden of volledig aanpassen? 

 Nieuwe waarden en normen 

o Werkdag in België start vroeg 

o Alle kdn in lagere sch moeten verplicht gaan zwemmen, maar we houden geen 

rekening met mensen die het niet vanzelfsprekend vinden om zich zo bloot te kleden 

o ^Dit zijn wel geen waarden en normen, eerder gebruiken en gewoontes 

 

5.1 Theorieën over integratie/assimilatie 

5.1.1 Klassieke assimilatietheorieën (1920 – Chicago school – oa. Robert 

Park) 

 context: 

o veel migratie naar US, voornamelijk uit Europa 

o Mensen werden daar geconfront met zeer gr groep migranten 

▪ Opgepikt in de wet: stuk theorie over gevormd: als je naar een land verhuist, 

w dat assimilatie genoemd 

 

 definitie: 

o ‘a process of interpenetration and fusion in which persons and groups acquire the 

memories, sentiments, and attitudes of other persons or groups, and (…) are 

incorporated (…) in a  common cultural life’ (Park&Burgess, 1969, p.735) 

o dus ‘straight-line’ assimilation: met de tijd worden mensen meer gelijk aan elkaar 

 

 Probleem: 

o eigenlijk vrij ruime definitie, maar kreeg wel enge interpretatie (cf. dwingende  

‘Americanization policies’) 

▪ Redelijk brede definitie, maar heeft heel enge interpretatie gekregen 

• Die mensen moeten zich aanpassen: Amerikaan w zoals wij Amerik 

zn 

• Je kon dit heel anders interpreteren maar het kreeg een heel 

dwingende interpretatie 
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• Mensen w naar cursussen gestuurd: “wat goeie Amerik is en wat je 

moet doen/hoe je je moet gedragen” 

o (witte) mainstream als de (onveranderlijke) norm 

 

5.1.2 Tegenreactie: differentialist turn (Jaren ’80-’90) 

 Verschillen waarderen – diversiteit vieren 

 Onder impuls van een #actievoerders: nadruk op het waarderen van versch 

 Ook de zwarte Amerikanen, vrouwen (minderheidsgroepen) die verschil net wouden vieren 

 

5.1.3 Return of assimilation? Segmented assimilation – A. Portes & Zhou, 

1993 

 Drie ‘assimilatie’paden: 

o Assimilation in de mainstream, zoals in de klassieke assimilatietheorie 

▪ Ja oké, ≠ is belangr, maar eig moetn we dat begrip niet wegslijten 

• Eerder gebruiken als analyt lens, om te kijken wat er gebeurt als 

mensen aankomen in ander land 

o Downward assimilation: assimilatie in een ‘onderklasse’, leidt tot armoede, 

criminaliteit, etc. 

▪ Portes en ZHou: Downward assimilation: dat is een assimilatie in de 

“onderklasse” (in de ghetto’s, bij mensen met een lage SES) 

▪ Sommige van die nieuwkomers gn in die onderklasse zich assimileren en dat 

leidt tot armoede en criminaliteit 

▪ Zeer sterke mening, doemdenken 

o Economische assimilatie samen met / dankzij sterk vasthouden aan de waarden van 

de  community en steunen op de solidariteit binnen de community 

▪ Vb in Azië: sterke nadruk op plichten, waardoor het goed gaat met hen 

 Kritiek: 

o ‘underclass’ is nogal dreigend, stigmatiserend, contraproductief? 

 

5.1.4 Return of assimilation? New assimilation 

Vanaf eind jaren ’90 en ’00 – Oa. Brubaker, Alba, Nee 

 

Brubaker (2001): heeft negatieve connotaties, maar is een bruikbaar  wetenschappelijk concept 

 ‘a gradual change towards increasing similarity in some respects and between  some groups’ 

instead of ‘complete absorption’ 

 migranten als ‘active subjects’ in plaats van ‘passive objects who must be melted into 

mainstream society’ 

o Het gaat niet op van te zeggen “we moeten ze opleiden”, zij zijn ook active subjects 

o Wat die mainstream dan is, maakt deel uit van de discussie 

 over generaties, in plaats van op een individueel niveau 

o Op populatie niveau 

 ‘change from one mode of heterogeneity to another’ in plaats van ‘shift from one  

homogeneous unit to another’ 

 normatieve aspect wordt verlegd van culturele naar socioeconomische vlak 

 

 



 
  PAGINA 

61/115 

5.1.5 Multidimensioneel 

4 componenten: 

 structurele assimilatie: onderwijs, arbeidsmarkt, wettelijk kader (rechten,  burgerschap, 

etc.), huisvesting 

 identificationele assimilatie: identiteiten (hoe zien ze zichzelf), zelf-identificaties 

 sociale assimilatie: sociale netwerken, huwelijkspatronen, participatie in  verenigingen,… 

 culturele assimilatie: gebruiken, taal, waarden en normen   

▪ Hierop wordt sterk gefocust, wel vaag begrip 

 

Samenhang? 

 

5.2 Intermezzo: eigen doctoraat (Floor Verhaeghe) 

 gaat over die vier dimensies 

 migranten (eerste generatie), kinderen (tweede generatie) en kleinkinderen (derde 

 generatie) in België 

 Deel 1: 

o kwantitatief luik 

o vragenlijst bij +/-1600 jongeren in Sint-Niklaas en Genk 

o Structureel, identificationeel, sociaal en cultureel 

 Deel 2: kwalitatief luik, familie-interviews met ‘driegeslachten’ in Limburg: 

o Grootouder geboren in Italië/Griekenland/Turkije/Marokko - ouder geboren in België – 

kleinkind geboren in België 

o Centrale thema: waar en wanneer voelen jullie zich thuis 

 

5.3 Intermezzo: Assimilatie? Integratie? 

 Assimilatie = oude begrip, met neg connotaties 

 In US: opgerakeld als wetensch concept (zie eerder dit hoofdst), courant gebruik 

 In Europa w vaker de term ‘integratie’ gebruikt, ondertussen ook neg connotaties 

 Komt vaak op hetzelfde neer 

 

OPGELET: Berry maakt wél een onderscheid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Empirie 

5.4.1 Structurele assimilatie 

Verschillen in participatie van ‘mensen met migratieachtergrond’en ‘mensen zonder  migratie-

achtergrond’ in de structurele domeinen van de samenleving 

 onderwijs 

 arbeidsmarkt 
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 wettelijk kader (rechten, burgerschap, etc.) 

 huisvesting 

 … 

Uit: Vlaams rapport ‘Pisa in Focus 4: Migratie’ – data uit 2012  

 

Veel ongelijkheid in ondw 

PISA-testen bij 15-j afgelegd van de OESO.  

Alle geïndustrialiseerde landen 

 

OESO gem 

Helemaal rechts is Vlaanderen, vrij genant 

“Vlaanderen doet het vrij goed, gemiddeld gezien, kampioen van de PISA onderzoeken” 

Maar Vlaanderen is ook de kampioen in ongelijkheid! 
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Als je SEachtergrond mee in rekening brengt, zie je bij VL (samen met Finland die nog altijd 

bovenaan staat), nog altijd groot verschil 
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Werkzaamheidsgraad van zij die kunnen werken (volw dus) 

 

In de 1ste generatie, kan je de verhoogde kans op zittenblijven wel verklaren dr de taalbarrière 

(excuus, wel deels een verklaring) 

Relatief weinig ≠ tssn jgn met migrachtergrond, als die geboren zijn binnen de EU 15 

 

De EU-15 = De samenstelling van de Europese Unie per 1 januari 1995:  

1. België 

2. Duitsland 

3. Denemarken 

4. Finland 

5. Frankrijk 

6. Griekenland 

7. Ierland 

8. Italië 

9. Luxemburg 

10. Nederland 

11. Oostenrijk 

12. Portugal 

13. Spanje 

14. Verenigd Koninkrijk  

15. Zweden. 

De assimilatie lukt uiteindelijk relatief (??) 
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De non-EU-15 

1ste en 2de generatie – kans op ASO, + kans op zittenblijven (ook al reken je econ status mee) 

Moeil jobs ku vinden 

Model van die assimilatie loopt niet zo vlot 

 

5.4.2 Identificationele 

identiteiten = complex & dynamisch geheel van verschillende aspecten 

 focus op zelf-identificatie: hoe identificeren mensen zichzelf? 

 focus op zelf-identitificatie in termen van plaatsen waarmee je je verbonden  voelt 

 

identificatie van mensen met migratieachtergrond wordt vaak geproblematiseerd 

  Te veel Italiaan/Turk/… en dus te weinig Belg? Ook in de tweede of de derde  generatie? 

o Is dat zo? 

 

Je kan je ook identificeren als: ik ben student, ik zit op unif, ik ben zus van… 

Die identificatie van migratieachtergrond geproblematiseerd 

Ze voelen zich sterk Marokkaan en een hele hoop Beld 

 

5.4.3 Ouder wetenschappelijk onderzoek 
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Gastland OF land van herkomst 

 Alsof die niet kunnen samengaan? 

 Alsof er geen andere belangrijke niveaus van identificatie zijn?   

 

Straight-line assimilation? 

 

Alsof die 2 niet samen kunnen gaan? Je kan je én Turk én Belg voelen! 

 

5.4.4 Resultaten doctoraatsonderzoek 

 

- EU15: min of meer straight-line patroon 

- niet-EU15: tweede generatie identificeert zich het sterkste met alle levels 

 

Vanaf dat je 1 grootouder uit ander land hebt, heb je – (P) om je als Belg te identific 

Omdat de discours “wie hoort er wel en wie niet bij” vooral op dat nationale en regionale vlak gevoerd 

w 

Vlaanderen heeft meestal te maken met “bloed, voorouders”, dat is het vaste discours 

Etnische identiteit eerder dan een civic identiteit 

 

Mensen die zichtb anders zijn, niet zo evident zich te identificeren 

Vb Dragen van een hoofddoek: mensen vragen van waar je bent 

“Ik wil zeggen ik ben Belg, maar ik weet dat ze dan toch zullen doorvragen dus zeg ik gwn dat ik 

Marokkaans ben” 

 

In de 2de generatie stellen die vragen zich het stelligst. Het sterkste te maken gehad met racisme en 

discriminatie. Ouders vertellen: toen ik begon te werken, heb ik dat veel mogen horen, van die 

racistische grappen over Italianen.  

 

Wijk is ook enige niveau dat ze kunnen claimen als het hunne, wel pijnlijk 

 

5.4.5 Belang zelf-identificatie 

Waarom is dat belangrijk, hoe mensen zichzelf identificeren? 

‘Inhoud’ labels? 

 

Zegt veel over maatsch verhoudingen: 

 1e generatie: Ik ben Italiaans, omdat dat het land is van mijn kindertijd. Als ik daar afstand 

van zou doen, dan was het alsof ik mijn land weggooide. 

 2de generatie: Opgegroeid in heel Italiaanse omg, maar wel de Italiaanse omg hier. Als ik 

naar It ga, w ik gezien als toerist. 

 3e generatie: Eerder over familiegesch, ik wil die gesch recht aan doen. Omdat ze weten 

hoeveel armoede ze meegemaakt hebben (mijnen). Praten daar dus spontaan over, willen 
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daar recht aandoen. Zij w snel verwijt van fundamentalisme, maar kan men misschien bij 

stilstaan dat dit gewoonweg eerder recht doen is aan die familiegesch.  

 

5.4.6 Sociale assimilatie 

 sociale netwerken 

 huwelijkspatronen 

 participatie in verenigingen 

 … 

 

5.4.7 Sociale netwerken 

netwerken van mensen met een migratieachtergrond zeer homogeen / te homogeen? 

 

 OPMERKING 1: grote terughoudendheid ten aanzien van contacten met mensen met een 

migratieachtergrond 

o Voorkeur vr mensen wr ge u deels in herkent. Niet zeggen “die Turken trekken zich 

terug” Ja als wij ook geen stap naar hen toe doen, is dat wel logisch 

 OPMERKING 2: de empirie toont dat de meest homogene netwerken vaak die van  mensen 

zonder migratieachtergrond zijn 

 PRELIMINAIRE RESULTATEN EIGEN STUDIE: meeste homogeniteit in netwerken van  

mensen zonder migratieachtergrond én tweede generatie 

 

Vraag religie: Ben je moslim of niet?  Van welke generatie je bent maakt niet uit 

Sterke scheiding tussen zij die moslim zijn en zij die dat niet zijn 

Wel pijnlijke vaststelling: “Als moslim sinds 9/11 voelen we ons geviseerd” 

 “Had ge uw vraag 5 jaar eerder gesteld was dat veel makkelijker, we zijn ons als 

gemeenschap aan het terugtrekken” 

 “We denken dat het voor onze kleindochter veel erger is op vlak van racisme” 

 Zeer veel vijandigheid, zich willen beschermen door zich dan terug te trekken 

 

 

5.4.8 Culturele assimilatie 

‘Cultuur’ is een complex begrip: zie vorig hoofdstuk 

Cultuur ook problematisch begrip, niet alleen te maken met de grotere groep, maar ook met ke eigen 

visie op de zaken.  

 

5.4.9 Taal 

 In ons huidige inburgerings- en integratiebeleid zeer veel nadruk op Nederlands  leren 

 Wat onderbelicht blijft: alle andere talen 

 ‘Verdwijnen’ meestal tegen de derde generatie 

 Gevolgen voor gezinsrelaties? 

 

1ste generatie:  

 Kunnen niet zo goed NL 

2de generatie:  

 Ik kan die taal wel spreken en begrijpen, maar lezen is heel moeilijk.  

 Leerden Italiaans in gezin via spraak en dan NL i/d kleuterklas: soms beetje accent maar 

meestal niet 
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3de generatie:  

 Kunnen allemaal NL, alleen ku ze de taal van hun grootouders eig niet zo goed 

 Gevolgen gezinsrelaties: zoon moet heel de tijd vertalen wat grootvader zegt en vertalen wat 

kleinzoon zegt. Vinden het heel jammer dat die taal weg is.  

 

5.4.10 Casus 1 

Gezin van Bulgaarse (Roma-) afkomst met tijdelijke verblijfsdocumenten (statuut als  zelfstandige). Drie 

kinderen, meisje van 16 en twee jongens van 13 en 11 jaar. Meisje van 16 huwt met neef van de familie 

en wordt zwanger. De drie kinderen zijn veelvuldig afwezig op school (secundair onderwijs, BSO). De 

jongens worden twee  keer opgepakt bij een winkeldiefstal. De school meldt de drie kinderen aan bij 

de  Toegangspoort Integrale Jeugdhulp. 

 

Wat leert dat u over de casus? 

Sociaal-economische zeker in de gaten houden, ook bij het handelen.  

Dingen worden vaak geculturaliseerd: “tis omdat ze Roma zijn dat ze stelen”, terwijl die sociaal-

economische problemen zeker meespelen.  

Die identificatie van Roma is wel zwaar, omdat ze geen erkenning vinden.  

Komen zeer negatief in het nieuws (lijmsnuivende Romakinderen).  

Moeilijk zichzelf te identificeren als Belg doordat niemand hen erkent. Maken ook die discriminatie mee 

in hun thuisland (hun karren in brand gestoken). Hebben ook de vervolgingen meegemaakt tijdens de 

tweede wereldoorlog. 

Tijdelijke verblijfsdocumenten maken assimilatie moeilijk; ze weten niet eens of ze mogen blijven. 

Moeten ze hier hun weg zoeken als ze na paar jaar toch weggestuurd zullen worden? Prof gaat gebruik 

van assimilatie niet meer doen: negatieve connotatie; zij gebruikt “integratie”. Maar eigenlijk ook niet 

echt: “hoe vechten mensen zich een weg bij hun aankomst hier” ipv “integratie” 

 

5.5 Vlaams beleid inburgering en integratie 

5.5.1 Een korte geschiedenis 

 Integratiebeleid gedefinieerd in 1990 en goedgekeurd door Kamer en Senaat 

 Ontstaan onder druk van electorale doorbraak Vlaams Blok (1987, ‘88, ‘89,…) 

 Valt samen met sterk doorgedreven federalisering en toenemende autonomie van  

Gemeenschappen en Gewesten 

 

Er was een school van de mijnen; Het sociale beleid kwam van de mijnwerkers. Als je daar niet aan 

gebonden was dan moest je je mijnhuis verlaten enz (?) Overheid had daar echt gebreken in.  

 

Zwarte zondag → geschokt dat zij zoveel stemmen haalden; beginnen nadenken over integratiebeleid 

 

Vlaamse overheid en Franse Gemeenschap en Duitstalige gemeenschap daarvoor verantwoordelijk. 

Omdat dit samenviel met die federalisering. 

 

5.5.2  Omslag rond eeuwwisseling 

 Verstrenging van discours en beleid in heel Europa 

 Sfeer: ‘failliet multiculturele samenleving’, ‘gedaan met bepamperen’, war on terror,… 

 Veel geld en aandacht aan inburgeringsbeleid in plaats van ruimer integratie 
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5.5.3 Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 

(2013) 

Decreet maakt onderscheid tussen: 

 Integratie: ‘een dynamisch en interactief proces waarbij individuen, groepen,  

gemeenschappen en voorzieningen elk vanuit een context van de afdwingbaarheid  van 

rechten en plichten die inherent zijn aan onze democratische rechtsstaat, op een  

constructieve wijze met elkaar in relatie staan en omgaan met migratie en de  gevolgen ervan 

in de samenleving’ 

o Een proces waar iedereen een aandeel in heeft 

 Inburgering: ‘een begeleid traject naar integratie waarbij de overheid aan  inburgeraars een 

specifiek programma op maat aanbiedt, dat hun zelfredzaamheid  verhoogt met het oog op 

participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak’ 

o overheid die iets oplegt aan individuen (nl die nieuwkomers) 

 

 grootste deel van het decreet gaat verder over dat inburgeringstraject 

 

5.5.4 Inburgeringstraject 

Georganiseerd door 

 het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering 

o Verantw vr het organiseren van inburgeringscursussen over heel Vlaanderen en 

Brussel 

 IN-Gent (Gent) 

 Atlas (Antwerpen) 

 

 

 

 

Bestaat uit: 

1. Nederlandse les: in CBE, CVO of universiteit 

2. Maatschappelijke oriëntatie: 60 uur, in moedertaal of contacttaal 

3. Trajectbegeleiding: individuele begeleiding, meestal in moedertaal of contacttaal (door 

trajectbegeleider of door leerkrachten maatsch oriëntatie) 

4. Loopbaanoriëntatie: professioneel, educatief of sociaal 

 

Alle erkende vluchtelingen zijn verplicht 

Medeburgers van de europese unie zijn niét verplicht, maar mogen wel.  

Maar zij uit Canada en VS moeten het ook niet doen. Komt er bijna op neer dat wie arm is het 

niet moet doen en wie dat rijk is het wél moet doen. 

 

5.5.5 Resultaatsverbindtenis 

Nederlands: 

  niveau A2 behalen 

 

Maatschappelijke oriëntatie: 

 regelmatig deelnemen 

 actief deelnemen 

 persoonlijk actieplan opstellen 

 twee acties van actieplan uitgevoerd hebben voor einde cursus 

Wouden niet meegaan in die fusie 

Moeil uit te leggen wrm 

2 steden waar duidelijke politieke visie is die afwijkt van de heersende visie 

Maar niet zeker, miss gwn omdat zij de grootste steden in het Vlaamse Gewest 

zijn en dat zij miss drm een specifieke aanpak nodig hebben? Prof weet het niet 
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Geldboete tussen 50 en 5000 euro: 

 Mensen die buizen hiervoor omdat ze niet genoeg aanwezig waren, gewoon omdat er ook 

andere dingen waren 

 Vb: Moeders moeten voor hun kind zorgen, niet evident om zomaar oppas te vinden 

 Die boetes kunnen ongelijkheid in de hand werken en werken dus net contraproductief dan 

 

Vroeger mochten mensen dit doen, nu verplicht 

Je moét niveau A2 halen (redelijk basis maar voor sommigen niet eenvoudig, zeker als je niet eens 

zeker bent of je mag blijven en wnnr je moedertaal vb Arabisch is) 

 

Wel uitzonderingen voor mensen met psychische problemen of een mentale beperking 

 

5.5.6 Minderjarigen in Onthaalonderwijs 

 in lager onderwijs meestal in de reguliere klassen 

 in secundair onderwijs OKAN: grootste deel lessenpakket = Nederlands, integratie (zeer 

dubbele situatie: kdn weten niet of ze mogen blijven) 

o Integratie of georganiseerde segregatie? 

▪ Wat vreemd is: werken aan integratie, maar wel die OKAN klassen apart 

zetten? Is dat wel de beste manier om te leren? Om hen bij andere mensen 

te steken die zwak zijn in de NL taal? 

▪ OKAN doet het wel goed, maar we mogen ons er ook wel vragen bij stellen 

natuurlijk 

o Doorstroom naar reguliere secundaire onderwijs? 

▪ Na 1 jaar kan je geen taal leren. Dat doe je ook niet alleen maar in de les. 

Kijk naar wij die zoveel jaren Frans leren op school, maar ons nog altijd niet 

kunnen uitdrukken in die taal 

 

5.6 Vraagtekens bij het begrip integratie?  

5.6.1 Sociale hypochondrie 

‘een overdreven bezorgde angst voor [integratie]problematiek en een overdreven monitoren  van het 

sociaal lichaam ‘samenleving’ -> ‘radicale uitsluiting van mensen met een ‘andere  cultuur’’ (Schinkel, 

2008, p.15) 

 

Zes ‘diagrammaticale technieken’ in het integratiediscours (Schinkel, 2008) 

1. Deïndividualiserende individualisering 

2. Eenzijdigheden 

3. Dispensatie van etniciteit en integratie 

4. De genealogisering van integratie 

5. Virtualisering van burgerschap 

6. Culturisme 

 

^ manier van spreken waardoor je de SL als geheel en een fictieve ruimte buiten die SL te maken. 

Verdelen dus: SL en de fictieve ruimte waar alle problematische zaken zitten.  

 

Reintegratie wordt niet alleen besproken bij migratie, maar ook bij gevangenen, op de arbeidsmarkt 

(lange tijd ziek geweest), mensen met een beperking, mensen met een drugsverslaving, psychiatrische 
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patiënten. Allerlei problemen die je te moeilijk vindt kan je buiten de SL zetten, die mensen zijn onze 

zaak niet, wij moeten hen reintegreren. 

Hij zegt: stop met dat reintegratieonderzoek! Als je dat doet, dan doe je mee aan die sociale 

hypochondrie; Zodra je dat woord blijft gebruiken, doe je mee aan het in stand houden van die 

problematiek.  

Dubbel ^ 

 

5.6.2 Deïndividualiserende individualisering 

 individualisering 

o cf. ‘Ali is geïntegreerd’ 

o contra de oorspronkelijke betekenis van het begrip ‘integer’ 

o integratie = verantwoordelijkheid van het individu 

 

 Tegelijkertijd: deïndividualisering 

o Problemen van integratie (oorzakelijkheid): toegeschreven aan collectief, namelijk  

culturele gemeenschap 

 

Integratie wordt geïndividualiseerd, terwijl de oorspronkelijke betekenis van het woord “het geheel” is 

(geïntegreerde tekst, een gehele tekst). We gebruiken dat woord fout, de verantwoordelijkheid ligt bij 

het individu. (Individueel schuldmodel) 

 

Deïndividualisering: toeschrijven aan hele groep waarvan we vinden dat hij toe behoort. 

 

5.6.3 Eenzijdigheden (in manier v/meten) 

 Wat zijn ‘wij’ toch modern! 

o De ‘autochtoon’ als a priori ijkpunt van integratie 

o ‘onze samenleving’ is modern en seculier (wie religieus is, buiten de samenleving) 

▪ In onze SL heb je groepen die religieus zijn en die niet religieus zijn, maar ze 

maken allemaal deel uit tot de SL. Maar wat wij doen: “neenee, wij zijn 

seculier”. De moslims en de fanatieke christenen vallen erbuiten 

 

 Contactsport 

o Onderzoek naar sociaal-culturele integratie = ‘de aandacht voor de mate waarin  

allochtone sociale contacten onderhouden met de autochtone bevolking’ 

o Kwaliteit van contact? 

▪ De mate waarin, maar niet gesproken over de kwaliteit 

o Dat autochtonen een homogeen netwerk hebben kan geen kwaad? 

▪ Het homogene netwerk van autochtonen kan dan weer geen kwaad 

o Niet descriptief, maar prescriptief 

▪ Een beeld waarvan hoe je zou willen dat de SL zou moeten doen 

 

5.6.4 Dispensatie van (integratie) en etniciteit 

Dispensatie (onderwijskunde): vrijstellen van 

 

 dispensatie van [integratie]: 

o Integratie bij autochtonen is geen issue 
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o MAAR: als allochtoon kan je nooit iemand worden bij wie integratie geen issue meer 

is, je kan  hoogstens ‘goed geïntegreerd’ zijn – symbool [integratie] houdt je buiten de 

samenleving 

▪ Bij allochtonen doet het er wel toe; je kan idd hoogstens “goed geïntegreerd” 

zijn. Dan nog steeds behoor je tot die categorie, van die mensen voor wie het 

een rol speelt geïntegreerd te zijn. 

 

 dispensatie van ethniciteit: we doen alsof ze helemaal geen ethniciteit hebben (cf.‘ethnic’ 

producten) 

o We doen alsof we neutraal zijn. Etniciteit gaat precies over “de wilden in de bossen” 

en dat wij “superieur” zijn en “daarboven staan”.  

 

5.6.5 Genealogisering van (integratie) 

Tussen haakjes omdat hij het niet eens is met die term 

 

 ook kinderen en kleinkinderen van migranten moeten zich ‘integreren’ 

 je blijft eeuwig met de ‘erfzonde’ 

 

Zeker bij diegene bij wie het zichtbaar is dat ze een verre migratieachtergrond hebben 

Yt: what kind of asian are you → “maar vanwaar kom je echt” en dat witte mensen die vraag veel 

minder krijgen 

 

5.6.6 Virtualisering burgerschap 

 Als ‘integratie’ als begrip uit de mode raakt, zijn er nieuwe begrippen nodig die  hetzelfde 

dekken 

 Burgerschap: had altijd al een formeel en een moreel aspect (wie burger is, wordt  beschermd 

door de wet en moet zich daaraan houden, moet belastingen betalen,  heeft recht op uitkering, 

etc.) 

o MAAR: moreel aspect wordt steeds meer in de verf gezet cf. actief burgerschap, 

burgerschapsverklaring, … 

o wel formeel, maar geen moreel burger? 

▪ Burgerschapsverklaring eig belachelijk want als je burger bent hou je je 

automatisch aan die wetten van dat land, raar dat je dan nog een extra 

verklaring moet afleggen daarvoor.  

o Niet actueel, wel virtueel (mogelijkheid, nooit zeker) 

▪ Nieuwe manier om aan te tonen dat sommige mensen niet horen tot de SL 

 

5.6.7 Culturisme 

 Culturele verschillen worden als basis van sociale problemen beschouwd 

 

 Culturisme problematisch: 

o Interne verscheidenheid (welke Turkse cultuur?) 

o Waarom minder problemen in de landen van herkomst? 

▪ Als dat toch ligt aan hun cultuur: wrm zijn er dan geen elke dag rellen in 

Marokko?  

o Waarom meer problemen met jongeren dan ouders (=bron van cultuur)? 

▪ Waarom zeggen ze dat het probleem aan jgn ligt terwijl de ouders toch net de 

dragers van die cultuur zijn? Maar over de ouders zeggen ze niets? 
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 Onkunde (of onwil?) om structurele, sociaal-economisch factoren in rekening te  brengen 

o Aantal dingen beter te verklaren vanuit lage SES dan aan een cultureel verschil.  

o  

 Equivalent aan racisme. Niet meer ‘raciale’ achtergrond, maar ‘culturele’ 

achtergrond is problematisch 

o Obv bepaalde etniciteit een onderscheid gaan maken en mensen als minderwaardig 

zien. Ook al noemen ze het niet exact zo, komt het neer op hetzelfde. Ze gebruiken 

gewoon andere termen.  

 

5.6.8 Casus 1 

Gezin van Bulgaarse (Roma-) afkomst met tijdelijke verblijfsdocumenten (statuut als  zelfstandige). Drie 

kinderen, meisje van 16 en twee jongens van 13 en 11 jaar. Meisje van 16 huwt met neef van de familie 

en wordt zwanger. De drie kinderen zijn veelvuldig afwezig op school (secundair onderwijs, BSO). De 

jongens worden twee  keer opgepakt bij een winkeldiefstal. De school meldt de drie kinderen aan bij 

de  Toegangspoort Integrale Jeugdhulp. 

 

Eenzijdigheid: er zijn ook tienerzwangerschappen bij meisjes die geen migratieachtergrond hebben. 

Er zijn ook andere kinderen zonder migratieachtergrond die stelen. De vraag is dan of de school op 

dezelfde manier zou reageren als het gaat om kinderen zonder migratieachtergrond. 

 

Uithuisplaatsing, kinderen met migratieachtergrond en lagere SES veel meer kans uit huis geplaatst 

te worden, terwijl dit bij zij zonder migratieachtergrond en hoge SES er andere aanpakken zijn (zoals 

bijvoorbeeld ambulante hulpverlening).  

 

Multiculturisme: of het op haar cultuur wordt afgeschreven dat meisjes zo jong zwanger worden. Een 

“overlevingscultuur” en dat zij daarom stelen. Velen denken “misschien moeten we er rekening mee 

houden dat dit hun cultuur is;” maar dat is dus echt culturalisme. En zelfs al is dat hun cultuur, dan 

nog is het fysiek niet goed om zwanger te zijn op die leeftijd. 

 

Iemand vroeg: wat doen met mensen die stereotypen bestendigen? (ging over Roma die zeiden: “Ge 

zijt toch dom als ge gaat werken voor uw geld? Vraag toch een leefloon”) → sommige mensen 

schikken zich in dat stereotype: “als ge wilt dat ik een Marokkaan ben, dan zal ik wel een Marokkaan 

zijn.” Het vermengen van culturele en socio-econ omstandigheden. Vinden nergens ook aansluiten, 

dat is ook een factor. 

“Ge kunt niet ontkennen dat er meer mensen met een migratieachtergrond in de gevangenis zitten?” 

Ja, maar hou rekening met SES! 

 

5.6.9 Casus 2 

Moeder met dochter van 15 jaar, beiden uit Syrië. Recent aangekomen in België.  Asielprocedure, 

woonachtig in asielcentrum. Moeder komt zelden uit haar bed. Dochter geeft aan vele nachtmerries te 

hebben, maar blijft naar schoolgaan. De begeleiders in het asielcentrum maken zich ernstig zorgen 

over zowel moeder als  dochter. 

 

Risico dat het probleem bij de moeder wordt gelegd. Dat men vanuit een individueel schuldmodel gaat 

denken. “Als ge heel de tijd in uw bed gaat liggen, gaat het nooit beter gaan he met u. Zo kunt ge u niet 

integreren.” 

Iemand zei: vorige les hebben we hele tijd proberen verklaren vanuit de cultuur. Nu ineens mag dat niet 

meer? 
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Ja, uw cultuur is opgevat als wat ge wilt in uw leven, uw waarden en normen. In die manier kan je wel 

zeggen van ja, de cultuur heeft er mee te maken. Maar ge moogt niet alleen denken aan de groep. Niét 

“het is een Turk dus daarom denkt die zo.” 

Belangrijk uzelf niet als norm te zien.  

Cultureel sensitief zijn ook als ge werkt met mensen zonder migratieachtergrond. 

 

6 GETUIGENIS VLUCHTELING: RONDE TAFELMOMENT 

2 sept 2010 ‘s ochtends is hij naar België gekomen met 2 mensen die hem hier brachten. Toen hij in 

Afghanistan was kende hij dit land niet. Men stuurde hem naar het commissariaat om asiel aan te 

vragen (hij wist niet wat asiel aanvragen betekende). Er zijn 2 bureaus: 1ste ontvangt en drna 

commisariaat generale. 

Terwijl hij daar wachtte tot het bureau open ging begon hij na te denken over wat hij in Be wou doen. 

2 weken ervoor in afghanistan. Bij zijn familie, moeder en vader in een groot huis. Eigen huis, auto en 

werknemer bij VN. Alles achtergelaten en in land waarvan hij niet weet wat hij in toekomst wou doen. 

(geen toekomstperspectief). Was eerst in foute bureau en moest naar het andere bureau waar al 

meteen enorme rij was waar hij moest wachten. Veel mensen, waarvan sommigen al maanden in 

België waren. Vingerafdrukking en radiologie (ziekten screenen).  

 

Ze spraken allemaal Fr of NL maar hij kon geen van beide, hij kon enkel Eng maar niemand sprak 

dat.  

Heeft daar heel lang gezeten bijna hele dag. Van 8 u ‘s morgens al. Na radiologie en vingerafdruk kon 

je ergens soep krijgen, maar hij deed toen ramadan. Hij moest dus gewoon zitten wachten tot 16 u 

30.  

Fedasil: “we hebben geen plaats: als jullie iemand kennen mogen die jullie ophalen maar wij hebben 

geen plaats.” 

 

Moest kijken of hij in een moskee of kerk kon slapen. Hij sprak tegen andere vluchtelingen: ik ken 

niemand! Iemand zei ja je kan morgen naar OCB (?) gaan maar vandaag kan ik je niet helpen.  

Kon enkel slapen in Bru noord. Was daar koud (september). Rond middernacht zei iemand hem: 

station sluit, ga weg! Hij moest karton zoeken en daarop slapen. Er kwam nog iemand anders: je mag 

ook niet hier slapen. “Waar moet ik naartoe?” “Kwnie.” 

Terug naar nieuwstraat: daarvoor zag hij nog straat (ik vermoed hoeren?) → eerste culturele shock.  

 

Nog iemand gevonden : daar kun je slapen aan station. 

“Als je elke dag naar de deuren van Fedasil gaat maak je miss kans toch plaats te vinden.” 

Mensen brachten tenten om te slapen in het Maximiliaanpark; 4 nachten sliep hij in maximiliaanpark. 

Iemand zei hem dat er Afghaanse moskee was: daar kon hij 5de en 6de nacht slapen. Maar volgens 

regels mocht dat niet → terug naar maximiliaanpark 

“Brusselse gemeente willen jullie niet, jullie moeten weg van hier” ze moesten tenten verzamelen en 

ze namen die weg.  

Ze vonden plaats voor de families. Hij ging naar burgemeester van brussel en zei hem: “oke voor 

families maar ik heb geen plaats, wat doe ik?” 

Hij zei: je mag hier dekentje nemen en ergens slapen. Dat was tweede culturele shock. Dat ze hem 

zo behandelden. 

 

Had de kans 2 nachten in tuin van ULB te slapen. Met 20 andere alleenstaande mensen. Kreeg dan 

weer brief van directie ulb dat ze wegmoesten. 
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Dan oude fabriek: daar plaats gevonden waar niemand was. Moesten met 20 man daar slapen (vol 

glas enzo moesten dus eerst poetsen). Opnieuw tenten opgezet. 

Elke dag was het voor hem: oké, wat zou er voor mij in de toekomst gebeuren? Enorm vraagteken in 

zijn identiteit: mentale effecten gehad op hem, heel zwaar. Wist niet wie was ik, wie ben ik nu? 

1 week in die fabriek. Elke dag van fabriek naar Fedasil voor plaats te krijgen; deur was toe en 

niemand wou helpen  

 

Hij zei dat toen hij op school zat in afghanistan (5 jaar - 12 jaar) Begon op 10 jaar combineren met 

werk. Ene stad werken andere stad studeren. Na 12 jaar begint unif? denk ik? en dat deed hij dan 

ook deeltijds 

Hij spreekt taal niet, gelukkig hielpen ze hem cursus frans te geven. Was betalend, maar had beetje 

geld.  

In oude fabriek begon hij frans te leren. Kreeg ticketjes om naar franse les en terug naar fabriek te 

gaan. 

 

Dan hoorde hij: je kan miss naar advocaat gaan → rechtbank → opvangplaats 

ging naar justitiepaleis. advoc: je bent hier al 3 weken maar ze moeten je al na 2 dagen een plaats 

vinden. Hij zei oké ik kan je helpen maar dat zal 6 maanden duren eer je opvang hebt 

 

Voor naar school en Fedasil leerde hij mensen kennen: een ervan was afghaanse activist. Die man 

heeft geprobeerd na 1 week kot te vinden in schaarbeek.  

Heel erg klein kot maar geen douche. Mochten 1 per week naar sportclub en daar mocht 15 man zich 

wassen. Hij dacht het zo op te lossen, zodat hij op dat kot toch kon studeren want er kwam meer man 

in die fabriek en sommigen waren er al jaren → veel versch culturen: culturele shock. Ook sommigen 

die om 2 uur naar bed gingen en anderen om 22 uur, was moeilijk te studeren;  

 

Heeft hulp van OCMW schaarbeek gevraagd; kreeg afspraak assistent OCMW na anderhalve maand. 

Maar zijn kot was 250 euro per maand. Afghaanse activist zei oke ik zal je geld geven maar geef het 

me terug als je geld van OCMW kreeg. 

Die activist wist dat hij activiteit zocht, en aangezien hij vergaderingen organiseerde voor afghanen 

nodigde hij hem uit voor een. “Wat doen met afghaanse jongeren die hier komen en cultuur leren 

kennen van afghanistan voor die jongeren?” ging de vergadering over. 

Op het einde van vergadering gingen ze naar salon waar hij fiche vond. In afghaanse taal: 

geïnteresseerd verder te studeren? Gratis Ned te leren? Belg cultuur leren? Job vinden → ja!! 

Hij noteerde adres en ging daarheen. 

 

Maatsch oriëntatie was dit. Informatie in verschillende talen. Hij mocht in januari 2011 terugkomen 

voor begin cursus; Maar hij had geen geld.  

Wanneer hij terugkwam naar OCMW was assistent ziek, hij kreeg pas nieuwe afspraak in januari.  

HIj zei oke ik heb geen geld… Ik zal paar maand melk en brood moeten eten.  

Ze gaven hem maaltijdchecks: rijst melk en suiker 

 

Mensen van collectif waren nog altijd ant helpen; kwamen ook tolken voor hem want hij kon de taal 

niet 

eig moest hij frans spreken en de mensen wouden niet in engels met hem spreken: je moet frans 

leren!!! Hij zei ja hoe kan ik binnen 1 maand nieuwe taal leren? Maar ze gaven geen andere optie 

 

MO: ticketjes voor transport. 

 

Cursus MO was in Farsi: dialect uit Iran. Vgl met Nederlands Nl en Be. Verschil van accent, maar hij 

kon het begrijpen.  
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Iemand die laaggeschoold is in Afgh zou dit niet goed kunnen begrijpen. Maar mensen van unif leren 

daar beetje Farsi en ook mensen uit Iran leren beetje Tari.  

Hij merkte dat mensen daar elkaar niet zo goed begrepen maar hij kon het heel goed volgen 

 

Voormiddag MO en namiddag NL les 

Had geen geld voor franse les en had gehoord dat hij studies in nederlands verder kon zetten, was 

zijn droom 

 

Verhaal van ocmw: afspraak was in januari. Dan kon hij sociaal assistent zien. “We kunnen je niet 

helpen” 

Soort van bijlage en wij helpen je dan pas: oranje kaart (???) 

hij had die dan uiteindelijk 

 

Je kan naar rechtbank gaan dan?? 

In februari kreeg hij 100 euro van OCMW en ze zeiden voor volg maanden zullen we je helpen. Hij 

ging naar justitiepaleis: advocaat → krijg ocmw maar is alleen genoeg voor naar studio te gaan en 

eten maar niet voor huur (? begrijp niet zo goed wat hij zei) 

 

2 advocaten; nl en frans 

Hij ging nr Nl advocaat: je krijgt nummer je gaat binnen en zegt je verhaal daar en dan werken ze je 

met je case 

HIj zei hen dat hij zoveel maand geen OCMW kreeg en nu weigerde ze het hem? 

Advocaat vroeg krijg je dat nu? hij zei ja. Die advocaat zei nee we kunnen je niet helpen. HIj zei seg 

zijt ge advocaat of rechter? Advocaat: we kunnen u niét helpen. 

Culturele shock. 

 

Ging naar franstalige advocaat. Die wou hem helpen, die was bijna zeker om toch van december tot 

januari iets te krijgen;  

 

In Februari was ook cursus MO. Laatste dag groot feest voor de 12 klassen (elk 20 man) ze kregen 

een attest.  

Hij ging naar directeur: kijk mensen verstaan elkaar niet. En dat ze bang waren dat ze attest niet 

kregen als ze dit aan de leerkracht zeiden.  

 

… 

 

OCMW in orde maart 

Zocht studio in molenbeek 

 

Je kan miss tolken als vrijwilliger: begin april/maart voor Tari Farsi en Engels (Nl kon hij toen nog niet 

helemaal) 

Ging terug naar daar voor te tolken.  

In juni organiseren we cursus voor minderjarige afghanen. geïnteresseerd om ook les te geven? Ze 

hadden zijn cv en zeiden dat hij mocht solliciteren.  

Was meteen gekozen voor toekomstige leerkracht. Kreeg contract van 20 juni tot eind juli 

 

Was heel blij want hij wou geen OCMW krijgen; had daar slechte ervaringen mee 

Was blij job te hebben 

 

Groep:  

Tari en Parshu? Of Pashnu?? spraken de jgn 
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Jgn heel goed meegewerkt en de evaluatie van hem was zeer goed. Ze zeiden hem: als we nog 

opening hebben mag je hier terug werken. In oktober tot november 2011 mocht hij weer werken.  

 

November kreeg hij contact van onbepaalde duur (nu nog altijd) 

Gaf les Pashnu, vond dat niet voldoende. Begon ook les te geven in Tari Farsi en Engels 

Leerde heel goed te werken met versch culturele groepen: uitdaging maar heel plezant 

 

Hij had gevoel: wat doen met diploma? Hij vroeg een gelijkschakeling van zijn diploma aan. 

Probleem: als je arts bent kan je geen arts was worden in België. Probleem: hij was (student??) in 

dierengeneeskunde. Maar in Be is dit niet “unif” maar volgens Be is dat zelfde als “bachelor”... maar 

hij was toch blij 

 

Hij was blijer met administratief werk dan werken met dieren in afghanistan (daar moest je naar 

platteland gaan enz) hier is het vooral katten en honden, in afghanistan is het echt met vee: koeien 

schapen kippen 

 

Hij wou van richting veranderen: Master KUL: master in internationale bedrijfsbeleid en 

bedrijfseconomie (2 jaar ongeveer heel zwaar) 

Kans om na 2 taaltesten te beginnen met studies 

in 2015 begonnen met parttime studeren  

Unif KUl campus brussel 

Voelde dat programma te zwaar was en spreidde het over 3 jaar. Vandaag is zijn laatste jaar hopelijk.  

Hij zal zien wat de toekomst voor hem brengt 

als hij Asadullah (zijn naam) vandaag vergelijkt met die van 2010 ziet hij enorme verschillen: de 

eerste jaren enorme spijt: waarom heb ik alles achtergelaten? Tenminste ben ik hier kunnen komen. 

En nieuw leven kunnen beginnen. Daarna mentaliteit veranderd; goed “geassimileerd” of 

“geïntegreerd”: hier heb ik enorm veel geleerd dat ik in afgh of in pakistan niet kon leren. (was in 

pakistan en india ook paar jaar geweest) 

Niet alleen qua studies maar ook praktische studies 

 

 

 

-          Hoe oud was u toen u hier aankwam? Had u toen al gestudeerd/gewerkt en zo ja, vond u 

het moeilijk een job te vinden in België? 

-          Hoe lang was u ongeveer onderweg naar hier? 

-          Hoe ging u ermee om als u te maken kreeg met racisme en discriminatie? 

-          Legde u gemakkelijk nieuwe contacten in België? 

-          Haalt u veel voldoening uit uw job? 

 

Denk je dat dat goed is dat die inburgeringscursus in Vl verplicht is? 

Hij vond het interessant maar in Vl is dat voorwaarde. Voor nieuwkomers nuttig maar mensen die hier 

al jaren zijn nee.  

 

Werd je hier vaak geconfronteerd met racisme? 

In het begin ja… HIj leerde later dat dit in sommige plekken wel echt zo was 

Toen hij ziek was naar dokter: ik kan niet rechtstaan om les te geven; dokter zei dat hij klaagde dat hij 

moest gaan werken → shockerend 

Iemand anders gezien, patiënt van dezelfde dokter die 5 dagen rust kreeg gwn door griep 

Miss kon ik het niet goed uitleggen miss vertrouwden ze me niet 

 

veel vbn maar dat is de realiteit van het leven; maar in brussel. 
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Nu woont hij in dilbeek op grens brussel: mensen van dilbeek zijn bang van franstaligen enz “dilbeek 

waar vlamingen thuis zijn” 

Veel nederlandstalige collega's zeiden hem oeioei ga je in dilbeek wonen? Hij voelde verschil daar 

pas echt. Nichtje die ook in brussel woont;  

zijn buurman op gelijkvloers woont belde meteen politie omdat hij gwn naar zijn post kwam kijken, 

politie kwam meteen gwn omdat hij de post bekeek. Kleine dingen maar vaak; 

Kan het niet veralgemenen maar soms echt moeilijkheden.  

 

Gebeurt niet alleen naar hem toe. Racisme is niet alleen langs 1 kant. Hij gaf les van mensen uit 

afrika. Les over multiculturele SL: hoe samenleven met anderen. Begon met stereotiepen naar boven 

te brengen: haalde verschillen tussen meningen naar boven. “wat is belangrijk voor mij en voor u en 

hoe dit respecteren” 

Over percepties 

1 van studenten: voor mij was jij iemand die heel autoritair karakter leek te hebben, maar nu voel ik 

dat ik ook vragen kan stellen aan u 

Vaak voel je obv perceptie dat ze een specifiek antw geven 

 

Als vluchteling merk je dat meer dan als “autochtone” belg. Mensen discrimineerde: wrm spreek je 

geen frans? hij leefde nog maar 1 maand op België en dat was dan ook nog OP STRAAT waar hij 

leefde. Hoe kon hij dit dan ook leren? 

 

Nog veel contact met familie? 

april na 7 jaar terug naar daar gegaan. Zijn moeder was ziek. HIj zag zijn familie maar was opnieuw 

culturele shock in afghanistan zoveel veranderd in de laatste jaren dat hij dat niet kon beseffen 

  

Na de aanslagen? 

Buiten brussel:  

Aanslagen parijs in november en hij woonde toen in molenbeek: leger en politie ambulance gans de 

nacht 

Voor hem was dat bna posttrauma: precies terug in afghanistan. Wat gebeurt hier??? kon 3 weken 

niet studeren door die situatie.  

 

Wat er gebeurt bij hem: druk van vl overheid dat ze veel moeten werken over radicalisering; vorming 

gekregen hierover 

toen hij begon was het vzw maar nu is het agentschap van vl overheid; hun meningen verschillen: zij 

werken met mensen. Maar vl overheid maken gwn iets en sturen het door. Druk van bovenaf maar ze 

doen het op hun manier. Probleem is vooral op 3de generatie; Maar jullie zetten druk op 

nieuwkomers?? Maar ze moesten die druk respecteren; Om passende manier om te gaan met hun 

cliënten 

 

Aanslag in Brussel: helft in klas en helft niet 

“aanslag in zaventem” ze waren bezig met gsm: “ngo aanslag in de metro” 

hij was in bureau van veiligheid: veel internat medewerkers: waar zijn ze zijn die veilig: checken waar 

wie is 

checken wie in klas is en wie ni 

bellen naar 5 a 6 afwezigheden: 2 we zijn onderweg, ene was ziek andere ergens anders; telefoon 

van een iemand: nam niet op… Antw mail niet… Kende zijn contacten niet…  

Belde dan naar ziekenhuizen: was spoed; cursist bleek in de metro te zijn (ziekenhuis dan) 

kwam na 2 weken terug naar les; enorm veranderd van mentaliteit… 

 



 
  PAGINA 

79/115 

Ganse dag waren ze bezig over molenbeek enz en spreken over zijn ervaring: eerste aanslag in 

belgië; maar dat voor hem in afghanistan gebeurde dat élke dag 

Moeite met groep te controleren, moesten psycholoog halen om over de situatie tes preken 

Kon niet professioneel ermee omgaan; normale reactie op abnormale situatie 

 

Welke hulp was voor u het beste? 

Emotioneel/menselijk: collectif. Vrouw die hem veel hielp die hij tot nu toe mama noemt. Omdat ze die 

rol speelde. Ze was bijna altijd bereid hem te helpen. 

 

 Professioneel de trajectbegeleidster: hielp enorm en verwees door naar organisaties enz 

 

 

Nachtmerries (i/noodopvangcentrum) 

Nachtrust moeilijk (ied ≠ slaappatronen) 

°schaamte (privacy) 

 

Sommigen angst te slapen m/anderen in deze kamer 

(man zat in gevang in Kameroen waar mensen vermoord werden, bang met andere te slapen) 

 

Spanning beleid  - wat de mensen nodig hebben, ook voor SW ook zwaar (zitten in die spanning) 

 

KRANTENBERICHT: TAALDISCUSSIE 

N-VA: "Thuistaal op school is verkeerd signaal" Marjan Temmerman 

Dat het gemeenschapsonderwijs GO! de thuistaal van anderstalige leerlingen een plaats wil geven op 

school is een verkeerd signaal, vindt N-VA. De nadruk moet liggen op het belang van een goede 

kennis van het Nederlands. 

ma 27 nov 2017  10:42 

Het GO! wil dat de thuistaal van anderstalige leerlingen positief benaderd wordt. Op de speelplaats 

en zelfs in de klas mag het spreken van een andere taal niet meer verboden worden, wel moet er 

positief mee aan de slag gegaan worden. De onderwijskoepel biedt bijscholing aan en geeft tips om 

ook in de klas meertaligheid een plaats te geven. 

"Dat is een stap te ver voor ons", zegt N-VA onderwijsspecialist Koen Daniëls. "Ik maak me zorgen om 

de leerkrachten, moeten ze dat er nu ook nog bijnemen? En ik maak me zeker ook zorgen over de 

anderstalige leerlingen en hun ouders. Zij moeten het signaal krijgen dat het Nederlands de taal is 

van hun toekomst om aan een diploma te raken." Volgens Daniëls krijgen anderstaligen nu de 

boodschap dat het eigenlijk niet uitmaakt. 

Een beetje (on)gelijk 

"Daniëls heeft gelijk", zegt UGent professor Piet Van Avermaet "als hij zegt dat de kennis van het 

Nederlands essentiëel is om goed te functioneren in onze samenleving. Maar hij heeft ongelijk als hij 

meertaligheid en de kennis van het Nederlands tegenover elkaar plaatst. Ik begrijp dat hij dat doet 

om ideologische redenen." 

Wetenschappers spreken elkaar tegen? 
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De nieuwe visie van het GO! wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. "Maar er is ook 

onderzoek dat dit tegenspreekt", zegt Daniëls van N-VA "van het OETC, Onderwijs in Eigen Taal en 

Cultuur, en die stelden vast dat er geen meerwaarde is, dat het in tegendeel eerder bevordert dat 

mensen zich terugtrekken in eigen taal en cultuur."  

De Wever over thuistaal op school: "Dacht dat dit vervroegde aprilgrap was" 

ma 27 nov 2017  13:06 

"Klopt niet" werpt professor Van Avermaet tegen. "Dat onderzoek bestaat inderdaad, maar zegt dat 

het geen goed idee is om anderstaligen lang uit de klas te halen om het Nederlands te oefenen in 

homogene aparte groepjes. Het GO! wil in de gewone klas het Nederlands verbeteren door positief 

om te gaan met de andere talen die gesproken worden door de kinderen. Meneer Daniëls smijt alles 

op een hoopje en houdt clichés in stand die allang weerlegd zijn en hij weet dat." 

"We doen al sinds 2008 onderzoek in Vlaanderen over het leren van het Nederlands. En we zien dat 

het nuttig is dat anderstaligen als ze het niet begrijpen even kunnen teruggrijpen naar hun 

moedertaal. We stelden ook vast dat als de anderstalige kinderen zelf de taal mogen kiezen op 

bijvoorbeeld de computer, ze bijna altijd voor het Nederlands kiezen en enkel naar de moedertaal 

kijken als ze twijfelen." 

"Polarisatie is echt niet nodig" reageert Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits. "Meertaligheid is 

een troef en dat moet school per school bekeken worden hoe die troef kan uitgespeeld worden. En 

het Nederlands in de klas staat niet ter discussie. Dat is en blijft de onderwijs- en intructietaal. Maar 

we moeten ophouden met het stigmatiseren van kinderen die een andere taal thuis spreken, alsof 

dat per sé slecht zou zijn. Het kan net helpen dat te gebruiken om ze beter Nederlands aan te leren." 

Lk^n he dan gn controle meer, want ze begrijpen hun lln nt  

Je hoort er niet meer bij als Nl^stalige  

Prof: omgekeerd kan ook!  

In hoeverre dat anti meertaligheid zich linkt aan bepaalde talen? Arabisch X, Frans en Engels V 

 

Vaak ook cultureel verhaal: “Afrikaans Frans” (accent), w niet gewaardeerd 

 

Kan voor veel kdn geruststellend zijn terug te ku vallen o/hun taal 

Gepolariseerd debat: alsof NL zou verdwijnen 

Vroeger kregen immigranten les volledig in vb Turks 

Dit debat is nu heel anders, af en toe andere elementen in de klascontext (welzijn voorop en niet leren) 

 

Eigen taal is makkelijker, zeker over emotionele zaken 

Heeft ook invloed op de identiteitsvorming, door aan te duiden; “jouw taal vinden we niet oké” “Dat deel 

van jou stop je best weg” 

 

Aboriginals in Austr: manu militari, riskeren hetz signaal uit te zenden zo 

Nadenken over de onderliggende boodschap bij beleid: overh, sch, organis… 
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7 OTHERING, DISCRIMINATIE EN RACISME 

7.1 The age of migration 

Migratie als fenomeen van alle tijden  

Het gaat nu niet meer om de “tijd van migratie” maar de tijd van “het migratieprobleem” 

Migratie w sterk geproblematis 

 

7.1.1 Centraal idee 

Niet: “The Age of Migration” 

Maar: “The Age of Migration Problem” 

 

Migratie = probleem – migranten zorgen voor problemen 

Cf. Terminologie: vloed, golf, stroom, overspoeld w 

 

7.1.2 Wrm w migratie als probleem aanzien? 

Centraal gevoel: angst  

° Bij confrontatie met “de vreemdeling” 

We hebben veel nood aan voorspelbaarheid en controle 

Voorspelbaarh verliezen = controle verliezen → ° ANGST 

 

Iemand die andere taal spreekt, zich anders gedraagt → °angst 

 

7.1.3 The migration problem: oplossing? (+othering) 

Proberen om ‘controle’ te herwinnen over het probleem (om angst onder controle te houden): 

 ‘Definiëren’ en ‘opsplitsen’ van de ‘migrantengroep’ in categorieën: 

o Vluchtelingen 

o Asielaanvragers 

o Econ migranten 

o Familieherenigers 

o NBM 

o … 

o Binnenkomstmogelijkheden (wie mag blijven/nt) in een Europees land: bepaald door 

categorie waartoe men behoort 
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o Controle over de instroom door beperking van binnenkomst mogelijkheden 

 Voor diegenen die ‘mogen” blijven: verschillen elimineren (je moet je aanp) door focus op 

‘integratie’ (lees: assimilatie) 

 

Verschillen geven angst, verschillen wegwerken 

Die emotionele reactie leidt ertoe dat men politiek gaan maken 

CONTROLE herwinnen door categoriseren:  

 Mannen – vrouwen 

 wit – zwart 

 blauwogigen – bruinogigen 

 binnenlands – buitenlands 

 Belg – niet-Belg,…  

Het is heel normaal om uiterlijke kenmerken te zien, er is altijd een bepaalde categorie. Dit is immers 

een fysiologisch normaal proces om eerder te denken vanuit verschillen. Maar in welke mate kijk je 

naar mensen als gelijk of versch? Zodra je (fys) kenmerken als negatief ziet. Vaak ontstaat er een wij 

– zij denken waarbij de focus voornamelijk gaat naar de verschillen en niet de gelijkenissen.  

 

Othering = de ander tot ander maken: negatieve kenmerken toeschrijven omwille van een negat 

oordeel.  

“Othering not only “serves to mark and name those thought to be different from oneself” but also is a 

process through which people construct their own identities in reference to others (ook het construeren 

van uzelf) (Wesi, 1995, p. 17). By talking about individuals or groups as other, one magnifies and 

enforces projections of apparant difference from oneself. Othering practices can, albeit sometimes 

unintentionally, serve to reinforce and reproduce positions of domination and subordination (Fine, 

1994). Consequently, persons who are treated as other omwille van kenmerken waar ze niet voor 

kiezen often experience marginalization, decreased opportunities, and exclusion (Johnson et al., 2004, 

p. 254).” 

Gezondheidszorg: bep gr minder toekomen, minder blijven 

 

 

Racisme = de ACT van dat negatieve oordelen: vrouwen niet aannemen “omdat die te emotioneel 

zijn”, vb.  

 

Wie van jullie zou behandeld willen w als moslim in Be? Niemand van ons → we beseffen wat dat 

label met je doet. Maar omdat we in een veilige positie zitten gaan we daar niets mee doen.  

 

7.2 Othering, discriminatie en racisme 

7.2.1 Definitie 

 Concepten 

 Op individueel niveau 

 Op organisatieniveau 

o Uw aanbod afgestemd op bep groepen 

 Op maatschappelijk niveau 

o Echt geïnstitutionaliseerd 

o Vb Nazirégime: joden afslachten: wordt voortdurend herhaald: logisch dat het dan + 

op org niv en + op ind niveau gebeurt 

 Interferentie!  

 Op verschillende maatschappelijke domeinen! 
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Racisme: “Ras”  

Vroeger: ras ~ heudskleur 

Nu: moeilijker, de term ‘discriminatie’ (obv bep obj kenm) is meer op zijn plaats 

 

Discriminatie kan op ind niveau: niet aangenomen w, nageroepen w… 

 

7.2.2 Discriminatie binnen en over levensdomeinen heen 

 

Vreemde naam minder uitgenodigd op sollic. met dezelfde kwalificaties 

In hetzelfde werk minder bepaald w door bepaalde kenmerken 

Glazen plafond: iedereen is het erover eens dat dat bestaat 

 

Politie: obv uiterlijk: bepaalde (P) dat je dit zal doen → bepaalde handeling (???) 

In brussel zullen ze me nooit vragen voor identiteitscontrole 

Mensen in Zaventem die hun valies moeten openen? Zij met een andere huidskleur! 

 

Tegenstrijdigheid in doen en zeggen:  

 Zeggen “Er is geen ras” 

 Doen: identiteitscontrole 

Uiting ervan hangt samen met macht 

Het niet benoemen ervan komt doordat we wéten dat het niet mag: antiracismewetgeving 

 

7.2.3 Paradoxen 

 Wetgeving 

 Maar prakitjken zijn legio (wat politici mogen zeggen: Wilders “kutMarokkanen”; “meer 

veiligeid, minder immigratie”) 

 Tegenstelling hoe we denken dat we ons gedragen/voelen en hoe we dit in werkelijkheid 

doen 

 We accepteren allemaal racisme: we reageren niet openlijk op racistische/discriminerende 

handelingen/uitingen  

 

Video: sociaal experiment: vrouw racistisch tegen cliënt: anderen reageren niet 

Prof zelf: Haar pleegdochter van Rwanda zocht vakantiejob, want prof hoorde zonet het aanbod 

→Haar dochter ging het gaan vragen en hoorde meteen “We hebben al iemand gevonden.” 

Zijzelf (prof) had niet gereageerd, je ziet het gebeuren maar je durft vaak niet te reageren.  
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7.2.4 Oorzaken 

 Individu 

 Organisatie 

 Structureel (hist; ongelijke rechten) 

 Geïnstitutionaliseerd 

 

7.2.4.1 Op het niveau van het individu 

 Raciale stereotypering 

 Meerzijdige identiteiten (Hoffman!) 

 Sociale psychologie: 

o Groep competitie – in-group en out-group (minder “menselijk”) 

▪ Anders oordelen oer jongen die crim feiten pleegt behorende tot onze ingroup 

▪ Je eigen profiel bepaalt mee hoe je naar de dingen kijkt, wees je daarvan 

bewust 

o Betekenis voor relatie hulpverlener – cliënt?  

 

Normale processen, maar er wel bewust van zijn 

Je voelt als SW + affiniteit als je cliënt zegt “ik studeerde gender & div”, dan als die zegt “ik ben naar 

BSO geweest en ben daar afgehaakt” → automatische affiniteit.  
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1/3 zegt openlijk: “Ik ben racist”, toch zeer weinig reflexief of toch ongenuanceerd.  

 

FB: Sam Dooby: “He jouw ouders/familie ook zo’n hekel aan Marokkanen?” → Biedt zijn “services” 

aan (grap) 

➔ Hoe stereotiep en ook hoe verschillend Marokkanen kunnen zijn 

 

 

Discriminatie in de gezondheidszorg: Wie moet een catheter krijgen?  

 

 

Men vroeg dit aan dokters. Er is ≠ in geslacht en huidskleur, ook in leeftijd.  

 

Welke behandeling ga je geven?  

Mannen meer doorgewezen dan vrouwen 

Wit                                                zwart 
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Jong                                          ouderen 

 

De tweede groep kreeg dus telkens een minder goede behandeling.  

 

OPINIESTUK Orlando Verde 

: 

De rellen in Brussel en de zoektocht naar een verklaring blijven discussie en controversiële meningen 

veroorzaken. Daarbij komen ook verschillende standpunten naar boven over de definitie van "racisme", 

zoals in deze opinietekst. 

za 25 nov 2017  06:47 

De Brusselse rellen eerder deze maand hebben een aantal gekende dynamieken op gang gebracht. 

Beide uitbarstingen van geweld werden meteen in verband gebracht met een bevolkingsgroep. Dat 

was eerder niet gebeurd: na rellen van cipiers, vakbonden of hooligans zonder migratieachtergrond 

voelde niemand blijkbaar de nood om het over de nationaliteit of de etnisch-culturele roots van de 

amokmakers te hebben. 

Deze keer wel. 

Zelfs de minister van Binnenlandse Zaken sprak van een “bepaald type jongeren”. Op Radio 1 sprak hij 

nog specifieker over “Marokkaanse jongeren”. Zo werden uiterlijk en nationale identiteit kenmerken 

van crimineel gedrag. Hopelijk behoeft het geen uitleg dat dergelijke uitdrukkingen stigmatiserend zijn 

voor jongeren die niks te maken hadden met dergelijke voorvallen.  

Deze uitspraken maken echter deel uit van een breder discours waarin dergelijke uitingen niet als 

racisme gezien worden. 

Volgens dat discours is het racisme vooral relatief of een excuus voor de eigen mislukking. Volgens dat 

discours zal het racisme niet verdwijnen door het aanpakken ervan, maar door de potgrond ervan weg 

te nemen. Dat is: alles doen verdwijnen wat racisten tot racisten maakt. 

Volgens dat discours moeten racisten zelf niets ondernemen want de wereld zal voor hen wat minder 

lastig worden als het beleid wat ze als samenlevingsproblemen ervaren wegneemt. 

Volgens dat discours zijn racisten slachtoffers van anderen en is racisme zelfs een logische reactie. 

Volgens dat discours zijn ze bijgevolg niet verantwoordelijk voor hun gedrag. 

Sammy Mahdi (Brusselaar en voorzitter Jong CD&V) verwoordt het anders. “Je verpest het voor 

iedereen”, schrijft hij in De Morgen in een brief gericht tot ‘de amokmaker’. Hij bedoelt niet dat de 

openbare eigendom die vernietigd werd van iedereen was. Hij bedoelt dat de amokmaker “de 

stigmatisering van de Marokkaanse gemeenschap zelf onderhoudt en daarmee ook de hele 

islamitische gemeenschap te schande zet”. 

Laat ons even stil staan bij die zin. Amokmakers zijn verantwoordelijk voor de vernieling die ze 

veroorzaakt hebben en moeten daarvoor gestraft worden, dat staat buiten kijf. Maar ze zijn toch niet 

verantwoordelijk voor de mensen die denken dat alle Marokkanen amokmakers zijn? 

Dat is te gek voor woorden. 
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Mahdi herhaalt zijn stelling op zo veel manieren dat er geen twijfel meer mogelijk is: zo zouden jonge 

mannen hun naam en nationaliteit verbergen “omdat (de amokmaker) voor associaties zorgt die 

vrouwen angst inboezemen”. 

Maar bang zijn van een persoon omwille van zijn naam of nationaliteit heet tot nader order racisme. 

En dat is de verantwoordelijkheid van de racist. 

Niet van het slachtoffer van racisme, niet van de amokmaker die een racist als maatstaf wil gebruiken 

voor een hele bevolkingsgroep. Dezelfde logica vind je terug in het veelbesproken stuk van Jürgen 

Slembrouck over dezelfde kwestie op vrtnws.be (zie onder). 

Hij verwoordt dit fenomeen als “Zaken die negatief afstralen op de hele bevolkingsgroep en de 

voedingsbodem vormen voor racisme” om vervolgens te besluiten dat “ook de rellen in Brussel dit 

racisme zullen voeden”. 

Geen oordeel daarover: een groep mensen misdraagt zich, dus de hele groep mensen die op hen lijken 

of dezelfde nationaliteit hebben zullen boeten. Oorzaak en gevolg. 

Het idee dat ‘een minderheid een hele gemeenschap in slecht daglicht kan stellen’ wordt algemeen 

aanvaard. Met andere woorden: ‘een hele gemeenschap wordt in verband gebracht met het gedrag 

van een minderheid ervan’. Is dat niet de definitie van een (racistische) veralgemening? 

Door die minderheid te beschuldigen voor onze veralgemening worden we vrijgepleit van elke 

verantwoordelijkheid in het proces van stigmatisering van anderen, alsof de persoon die deze 

veralgemenende conclusies trekt geen andere optie had.  

Het is tijd dat we inzien dat zoiets niet kan gebeuren zonder onze instemming. 

Veralgemenen en stigmatiseren is een keuze. ‘Ze’ zullen het verpesten voor de hele gemeenschap enkel 

en alleen als ‘we’ beslissen conclusies over die gemeenschap te trekken. Het is niet een minderheid die 

het verpest voor een hele groep: wij beslissen het te verpesten voor een hele groep ten gevolge van 

het gedrag van een minderheid. 

Racisme is een keuze. Je kiest ervoor om het gedrag van enkelen uit te breiden tot een hele 

bevolkingsgroep. Of niet. 

 

KOPPEN: DE VERDEELDE KLAS (experiment) 

Experiment gebaseerd op experiment van Jane Elliot: De blauwogigen (vaker wit) en bruinogigen 

(vaker bruin) 

 

Ze deed dit eerst in de klas en deed dit later gwn in de SL 

Ze gaat wel heel ver in de uitvoer: vernedering 

 

- 

Aan alle vrouwen “dag juffrouw” en aan alle mannen “dag meneer”: kleinhoudends: zeg dan gwn 

mevrouw of noem de “meneren” dan jongens.  

- 

 

Bruine ogen groep en blauwe ogen groep: toont ons hoe je om kan gaan met vooroordelen 

Kdn met bruine ogen zijn hier de goeden, delen duidelijk in 2 kampen, veel nonverbaal gedrag 
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Blauwe ogen krijgen sjaaltje, commentaar geven op de kleur van hun ogen  

 

JANE ELLIOT 

Mensen waren boos: “Waarom doet ze dat hier, hier is geen racisme, wij hebben geen “n-ggers” “ 

(vonden dat woord geen raciale term) 

Was na moord van Martin Luther King.  

Hoe kinderen anderen enorm discrimineerden. 

Mensen vielen haar en haar kinderen aan omdat ze de enige “n-ggerlover” was in het dorp 

 

Ze weende de dag van het experiment omdat de kinderen zo extreem reageerden onder wat ze zei 

 

“Vreemd dat kdn zo snel meegingen” 

Door hun onvoldoende hersenen en lk in machtspositie 

 

“Of kdn link ku leggen naar andere contexten” 

“Zelf ervaren meer effect dan ernaar kijken” 

“Bezorgd om lange termijneffect” 

Bleek bij kdn snel terug normaal te w 

 

Wat betekent het om dit voortdurend te hebben, in rolstoel: over je heen praten 

 

Is dit racisme? Hier gaat het vooral over stereotiepen en negatieve  

Selffulfilling prophecy in heel veel dingen 

 

Minder presteren, participeren a/gezondheidszorg 

Opnieuw herinstalleren v/vooroordelen 

 

7.2.4.2 Op het niveau van de organisatie 

 Ongelijkheden (in paren) op basis van gender, ras/etniciteit, burgerschap, religie,… → externe 

categorieën 

 Externe en interne categorieën (bv. SES) → matching 

o Women teachers or as secretary 

o Philippine Nurses in Austria 

o Pakistani Bus Driver in Glasgow 

o Ecuadorian cleaning ladies in Madrid 

 Duurzaamheid wordt gevoed door sociale routines en relaties (bv. Vriendschappen op het 

werk)  

 

 

Othering practices by health workers 

“Hoe komt het dat bepaalde groepen minder in de GZ zijn?” 

Hun antw:  

 

 Essentializing explanations: making overgeneralizations about things such as culture, race, 

location, social background, and health care practices 

 Culturalist explanations: to explain not receiving optimal care, ‘culture’ is used as explanatory 

model (rather than looking at barriers inherent in the system) 

o “Het zit in hun cultuur dat…” 

o Veralgemenen van cultuur ≠ rekening houden met cultuur! 

o Rekening houden: wat is de betekenis ervan voor dat individu 
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o Cultuursensitief oog hebben voor het ind ≠ culturaliseren en alles herleiden naar cultuur 

 Racializing explanations: racially based explanations were mostly veiled in references to 

culture, ethnicity and clients’ personal characterstics (not in relation to health care practices) 

 

Surviving the othering – experience by clients 

Hoe ze omgaan met die othering:  

 

 Ways of coping and managing the othering experience: 

o Distancing from other ethnicity-inmates 

o Diminish outward actions and appearances by trying to ‘fit in’ (in an attept to minimize 

the potention for being othered) 

▪ Soms ook fysiek andere kledij dragen 

▪ Vb Moslim: baard afdoen zodat ze hem niet zouden controleren in Zaventem 

o Invoke rights to equitable health care services  and encourage other ethnicity-inmates 

to lore more about and enact these rights 

▪ Ervoor opkomen, vraagt veel kracht 

 

To conclude: 

 “It is important to recognize that individual interactions are embedded in a larger institutional and social 

context. References were made throughout the interviews with women and health care providers to 

values of the Canadian health care system. These values were used to justify positions, and they 

provide a foundation on which othering experiences have to be understood and interpreted. (…) 

 

Although values such as equality and respect for diversity are laudable, they were sometimes used in 

ways that obscure the very real barriers and disadvantages that migrants face in accessing health care 

and adjusting to life in Canada” (Johnson et al., p. 256). 

 

“Claims that contemporary racism is become subtle and difficult to recognize in overt ways stand in 

direct contrast to the compelling expressions of othering found in this study. Perhaps most disturbing 

is that these expressions of othering are enmeshed in health care providers’ everyday discourses, 

reflecting their lack of critical awareness of varying manifestations of discrimination, racism, and the 

social context of their clients’ lives” (Johnson et al., 2004, p. 256). 

 

Heel expliciete negatieve benadering van bepaalde groepen 

Duidelijk: “die mensen zijn anders”, “ik ben geen racist, maar…” 

 

7.2.4.3 Op het macroniveau (structurele factoren) 

 Etnische ongelijkheden zijn verschillend over landen heen 

 Verschillende politieke antwoorden, o.a. verplichting van publieke diensten tot reduceren van 

ongelijkheden 

o Beleid heeft impact op ongelijkheden 

 Verschillende juridische context (~ onderzoek) 

 In België 

o Geen data 

▪ Registreren heel weinig over etnische achtergrond (heeft zn historie) 

▪ Moeilijk om geïnstitutionaliseerde ongelijkheden gebaseerd op etnische 

achtergrond na te gaan 

o Stemrecht 

o Nationaliteitswetgeving 

o Gezondheidszorg voor mensen zonder papieren 
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Nationaliteit en SES 

 

Kan dit culturaliserend opvatten: “ze willen niet werken”, maar kan ook anders geïnterpreteerd w 

 

 

Nationaliteit en woonomgeving 
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Nationaliteit en gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 



 
  PAGINA 

92/115 

Nationaliteit en gedwongen psychiatrische opname (collocatie) 

 

 

 

Argument: Heel vaak “geen alternatief”, “er is geen ander passend aanbod” : vreemde redenering 

 

 

KRANTENKOP: Acht op tien zwarte Belgen voelt zich gediscrimineerd 

De Belgen van Zwart-Afrikaanse oorsprong voelen zich veel meer gediscrimineerd dan de Turken of 

Marrokkanen in ons land. Zij vertellen hoe ze soms al heel jong racistische opmerkingen krijgen over 

hun zwarte huidskleur en op latere leeftijd veel moeilijker aan werk geraken of een huis kunnen 

huren, precies omdat ze zwart zijn. 

Harde woorden, harde cijfers 

“De eerste keer dat men tegen mij bijvoorbeeld zei ‘vuile zwarte keer terug naar je land’, zat ik in het 

tweede studiejaar, dus was ik zeven jaar …” (Congolees-Belgische man, nu 27 jaar). 

De getuigenissen in het rapport klinken dikwijls bijzonder schrijnend. 

“Mijn moeder, toen ze hier aankwam, had al zeven jaar gewerkt in Burundi als professor chemie en 

agronomie. Maar toen ze hier aankwam, vertelde men haar dat ze gelijkwaardig moesten worden 

gemaakt, want haar diploma’s waren niets waard.” (Burundees Belgische vrouw, nu 24 jaar). 

Hoewel meer dan 60% van de Congolese, Rwandese en Burundese Belgen een diploma hoger 

onderwijs heeft, ligt het werkloosheidscijfer bij hen vier keer hoger dan gemiddeld in ons land. De 

werksituatie is het slechtste voor wie een diploma heeft dat niet erkend is in België. 

Risicofactoren 
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Frustratie 

Deze innoverende studie legt voor het eerst ook de frustraties over hun toekomst bloot van mogelijk 

vele tienduizenden Belgen van Afrikaanse origine. Want de perceptie van gediscrimineerd te worden 

blijft even sterk aanwezig bij de tweede generatie als bij de eerste, dus rond 80%. Het probleem van 

de hoge werkloosheidsgraad en het werken onder het behaalde studieniveau neemt bij de volgende 

generatie wel af maar blijft onrustbarend hoog. Alleen het thuisgevoel neemt sterk toe met de 

volgende generatie: van ruim 40% van de ondervraagden van de eerste generatie die zegt zich thuis 

te voelen in België naar bijna 80% bij de volgende generatie, bijna een verdubbeling. 

7.2.4.4 Institutionalisering 

 

Op maatschappelijk niveau:  

 verminderde toegang tot reguliere maatschappelijke instituties (scholen, psychiaters…) 

 Toegang voor bep groepen minder groot 
 

Oorzaak: “aanbod” wordt afgestemd op mogelijkheden (achtergrond, opvoeding, maatschappelijke 
positie,…) en op waarden en normen van dominante groep  

Gevolg: groepen met andere mogelijkheden en/of andere normen en waarden: geen of verminderde 
toegang 

= GEÏNSTITUTIONALISEERD RACISME 

 

Voorbeeld: arbeid 

 Discriminatie op arbeidsmarkt: migratie-achtergrond (bv. naam) 

 Achterliggende idee: migrant = minderwaardig (minder competent, minder aanvaardbaar voor 

cliënten, meer problemen,…) 

o Taalvereisten (maatschappelijk) 

o Nationaliteitsvereisten (maatschappelijk) 

o Discriminatie bij sollicitatie (meso – individueel)  

 

Aanbod afgestemd op de dominante groep: Ge moet de taal kunnen spreken of je kan hier niet komen 

werken, geen anderskleurige werknemers want cliënten willen alleen witte mensen… 

 

 

Voorbeeld: school 

 Reguliere school:  

o Basis: onderliggende waarde / norm = belang van cognitieve mogelijkheden (opm.: 

middenklasse!) 

o Vertaald in verplicht te behalen “eindtermen” 

 Gevolg: wie minder cognitieve mogelijkheden heeft ➔ geen toegang tot reguliere onderwijs – 

“speciale structuren” 

 Dit denken wordt ook “geïnstitutionaliseerd” – “geïnternaliseerd”  

o maatschappelijk denken wordt overgenomen door vertegenwoordigers maatschappij 

op mesoniveau 

“Dit lukt niet” 

“Het kind zal de eindtermen nooit behalen” 

 

Doorverwijzing van OKAN naar reg ondw veel minder binnen BSO en TSO richtingen: “ze zullen nooit 

de taal leren, ze zijn minder geïnteresseerd” (?) 

M-decreet poging tot verandering die maar moeizaam verloopt 
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Eindtermen gebaseerd op dominante groep die hier geboren is, opgegroeid is 

Niet afgestemd op jgn uit andere contexten, die minder cogn mogelijkheden hebben, uit andere 

taalcontext komen 

Worstelen met kdn met vb dyslexie, iemand die beginjaren Fr miste, iemand met verst bep?  

 

Voorbeeld: integrale jeugdhulp 

 Lagere sociaal-economische status (armen):  

o zwaardere interventievorm, vluggere uithuisplaatsing, langere tijd in IJH, minder 

ambulant/thuiszorg/ preventie,… 

 Onderliggende idee: waarden & normen middenklasse – wie bepaalt? 

o Bij rijkeren vind met dat er minder nood is aan interventie 

o Obv SES w draagkracht in twijfel getrokken 

 Opmerking: Dit gebeurt ENKEL op meso-niveau…! 

o Je kan niet zeggen dat dit aan het beleid ligt, puur binnen hulpverlener en hun team 

o Ook wij hanteren stereotiepen en houden deze in stand 

o Obv SES w draagkracht in twijfel getrokken 

 

Casus 1: Hoe snel zijn we verblind door hun afkomst, zouden we anders denken als het Belgen waren? 

Hoe labelen we winkeldiefstallen dan? “Het zijn maar kwajongens” als het Belgen zijn, maar bij andere 

nation gaan culturaliseren 

 

 

7.3 Wat nu? 

7.3.1 Als pedagoog… 

 Essentieel deel SL – instituties, voorzieningen – mensen 

 Concrete initiatieven op micro-, meso-, macroniveau 

 BEWUSTZIJN EN (H)ERKENNING 

 

7.3.2 Interventies? 

 Formalisering, beperking ‘discretionaire ruimte’ vermindert discriminatie 

 Maar regels medebepaald door ‘group-competitie’ 

 Meten = weten = aansprakelijk (leiding/management) 

 Training alleen = onvoldoende 

 Eigen ‘natuurlijk’ netwerk als basis = gevaar voor discriminatie 

 Culturele interventies verhogen discriminatie? 

 Aanpak lagere SES-status zal etnische ongelijkheden niet uitwissen 

 Interventies nodig op individueel, organisatie- en structureel niveau 
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8 ONDERZOEK BIJ MOEILIJK BEREIKBARE 

DOELGROEPEN 

 

8.1 Probleemstelling 

 Probleemstelling, onderzoeksvragen, doelstellingen (wat wil^n we drmee bereikn) 

o  theorievorming, -testing? (cf. sampling) 

o  Relevantie  

▪ Wrm willen we onderzoek doen, voor wie is dat belangrijk 

▪ Meestal “ik vind dat interessant” NEEN. Moet relevant zn binnen 

wetenschap; of we het al weten 

▪ Moet het dan ook maatschappelijk relevant zijn?  

• Vb. Crimineel gedr bij Turken, misschien politiek relevant 

• MAAR gevolgen? Etnisch verantwoordbare vraag 

• Wie bepaalt relevantie?  

• In welke mate hebben doelgroepen inspraak in de 

probleemstelling? 

▪ Als we antwoorden hebben moeten we nadenken over 

verklaringsmechanisme: risico dat we dit stigmatiserend interpreteren (of 

dat we homogeniseren en de div van de groep op de achtergrond komt) 

 Methodologische aspecten 

 Ethische aspecten 

o Wie heeft er baat bij en wie kan er schade van ervaren 

o In de probleemstelling moet elke term ook duidelijk gedefiniëerd worden 

 

Oefening 

Probleemstelling: “Hebben migrantenjongeren andere ondwtrajecten dan jgn zonder 

migratieachtergrond?” 

 

 “goede” probleemstelling? 

 Relevant? 

Ondwstrajecten worden niet duidelijk geïnformeerd, gedefiniëerd.  

Migratieachtergrond ook niet. 

Als we antwoorden hebben moeten we nadenken over verklaringsmechanisme: risico dat we dit 

stigmatiserend interpreteren (of dat we homogeniseren en de div van de groep op de achtergrond komt) 

 

Zouden de jongeren het zelf relevant vinden? 

 Zouden het niet zo leuk ku vinden om nog eens in een anders zijn bevestigd te worden 

 Als het tot betere ost kan leiden willen ze misschien wel meedoen 

o Wel de kans dat het niet opgepikt w door beleidsmakers 

o Kan die verandering dus niet garanderen 

 

Crevits; onderzoek trajecten van OKAN’ers (komen niet zo’n pos dingen uit) 

Haar argumenten:  

 “Oude data” 

 “He ondertussen al antwoorden” 

Soms willen beleidsmakers dat onderzoeken niet gepubliceerd worden  
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8.2 Onderzoeksopzet 

8.2.1 Recrutering en participanten 

Vb Mensen zonder papieren: moeil bereikbare groepen → hoe hen vinden?  

 

 Bereikbaarheid → “hidden population”: waar vind ik participanten?  

o  snowball sampling; representativiteit?; direct / indirect 

▪ Snowball sampling: Ik heb 1 participant, die refereert me naar nog eens een 

participant… 

▪ - : bias in representativiteit: maar 1 subsample van de totale groep (vb. Alleen 

Albanezen) 

▪ Direct: “Ben jij kindsoldaat?” 

▪ Indirect: “Ken jij iemand die kindsoldaat is?” (aan leader vragen) 

• -: geen controle over sample 

• +: (ethisch): makkelijker voor participanten om nee te zeggen aan SW 

dan a/e student die je niet kent 

 Toegankelijkheid – toegang krijgen 

o Key figures; participerende observaties op sleutellocaties - “being around”, “hanging 

around”; “vrijwilligerswerk”  

▪ Keyfigures: Centrale figuren 

▪ -: kan bias hebben op uw sample 

 veldnota’s (Wat je allemaal ziet) 

o Noodzakelijk voor interviews + kaderen van informatie 

o Knelpunten!  

▪ Geen sleutels hebben: niet makkelijker om u als onderzoeker te presenteren 

▪ Sws impact op uw data 

▪ Ook rekening houden met veiligheid, risico’s 

• Zomaar “hanging around” is niet zo evident 

• Kunt niet zomaar op straat blijven kijken, kan soms gevaarlijk zijn 

o Hoe jouw aanwezigheid het onderzoek beïnvloed: dat ze alleen pos/neg verhalen 

vertellen 

o Neem tijd vertrouwensband op te bouwen, voor + betrouwbare diepgaande data te 

bereiken 

 

8.2.2 Dataverzameling 

8.2.2.1 Algemene aspecten 

 Wantrouwen (zeker maatsch kwetsbaren= normaal, willen zichzelf beschermen) 

o Interesse (ook al staat dat los van interview wat ze zeggen) 

o Tijd nemen voor hun 

o Hen keuzes laten & maken : waar wil je dat het interview doorgaat? Hoe laat? 

o Informeren: wat gaan we ermee doen? Wie heeft er inzage in? Hoe gaan we data 

verwerken 

▪ Informed consent 

• Uitleggen wat de condities zijn: vertrouwenlijkheid, anonimiteit… 

• Moeten dit kunnen begrijpen! 

 Taalgegeven: als het anderstaligen zijn 

o Werk met tolk of doe veel inspanning 

o Meermaals en kijk goed of ze het begrijpen 
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o Herinneringen w opgeslagen in de taal wrin ze gebeurt zijn 

o Mensen zullen in Nl miss enkel kort antwoorden, gwn omdat ze zich geen 100% 

kunnen uiten 

 Profiel onderzoeker  

o Wees er u bewust van van uw profiel (leeftijd, huidskleur, gender) 

o Als blanke vrouw in Rwanda onderzoek doet, komt die andere data uit dan als 

Oegandese vrouw dit gaat doen 

▪ Profiel bepaalt mee uw data 

o Wat kan je doen?  

o Niets: enkel u heel bewust ervan zijn in het reflecteren van uw data 

o Community researchers: data bij hun community verzamelen 

▪ + toegankelijkheid 

▪ Minder taboe (soms) 

▪ Openheid en vertrouwen, maar kan ook leiden dat ze bepaalde onderwerpen 

net niet willen bespreken 

 

 

8.2.3 Cross-culturele aspecten 

Voorbeeld: Post-traumatische stress stoornis 

 Blootstelling aan extreme stressor 

 Neuropsychologische reactie 

 Syndroom (cfr. DSM) 

 Biologische kern dus universeel 

 Intra-psychologische behandeling: cognitieve gedragstherapie, EMDR 

 

In welke mate komt PTSS voor? Is dit universeel? Zelfde symptomen?  

 

8.2.3.1 Historische context 

 Socio-politieke motivaties, eerder dan medisch en psychiatrisch 

 Vietnamoorlog: erkenning veteranen 

 °PTSS gaat terug naar Vietnamoorlog: wou daderbeeld omkeren naar slachtofferbeeld obv 

symptomen 

 Waarom niet eerder vastgesteld? 

o Avoidance? 

o Socio-politieke relevantie? 

▪ Obv die symptomen °PTSS 

▪ Sociopolitieke motivaties eerder dan medisch-psychiatrisch 

▪ Nu ingeburgerd 

 Top-down aanpak DSM diagnose 

 Ingeburgerd concept, relevantie in andere context? (bv vluchtelingen: basisnoden) 

o Nu ingeburgerd, maar is noodzakelijk dat vluchtleingen PTSS w toegeschreven?  

o “Extreme stressor”: wat is dit in Vlaanderen? Wat is dit vb in Congo? 

 

8.2.3.2 Contextuele en culturele variantie 

 Extreme stressor?  

 Symptomen 

o Uitdrukking van stress  

o Interpretatie van gedrag (wat is abnormaal?) 

o Beperking van functioneren?  
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o Cosmologie? 

 Behandeling 

o Tradities, taboes… 

o Oorzaak aanpakken? 

o Contextuele relevantie?! 

 

8.2.3.3 Relevantie conceptualisering? 

Voorbeeld: Congo 

 Belang van de onzichtbare wereld van de voorvaderen en hoe deze ingrijpt in het hier en nu 

(le mauvais doeil= het boze oog) 

 Abnormaal gedrag = reactie van ontstemde voorvaderen 

 Extra-psychische attributie >< intra-psychische interventie (niet hierop richten) 

 Ander verklaringsmodel, ander behandelingsmodel 

 

8.2.3.4 Emic vs. Etic 

In welke mate zijn bepaalde ideeën/concepten emic of etic?  

 

Emic (culturele, lokaal) Etic (universeel, deficiëntiemodel) 

Hoe kun je behandeling hier opstellen?  Universaliteitconstructen 

Vb: depressie: vragenlijst 

 “Ik ween vaak, soms, altijd” :symptomen 

 Als depressie emic is, betekent het 

dat die vragenlijsten waardeloos zijn, 

omdat ze per cultuur anders w 

geïnterpreteerd 

 

Instrumenteel, thresholds (drempels), 

classificeren en vergelijkbaarheid  

Vb DSM 

Indigene constructen, cultuurspecifieke reacties 

vergen specifieke instrumenten 

Generaliserend: indiërs zijn niet alllemaal 

hetzelfde (kastensysteem vb) 

Acculturatie? Mensen zitten ook niet op hun eigen 

cultuureilandje, we beïnvloeden elkaar 

Globalisering  

 

Zo’n data zal ALTIJD vertekend zijn! 

Moeten alternatief vinden (?) 

Vb: “Hoe kun je zien dat mensen zich niet goed voelen?” 

Zij: “Isolement” 

Bij ons telt dit niet zo fel, isolement wordt niet aanzien als vreemd, omdat we “individualistischer” zijn 

en minder “collectief” (ze haat die termen!) 

 

8.2.4 Instrumentarium 

 Relevantie gemeten constructen? 

o Etnografische data 

o Key-informants 

o Keuze items begeleid door locals 

▪ Gesprek aangaan met lokale psycholoog 

 Vertaling? 

o Iteratief proces (forward and back translation) door bilinguale spreker 

▪ Vertalen naar taal, dan opnieuw de andere laten vertalen naar NL 

▪ Als die niet exact hetzelfde is als je eerste NL versie, dan ku daar fouten in zitten 
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 Methode van afname? 

o Praktische barrières (taal, schrijfvaardigheden) 

▪ Invullen van Likertschaal niet zo evident 

• Niet overal hecht men zo’n belang aan die orde 

• Miss beter om dan visuele cues te gebruiken:  

• Vb: In Congo: probleem met recto verso werken 

o Pilot study 

 

 Cut off? 

o Validering 

o Waar leg je de grens dat iets normaal is, ernstig en zeer ernstig is bij mensen?  

o Kreeg in eigen onderzoek met +50% dat boven hun cut off zat 

▪ Ene vond: we moeten cut off verhogen 

▪ Zij: Nee, dat is normaal: ze hebben ook ernstige problemen 

• Wou ze niet verhogen, door het politieke beeld dat je dan stelt; 

probleem lijkt minder erg als je de cut off verhoogt 

 

8.2.5 Ethische aspecten 

 Informed consent  

o Sommigen moeil dat te tekenen: als ze niet willen kan je een verbale (opname) 

consent vragen.  

o Mensen doen daar ook moeilijk over: herkenbaarheid 

o Wat je kan doen: “ipv ‘ik als participant weet dat’, kan je misschien schrijven: “ik als 

onderzoeker garandeer de anonimiteit…” en onderteken dat en laat de participant 

tekenen 

 

 Verantwoordelijkheid als onderzoeker 

o Omgaan met gegevens 

o Bekendmaking 

o Omgaan met vragen 

▪ “Kan je mij 500€ geven voor mijn smokkelaar?” Je weet dat die 

uitgeprocedureerd is 

• Wees transparant: anders moet je iedereen 500€ geven, kan hiervoor 

gestraft w, maakt dan deel uit van heel gevaarlijk proces (hij kan 

sterven door u in die tocht) 

▪ “Mag ik bij jou slapen?” 

• Bellen naar nachtopvang 

• NIET in huis nemen: distantie gevraagd 

• Kan gevoel geven dat je als hulpverlener té afwezig bent 

• Kan heel moeilijk zijn om zingeving te vinden in jouw onderzoek 

• Je zou liever willen helpen op dat moment 

• Wees u er bewust van dat onderzoek ook kan helpen  

o Omgaan met vaststellingen 

▪ “Misfunctioneren voogd” 

• Ga je dit melden of niet? 

• He elke jgn apart gevraagd 

• “wat wil je doen? Wil je klacht neerleggen?” 

▪ “Ik ga zelfmoord plegen” 

• Ethisch en jurid plicht dat te melden aan de politie en centrum 
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o Machtsrelatie  

▪ Wat je beloofd moet je doen!! 

 

 Woordgebruik 

o Respectvol in woorden die je kiest 

o Vaak zijn we ons daar niet bewust van 

 

 Opvolging, contactname 

o Relationele ethische verantwoordelijkheid als ze je bellen voor hulp 

o Je hebt vaak de neiging daar iets mee te doen, neemt positie in 

o Besef dat je geen hulpverlener bent 

o Je moet ongeveer gelijkheidsprincipe he voor alle participanten 

o “Wat zou jij kunnen doen?” leg het bij de jongere zelf 

o “Wil je dat ik meega naar je verantwoordelijke?” 

 

8.2.5.1 Voorbeeld 1: Psychische problemen bij NBBM 

Kwantitatief luik 

 Vragenlijsten: vereenvoudiging (ipv “ik ben verdrietig’ → “verdrietig zijn’), vertaling 

 Onderzoek niet-begeleide minderjarigen → klassen 

 Informed consent + contactadres 

 

Helpt als ze ene woord in arabisch kennen maar nog niet in NL en omgekeerd 

 

Knelpunten 

 Cross-culturele validiteit 

o ~ validiteit gemeten concepten 

o ~ bekendheid met concept vragenlijsten 

Goed naar slecht 
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o ~ taal 

 Ethische aspecten: opvolging – mogelijkheid tot contactname 

 

 

8.2.5.2 Voorbeeld 2: “Doortrekkers” 

Luik 1: participerende observaties 

 

 Doelstelling – probleemstelling  

 Methodologie 

 

Redenen voor vlucht 

“Een Albanese volwassene vraagt me: “Hoe is Londen?”. Ik antwoord: “Het is een mooie stad, met 

mooie gebouwen, maar het weer is slecht”. Ik vraag hem hoe hij Engeland leerde kennen. “Door de 

televisie”, antwoordt hij. (…) Enige tijd later vraagt een van de niet-begeleide minderjarigen me: “Hoe 

vraag je voor een job?”. Ik begrijp de vraag niet onmiddellijk, maar na een tijdje begrijp ik dat hij zoekt 

naar een zin waarmee hij  een job kan vragen. Nadat ik hem enkele suggesties gedaan heb, herhaalt 

hij steeds deze zin” (veldnota’s, 10.01.04) 

 

Transfer naar centrum 

“Ik was al eens in een centrum in Brussel, een centrum voor kinderen. Maar ik wil daar niet blijven. Ik 

moest me gedragen zoals de anderen, maar ik wil niet in België blijven, ik wil naar mijn broer in 

Engeland” (interview, 28.08.04) 

 

Knelpunten: (Kon geen antw bieden op hoe mensen dat ervaarden als ze onderschept w) 

 

 Wantrouwen 

 Setting (Meestal nacht: moe) 

 Tijd – Prioriteiten  

 Taal (hadden geen tolk) 

 Noden  

 Verantwoordelijkheid 

 

 

Luik 2: analyse graffiti (In de eigen taal van mensen, was dus eig niet bedoelt voor extern publiek, 

zou toch inzicht geven in hun ervaring): 

 

 Probleemstelling – onderzoeksvragen – doelstelling  

 Methodologie: dataverzameling 

 

As a “direct communication device” (Bass, 2006, p. 6): “With no communication infrastructure in place, 

the landscape becomes a tabla upon which we leave messages for others around us. Some are 

message of survival, some of warning. All suggest the immediate concerns and experiences of those 

affected” 

 

 Methodologie: Data-analyse 

 Cf. discoursanalyse (teksten, media,…) 

 

Foto’s van genomen en ze voorgelegd aan tolken 
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“BE CAREFUL! THEY DO CATCH YOU WITH THE DOG IN THE PORT!!!” (Rumanian). 

 

Soms zware dingen (vertalers vroegen soms: “Moet ik dat écht vertalen?” – beledigende zaken) 

Ze interpreteerden het als boodschap aan anderen, misschien was dat niet zo 

Hier was het een semipublieke ruimte (garage politie): zouden ze me toestemming gegeven hebben 

om dit te analyseren? 

 

Knelpunten 

 

 Wie schrijft? 

 Interpretatie? 

 Terugkoppeling? 

 Informed consent? 

 

Ze interpreteerden het als boodschap aan anderen, misschien was dat niet zo 

Hier was het een semipublieke ruimte (garage politie): zouden ze me toestemming gegeven hebben 

om dit te analyseren? 

 

Dataverzameling: methode: 

 

 Triangulatie! 

o Zowel vragenlijsten als interviews als … 

o Beperkingen onderzoek met versch methoden overkomen 

 

 Diverse perspectieven 

o Hoe omvattender uw beeld van de realiteit 

 

 Elke methode heeft beperkingen! 

o Het is niet zo dat interviews beter zijn dan vragenlijsten en omgekeerd 

 

8.2.6 Data-analyse 

8.2.6.1 Kwalitatieve data  

 Interviews: Letterlijk uitschrijven in taal van interview 

 Quotes: letterlijk, inclusief fouten – of ‘opgekuist’; vertalingen naar Engels ibid. 

 Veldnota’s 

 Boomstructuur + analyse 

 Computerprogramma’s 

 Interpretatie → cf. andere doelgroepen,  

 maar: 

 accent op migratie? etniciteit? cultuur? traject?... 
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8.2.6.2 Kwantitatieve data  

 Cf. andere doelgroepen 

 Normen?  

 Beïnvloedende variabelen (cf. probleemstelling/onderzoeksvragen) 

 

8.3 Rapportage 

 Implicaties voor beleid (kan neg gevolgen he voor uw doelgroep) 

 Je bent verantwoordelijk voor het kader waarin je dingen weergeeft  

 Terugkoppeling, laten nalezen; conclusies checken 

 

Blijf trouw aan uw data, maak geen verregaande, generaliseerbare conclusies als uw data enorm 

beperkt is, maar durf wel stellingen in te nemen 

Als iemand uw data misbruikt zijt ge niet verantwoordelijk, maar denk er wel over na hoe dit gedaan 

zou kunnen worden 

 

8.4 Tot besluit 

 

 “Hidden populations” 

 Bijzondere uitdagingen / bijzonder uitdagend: 

o ~ bereikbaarheid – toegankelijkheid 

o ~ dataverzameling 

o ~ ethiek van onderzoek! 

 

9 ETHIEK IN ONDERZOEK MET NIET-BEGELEIDE 

BUITENLANDSE MINDERJARIGEN (ARTIKEL) 

Van Marianne Vervliet 

 

Artikel: 

Vervliet, M., Rousseau, C., Broekaert, E., & Derluyn, I.  (2015). Multilayered ethics in research involving  

unaccompanied refugee minors. Journal of Refugee  Studies. 28(4). p.468-485 

 

9.1 Doel onderzoeksproject 

1. Opvolgen van niet-begeleide buitenlandse  minderjarigen (NBM) op hun traject in België  met 

het oog op het in kaart brengen van  verwachtingen, psychosociaal welzijn en hoe  zij hun 

dagelijkse leefsituatie ervaren. 

 

2. Hulpverleners, voogden en beleidsinstanties  proberen te ondersteunen in het werken met  de 

doelgroep door middel van 

kennisvergroting over de centrale thema’s. 

 

9.2 Methode 

 Onderzoeksgroep: 103 NBM 
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 Follow-up eerste 18 maanden in België 

 Combinatie van vragenlijsten en interviews 

 

 

 

9.3 Ethiek in onderzoek met vluchtelingen en NBM 

 Hoe moeten onderzoekers hun ethische  verantwoordelijkheid invullen in onderzoek  met 

NBM? 

 Weinig literatuur hierover vs grote erkenning “kwetsbaarheid” NBM 

 Is er een specifieke ethiek nodig in onderzoek  met NBM in vergelijking met onderzoek met  

andere vluchtelingengroepen? 

 5 ethisch belangrijke thema’s 

 

9.4 De eerste stappen 

 Psychologen OOC’s als toeleiders & “gate  keepers” 

 Informed consent 

o Uitleg over onderzoeksdoelen en voorwaarden 

o Mondelinge consent 

o Schriftelijke consent 

o Tijd! 

o Herhaling! 

 Debriefing 

 

o Onderweg: Creëren van een wederzijdse band 

 Voor de jongeren: creëren van vertrouwen en  gehechtheid/ verbondenheid 

o “Opmerkelijke” regelmatige contacten 

o Continu, iteratief informed consent proces (De  Haene et al., 2010) 

o Grote verschillen tussen participanten &  veranderingen doorheen de tijd 

o Belangrijke rol van tolken 

 Voor de onderzoeker: steeds meer “geraakt” en verbonden 

 

9.5 Actie ondernemen in een complexe context 

 Vragen/appels om hulp: expliciet & impliciet 

 “Ethisch belangrijke momenten” (Guillemin &  Gillam, 2004) 

o Onvoorspelbaar 

o In de dagdagelijkse onderzoekspraktijk 

o Antwoorden hebben belangrijke ethische  gevolgen 

o Niet antwoorden is geen optie 

o Erkennen van en antwoorden op appels =  verantwoordelijkheid van de 

onderzoeker 
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9.6 Grenzen aan de verantwoordelijkheid 

Waardevolle acties kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 Participant informatie geven 

 Anderen (begeleider, sociaal werker, voogd,  organisatie,…) informatie vragen en deze  

doorgeven aan de participant 

 Verwijzen participant (naar begeleider,  sociaal werker, voogd, advocaat, psycholoog,…) 

 

 Acties in een complexe en evoluerende  context 

o Creëren van partnerschappen 

o Wat als anderen hun verantwoordelijkheid niet  voldoende invullen? 

 Zich behoeden om geen “onethische acties” te ondernemen 

 Groot belang om de agency van de  participanten niet over het hoofd te zien =>  agency van 

participanten stimuleren 

 

9.7 Kanaliseren van emoties 

 Voor de onderzoeker: supervisie, onderzoeksdagboek, delen met collega’s,… 

 Voor de tolken: debriefing na elke ontmoeting 

 

9.8 Eruit stappen? 

 “We cannot rush in and we cannot rush out” 

 (Kohli, 2006) 

 MAAR onmogelijk om geen schade aan te  richten/ geen kwaad te doen (De Haene et al., 2010) 

 Dankbaarheid tonen 

 Tijd nemen voor uitleg 

 Tonen dat je bereikbaar bent 

 

9.9 Conclusie 

Ethische verantwoordelijkheid is gekleurd door: 

 Longitudinale methode: procedurele ethiek &  relationele ethiek (Guillemin & Gillam, 2004) 

 Specificiteit van NBM als een groep: jong +  gescheiden van ouders + emotionele  

kwetsbaarheid + realiteit dat anderen hun  verantwoordelijkheid onvoldoende opnemen 

 macro-context van beleid ten aanzien van  NBM bepaalt ethische uitdagingen van de  

onderzoeker op microniveau 

 

 Nood aan een gelaagde ethiek in onderzoek  met NBM 

o Microniveau: tegenover NBM en zijn/haar context 

o Macro-, socio-politiek niveau: verhelderen van  tekortkomingen in beleid en praktijk ten 

aanzien  van NBM en bepleiten van verbeteringen voor  NBM 

 Ethische verantwoordelijkheid = continu,  actief zoekproces 
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10 NAAR DIVERSITEIT EN INCLUSIE 

Ethiek gaat ALTIJD over het relationele, ook al spreekt men over procedurele ethiek!! 

 

Devlieger, P., Rush, F. & Pfeiffer, D. (eds.) (2003).  

Rethinking disability. (Het vak in zijn breedte zien) The emergence of new definitions, concepts and 

communities.  

Antwerpen/Apeldoorn: Garant  

 

Ze vat enkel het 1ste deel samen ^, 2de deel zelf doen! 

 

 

10.1.1 Historisch 

 Streven naar gelijkheid – gelijkwaardigheid, ‘ondanks’ handicap 

 Streven naar erkenning van eigenheid (bv. dovencultuur) 

o We willen ook in ons verschil erkend worden 

 Bij migrantenachtergrond:  

o Gelijk zijn 

o Kunnen we die eigenheid en dat verschil toelaten? 

 

10.1.2 Uitgangspunt 

Nadruk op verschil 

OF 

Nadruk op gelijkenis 

(We zijn allemaal mensen, gelijk)    

 

10.2 Van pre-modernisme over (post)modernisme naar een 

informatietijdperk 

10.2.1 Pre-modernisme 

 Zoektocht naar verklaringskaders & zingeving (religie,…) 

o Straf van god, geest die niet verzorgd werd… 

o Zoektocht nog altijd aan de orde (zie emic en etic) 

 

 Toen: Disability als boodschap van een anders-wereldlijke realiteit 

 

 Verschillende antwoorden mogelijk in de benaderingswijze 

o Mogelijkheid mensen uit te sluiten/uit te roeien 

o Of manier heel positief te kijken 

 

10.2.2 Modernisme (verlichting) 

 Uitgangspunten:  

o Eén waarheid (die is gelijk overal: etic) 

o Kennis verwerven 

o Rationaliteit / objectiviteit (objectieve, universele kennis) 

Als mens, hulpverlener, als 

maatschappij: binnen die 3 rollen 

antwoorden op spanningsveld 

Spanningsveld 
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o Nadruk op gelijkenis, verschillen uitwissen  

 

 Antwoorden:  

1. Institutionalisering 

2. Normalisatie  

maar blootstellen en vergeten  

– persoon met handicap blijft het probleem, en dikwijls het slachtoffer 

 

“Handicap” (ik haat die term): kijken naar de oorsprong en “hoe oplossen” 

1. Lukt dit niet? → institutionalisering (wegsteken omdat we “handicap” niet kunnen wegnemen) 

2. Normaliseren: vb doven Cochleair implantaat geven, ook SL normaliseren 

o Blootstellen aan de SL, maar geen extra zorg 

▪ Persoon met “handicap” is “het probleem”, heeft “deficiet” en “moet zich maar 

aanpassen aan de SL” 

 

10.2.3 Postmodernisme 

 Uitgangspunten: 

o Verschillende waarheden (emic) 

o Kennen, (maar niet objectief: kennis ° in delen van ≠ waarheden, wat zijn ≠ tussen de 

≠ manieren van kijken?) 

o Inter-subjectiviteit 

o Nadruk op verschil 

→   Fragmentering – wat met groepsaspecten, ‘sociale’ impact? (Kans op 

disconnectering) 

 Invloed van Mensenrechtendiscours - Emancipatie & empowerment  - Self-advocacy - Inclusie  

o Veel groepen met pers met bep die opkomen voor hun rechten 

o Als aan hun noden worden voldoen, kunnen ze pas ten volle participeren 

o Nog heel weinig in die bew terechtgekomen bij mensen met migratieachtergrond  

(nog heel modernistisch) 

o Inclusie: dwingend karakter: geen keuze om niet deel te nemen 

▪ Zie hoe acculturatiestrat “separatie” niet getolereerd wordt in de SL 

• “Ik kies ervoor niet deel te nemen hieraan” 

• Héél negatieve reactie daarop  

 Handicap als sociaal en cultureel construct  

o Op andere plaatsen ziet men dit misschien niet als “handicap” 

o Vb: sommige contexten is niet kunnen lezen/schrijven oké, terwijl in andere contexten 

dit als “handicap” bekeken wordt 

o Wij kunnen meebepalen hoe we kijken naar handicap 

→ nadruk op verschil en op de omgeving als invloed/als ‘oorzaak’, als ‘constructeur’  

→ van ‘deviantie’ naar ‘verschil’ 

Van deficiëntiemodel naar differentiemodel 

 

 

10.2.4 Informatietijdperk  

Ook andere manieren om te kijken naar cultuurveschrillen of beperking 

 

 Nadruk op economische ‘waarde’ 

o Als je kunt bijdragen heb je zelfs meer rechten zou je zelfs kunnen zeggen 

 

Gebeurt véél met mensen met 

migratieachtergrond 

Enkel Nl les, maar de rest ligt bij de 

persoon zélf 
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 Nieuwe ‘handicap’ = (niet) kunnen omgaan met informatie/informatica? 

o W meer en meer belangrijk, de verschillen tussen generaties 

 

 Nadruk op gelijkenis én verschil 

o  Maar eerst: gelijk, maar (en dàn) verschillend → vanuit respect vragen voor het 

verschil 

o  Daarnaast: verschil essentieel onderdeel van leven  

o Verschil waarderen (bv. autisme) – handicap als waarde-vol (gebeurt nu wel al meer) 

Zouden meer moeten kijken naar gelijkenissen 

Kunnen we dat ander persp zien als iets dat ons iets kan leren? 

 

 

 

Men ziet handicap als iets waardevols 

Kunnen we leren van mensen die vinden dat kdn zeer autonoom opgevoed w? 

In welke mate kunnen we leren uit verschil? 

 

10.2.5 Gelijkenis en verschil 

Verschil veroorzaakt angst  

 

 Want confronteert met  

o anders-dan-normaal 

o eigen waarden en normen 

o wereld die verschillend is van eigen, ‘norm-ale’ wereld 

 

Longmore (1985): “What we fear, we often stigmatize and shun and sometimes seek to destroy” 

Vb: concentratiekampen, verbieden van hoofddoeken, spreken van eigen taal 
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Asylum seekers, immigrants and refugees de facto trouble, challenge and blur the boundaries and 

dichotomies between ‘us’ and ‘them’ (Braidotti 1994).  

They are  ‘absolute strangers’ in our culture who challenge our notions of welcoming, listening or 

hospitality (Derrida & Dufourmantelle, 1977).   

 

Verschillen tussen wij en zij in vraag stellen 

Wat is verwelkomen, luisteren en gastvrijheid? 

“Gastvrijheid” = “iemand te gast” → tijdelijkheid: “zolang je je aan de voorwaarden houdt” (zie reader 

ongenode gasten) 

 

Gaan er van uit dat het tijdelijk is, we worden steeds strenger op legaal vlak en op vlak van alg perceptie 

 

10.2.6 Wat nu? 

10.2.6.1 Stiker (1999): “Aimons la difference” 

Stiker (1999): “Aimons la différence” : 

 (De prof dan weer: “Fuck the diversity”, dus helemaal het omgekeerde) 

 

 Disability: 

o “Recognize and cognize disability (culture / migration / ethnicity / difference) as part of 

our lives” (herken en erken, het gaat niet voorbij zijn) 

o “Recognition, celebration, inclusion and study of a phenomenon that is an essential 

part of the human condition” (beperking = essentieel deel van de mensel conditie) 

o Integratie van zingeving & achterliggende betekenissen met modernisme en 

postmodernisme  

 zoeken naar de betekenis van menselijke ervaringen, in een veelzijdige context:  

 

“The meaning of human experience can only be addressed in a multi-faced context that includes history, 

culture and ecologies”  (Devlieger et al., 2003, p. 12) Sluit sterk aan bij de relationele benadering van 

gelijkheid en verschil 

 

 

 

A more ethical analysis may regard this event as an attempt to welcome the stranger in her absolute 

‘otherness’  (Derrida & Dufourmantelle 1977)  

 

Als we een ethische analyse maken, hoe ver gaan we de ander verwelkomen in dat “anders” zijn? 

Praktijken die voor ons op de rand zitten? Vb Vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijk… Hoe ver ga 

je daarin? Hoeveel ruimte geef je?  

 

Stiker (1999): “Aimons la différence” 

 Zoeken naar stereotiepen, naar angsten 

 “Mindfulness” (bewustzijn & herkenning) 
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o Bewustzijn van angst voor controleverlies en daarmee aan de slag gaan 

o “I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The 

brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.” 

Nelson Mandela 

▪ Vanuit dat vooroordeel erover stappen, leren in vraag stellen van jouw 

visie 

o Interview with Jane Elliot: https://www.youtube.com/watch?v=k-S7XwlogdA met 

Oprah Winfrey, zelf bekijken: Hoe we als witte (mannen) opgevoed zijn in racistisch 

denken. Hoe je leert omgaan met die discriminatieaspecten  

 Uitgaan van complexiteit & ambiguïteit  - multipele perspectieven (verschillende 

wetenschapsdisciplines, personen zelf,…) (cf. Deleuze)  

o “complexity does not come without ambiguity”  (Ablon, 1990 in: Devlieger et al., 

2003) 

▪ Werken met verschillen = werken in complexiteit (versch persp) en in 

ambiguïteit (twijfel en onzekerheid) 

• Dat is niet makkelijk, want onvoorspelbaarheid geeft angst voor 

controleverlies 

• Hoe groter de verschillen, hoe groter de complexiteit en 

ambiguïteit 

 Uitgaan van contextuele bepaaldheid – ‘total-person-in-context 

 Self-advocacy, participatie centraal ! 

o Geef mensen een stem in hun verhaal!, niet dat modernistische 

 Super-diversity (Vertovec) – diversiteit in diversiteit 

o Altijd evolutie van diversiteit, is heel complex 

o Je kunt iemand niet los zien van de context, maar ook jezelf niet 

o Diversiteit is niet alleen etnische diversiteit, maar ook gender.. Al die aspecten die 

samenkomen 

 

 

10.2.6.2 Deuleuze – Rizoom 

 

"In tegenstelling tot het grafische beeld, de tekening of foto, in tegenstelling tot kopieën is het rizoom 

vergelijkbaar met een kaart die nog vervaardigd en geconstrueerd moet worden, die altijd 

demonteerbaar, aansluitbaar, omkeerbaar en verwisselbaar blijft, met vele in- en uitgangen, met zijn 

vluchtlijnen. Je moet kopieën terugvoeren op kaarten en niet omgekeerd".  

 

 Op verschillende manieren naar de kern van de zaak 

 Au fond geen kern 

 Op verschillende manieren naar zaken kijken 

https://www.youtube.com/watch?v=k-S7XwlogdA
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o Hoe je eigen perspectief shift 

o Hoe je op versch manieren naar 1 casus kunt kijken 

o Heel veel versch mogelijkheden naar casus te kijken 

▪ Dat vraagt teamwork, liefst een team die zo divers mog samengesteld is 

 

10.2.7 Interculturalisering 

Terminologie: evolutie naar trans-culturalisering ? 

Ze had liever dat het vak transculturele pedagogiek heette, maar die term is nog niet zo bekend (?) 

 

het ontstaan van een trans-formatie door een construtie en deconstructie van fenomenen en termen 

(niet meer absoluut, representaties bepalen ‘anders-zijn’) 

Wat bedoelen we met “migrant” en “vluchteling” 

Dit gaan deconstrueren, wat is de historische evolutie hiervan?  

 

 Hoe kijken we naar iemand die zijn kind slaat?  

 Wat betekent dat? Nu of vroeger al?  

 Deconstructie in interactie!  

o Wat betekent dat voor mij? En wat betekent dat voor jou?  

 Dingen loslaten 

o Zeer moeilijk onszelf in vraag stellen, behoefte aan voorspelbaarheid!!! 

o “Misschien kunnen we dan wel slaan” 

o “Misschien kun je op die manier straffen?” 

▪ Er ° iets nieuws in de interactie en ontleden van betekenis van wat het nu 

▪ Altijd een cirkel 

 

Nadruk op   

 inclusie – gelijkenis 

 diversiteit – verschil  

                 SPANNING ^ 

 

 

 

10.3 Betekenis 

 Van “technische” “kennis”  Naar reflectieve houding – “actie in onzekerheid” (Urban, 2008) 

o Technische kennis:  

▪ “Zo kunnen we Turkse ♀ betrekken” 

• Hou rekening met de context en de periode in tijd! 

▪ “Alle Afghanen gaan op deze manier met ♀ om” 

• Daarmee raak je nergens 

o Actie in onzekerheid: Dingen doen zonder zeker te zijn van de uitkomst 

 Meerdere perspectieven – minderheden zetten meerderheden aan hun norm-aliteiten te 

bevragen 

 “Good practices” altijd conditioneel en tijdelijk 
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 “Good practices” krijgen vorm in de ont-moet-ing van (slechts gedeeltelijk of on-begrijpbare) 

perspectieven 

 

We zullen de ander nooit kunnen begrijpen: de helft van wat bedoelt wordt kan je verkeerd of zelfs 

helemaal niet horen 

 

10.3.1 Ont-moeten 

 De migrant in onszelf – onze eigen migratiegeschiedenis 

 Eigen onbekende delen van onszelf leren kennen (andere zienswijzen, uitdagingen,…) 

 Positie van not-knowing 

 Vragen – be-vragen  

o Vragen: Leg me uit hoe dat is voor jou, leg het me opnieuw uit! Niet alle 8 cliënten in 

armoede ervaren dit als hetzelfde 

o Be-vragen: Ze stellen jou ook vragen: je maakt deel uit van dat systeem 

 

 

 

Evenwicht nadruk op gelijkenis – respect voor verschil – gedwongen tot erkenning van verschil 

 

 

10.3.2 En de hulpverlener? 

 Onzekerheid 

 

 Handelingsonzekerheid (Kan leiden tot) 

o Secundaire traumatisering 

o Machteloosheid : als je niet werkt met draagkracht maar aan de problemen, dan kan 

je dit hebben (zie dus beter: draagkrachtmodel: balkmetafoor, …huis) 

o Burn-out 

 

 …. zelfzorg…  

o Zorg voor jezelf 

o Werken met “gemarginaliseerde” mensen heeft een effect op jouw welzijn 
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 …. positie…. 

o Bevraag je eigen positie 

o Sta ik te dicht? Ben ik te ver?  

o Word ik cynisch?  

 

Amnesty oogcontact 
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