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Een vluchteling Na WOII was er een zéér grote migratiestroom waardoor er in 
1951 een wettelijk kader gecreëerd werd, nl de Conventie van 
Genève. 
Een vluchteling is iemand die noodgedwongen, uit een gegronde 
vrees, het land moet verlaten. Hij/zij kan of wilt de bescherming 
van eigen land niet meer inroepen en kan vervolgens vervolgd 
worden omwille van nationaliteit, ras, politieke overtuiging, sociale 
groep waartoe men behoort. 
! Politieke vluchtelingen zoals joden, homoseksuelen, Roma 
zigeuners vluchten ‘vrijwillig’ omdat de situatie in eigen land niet 
meer leefbaar is voor zichzelf. 

Migratie omvat ook een gedwongen karakter, nl:  

- Een forced migrant: een gedwongen vluchteling. 

- Een forced discplacement: gedwongen om te verhuizen 
omwille van conflicten, schending van de mensenrechten 
of collectief geweld. 

Personen die een asielaanvraag indienen vanwege het 
gedwongen karakter zullen makkelijker een positief antwoord 
krijgen dan zij die ‘vrijwillig’ vluchten.  
In België maken we een onderscheid in de ‘reden’ waarom 
iemand zijn/haar land ontvlucht omdat we slechts een beperkt 
aantal vluchtelingen kunnen opvangen.

Een asielaanvrager Iemand die een aanvraag doet om een erkenning/statuut te 
krijgen als vluchteling en daarbij ook de rechten verkrijgt. 
Bijvoorbeeld: recht op sociale zekerheid. 

(!) In elk land die de Conventie van Genève heeft ondertekend, 
kan men asiel aanvragen

Een migrant Een migrant is niet hetzelfde als een vluchteling. 
Het is iemand dat vlucht om redenen dat (nog) niet door de wet is 
erkent.  
! Bijvoorbeeld: armoede of klimaatsverandering. 
Alvorens men zich een migrant kan noemen, moet men minstens 
één jaar in het buitenland verblijven? 

Hierbij kan het ook gaan over een tijdelijke migratie. 
! Circulaire migratie: personen die verhuizen naar een ander 
land om vervolgens na een aantal jaren terug te keren naar het 
land van herkomst.

Een Internally Displaced 
Person (IDP)

Iemand die gedwongen binnen de eigen grenzen van zijn/haar 
land gaat vluchten. De meest voorkomende reden hiervoor is de 
onstabiliteit van hun regering. 
Bijvoorbeeld: mensen op de vlucht in Congo van West naar Oost, 
omwille van een rebellengroep die in conflict zijn met de regering. 

Deze personen kunnen geen beroep doen op de internationale 
verdragen en moeten onder de bescherming van eigen land vallen 
maar in de praktijk wordt deze doelgroep juist zeer weinig 
beschermd. 

Resettlement “hervestiging” 
Vluchtelingen verblijven vaak in een vluchtelingenkamp in een 
derde land en dan gaan wij hen een vluchtelingenstatus 
toekennen maar zullen later overgebracht worden naar bv 
Canada, USA, België …
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1.2. CIJFERS 
Er zijn 70 miljoen vluchtelingen waaronder 50% kinderen (UNHCR). 
Uit welk land van herkomst komen de meeste vluchtelingen? Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan, 
Myanmar 
Wat zijn de belangrijkste gastlanden? Turkije, Pakistan, Soedan en Uganda 
=> Vluchtelingen verblijven vaak in de eigen regio, met andere woorden buurlanden van het land 
van herkomst. 

In Europa worden zo’n 6% vluchtelingen opgevangen. 
In België bedraagt het aantal asielaanvragen tussen de 20 000 en 50 000. 

1.3. WAT IS DAT EEN MIGRANT? 
“Iemand die woont in een land dat niet het geboorteland is.” 

Migratie is een gegeven, het is de realiteit! 
Het is een fenomeen waar heel de wereld mee te maken krijgt. 
De samenleving en het individu moeten met die diversiteit leren omgaan want diversiteit is een 
gegeven dat er altijd zal zijn. 

Niet alleen de diversiteit is toegenomen maar we kunnen zelfs spreken van een stijgende 
superdiversiteit. Dit betekent dat men naar de achtergrond in het algemeen moet kijken. 
! Intersectionality: als individu draag je meerdere identiteiten (je geslacht, je opleiding, jouw SES 
…). Het is meer dan een buitenlandse herkomst of taal. 

1.3.1. Migratiemotieven (wat zijn de redenen waarom mensen het land 
verlaten?) 

Vanuit de praktijk kunnen we concluderen dat deze motieven zeer complex en dynamisch zijn. 
Politieke vluchtelingen zijn zij die vluchten vanwege conflicten of oorlogen in eigen land. 
Economische vluchtelingen zijn zij die vluchten voor armoede in eigen land. Het onderscheid 
tussen beiden is niet altijd evident. Men is het vaak eens dat een politieke vluchteling het recht heeft 
om te vluchten en een economische vluchteling niet want armoede is geen geldige reden.. 
Over de derde groep, de klimaatsvluchtelingen, is er heel wat discussie. Hebben zij het recht om 
te vluchten? Moeten wij hen een status toekennen? 

1.3.1.1. Migratietheorieën 
Er zijn drie soorten theorieën:  

1. Het push – pull model (Lee 1966) 
Er is een verschil tussen push factoren en pull factoren. 

→ Push factoren zorgen ervoor dat men het eigen 
land wilt/moet verlaten. Bijvoorbeeld; oorlog. 

→ Pull factoren maken een ander land aantrekkelijk. 
Bijvoorbeeld; betere papieren (de sociale 
zekerheid), veiligheid… 

Dit is een oud model dat niet aangepast is aan de hedendaagse leefsituatie.  

Relocation Dit is een relatief nieuw begrip. Het betekent het ‘verplaatsen’ 
binnen Europa van asielaanvragers.  
! De Turkije – deal: een afspraak tussen Europa en Turkije om 
de ‘vluchtelingenstroom’ naar Europa vanuit Turkije via 
Griekenland te controleren/stil te leggen. Met andere woorden er 
vertrekken geen migranten meer vanuit Turkije naar Griekenland. 
Gebeurt dit toch, dan zullen ze terug naar Turkije gestuurd worden 
en in ruil neemt België enkele vluchtelingen over van Griekenland.
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Binnen de politiek komt dit model vaak voor in de zin dat wij ons als land niet te aantrekkelijk 
mogen maken voor anderen. Dit kunnen we doen door bijvoorbeeld de opvang voor 
asielaanvragers te beperken.  

Vluchtelingen kiezen niet altijd waar ze terecht komen en krijgen dan ook soms te maken 
met interveniërende obstakels. Wat betekent dit? Deze factoren bepalen waar men 
uiteindelijk terecht komt (bv mensensmokkelaars). 

2. Historische en structurele theorieën 
→ Historische factoren zoals kolonisatie. In België hebben we een groot aantal 

Congolezen door onze geschiedenis met Congo en omdat een groot deel Frans 
spreekt. In Nederland zijn er veel vluchtelingen uit Suriname/Indonesië. 

→ Structurele factoren zoals kapitalisme, economische ongelijkheden, structurele 
nood/aanbod van werk, ongeschoolde arbeiders. Bijvoorbeeld; België heeft nood 
aan verpleegkundigen dus gaan we daar naar op zoek in andere landen. 

3. World systems theorie 
Een samenvattende theorie die zegt dat zowel de bovenstaande theorieën als individuele 
keuzes een rol spelen in het bepalen van de keuze waar iemand terecht komt.  

Het gaat om factoren zowel op het micro, meso en macro niveau. 
→ Micro niveau: de eigen waarden en verwachtingen  
→ Meso niveau: het netwerk, de familie  
→ Macro niveau: de economie, de politiek  

 

In de world systems theorie is er een complex samenspel van factoren die beslissen hoe 
iemand in een land toekomt. Binnen het keuzeproces van een individu zijn er meerdere 
factoren die de keuze zullen bepalen dus een antwoord geven op voorhand is moeilijk. 

Het verklaren van migrantenstromen en individuele beslissingen van een individu wordt 
bepaald door verschillende componenten.  
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1.3.2. Reflectie  
Doorheen de tijd installeert men de term ‘categorie’ waarbij men migranten gaat categoriseren. Dit 
is er gekomen omwille het feit dat deze migranten heterogeen zijn….want niet alle migranten zijn 
gelijk. Het migratie beleid krijgt dus te maken met de verschillende categorieën waarbij er rechten en 
plichten aan toegekend worden. Dit leidt dan tot het debat van deserving versus undeserving. 
! Bijvoorbeeld: wanneer iemand gevlucht is voor een oorlog dan krijgt die een tijdelijke status 
totdat de oorlog voorbij is. Dit betekent dat een illegale migrant geen rechten zal krijgen. 
! Bijvoorbeeld: iemand die we zeer sterk kunnen gebruiken (gastarbeiders, hoogopgeleide 
migranten…) zal veel rechten krijgen. 

Deze categorieën zijn historisch gegroeid. Men gaat steeds meer onderverdelingen maken 
waardoor men zich  steeds meer gaan presenteren binnen een categorie aangezien de gevolgen 
van hun gedrag kennen, namelijk de kans op meer rechten. Dit leidt tot strategic categorization: 
een achteruitgang van mensen die niet tot die bepaalde categorie behoren (bv op basis van je 
lichaam (leeftijd, gender), medische redenen, kwetsbaarheid) 

Wat zijn policy labels? Deze labels bepalen niet alleen het leven van mensen maar bepalen ook de 
toegang tot ondersteuningsbronnen. Er zijn heel wat auteur die pleiten om hiervan los te komen 
aangezien deze ‘labels’ zelden een weerspiegeling zijn van de complexiteit van migratiemotieven. 

Bart De Wever introduceerde in een toespraak het concept “economische vluchteling”, een 
vluchteling die naar hier komt om te genieten van de economische voordelen. Een individu die eigen 
land verlaat en zich wilt vestigen in een ander land maar wanneer daarbij een zoektocht naar een 
goede job gepaard gaat, is het een economische vluchteling (! een undeserving vluchteling). 
Hij spreekt over het aanpassen van de pullfactoren en ervoor zorgen dat België minder gewenst zou 
zijn… Dit toont een sterk wij – zij denken aan. 
! Bijvoorbeeld: een Syrische strijder vlucht uit het land vanwege de oorlog en gaat naar Turkije 
om veilig te zijn. Nadien reist hij door naar Europa. Volgens Bart De Wever is het een politieke 
vluchtelingen wanneer hij naar Turkije vlucht maar wordt hij een economische vluchteling omdat zijn 
verder reizen niet gaat om het zoeken naar veiligheid maar eerder economische redenen heeft.  
(!) Als hulpverlener is het belangrijk om het ontstaan van bepaalde categorieën te bekijken. Hoe sta 
jij achter de beslissing van deze Syrische strijder? Vind je het terecht dat hij verder reist? Stel dat je 
hier niet mee akkoord bent maar toch dit individu bij jou krijgt met een hulpvraag dan zal jouw visie 
je handelen beïnvloeden… 

Stratified citizenship (dia 45)  

1.4. DE GESCHIEDENIS VAN MIGRATIE  
“Migration has mattered through history and continues to matter today” 

In de huidige tijd wordt migratie voorgesteld als een recent fenomeen maar migratie is van alle 
tijden. Het is geen nieuw begrip en het zal ook nooit verdwijnen. In onze huidige samenleving wordt 
dit fenomeen sterk geproblematiseerd. 
Vroeger migreerden heel wat mensen maar nu migreren we meer dan vroeger. Dit komt door de 
globalisering, goedkopere vliegtuigtickets, communicatietoename… 
! Bijvoorbeeld: de 6 maand boot versus enkele uren vliegen naar Amerika. 

Er zijn weinigen die niet niet te maken krijgen met migratie, ofwel stammen we af vanuit de migratie 
ofwel hebben we zelf een migrant binnen de familie. Als hulpverlener is het belangrijk om te zoeken 
naar de gelijkenissen tussen mensen wanneer we werken met mensen met een andere culturele 
achtergrond. Dit kan en doen door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar de eigen migratiegeschiedenis 
in de familie. Zo ziet men dat de ‘ander’ niet zo vreemd is. 

1.4.1. De historiek van migratie in België 
De stelling migratie is in België relatief nieuw klopt niet! 
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1.4.2. Recente “trends”  
Er is sprake van diversifiëring, namelijk superdiversiteit. Hiermee bedoelen we dat er steeds meer 
verschillen zijn binnen alle nationaliteiten. Dat zorgt ervoor dat we meer in categorieën gaan denken. 
Wat is het risico van superdiversiteit? De kans dat men mensen levenslang als migrant gaat 
beschouwen is groot. 

Elk land, dus ook België, is: 
- Een oorsprongsland  
- Een bestemmingsland 
- Een transitland 

De arbeidsmigratie 
(1960-1970)

De opkomst van de steenkoolmijnen werd niet goed onthaald 
bij de Belgen. Zij wilden er niet werken. Dit betekende dat er 
vanuit de overheid een migratiebeleid werd opgesteld om in 
andere landen (Italië, Marokko, Turkije) mensen te rekruteren. 

Er was een nood aan laaggeschoolde arbeid (de mijnindustrie) 
om de arbeidstekorten op te lossen. 

Men zag dit als een tijdelijke migratie. Het waren 
gastarbeiders die naar hier kwamen om te werken en erna 
terug naar eigen land terugkeerden. Het was dus geen 
migratie met oog op inburgering. 

Uiteindelijk was er geen sprake van die tijdelijke migratie want 
men is gebleven.

De migratiestop in 1974 Door een oliecrisis moest men de steenkoolmijnen sluiten met 
als gevolg een stijgende werkloosheid. Er volgde een 
migratiestop.  
De gastarbeiders moesten stoppen want ze waren met een te 
groot aantal. Men kon enkel nog naar België komen met oog 
op gezinshereniging.

De Balkanoorlog (1980-1990) Vanwege de Balkanoorlogen steeg het aantal asielaanvragers.  
Er ontstaat een andere stroom van migratie waarbij men meer 
inzette op de gezinsmigratie, met andere woorden de 
gezinshereniging. 
Hele families komen naar België maar hebben het moeilijk om 
zich in te burgeren.

Hervormingsprocedure in 
2000

De hervorming van de asielprocedure is er gekomen vanwege 
het te veel aan asielaanvragen.  
! Het EU-beleid wordt steeds sterker! Er komt een 
eenmaking van het Europees grondgebied en dat gaat verder 
dan een gewone samenwerking. Dit betekent dat er geen 
binnengrenzen meer zijn en dat men ook binnen datzelfde 
Europees grondgebied kan migreren.

De staatshervorming 
(2015-2016)

Alle personenmateries zijn van de federale overheid naar de 
gemeenschappen gegaan. De federale overheid heeft wel de 
verantwoordelijkheid om te beslissen of iemand mag blijven 
maar alles dat te maken heeft met integratie/inburgering zit nu 
in het takenpakket van de gemeenschappen. 
Vanaf dat er beslist is of iemand in België mag blijven, zal de 
Vlaamse/Franse gemeenschap overgaan tot de integratie. 

In Vlaanderen is er een shift van integratie naar 
inburgeringsbeleid. Binnen dat beleid de nadruk op 
burgerschap.  

De gezinshereniging is nog steeds een belangrijke vorm van 
migratie maar de procedure is verstrengt.

De toekomst De toekomst is niet duidelijk. 
De arbeidsmigratie komt terug op aangezien er steeds meer 
knelpuntberoepen zijn, wat gelinkt wordt met migratie.
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Met andere woorden, de in – en uitstroom zijn gelijk. 
Transit betekent niet dat iemand er maar kort blijft. Iemand kan er soms maanden/jaren verblijven 
zonder dat het de bedoeling was om er te blijven. Dit heeft een impact op de manier van werken met 
deze groep mensen. Onze aanpak zal verschil naargelang de bedoeling al dan niet te settelen. 

Migratie wordt circulair terwijl dit vroeger een definitief proces was. 
Het terugkeerbeleid speelt in op dit circulair proces. In zo’n beleid zet men in op de terugkeer naar 
eigen land maar eens ze terug in eigen land zijn, gaat men vaak toch door naar een ander land. 

1.5. HET MIGRATIEPROCES  

1.5.1. De vlucht – en migratieroutes 

 
Een vlucht start in het land van herkomst. Mensen hebben verschillende redenen om te vluchten. 
De tocht van een niet EU-land naar een EU-land is niet eenvoudig. Landen laten het heel moeilijk 
toe waardoor men de grenzen gaan sluiten. Dit heeft als gevolg dat vluchtelingen meer risico’s 
nemen om het traject (de tocht) toch te kunnen doen. Ze gaan op zoek naar andere manieren. 
! Bijvoorbeeld: mensensmokkelaars. 
De tocht naar doorstaan heeft heel wat impact op het welzijn van deze vluchtelingen. Wanneer men 
terecht komt in mensonwaardige situaties is het begrijpelijk dat dit een effect heeft op hen. 
Aangezien de Schengenzone geen grenzen heeft (zie 1.5.2 voor meer uitleg) kan men van Oost-Europa naar 
West-Europa reizen. Hierdoor wordt de Balkanroute gesloten dat de toegang tot een ander land 
dichthoud. Er worden grensposten geplaatst. 

1.5.2. Verblijfprocedures 
Wanneer iemand in het land aankomst, start de procedure en doet men een aanvraag om te blijven. 
Zo’n verblijfsprocedure bepaalt sterk de context waarin mensen zich bevinden. Zo lang die 
procedure lopende is, is het moeilijk om een toekomst uit te bouwen… 

1.5.2.1. De asielprocedure/een verzoek tot internationale bescherming 
De stelling Europa heeft geen binnengrenzen klopt niet volledig. 
Het is namelijk de Schengenzone dat geen binnengrenzen heeft maar het Verenigd Koninkrijk 
behoort niet tot het Verdrag van Schengen.  
! Het Verdrag van Schengen: de Schengenzone heeft geen binnengrenzen maar het Verenigd 
Koninkrijk behoort niet tot dit Verdrag. De Schengenzone is dus een gebied waar er vrij verkeer is 
van personen en goederen. Men moest niet betalen om naar een ander land te gaan en dit had 
consequenties voor de migratie. De buitengrenzen werden steeds belangrijker aangezien men 
volledig vrij was wanneer men het Schengengebied betrad.  

Er moesten duidelijke afspraken komen, namelijk het Dublinverdrag. 
! Het Dublinverdrag omvat verschillende afspraken zoals: 

- Men mag maar één keer een asielaanvraag indienen, binnen de Schengenzone.  

- Men moet asiel aanvragen in het eerste land waar je toekomt. 

Wanneer je toekomt in Duitsland, moet je daar asielaanvragen en niet eerst doorreizen. Stel dat de 
aanvraag daar geweigerd word, mag je dus geen asiel aanvragen in België. Dit wordt gecontroleerd 
via Eurodax, een databank voor vingerafdrukken. Wanneer het tweede land je uit de databank haalt, 
wordt je teruggestuurd naar het eerste land en handelen zij het dossier verder af. 

In de Conventie van Genève (1951) wordt een vluchteling beschreven als: 
“Een vluchteling is elk persoon die, uit een gegronde vrees voor vervolging, zijn land verlaten heeft 
en dus de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen. Hij of zij kan vervolgd worden 
omwille van zijn of haar ras, godsdienst of geloofsovertuiging, nationaliteit, politieke overtuiging of 
het behoren tot een welbepaalde sociale groep”.  

De asielprocedure/een verzoek tot internationale bescherming bestaat uit vijf verschillende 
fasen: 

Het land van herkomst De tocht Gastland 
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1. Registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken 

De DVZ gaat belangrijke informatie verzamelen en verzamelt vingerafdrukken. In deze fase 
bekijkt men of de aanvraag van het individu al dan niet ontvankelijk is. Men kijkt of België 
verantwoordelijk is om de procedure te starten.  

Dit kunnen ze te weten komen door te gaan kijken in de Eurodax, het systeem om de 
vingerafdrukken te controleren (de Dublinprocedure). 
Indien er geen match is, kan men overgaan naar de tweede fase. 

2. Gegrondheidsonderzoek op het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en 
Staatlozen. 

Zo’n onderzoek doet men aan de hand van interviews. De asielaanvrager komt naar het 
Commissariaat en gaat samen met een tolk zijn/haar verhaal doen. De CGVS zal vragen 
stellen over de context en het traject om na te gaan of men al dan niet aanmerking komt. 
! Bijvoorbeeld: vragen over het (vlucht)verleden, je geaardheid, het leven in eigen land, 
de situatie van land van herkomst. 

Naast informatie verzamelen bij de aanvrager, zal men ook informatie inwinnen bij het land 
van herkomst. Nu begint men ook meer de sociale media te gebruiken om verhalen na te 
gaan.  
Vanaf het moment er inconsistenties zijn, wordt men uitgeprocedeerd.  

Er zijn twee mogelijkheden: 

→ Is het onderzoek positief? Men verkrijgt het statuur van vluchteling volgens 1951. 

→ Is het onderzoek negatief? Men kan ofwel proberen via subsidiaire bescherming (*) 
ofwel kan men uitgeprocedeerd worden (bij het vinden van inconsistenties). Als het 
negatief is, moet men binnen 15 dagen het Schengengebied verlaten. 

3. Het statuut van vluchteling 

Wanneer men erkent is, krijgt die documenten waarmee hij/zij 5 jaar in België mag 
verblijven. Na 5 jaar zal men een evaluatie doen van het dossier. Is de toestand in het land 
van herkomst nog steeds onstabiel, dan kan men verlenging krijgen. Als de situatie reeds 
stabiel is, kan men teruggestuurd worden. 

4. Bij verlenging  

Wanneer iemand verlenging heeft, krijgt die een definitief document. Dat document geeft je 
alle rechten die je nodig hebt om te blijven. Men krijgt dan bijna alle rechten. Welke rechten 
krijgen ze dan niet? Je verkiesbaar stellen, in het leger gaan etc… dit alles kan niet omdat 
men de Belgische nationaliteit niet heeft. 

5. De subsidiaire bescherming (*)  

Dit betekent dat er een aantal groepen zijn die geen erkenning krijgen als vluchtelingen 
omdat.. 

→ Men niet individueel vervolgd kan worden. 
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→ Men niet kan terugkeren naar eigen land. 

Voor zij die op dat moment geen verblijfspapieren en geen vluchtelingenstatus hebben, gaat 
men kijken of ze kunnen genieten van deze bescherming. 

“Reëel risico op ernstige schade bij terugkeer naar land van herkomst” 

Wat wordt bedoelt met ernstige schade? 

→ Doodstraf/executie 

→ Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling/bestraffing in land van 
herkomst 

→ Ernstige bedreiging van leven of de persoon van een burger met als gevolg van 
willekeurig geweld in het geval van een internationaal/binnenlands gewapend 
conflict. 

Een beperkte verblijfsduur met het beschermingsstatuut duurt één jaar. Bij het verstrijken 
van die periode zal men de situatie in eigen land gaan analyseren om eventueel de migrant 
terug te laten keren. Als dit het het geval is, wordt de verblijfsduur verlengd. Na 5 jaar heeft 
men een onbeperkte duur en mag je definitief blijven! 

Wanneer iemand niet van deze bescherming kan genieten, kan diegene in beroep gaan of 
naar de Raad van State gaan maar dit werkt meestal niet. 

Hoelang duurt zo’n asielprocedure?  
Dit hangt af van de beschermingsgraad. Hoe hoger de beschermingsgraad, hoe minder lang de 
procedure duurt. 
! Bijvoorbeeld: iemand uit Syrië zal maar een 2 à 3 weken moeten wachten, terwijl iemand met een 
andere nationaliteit zelfs tot 2 jaar moet wachten. 
De procedure voor een NBBM gaat op dezelfde manier alleen moeten zijn in de tweede fase tijdens 
het interview begeleid worden door een volwassene (bv een voogd) 

1.5.2.2. Andere verblijfsprocedures  
Enkel bij de algemene asielprocedure kan men documenten verkrijgen. 
Naast de algemene asielprocedure hebben we nog andere mogelijkheden. 
Deze zijn:  

1. De gezinshereniging 
Via afgebakende voorwaarden kan men familieleden laten overkomen vanuit het buitenland. 
Dit is een belangrijke procedure maar wordt steeds strenger. 
! Bijvoorbeeld: enkel -18jarigen over laten komen, DNA-testen, zelf moeten kunnen 
instaan voor het onderhoud van de persoon… 

2. De economische migratie 
Alvorens men naar hier kan komen, moet men werk hebben. Ofwel kan men zich hier ook 
vestigingen als een zelfstandige. 

3. Studievisum of werkvisum 
Dit zijn tijdelijke documenten. 

4. Slachtoffer van mensenhandel 
Mensenhandel is een fenomeen waarbij mensen naar een ander land worden gebracht om 
uitgebuit te worden. België is één van de pioniers voor bescherming van mensenhandel. Dit 
betekent dat er een speciaal beschermingsstatuut is voor speciale groepen zoals prostitués.  
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Één belangrijke voorwaarde is dat men moet kunnen aangeven dat het om mensenhandel 
gaat, anders kan men er niet voor erkend worden.  

Slachtoffers van mensenhandel kunnen tijdelijke of definitieve documenten verkrijgen mits 
ze het contact met de pooier verbreken, bewijsmateriaal verzamelen… 

5. Beschermingsprocedure voor de NBBM 
6. Regularisatie  

“een laatste redmiddel”  

Dit omvat het in orde stellen van de situatie met de wetgeving. Met andere woorden, dit is 
een procedure voor mensen die enerzijds een lange tijd verblijven in België zonder papieren 
of anderzijds reeds zijn afgewezen. Regularisatie is een individuele procedure. 

Wat zijn de criteria om regularisatie aan te vragen? 
→ Men moet een uit-geproduceerde asielzoeker zijn die heel lang op zijn/haar 

beslissing over zijn/haar aanvraag heeft moeten wachten.. Dit is een fout van de 
administratieve overheden. 

→ Men moet onverwijderbaar zijn. Dit betekent dat deze personen buiten hun wil 
niet kunnen terugkeren naar eigen land. 

Humanitaire redenen, nl het is niet menselijk om hen terug te sturen naar eigen land. 
“ik ben hier al zo lang, ik heb werk, ik spreek de taal, ik kan niet meer terugkeren.” 
(slaagpercentage is laag => 2 à 3%) 

Medische redenen, nl mensen die niet de juiste verzorging in eigen land kunnen verkrijgen. 
“ik ben zo ziek, in mijn eigen land kan ik niet zo’n goede medische zorg krijgen.” 
(slaagpercentage is laag => 5 à 6%) 

1.5.2.3. Opvang en ondersteuning  
Wanneer iemand in een asielprocedure zit, krijgt men enkel materiële steun (=bed-bad-brood 
principe). Pas wanneer iemand erkent is als vluchteling of als subsidiair beschermd krijgen ze 
financiële steun. 
Vroeger mocht men gedurende de asielprocedure niet werken maar dat is nu verandert. Na 4 
maand in de procedure te zitten mag men toch werken. 
Van het verkregen loon moet men wel een stuk afgeven 
aan het asiel om de opvang te betalen. Gedurende heel 
de procedure heeft men geen recht op een leefloon. 

Binnen de algemene asielprocedure kan men terecht in 
drie soorten centra/opvang, nl:  

1. Een gesloten centrum  
Wanneer iemand aankomt aan de buitengrens 
van ons land ofwel moeten terugkeren naar 
eigen land, komt men terecht in een gesloten 
centrum. 

Binnen dit centrum kan men asiel aanvragen 
dus wordt de asielprocedure hier gestart. Zo lang die asielprocedure loopt, verblijft men in 
dit gesloten centrum. 
(!) Een gesloten centrum wordt vaak vergeleken met een gevangenis maar dit klopt niet! 
Men kan het centrum niet verlaten maar in tegenstelling tot een gevangenis heeft dit 
centrum wel gewone kamers. 

2. Een open asielcentrum  
Wanneer iemand aankomt op grondgebied komt men terecht in een open asielcentrum. 
Hierbinnen staat de Fedasil in voor de opvang van de asielzoekers. Dit worden ook 
collectieve centra genoemd aangezien het vaak oude gebouwen zijn waar veel aantallen 
samen moeten leven. 

In tegenstelling tot een gesloten centrum zijn de asielzoekers niet verplicht om er te 
verblijven maar eens ze weggaan hebben ze geen recht meer op asielopvang. 
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Na een 4 à 6 maand stroomt men vaak door naar een lokaal opvanginitiatief. 

3. Een lokaal opvanginitiatief 
Een LOI bevindt zich in de gemeenten en wordt georganiseerd door het OCMW.  

Hierbinnen wonen verschillende mensen samen. Personen met een medische noodzaak 
zullen voorrang krijgen. Men wilt hen zo lang mogelijk in een LOI houden omdat men hen 
daar kunnen controleren. 

Wat is het “Klein Kasteeltje” in Brussel? 
Dit is het oudste en grootste opvangcentrum in België. In 2018 is het omgevormd van een regulier 
opvangcentrum tot een aanmeldcentrum (DVZ). Het centrum is een uniek aanmeldpunt voor 
asielaanvragers.  
Asielaanvragers verblijven slechts een korte tijd in het Klein Kasteeltje. 
Het heeft verschillende functies, nl:  

- Het vaststellen van de identiteit van de verzoeker en controle op de risico’s inzake de 
veiligheid. 

- Een evaluatie of de verzoeker al dan niet recht heeft op materiële hulp (*) en eerste opvang. 

- Een eerste observatie van de situatie waarin de verzoeker in verkeert en een toewijzing 
naar een aangepaste opvangstructuur. 

- Het bieden van een uniform en menselijker aankomsttraject aan alle verzoekers. 

 (*) Materiële opvang bestaat onder andere uit het bed-bad-brood principe, centrale keukens waar 
men eet wat de pot schaft of ook soms eigen keukens waarvoor men dan 7euro zakgeld krijgt en 
maaltijdcheques. 

1.5.3. Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen 
“Elke onderdaan van een staat, die niet behoort tot de EER, 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.” 

1.5.3.1. Juridisch perspectief 
Binnen de definitie kunnen we drie zaken afleiden, nl: 

1. Hij/zij is minderjarig. Dit betekent dat ze -18 jaar zijn. 

2. Hij/zij is buitenlands. Dit betekent dat ze buiten Europa komen. 

3. Hij/zij is niet-begeleid. Dit betekent dat ze zonder ouder, echtgenoot/echtgenote of 
wettelijke voogd in ons land verblijven. Als de NBBM naar België komt met een nonkel of 
meerderjarige neef/nicht wordt die alsnog beschouwd als een niet-begeleide minderjarige. 
! Komt vanuit de geschiedenis van mensenhandel waarbij de smokkelaar zei dat die de 
nonkel was van.. 

Een niet-begeleide minderjarige krijgt vanuit de overheid voordelen, nl extra bescherming en 
ondersteuning.  
Vanuit het migratiebeleid wilt men minder NBBM’s, dus gaan ze een sterk onderscheid maken 
tussen -18 en +18. Aangezien een minderjarigen meer voordelen krijgt, is het gevolg in de praktijk 
dat er 19jarigen zijn die zeggen dat nog -18 zijn. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen doet men in 
de praktijk leeftijdsonderzoeken aan de hand van botscans. Vanuit het pedagogisch standpunt 
wordt de leeftijdsgrens in vraag gesteld.. mogen 19jarigen niet meer genieten van alle voordelen van 
een ‘kind’? 

Deze groep van niet-begeleide minderjarigen is niet homogeen. Er zijn verschillende leeftijden, 
gender, nationaliteiten, achtergronden van opvoeding, migratiemotieven.. 
! Vanuit pedagogisch perspectief zien we deze groep niet-begeleide minderjarigen als heterogeen 
maar vanuit juridisch perspectief zien we deze groep dus als homogeen. 
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1.5.3.2. Verblijfsprocedure 
Op basis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft een niet-begeleide 
minderjarige recht op specifieke ondersteuning; zowel documenten tot de meerderjarigheid (+18) 
alsook opvang. 

De niet-begeleide minderjarige volgt volledig dezelfde procedure als een volwassene maar in de 
tweede fase moet de NBBM ondersteund worden door een voogd en moet hij/zij geïnterviewd 
worden door speciaal opgeleide interviewers. 

Welke procedures kunnen zij opstarten? 

- Asielprocedure/verzoek tot internationale bescherming  

- Subsidiaire bescherming  

- Specifieke procedure voor NBMV (*) 

- Slachtoffer van mensenhandel  

- Regularisatie (medische en/of humanitaire redenen) 

- Andere 

(*) Een verschil met de volwassenen kunnen niet-begeleide buitenlandse minderjarige naast een 
asielaanvraag ook een procedure opstarten voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 

1.5.3.3. Procedure NBM 
Bij de procedure van een niet-begeleide minderjarige gaat men op zoek naar de duurzame 
oplossing voor de verblijfssituatie van de jongere. Onder de duurzame oplossing verstaan wij drie 
mogelijkheden, nl: 

1. Is er een gezinshereniging mogelijk in het land van herkomst? Deze oplossing wordt vaak 
als een voorkeursoptie aangeboden. Als het duidelijk is dat de minderjarige ouders heeft, 
krijgt die tijdelijke documenten. 

2. Een terugkeer naar eigen land of naar het land waar de minderjarige gemachtigd is te 
verblijven of hem reeds verblijf werd toegestaan. Hierbij is het belangrijk dat we wel kunnen 
garanderen dat er daar voldoende ondersteuning wordt aangeboden. 
! Bijvoorbeeld: op zoek gaan naar een opvangcentrum in dat land. 

3. Een machtiging tot onbeperkt verblijf in België. Dit kan enkel als de twee bovenstaande 
opties niet lukken. 

Hoe jonger de minderjarige is, hoe sneller hij/zij de procedure NBM krijgt!µ 
De procedure NBM kan niet zomaar doorlopen worden, als niet-begeleide minderjarige moet men 
een paspoort hebben. Deze procedure gebeurt in verschillende fasen en duurt minimum drie jaar. 

1.5.3.4. Voogdij  
Sinds de wet van 1 mei 2004 krijgen alle niet-begeleide buitenlandse minderjarigen een voogd 
toegewezen vanuit de Dienst Voogdij. Een voogd is een wettelijke vertegenwoordiger.  
Wie kan een voogd zijn? Vrijwilligers, zelfstandigen, werknemers, professionelen… 

Een voogd behartigd de belangen van de niet-begeleide minderjarige. Dit betekent dat voogd 
erop zal toezien dat de procedure correct verloopt en dat de jongere naar school kan gaan.  
! Procedure en opvolging! 
Als voogd heb je beroepsgeheim en ben je de meest continue aanspreekfiguur van de minderjarige. 

1.5.3.5. Opvang en traject  
Een niet-begeleide minderjarige komt ofwel toe op de luchthaven of wordt onderschept aan de 
grens. De minderjarige moet zich aanmelden bij de Dienst Voogdij (valt onder ministerie van 
justitie).  
Bij twijfel over de leeftijd van de minderjarige zal men een leeftijdsonderzoek uitvoeren.  
Het is de Dienst Voogdij die instaat voor de eerste opvang waarbij ze de niet-begeleide minderjarige 
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opvangen in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (crisisopvang). Deze wordt 
georganiseerd door Fedasil waarbij men max 4 weken zal verblijven. Hierin gebeurt een eerste 
oriëntatie waarbij men de huidige situatie van de jongere zal bekijken.  
Hieruit volgen dan twee mogelijkheden, nl: 

1. De niet-begeleide minderjarige heeft geen specifieke noden. 
“Federale Overheid”  
In dit geval komen de jongeren terecht 
in de context van een asielcentrum. 
Eerst gaat men naar een collectief 
centrum waar men afgezonderd zit van 
volwassenen. Eens ze de documenten 
hebben en 16jaar zijn, stromen ze 
nadien door naar een lokaal 
opvanginitiatief.  

2. De niet-begeleide minderjarige is 
extra kwetsbaar. 
“Vlaamse Overheid” 
In dit geval zullen de extra kwetsbaren (meisjes en/of -14jaar) doorverwezen worden naar 
de jeugdzorg. Binnen de Integrale Jeugdhulp hebben we enkele centra in Vlaanderen die 
specifieke gericht zijn op de niet-begeleide minderjarigen (=categoriale initiatieven) 

Men kan ook terecht in de reguliere hulpverlening van de Integrale Jeugdhulp.  

Vanuit het juridisch aspect gaat men ervan dat deze groep niet-begeleide minderjarigen homogeen 
zijn en dat er voor hen een apart opvangsysteem is. De niet-begeleide minderjarige komen apart te 
zitten. Als we de opvang van deze doelgroep vergelijken met de opvang binnen de bijzondere 
jeugdzorg merken we een kwaliteitsverschil op. De opvang binnen de federale sector is van lagere 
kwaliteit. Bij de bijzondere jeugdzorg vertrekt men altijd vanuit de noden om daar vervolgens een 
interventie op af te stemmen. Vroeger ging men ervan uit dat alle niet-begeleide minderjarigen 
dezelfde noden hadden maar in de praktijk werd het duidelijk dat dit niet het geval was. Op een 
bepaald moment besluit men het kwetsbare eruit te nemen en dit doet men op basis van het 
bepalen van geslacht, leeftijd en of iemand extra ondersteuning nodig heeft. 
! Het criterium van kwetsbaarheid (-14j) wordt in vraag gesteld. Is een 17 jarigen minder kwetsbaar 
als een 13jarigen? 
=> Het beleid/juridisch perspectief staat in contrast met het pedagogisch/nodenperspectief !! 

1.5.3.6. Het onderwijs 
Alle minderjarigen, dus ook zij zonder documenten, hebben recht en plicht om onderwijs te lopen. 
Met andere woorden, de leerplicht geldt voor iedereen in België!  

We kunnen een onderscheid maken tussen de lagere schoolkinderen en de 
middelbaarstudenten. 
Als lager schoolkind gaat men onmiddellijk naar een gewone klas waarbij men extra uren taal 
aangereikt krijgen. 
Bij het middelbaar is dit anders. Aangezien de niet-begeleide minderjarigen een andere taal 
spreken, worden ze verplicht om eerst Nederlands te leren. Hiervoor wordt men doorverwezen naar 
een onthaalklas (OKAN) waar zij gedurende één jaar Nederlands aanreiken. 

Na dat jaar is het de bedoeling dat men doorstroom naar het reguliere onderwijs. In theorie klinkt 
dit allemaal mooi maar in de praktijk verloopt deze doorstroming moeilijk. De reden? Één jaar 
Nederlands leren is onvoldoende. Het gevolg is dat velen onder hen tijdens de doorstroming terecht 
komen in het BSO.  
Het onderwijs is te sterk gefocust op taken en toetsen. Binnen dat traject in het regulier onderwijs 
kunnen zij (en de leerkracht) wel extra ondersteuning krijgen van vervolgcoaches.  

1.5.3.7. 18 jaar, wat nu? 
De 18de verjaardag is voor velen een absolute breuk, vanaf die leeftijd valt alle extra ondersteuning 
weg. De meeste niet-begeleide jongeren krijgen tijdelijke documenten maar zelden een definitief 
verblijfstatuur. Vaak stoppen de documenten op 18 jarige leeftijd. 
Als de procedure stopt of er is een negatief antwoord dan zullen zij zonder documenten in ons land 
verblijven. Daaruit volgt ofwel een gedwongen repatriëring of vrijwillige terugkeer naar eigen land. Er 
zijn er ook die gewoon naar een ander land gaan om opnieuw een asielaanvraag in te dienen. 
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1.5.4. Transitmigratie of transmigratie? 
Een transmigrant is niet gelijk aan een transitmigrant. Met andere woorden, het zijn geen 
synoniemen! 
Transmigranten zijn mensen die meerdere keren migreren. Alvorens ze terug vertrekken van een 
bepaald land, gaan ze zich daar eerst vestigen. 
Transitmigranten zijn mensen die op doorreis zijn en vragen in België geen asiel aan om hun kans 
op een wettig verblijf in hun voorkeursland niet te verspelen. Het voorkeursland is vaak het Verenigd 
Koninkrijk. 
De samenleving benoemt hen ook als ‘transitillegalen’. 
(!) Alle transitmigranten zijn transmigranten maar niet alle transmigranten zijn transitmigranten. 
! Transmigranten vragen altijd asiel aan, met andere woorden zij zijn ‘legaal’. De transitmigranten 
vragen geen asiel aan (terwijl zij dit wel zouden moeten doen), met andere woorden zij zijn ‘illegaal’. 

Het kan gebeuren dat de intentie van een transitmigrant verandert doorheen deze periode. 
! Bijvoorbeeld: als iemand al 3 jaar naar Engeland probeert te gaan maar telkens de deur op zijn/
haar neus krijgt dan kan die beslissen om toch in België te blijven. Zo wordt een transitmigrant plots 
een migrant.  
=> elk land kan dus een vertrek-, doorreis- of eindland zijn. 

Bij transitmigranten heeft de samenleving minder het gevoel om opvang aan te reiken want ze zijn 
zogezegd op doorreis.. Als hulpverlener hier naar kijken kunnen we vaststellen dat dit 
mensonwaardig is. 

 
 
Transitmigranten komen steeds meer in de actualiteit.  
In Griekenland hebben we een kamp ‘Samos’ waar 
ongeveer een 1000 aantal kunnen vertoeven. In de 
werkelijkheid zijn ze daar met 5000 in het kamp. Men 
leeft daar in mensonterende situaties… 
! Bijvoorbeeld: één wc voor een groot aantal personen 
Er is nauwelijks uitstroom naar het vaste land. 

 
 
De staat trekt zich terug in de plaats van voor deze 

mensen te zorgen. Men moet dus rekenen op de goodwill van de individuele burger.  
Zo groeit de rol van burgerplatformen…Burgers gaan naar het Maximiliaanpark om te vragen of er 
mensen zijn die bij hen thuis willen slapen. Dit toont aan dat de overheid steken laat vallen. 

1.5.5. Wat gebeurt er na de procedure? 
Er zijn twee mogelijkheden:  

1. Ofwel wordt men erkend als vluchteling. 
Als iemand erkend is, krijgt men een definitief verblijf. Dit betekent dat men ongeveer 
dezelfde rechten heeft als Belgische burgers zoals een leefloon.  
Wat heeft men niet? Men heeft geen stemrecht op federaal niveau, men kan geen beroep 
uitoefenen zoals de politie (daar heeft men de Belgische nationaliteit voor nodig).   
Wanneer iemand erkent is, moet hij/zij een inburgeringstraject volgens zoals de 
Nederlandse les, maatschappelijke integratie etc. Voor anderstalige nieuwkomers biedt men 
aangepast onderwijs aan (OKAN). 

2. Ofwel wordt men niet erkend als vluchteling. 
Niet erkende vluchtelingen worden ook wel mensen zonder papieren genoemd. 
Waarom kan iemand niet erkend worden? 

→ Nooit een procedure opgestart omdat men de kansen zeer klein inschatte. 
→ De procedure is verlopen en men heeft negatief advies gegeven, maar men is 

gebleven. 
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Als iemand niet erkend wordt, heeft men drie opties:  
→ Men besluit hier te blijven met als gevolg bijna op niets recht hebben. 

Het geen recht hebben op ondersteuning kunnen we vanuit een 
mensenrechtenkader niet rechtvaardigen (=pedagogisch perspectief). Dit 
pedagogisch perspectief staat in spanning met het juridisch perspectief aangezien 
men als pedagoog vaak vanuit dat juridische werkt. 

→ Vrijwillig terugkeren naar eigen land. 
→ Gevat worden en repatriëring. 

1.5.5.1. Precaire leefsituatie 
Wanneer men geen documenten heeft (wachtende of niet erkend) leven ze vaak in precaire situaties 
want ze hebben (praktisch) recht op niets. Dit komt omdat ze door een gebrek aan documenten 
een beperkte toegang hebben tot andere levensdomeinen. Aangezien men geen werkvergunning 
krijgt/heeft, heeft men weinig bescherming. De toegang tot werk is beperkt, wat zorgt voor uitbuiting. 
Geen werk hebben, betekent geen inkomen hebben. Geen geld hebben, zorgt voor een gebrek 
aan andere levensdomeinen.  
Om toch een inkomen te krijgen, grijpt men vaak naar de oplossing ‘zwart werk’. 

Door geen/weinig inkomen te hebben, leeft men in armoede en verloopt de huisvesting niet 
gemakkelijk. Via een eigen netwerk probeert men toch aan een huis te komen maar komen dan 
vaak terecht bij huisjesmelkers of kraakpanden. Dit zorgt voor nomadische leefomstandigheden dat 
ongezond is en weinig stabiliteit biedt. Het sociaal netwerk van deze groep mensen wordt steeds 
kleiner. Dit komt doordat ze bang zijn om gepakt worden. 

Deze groep mensen hebben wel recht op dringende medische hulp. Het is de arts die zal 
beslissen of de situatie al dan niet dringend is. Als er opname nodig zou zijn in de psychiatrie wordt 
dit meestal beschouwd als dringend. De taalbarrière is een drempel om aan te geven wat er precies 
aan de hand is. Deze mensen stellen vaak hun kleinere kwaaltjes uit omdat de dokter geld kost. 

 

In de praktijk zien we dat dit allemaal aan elkaar vasthangt. Het is een vicieuze 
cirkel waarbij alles aan elkaar hangt.  

Het gebrek aan documenten = gebrek aan geld = 
gebrek aan werk = gebrek aan huis = gebrek aan gezondheid etc. 

De verschillende levensdomeinen hangen samen en het 
niet hebben van papieren beïnvloedt het leven van een individu. 

“I live with tension. We never have a moment of peace. We are 
not free to act and interact as normal people. People take advantage of this situation. Take for 
instance the question of renting an apartment. You know that they charge you more just because 
you are illegal and you cannot say a word. I already left two apartments and my money guarantee 
was not returned. Again, I couldn’t complain. If you need a medicine, you cannot get it because 
illegal workers don’t have medical insurance. Most employers do not want to pay for that.” 
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1.6. DE TERUGKEER 

 

Er komt steeds meer aandacht voor het West Europees restrictief asielbeleid. Dit betekent dat 
men meer inzet om de terugkeer van individuen te financieren. 

Volgens het UNHCR wordt de terugkeer van een individu gezien als de duurzame oplossing voor 
het grootst aantal vluchtelingen. “It is the most natural thing to do”. Met andere woorden, men ziet de 
terugkeer als een natuurlijk gegeven. In de realiteit merken we op dat dit niet klopt. Voor velen 
betekent een terugkeer opnieuw een migratie en integratie. Hun eigen land voelt niet meer als thuis.  
Door hen terug te sturen zou dit bijdragen tot de ontwikkeling. Toch kijkt men hier kritisch naar. 
Kunnen we mensen nieuwe dingen aanleren om hen vervolgens terug te sturen naar eigen land… 
Dit brengt een gevoel van kolonisatie met zich mee. 

“Terug naar huis gaan, voelt aan als een nieuwe migratie.” 
! Een migratie brengt verandering met zich mee. Je vergeet zaken over eigen land en neemt 
dingen terug mee van het gastland. Het lijkt alsof alles hetzelfde is gebleven, maar dit is niet het 
geval. Het is geen eenvoudig proces, het is niet natuurlijk thuiskomen.  

Wanneer kan de terugkeer beschouwt worden als een duurzame oplossing? 
De terugkeer als een duurzame oplossing is voornamelijk vanuit een beleidsperspectief. Men gaat 
hen proberen ondersteunen in eigen land om te voorkomen dat ze terugkeren. 

1.6.1. Soorten terugkeer 

1.6.1.1. Vrijwillige terugkeer 
We hebben twee soorten vrijwillige terugkeer, nl:  

1. De ondersteunende vrijwillige terugkeer (AVR ). 1

Diegene die voor deze optie kiest, ondertekent een papier waarbij hij/zij vrijwillig terugkeert 
maar met ondersteuning van de overheid. Deze doelgroep mag dan voor de komende 5 jaar 
niet terugkeren naar België. 

→ UNHCR, NGO’s, IOM zijn allerlei organisaties die ondersteuning bieden in dit 
proces. 

→ We hebben uiteenlopende programma’s.. er zijn grote verschillen in… 
o Visie  
o Doelgroep 
o Focus 
o Budget 
o Ondersteuning 
o … 

→ In België hebben we REAB (Return and Emigration of Asylumseekers ex Belgium).  
Er zijn verschillende vormen van ondersteuning.. 
! Bijvoorbeeld: Kies je snel om terug te keren, krijg je alles van maatregelen. Als 
je te laat kiest, krijg je enkel een vliegticket. 
Dit is een piramide: een vliegticket ! papieren worden in orde gebracht (extra 
premie 500€) ! re-integratie ondersteuning ter plekke in land van herkomst. 

2. De zelfstandige vrijwillige terugkeer. 
Men verlaat zelfstandig het land en kiest er ook zelf voor. Hier wordt men niet ondersteund.  
! Kritische kanttekening: is dit de keuze van mensen zonder papieren omdat de 
omstandigheden hen in die keuze dwingen? Als het antwoord daarop ‘ja’ is, dan is het niet 
zo vrijwillig.. 

Pre-Migratiefase Overschrijding staatsgrenzen Post-Migratiefase  Terugkeer fase 

 Assisted voluntary return.1
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Hoe verloopt de begeleiding bij mensen zonder papieren in België? 
Als iemand het gevoel heeft dat men zelf ervoor kiest om vrijwillig terug te keren, dan heeft dit een 
positieve impact. Zowel de migrant als de sociale diensten kunnen een vrijwillige terugkeer 
bespreekbaar maken. Dit omvat een dubbele rol…want men mag het vertrouwen niet schenden.  
Het is belangrijk dat het individu voldoende informatie krijgt (vanaf het begin), zodat men een 
geïnformeerde keuze kan maken. Nadien komt men terecht bij de re-integratie partner waarbij zij het 
terugkeertraject opzetten en kijken op welke ondersteuning je recht hebt. In eigen land zijn er dan 
lokale partners die zullen helpen bij de re-integratie op de verschillende levensdomeinen. 

1.6.1.2. Gedwongen repatriëring  
“Gedwongen terugkeer = gedwongen repatriëring” 

Dit gebeurt aan de hand van een onderschepping van de politie op straat. Wanner men 
onderschept is, gebeurt er een controle op het politiebureau. Nadien brengt men hen over naar 
detentiecentra (=gesloten centra). 
Er bestaan twee types van detentiecentra, nl:  

1. Één transitcentrum voor asielaanvragers aan de grens 

2. Vier repatiëringscentra voor afgewezen asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, mensen 
in afwachting van repatriëring. Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen mannen 
en vrouwen. 

Vroeger hadden we terugkeerwoningen waar gezinnen zonder wettig verblijf met hun -18 kinderen 
konden verblijven. Maar in de praktijk bleken heel wat gezinnen dan weg te lopen… maar kinderen 
opsluiten is tegen het Kinderrechtenverdrag. 

Na deze vorm van terugkeer is er geen enkele vorm van bescherming. Men wordt terug aan de 
grens gezet en that’s it.. Met sommige landen hebben we inmiddels al terugname akkoorden. 

1.6.2. Onderzoek (Lietaert et al. 2015) 
Een terugkeer is ondenkbaar. Het moet een enorme shock zijn om effectief terug te keren naar 
eigen land (=shock deportability). In de meeste gevallen is men daar mentaal niet op voorbereid 
om terug te keren. 
In sommige gevallen wordt het hen niet verteld dat ze binnen een x – aantal uur op het vliegtuig 
zitten om zo onrust te vermijden. 

Er wordt onderzoek gedaan naar mensen die in die gesloten centra zitten en gerepatrieerd moeten 
worden. Men onderzocht hoe men keek naar de terugkeer naar eigen land. Zij konden immers niet 
op die vraag antwoorden omdat het voor hen een vraag was die niet aan de orde was. Deze 
mensen willen blijven en denken dat ze niet teruggestuurd worden. De ruimte om na te denken over 
de terugkeer bij mensen die gedwongen worden, is zeer beperkt. Dit valt te wijten aan de beperkte 
informatie.  
! Het geven van beperkte informatie is soms een bewust keuze om onrust te vermijden. 

Het gedwongen zijn van een keuze heeft een grote impact op de persoon. Deze mensen hebben op 
niets recht. Zij ervaren een groot gevoel van onrechtvaardigheid. 
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2. VLUCHTELINGENKINDEREN: EEN PEDAGOGISCH 
PERSPECTIEF  

2.1. HET EMOTIONEEL WELZIJN: BEPALENDE FACTOREN 

2.1.1. Vluchteling – factoren  
Vluchteling in een breed perspectief zijn mensen die zich gedwongen voelen om hun land te 
verlaten. Men komt in aanraking met verschillende factoren die een serieuze impact achterlaten. 
Diezelfde factoren komen ook naar voren bij mensen die vrijwillig hun eigen land verlaten. 

2.1.1.1. Verliezen  
Iedereen die vlucht uit zijn/haar eigen land, wordt geconfronteerd met een verlies of meerdere 
verliezen.  
Wat kunnen deze verliezen zijn? 
Men laat familie achter, ze verlaten hun thuis, zijn verplicht om een nieuwe taal aan te leren, ze 
verlaten hun job en positie in de samenleving, ze missen hun typisch eten… 

Een verlies gaat altijd gepaard met een rouwproces. In dat proces worden ze keer op keer 
geconfronteerd met de verliezen. Binnen zo’n periode komen depressieve symptomen naar voren 
zoals:  

- Slecht of veel slapen 

- Weinig of veel eten 

- Veel wenen 

- Geen interesse meer hebben in de dingen 

- … 

Wanneer iemand rouwt, bevindt die zich in een fase van terugtrekking. Het is dan dat men een 
afkeer krijgt ten opzichte van het gastland of de nieuwe samenleving waarin men terechtkomt. 
Het feit dat men iets kwijt is, knaagt enorm! 

Vaak komen minderjarigen naar hier zonder ouders. Geen ouder hebben gedurende dit moeilijke 
proces is niet simpel. Ondanks ze in het gastland dingen krijgen die ze voordien niet hadden, het 
weegt niet op met het gemis van de ouders. 

Heel vaak gaat men het rouwproces ‘on hold’ zetten wanneer de procedure lopende is. Zodra men 
een antwoord heeft of men al dan niet het statuut vluchteling heeft verkregen, start het rouwen. 

Een voorbeeld van Radio Gaga: 
! Een vrouw vertelt dat velen het eigen land ontvluchten vanuit de drang om de kinderen te 
beschermen! Dus in veel gevallen vlucht men niet uit eigenbelang. De situatie in Syrië is erg; elke 
dag sterven meerdere kinderen. De vrouw zelf praat er niet graag over omdat ze onder andere haar 
zus is verloren.  
De vrouw toont een blijvende bezorgdheid naar hetgeen ze heeft achtergelaten in Syrië. Ze is 
gevlucht naar België maar is niet gelukkig. De situatie in Syrië blijft door het hoofd spoken. 

2.1.1.2. Moeilijke ervaringen 
!Trauma’s ontwikkelen zich voor, tijdens en na de vlucht! 
Voor de vlucht betekent dat men genoodzaakt is het eigen land te ontvluchten aangezien de 
situatie in eigen land niet meer te doen is (bijvoorbeeld: een oorlog). Tijdens de vlucht van 
herkomstland naar gastland wordt men geconfronteerd met het maken van harde beslissingen. 
Deze beslissingen brengen moeilijke ervaringen met zich mee zoals het bijna verdrinken, seksueel 
geweld meemaken, opgesloten worden… 

Wat zijn de handvaten om als hulpverlener om te gaan met dat verlies? 
Erkenning geven aan het verlies en hen de ruimte geven om het verlies te verwerken.
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Na de vlucht wordt men onherroepelijk terug geconfronteerd met moeilijke ervaringen. Ze worden 
naar een asielcentrum gebracht, ze leven in armoede, ze ervaren discriminatie en racisme, ze 
worden niet gelooft in de asielprocedure… 

Al deze moeilijke ervaringen kunnen leiden tot trauma’s. 
Hiervan hebben we twee types: 

1. Type 1 trauma: éénmalig trauma dat je overvalt (bijvoorbeeld een verkeersongeval of 
brand) 

2. Type 2 trauma: herhaald trauma (bijvoorbeeld incest) 
Dit type heeft een grotere impact op het psychisch welzijn 

Vluchtelingen hebben niet het klassieke type twee trauma maar we zien wel de ernst van het 
trauma.  
Dit betekent dat zij eerder te maken krijgen met verschillende trauma’s die wel dezelfde impact 
hebben als het type twee trauma. Doordat ze met verschillende gebeurtenissen geconfronteerd 
worden, kunnen we spreken van een cumulatief trauma. 
Een traumatische ervaring bevat twee kenmerken. Een gebeurtenis wordt beschouwt als trauma 
wanneer men de volledige controle over de situatie verliest en wanneer men gevoelens van 
machteloosheid ervaart. 
! Bijvoorbeeld: Ik kan er niets aan doen als de boot zinkt. 

De vluchtelingen worden vaak geconfronteerd met terugkerende gevoelens, nl:  

- Controle verlies: veel aspecten worden voor hun beslist tijdens de asielprocedure en in de 
opvangcentra. 

- Machteloosheid 

- Ontwrichting: vanzelfsprekende verwachtingen en vooronderstellingen zijn niet meer 
geldig. 

- Een geschaad vertrouwen: in zichzelf, in anderen, in de zekerheid van het dagelijks 
bestaan, in het besef van de eigen onkwetsbaarheid.. 

- Onveiligheid 
Niet alle vluchtelingen zijn getraumatiseerd maar velen 
hebben wel te maken gehad met moeilijke ervaringen.  
Wat vertellen de cijfer? De niet-begeleide minderjarigen 
hebben meer risico op traumatische ervaringen 
aangezien zijn een constant gevoel ervaren van ‘ik ben in 
gevaar’. 
Met cijfers moeten wel altijd opletten omdat men over 
bepaalde zaken kan overdrijven, zoals een oorlog, en 
cijfers over seksueel misbruik zal ook niet representatief 
zijn omdat dit een taboe onderwerp is waar niet veel 
mensen over praten. 
! Een interessant verschil? De vader(s) hebben meer “kracht” om de kinderen te beschermen in 
vergelijking met de moeder(s). 

Wat zijn de handvaten om als hulpverlener om te gaan met de terugkerende gevoelens? 
Als hulpverlener gaan we proberen om hen terug controle te geven en dat gevoel van 
afhankelijkheid te doorbreken. Dit is niet zo simpel aangezien het controle verlies ingebakken 
zit in het systeem… 
! Bijvoorbeeld: op een vast tijdstip gaan slapen in het asielcentrum. 
Het is belangrijk om toch samen met de persoon te kijken of er een manier is om enigszins 
controle terug te geven want controle geven is een tegengif tegen controle verlies!  
! Bijvoorbeeld: samen met de persoon nadenken over de situatie wanneer men een negatief 
antwoord krijgt op de procedure of men dan wilt terugkeren of wilt men in België verblijven als 
“illegalen”?  
Wanneer we als hulpverlener die gesprekken aangaan, kunnen we hen terug wat controle geven 
over het leven.
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2.1.1.3. Dagelijkse stressoren 
Wanneer iemand naar hier is gevlucht, probeert die zich een leven op te bouwen postconflict maar 
in de praktijk zien we dat dit niet vlot verloopt. Dit valt te wijten aan de confrontatie met zowel 
moeilijke ervaringen alsook de dagelijkse stressoren waarmee men in contact komt. 

We hebben twee aspecten binnen de dagelijkse stressoren, nl: 

1. Dagelijkse materiële stressoren 
Een gebrek aan huisvesting, een gebrek aan medische zorg… 

2. Dagelijkse sociale stressoren 
→ Gebrek aan sociaal netwerk: het is niet altijd evident om een nieuw sociaal 

netwerk op te bouwen als je ergens nieuw bent. Dit is zeker niet het geval wanneer 
men de taal niet spreekt en de gewoontes niet kent. Vandaar dat het sociaal 
netwerk van de nieuwkomers relatief beperkt is. 

→ Gebrek aan sociale steun: het is belangrijk om in moeilijke tijdens te kunnen 
terugvallen op ons sociaal netwerk maar nieuwkomers hebben dat niet. Zij missen 
die materiële steun, informationele steun, emotionele steun en recreationele steun. 

Vluchtelingen die naar hier komen, krijgen vaak te maken met discriminatie. In de eerste zes 
maanden dat de niet-begeleide jongeren hier zijn, zitten ze nog in een beschermende context. Na 
18 maand komen ze terecht in de ‘gewone’ samenleving waarbij het ‘normaal’ is dat racisme meer 
voorkomt dan. 

Het sociaal netwerk en de sociale steun zijn belangrijke factoren in de bescherming van het 
emotioneel welzijn. Het zijn protectieve factoren voor het emotioneel welzijn en het helpt om een 
kind goed te laten ontwikkelen. 

De materiële stressoren gaan voornamelijk over de ontoereikende huisvestiging en medische 
zorgen. Dit is raar want doordat men minderjarig is, krijgen zij hier juist extra rechten voor. 

2.1.1.4. Acculturatie en integratie  
Wanneer men het eigen land verlaat en terecht komt in het gastland, betekent dit dat men een 
nieuwe taal moeten aanleren maar ook een plek moeten verwerven in de samenleving. Het 
integreren in een nieuwe samenleving vergt heel wat energie. 

Nieuwkomers kennen het systeem van het gastland niet. Met andere woorden men weet niet hoe de 
dokter werkt, hoe men een treinticket moet kopen etc. Doordat men de taal (nog) niet kent, verstaat 
met het grootste deel van de informatie niet. 
! Het proces van ‘niet kennen’ zorgt voor heel wat chaos. Als individu moet je enorm veel 
bijspanningen leveren om de taal van het gastland te begrijpen. 

Wanneer men terecht komt in een nieuw land is het proces van acculturatie zéér belangrijk.  
Het acculturatiemodel van John Berry benadrukt een proces waarbij men omgaat met eigen 
waarden/normen en die van het gastland.  
Afhankelijk wat men antwoord op 
bovenstaande vragen, zijn er vier 
acculturatie strategieën mogelijk. 
Deze zijn:  

1. Integratie 

Wat zijn de handvaten om als hulpverlener die stressoren weg te werken? 
Als hulpverlener moeten we proberen om dat sociaal netwerk terug op te bouwen zodat iemand 
contact kan maken met anderen. Anderen zijn de etnische peers en mensen uit het gastland.  
! Bijvoorbeeld: het toeleiden naar een vrijetijdsaanbieding, het opstarten van een buddywerking 
etc.
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“ja” cultuurbehoud – “ja” aanpassen 

Dit verwijst naar een ‘harmonisatie’ en ontstaat wanneer personen met een 
migratieachtergrond zowel de eigen cultuur alsook de nieuwe cultuur belangrijk vinden! 
! Vanuit een emotioneel standpunt is dit de beste strategie. 

2. Assimilatie 
“nee” cultuurbehoud – “ja” aanpassen 

Dit verwijst naar een ‘aanpassing’ en ontstaat wanneer personen met een 
migratieachtergrond zich volledig aanpassen aan de nieuwe cultuur. Dit is het meest 
voorkomende bij kinderen -10 jaar. Kinderen -10 jaar leren snel een nieuwe taal aan en 
vergeten snel de moedertaal. Hierdoor vergeten ze ook herinneringen want die zijn vaak 
gekoppeld aan die moedertaal. In de puberteit zal dit problematisch worden bij de 
identiteitsontwikkeling want men gaat zich afvragen wie de echte ouders zijn (bvb). Zij willen 
zich goed voelen in de nieuwe samenleving.  
! Vanuit een politiek discours juichen ze deze strategie het meest toe omdat wij als 
samenleving zo min mogelijk willen geconfronteerd worden met het ‘anders’ zijn in de 
publieke ruimtes. 

3. Separatie  
“ja” cultuurbehoud – “nee” aanpassen 

Dit verwijst naar een ‘afstand’ en ontstaat wanneer personen met een migratieachtergrond 
het behoud van de eigen cultuur belangrijker vinden dan de nieuwe cultuur, dit gebeurt 
voornamelijk gedurende het rouwproces. 

! Vanuit een breder perspectief is deze strategie vaak een antwoord op ofwel ervaringen 
van discriminatie, racisme ofwel het rouwproces. Als mensen dit gedrag vertonen, moet men 
kijken naar de achterliggende reden! Vaak is dit maar een tijdelijke fase. 

4. Marginalisatie  
“nee” cultuurbehoud – “nee” aanpassen 

Dit verwijst naar een ‘afzondering’ en ontstaat wanneer de personen met een 
migratieachtergrond weinig interesse vertonen in de eigen cultuur alsook in de nieuwe 
cultuur. Met andere woorden, zij hebben geen echte eigen cultuur. 

Wat is de kritiek op dit model? 
Deze strategieën zijn geen statisch gegeven maar zijn dynamisch doorheen het leven en een 
bepaalde tijdsperiode. Op de afbeelding toont de cirkel aan dat mensen shiften tussen deze 
strategieën of dat ze zich ergens ertussenin bevinden. 

2.1.1.5. Andere 
- Discriminatie en marginalisatie: de sociaaleconomische status van nieuwkomers is vaak 

laag, men leeft in armoede. Dat gaat dan gepaard met marginalisatie, exclusie en 
discriminatie. 

- Onzeker toekomstperspectief: er is een lange periode van onzekerheid maar men is ook 
onzeker over de toekomst. Men moet lang wachten op duidelijkheid omtrent de 
documenten. Men stelt zich vragen over de toekomst; wat gaat er met mij gebeuren? Kan ik 
blijven of niet? Als ik niet blijf, word ik dan teruggestuurd en waar moet ik dan leven? 

- Aspiraties en bezorgdheid: mensen hebben veel verwachtingen, nl ze willen beter leven. 
Maar ook bezorgdheden/zorgen over wat in het land van herkomst aan het gebeuren is met 
hun familie. Heel vaak worden er heel wat verwachtingen bij het kind gelegd. 

Wat zijn de handvaten om als hulpverlener de minderjarige goed te ondersteunen 
gedurende dit proces? 
Als hulpverlener moeten we zoeken naar zaken die mensen uit hun eigen cultuur kunnen 
behouden zodat men de eigen cultuur niet uit het oog verliest. Dit uit preventie om later niet in de 
problemen te geraken.
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2.1.2. Het kind/De minderjarige – factoren 

2.1.2.1. Ontwikkelingstaken  
Elk kind heeft ontwikkelingstaken. Deze ontwikkelingstaken ontwikkelen binnen een ‘vreemde’ 
context zorgt voor heel wat stress.  
Processen zoals de identiteitsontwikkeling en vriendschapsnetwerken opbouwen zijn beiden 
niet evident 
Een eigen identiteit ontwikkelen zonder ouders verloopt moeizaam. Ook nieuwe vrienden maken in 
een gemengde groep waarin de man-vrouw relatie anders is in vergelijking met het thuisland is niet 
simpel. Met andere woorden, als je vroeger niet gemengd leefde (bv op school) dan is dit niet 
gemakkelijk.  

2.1.2.2. Gewijzigde gezinsrelatie  
Migratie zorgt voor een gewijzigde gezinsrelatie(s). Als we ervan uit gaan dat een gezin als gezin 
migreert dan heeft dat migratieproces een grote impact op het gezin. Dit kunnen we interpreteren 
als het feit dat ouders niet altijd in staat zijn om hun kinderen te beschermen tegen de moeilijke 
ervaringen waarmee ze in aanraking komen. Dit heeft als gevolg dat de ouderpositie onder druk 
komt te staan. 

Migratie heeft ook nog impact op andere aspecten.  
De positie van de ouder verandert in het gastland. Dit betekent dat ze vaak hun oude positie als 
kostwinner en verantwoordelijke van het gezin niet meer kunnen opnemen. Als nieuwkomer is het 
moeilijk om snel werk te vinden, ook al ben je een vrijwillige migrant. Hierdoor komt de vaderrol 
(=kostwinnerrol) onder de druk te staan. Wanneer men in een asielcentrum verblijft als gezin, is het 
moeilijk om als ouder echt ouder te zijn. dit is te wijten aan het feit dat er heel wat dingen worden 
beslist voor jou.. 
! Bijvoorbeeld: de avondklok van 22u. 

Daarnaast kampen ouders vaak met moeilijke emotionele problemen waardoor je als ouders 
minder beschikbaar bent in de ouderrol. Kinderen doorlopen een sneller integratieproces omdat 
zij sneller de taal leren in vergelijking met ouderen. Het voordeel als kind is dat men de mogelijkheid 
krijgt om te leren. 

Migratie zorgt voor een wijziging in de gezinsstructuren.  
Wat volgt daar allemaal op? 

1. De parentificatie  
“Kinderen nemen de rol van ouder over.” 

Doordat de integratieprocessen op een verschillende tempo verlopen, worden kinderen 
vaak ingezet als ouder. Parentificatie is niet perse negatief, het kan ook positief zijn maar 
hiervoor moet men wel aan twee voorwaarden voldoen. 

→ Ondanks het kind ouderrollen opneemt, moet het kind nog altijd kind kunnen 
zijn! 
! Bijvoorbeeld: spelen, naar school gaan… 

→ Het kind moet erkenning krijgen voor het feit dat die ouderrollen opneemt! Het is 
belangrijk dat die erkenning van de ouders komt. 

Parentificatie bij migranten wordt vaak uitvergroot door het verschil in integratie. De 
ouderrollen die het kind opneemt worden te groot. Hierdoor geraken kinderen in contact met 
aspecten die in eerste instantie niet voor hen bedoeld is. 
! Bijvoorbeeld: Het kind gaat mee naar het OCMW om te tolken. 

2. De trauma – communicatie  
“De manier hoe men over gebeurtenissen praat.” 

Binnen de ouder-kind relatie gaat men op zoektocht naar hoe men over de traumatische 
gebeurtenissen moet communiceren. 

Er zijn twee communicatiepatronen die men kan volgen, nl: 
→ Disclosure: er wordt openlijk gesproken over de traumatische ervaringen die men 

heeft meegemaakt. Er zijn ouders die daar expliciet over spreken en daar niet over 
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kunnen stoppen. Enerzijds doet men dit vanuit een eigen nood, anderzijds doet men 
dit om duidelijk te maken aan de kinderen dat het hier beter is. 

→ Silencing: er wordt niet gesproken over de traumatische ervaringen die ze hebben 
meegemaakt. Ouders verzwijgen soms dingen, terwijl het voor de kinderen 
noodzakelijk is om daarover te spreken. 
! Bijvoorbeeld: een gezin waarbij de twee broers vermist waren. Van één broer 
wist men dat hij overleden was, over de andere broer was er geen duidelijkheid al 
kon men wel vermoeden dat ook hij overleden was. De zus kwam dan naar de 
begeleiding en zei dat de situatie omtrent haar broers wist maar dat de mama er 
niks over kon zeggen.  
Vanuit de mama kan  een beschermingsreflex ten aanzien van de dochter zijn maar 
ook om een positief beeld te houden over het land van herkomst. 
(het proces van acculturatie speelt hier een rol) 

Disclosure en silencing liggen op een continuüm, met andere woorden er zitten daar heel 
wat aspecten tussenin. 

3. Veiligheid versus geweld binnen de ouder-kind relatie 
Traumatische ervaringen spelen vaak een rol bij een verhoogde incidentie van geweld 
binnen die ouder-kind relatie. Bij vluchtelingen met een zéér zwaar 
vluchtelingengeschiedenis zien we dat dit trauma zich herhaald binnen de ouder-kind 
relatie. 

Als we hiermee in de praktijk worden geconfronteerd, is het zeer belangrijk dat wij als 
hulpverlener proberen begrijpen wat daar achter zit. Dit betekent dus dat we niet 
onmiddellijk de cultuur als een antwoord geven op die vraag!! 

Aan de andere kant hebben we veiligheid dat als een grote beschermende factor wordt 
beschouwd ten opzichte van andere stressoren. 

4. Culturele continuïteit versus verandering 
Binnen het gezin is er een zoektocht naar hoe men moet omgaan met de culturele 
continuïteit en culturele verandering (! zie het acculturatiemodel van Berry). 
Veel gezinnen geven aan dat het moeilijker is om hun kinderen te disciplineren omdat er 
een te groot verschil is… er is minder sociale controle. 

Men geeft een ambivalente/dubbele betekenis aan culturele verandering: 
→ Cultural bereavement en reactivatie: wanneer men aan cultuurovername doet, 

kan dit vaak ervaart worden als een nieuw verlies. Aangezien men dingen van de 
eigen cultuur achterlaat en nieuwe dingen opneemt van de nieuwe cultuur, voelt dit 
aan als ofwel een extra verlies, ofwel een reactivatie (herhaling) van verlies. 

→ Vehikel van toekomstperspectief: culturele verandering is een weg naar de 
toekomst. Wanneer men de taal leert, kan die extra toegang krijgen tot de toekomst. 
Als ouders merken dat kinderen goed de nieuwe taal leren maar tegelijkertijd de 
moedertaal kwijtspelen dan kan dat voor hen aanvoelen als een verlies. 

2.1.3. Niet-begeleid – factoren  
Niet-begeleide minderjarigen vluchten naar hier zonder ouders. Dit betekent dat ze doorheen het 
traject alle beïnvloedende factoren waarmee ze in aanraking komen, alleen moeten doorstaan. Met 
andere woorden, zij moeten alleen door alle ervaringen, moeten zelfstandig beslissingen nemen 
over de documenten dat ze moeten aanvragen… Alle beslissingen maken zonder enige steun is 
immens zwaar! 

Wat zijn de handvaten om als hulpverlener hiermee om te gaan? 
Als de ouders weigeren erover te praten maar het kind praat er wel over, dan moeten 
we als hulpverlener binnen het gezinssysteem zoeken naar een manier om er toch over 
te praten. Voor beide partijen moet dit wel binnen een veilig klimaat gebeuren.
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‘Zonder ouders’ betekent niet dat de kinderen niet meer geconnecteerd zijn met hun ouders, ze 
blijven verbonden. De band tussen ouder en kind is ondoorbreekbaar, ongeacht of de ouders al dan 
niet nog in leven zijn. Hieruit volgt een zeer grote loyaliteit naar de ouders toe. 

Vanuit die loyaliteit hebben de kinderen een mandaat die ze expliciet hebben meegekregen. 
! Bijvoorbeeld: zorg goed voor de kleine zus, zorg ervoor dat wij achter kunnen komen of stuur 
geld op. 
Het kan ook zijn dat de jongeren zich inbeelden dat ze een mandaat hebben gekregen van de 
ouders. 
! Bijvoorbeeld: wellicht willen mijn ouders dat ik hen geld opstuur? 
Een mandaat kan enerzijds positief zijn en dienen als een soort drive, maar anderzijds kan een 
mandaat ook negatief zijn en heel veel druk opleggen. 

De loyaliteit naar de ouders hangt sterk samen met het geheim dat veel niet-begeleide 
minderjarigen met zich meedragen. Velen vluchten met een verhaal dat niet volledig klopt met de 
realiteit. Enerzijds kan het zijn dat de niet-begeleide minderjarigen denken dat hun verhaal de 
waarheid is, anderzijds hopen ze op meer kans voor een asielprocedure. 
Dit betekent dat zij zich presenteren met een andere naam, andere leeftijd, zeggen dat de ouders 
gestorven… 
Dat gemaakt verhaal blijven volhouden, zorgt voor heel wat druk. In dichte relaties (pleegouder, 
vriend(in)) wilt men graag eerlijk zijn maar men is bang om het te vertellen… “Wat als ik het vertel?”  
Vanuit de loyaliteit naar de ouders hebben ze beloofd het aan niemand te vertellen en men wilt de 
belofte niet breken. Maar toch wringt het wel om niet 100% eerlijk te zijn in de dichte relaties.   

Wat is de rode draad doorheen al deze factoren? De breuken in het sociaal weefsel. Dit start al in 
het land van herkomst want oorlog maakt veel sociale netwerken kapot. 
! Bijvoorbeeld: familie die op de vlucht slaat en dat verdeeld geraakt. 
Tijdens de vlucht verliest men ook mensen want men moet mensen achterlaten en het opbouwen 
van een nieuw sociaal netwerk is niet gemakkelijk waardoor men extra gevoelig is van racisme en 
discriminatie. 
Centraal? Een tegenwicht bieden ten aanzien van de sociale breuken, met andere woorden het 
zoeken naar continuïteit in dat traject. 
Als hulpverlener is het belangrijk om het sociaal netwerk te proberen opbouwen aangezien dit een 
protectieve factor is voor sociaal emotioneel welzijn. 

2.2. HET EMOTIONEEL WELZIJN 

2.2.1. Impact 
Het emotioneel welzijn is niet los te koppelen van het welbevinden. Het emotioneel welzijn 
beïnvloedt het fysisch, psychologisch en sociaal welbevinden alsook de dagelijkse leefcontext. Deze 
verschillende domeinen hangen samen. Dit betekent dat als we een interventie doen op één domein 
dat dit ook invloed zal hebben op andere domeinen. 

Heel vaak is hetgeen je doet als hulpverlener een spiegel van wat mensen nodig hebben. Wat wij 
als hulpverlener ervaren qua emoties zoals frustraties en machteloosheid is ook een spiegel van wat 
mensen ervaren. 

Wat zijn de handvaten om als hulpverlener om te gaan met dat verkregen mandaat bij de 
minderjarige? 
Als hulpverlener moeten wij aandacht hebben voor dat mandaat. Vragen of er iets is wat zij willen 
doen voor de ouders en of ze vanuit dat willen ook effectief iets kunnen doen, is belangrijk! 
Belangrijk om te zoeken naar zaken waar men kan zorgen voor dat meebeslissingsrecht.

Wat zijn de handvaten om als hulpverlener om te gaan met het geheim en die loyaliteit? 
Als hulpverlener is het vaak een zure appel wanneer men na jaren samenwerken ontdekt dat de 
minderjarige iets heeft verzwegen. Vaak denkt men ‘oei, ik dacht dat wij een hechte band 
hadden? Of vertrouwde je mij niet?’  
Het is belangrijk dat wij als hulpverlener beseffen dat het op dat moment niet gaat over 
vertrouwen maar over de angst die achter het geheim schuilt en de loyaliteit naar de ouders toe.
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De prevalentie van emotionele problemen uit onderzoek bij OKAN-klassen.  

 
Hieruit kunnen we afleiden dat er hoge incidenties zijn van internaliserende problemen. In 
vergelijking met minderjarige vluchtelingen begeleid door minstens één ouder, merken we op dat 
deze doelgroep meer risico loopt om symptomen van angst, depressie en/of PTSS te ervaren. 
! 45% van de niet-begeleide minderjarige kampt met ernstige symptomen van angst en 58% kampt 
met ernstige symptomen van PTSS. 47% kampt met depressie in vergelijking met de 15% van de 
begeleide minderjarigen. 

2.2.2. Angst, depressie en PTSS 
Posttraumatische stress is een cluster van symptomen die we als individu ontwikkelen na het 
meemaken van een traumatische ervaring. Het bestaat uit drie symptomenclusters, nl:  

1. Symptomen van intrusie 
Dit wordt beschouwd als het kernsymptoom van traumatische stress. Met andere 
woorden, intrusiesymptomen zijn symptomen die het trauma laten generen. 
! Bijvoorbeeld: nachtmerries, flashbacks… 

2. Symptomen van vermijding 
Deze symptomen worden het vaakst gezien bij vluchtelingen. Het gaat hier over het niet 
willen denken of praten over een bepaald trauma. 

Het feit dat wij vermijdingssymptomen beschouwen als problematisch, toont aan hoe wij, het 
Westen, over ‘trauma’ denken. Als we vanuit ons Westers denken het gaan hebben over 
een trauma dan vinden we het belangrijk dat men het trauma kan verwerken/plaatsen. Een 
trauma mag niet vermeden worden maar men moet erover praten. 
Men vindt praten een belangrijk element in het omgaan met een trauma. In veel contexten 
merken we op dat veel onder hen het trauma verwerken door er juist niet over te praten. Dit 
wordt dan niet gezien als ‘vermijding’ maar als een copingmanier, wat normaal is in die 
context. 
Vermijdingsgedrag bevat ook positieve elementen, nl zo kunnen vluchtelingen zich in de 
meest onzekere situaties staande houden. 
=>Vermijdingsgedrag scoort vaak hoog bij de populatie en worden in veel contexten niet als 
problematisch gezien maar eerder als een goede manier om om te gaan met het trauma. 

3. Symptomen van hyperalertheid 
Dit betekent het voortdurend opletten en aandachtig zijn voor trauma. 

Het is heel belangrijk dat we niet vanuit ons eigen referentiekader bepaalde symptomen gaan 
overproblematiseren! Zo lang we niet weten wat de symptomen voor het individu betekenen, kunnen 
we er niet naar handelen.  
Wat wordt wel problematisch? Wanneer iemand veel intrusieproblemen heeft maar er niet over 
wilt praten. 
PTSS is niet de enige manier waarop een trauma geuit kan worden op emotioneel vlak. PTSS hangt 
veel samen met depressie en angst = comorbiditeit. Het gaat samen met symptomen van 
psychosen. In onze context worden psychotische symptomen als zeer ernstig beschouwd in 
vergelijking met andere contexten. 
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Hoe meer traumatische ervaringen, hoe meer 
symptomen van angst en posttraumatische stress. 
Op lang termijn heeft trauma een blijvende invloed 
op angst en posttraumatische stress. 

De dagelijkse stressoren beïnvloeden de drie 
clusters, met andere woorden de dagelijkse 
stressoren hebben dus invloed op het emotioneel 
welzijn. 

De context, een context waarin we meer 
dagelijkse stressoren creëren, waarin we deze 
doelgroep ontvangen, heeft een impact op het 
welzijn van de mensen. Wanneer we de 

ondersteuning en opvangstructuren kunnen verbeteren dan zal het emotioneel welzijn verbeteren. 
Als hulpverlener kan je enorm veel doen binnen dat luik van dagelijkse stressoren om het enigszins 
te verminderen zodat het emotioneel welzijn niet de dupe ervan wordt. 

2.2.2.1. Een continuüm van mogelijke reacties  
 

De wijze waarop iemand het 
onwelzijn zal uitdrukken, is zeer verschillend en afhankelijk van de leeftijd! Een kind van 8 jaar zal 
zijn onwelzijn anders uiten dan iemand van 18jaar. 
Met andere woorden, uiten van onwelzijn is een leeftijdsspecifiek en individueel verhaal. 
Om onwelzijn te detecteren is het belangrijk na te gaan of een persoon anders gaat reageren of er 
iets verandert in gedrag. Een verandering in gedrag is een belangrijke indicator om na te gaan of 
iemand zich goed voelt. 
! Bijvoorbeeld: een kind dat normaal zeer speels is en zich nu opeens terugtrekt. 

Enkele voorbeelden van symptomen? 
- Leeftijdsspecifieke symptomen: nachtmerries, concentratieproblemen, eetstoornissen, 

verzet, continu aandacht vragen, vermijdingsgedrag… 

- Emotionele en gedragsproblemen: depressie, isolement, lichamelijke klachten, 
overtrokkenheid, parentificatie… 

- Psychiatrische problemen: suïcide, psychotische symptomen, depressie, schizofrenie, 
persoonlijkheidsstoornissen… 

De meeste symptomen die tot uiting komen zijn normale reacties op een abnormale situatie.  
Als vluchteling is het heel normaal dat men zich tijdens de vlucht angstig voelt en bij toekomen in 
een nieuw land zich verdrietig voelt. Het is geruststellend voor vluchtelingen dat wij hen uitleggen 
dat al deze gevoelens zeer normaal zijn na wat ze allemaal hebben meegemaakt maar dat maakt 
het niet minder moeilijk. 
! Bijvoorbeeld: het is normaal als kind dat je nachtmerries hebt wanneer je bijna verdronken bent. 
Met andere woorden, de reacties bestempelen als normaal, helpt hen geruststellen. 

Bij een normale reactie lijden mensen ondanks ze nog steeds goed functioneren. 
! Bijvoorbeeld: het kind kan goed naar school gaan maar s nachts ligt het kind hele tijd te wenen. 
Wanneer is iets ernstig? Wanneer men nog normaal kan functioneren, zit men nog in de normale 
fase. Wanneer iemand niet meer goed kan functioneren op de levensdomeinen en niet meer in 
interactie treedt met familie/vrienden, dan zit men in de laatste cluster. 

2.2.3. Kritiek op deze concepten? 
- Een te grote focus op het trauma voor de vlucht. Dit is een belangrijke kritiek in 

onderzoek en daarom is er een shift gemaakt naar onderzoek op dagelijkse stressoren. 

- De pathologiserende kijk op symptomen versus het idee van normale reacties op 
abnormale situaties. 
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- Risicofactoren versus protectieve factoren: moeten we vooral gaan kijken naar de 
impact van het trauma of eerder naar de impact van de sociale steun? 

- Symptomen zijn niet perse negatief maar kunnen ook positief zijn! 

- Heel veel symptomen zijn in het Westen gecreëerd. Wordt het onwelzijn overal op 
dezelfde manier geuit? Wat betekent dit dan? In sommige contexten wordt onwelzijn 
toegeschreven aan een boze geest die in de persoon zit. Deze verschillende 
verklaringskaders zijn in sommige contexten normaal maar in België zou dit bestempeld 
worden als een psychose. De Westerse basis van onze kijk op de geestelijke gezondheid is 
een belangrijke kritiek maar dit valt niet makkelijk te weerleggen? 

- Een te individualistische kijk op de symptomen. Mensen en hun symptomen zijn vaak 
verbonden met een bepaalde context. 

2.2.4. Gewone kinderen in ongewone situaties 
(Bijna) al deze kinderen waren in hun context gewone kinderen. Plots komt het kind in een 
ongewone situatie terecht waardoor er allerlei problemen ontwikkelen in de context van verliezen en 
dagelijkse stressoren. 
Bij vluchtelingenkinderen kunnen we heel wat veerkracht zien en daarnaast ook adaptieve 
ontwikkelingstrajecten. Dat zijn trajecten die zeer sterk aangepast zijn aan de specifieke situaties als 
nieuwkomer in een nieuw land. 

Protectieve factoren? 
- School: het is een raam op de toekomst en het is daginvulling. Men gaat naar school 

omdat ze zich zo ‘gewoon’ kunnen voelen. School zorgt voor de zingeving in het leven en 
bouwt aan de toekomst. 

- Sociaal netwerk: sociale steun hebben/krijgen is zeer belangrijk. 
Wat is er moeilijk?  
Het niet hebben van papieren en het gemis van familie en dierbaren. 
Vaak durven hulpverleners het thema ‘ouders’ niet benoemen bij niet-begeleide minderjarigen omdat 
ze schrik hebben om de doos van Pandora te openen. Toch is het belangrijk om dit bespreekbaar 
te maken maar hierbij rekening houden met het tempo van de jongere! Alvorens men dit 
bespreekbaar kan maken, moet men een opening hiervoor creëren. 
! Bijvoorbeeld: een hulpverlener zegt dat ze al heel wat ervaring heeft met niet-begeleide 
minderjarige en dat er veel van hen de ouders missen.. “ik weet niet of dit voor jou het geval is aar ik 
weet dat het bij velen wel zo is”. Zo creëert de hulpverlener een opening door iets generaliserend te 
zeggen en duidelijk te maken dat het je niet zou verbazen moest dit bij die persoon ook zo zijn. Zo 
maakt men op een indirecte manier een opening aan de ander, je laat stilte en je ziet wel wat er 
komt. Het kan zijn dat de jongere zegt dat dit niet zo is. Dit kan betekenen dat hij/zij er ofwel niet 
over wilt praten ofwel effectief de ouders niet mist.  
=> Zo maak je de dingen bespreekbaar maar kiest de persoon zelf of er al dan niet wordt op 
ingegaan. 

Mensen kunnen verdriet aan; we kunnen het zelf voelen maar tegelijkertijd moeten we als 
hulpverlener ook het verdriet van de cliënt dragen en dat is niet altijd even simpel. 

2.3. PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING  
De meeste hulpverleners zijn opgegroeid in de middenklasse waardoor het voor velen moeilijk is om 
zich te verplaatsen in mensen in armoede. Dit kan als gevolg hebben dat men moeilijk een band kan 
krijgen. 

Wat wordt er allemaal aangeboden als ondersteuning? 
1. Het bed-bad-brood principe 

Dit aanbieden zorgt voor heel wat dagelijkse stressoren.  
Agamben maakt een onderscheid tussen bare life versus full life, nl:  

→ Bare life – “het naakte leven” 
Dit betekent dat het gaat over overleven en het vervullen van de minimale noden. In 
de praktijk gaan we de vluchtelingen benaderen vanuit dit principe. 
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→ Full life  
Dit betekent dat iedereen een volledig leven moet kunnen uitbouwen, dat iedereen 
een burger is, dat iedereen moet kunnen participeren en een sociaal netwerk 
hebben. Met andere woorden dit omvat het recht hebben op een menswaardig 
bestaan. 

In onze asielcentra wordt dit recht op menswaardig bestaan genegeerd. Hierdoor kom je als 
hulpverlener terecht in spanningsveld… Vanuit de overheid wordt het menswaardig bestaan 
niet gerespecteerd maar als hulpverlener wil je dat wel kunnen garanderen.. 
=> Dit heeft impact op het welzijn van de hulpverlener. 

2. Informatie geven over juridische aspecten en toekomstperspectief 

3. Minderjarige hebben recht op onderwijs 

4. Psychosociale begeleiding  

2.3.1. Pijlers psychosociale begeleiding  

Stabiele context 
“voorspelbaarheid en controle”

Een hulpverlener moet zoeken hij/zij de controle kan 
teruggeven, met andere woorden men moet een stabiele 
context vinden. Dit betekent dat men veel informatie moet 
geven en hen zelf de keuzes moet laten maken. Dit blijven 
we doen op een eerlijke en herhalende manier waarbij we 
controleren of ze het al dan niet begrepen hebben.

Ruimte maken voor 
migratieverhaal 

Dit betekent dat we de ruimte geven aan de mensen om 
hun verhaal te vertellen maar dat we het ook respecteren 
wanneer iemand beslist om er niet over te vertellen. 
! Zie silencing; hierin mogen we niet pushen! 

Wanneer we toch zaken te weten moeten komen, dan is er 
altijd de mogelijkheid om ‘visjes’ te gooien. 

Er ontstaat een spanningsveld: als hulpverlener mogen 
we geen partij kiezen!

Uitbouw sociaal netwerk Het sociaal netwerk dient als een protectieve factor 
wanneer het emotioneel even niet meer gaat.  
Vaak gaat men dit uitbouwen op een kunstmatige manier, 
zoals buddywerking.

Cultuursensitieve begeleiding Men moet aandacht hebben voor het verschil maar 
tegelijkertijd ook zoeken naar de gelijkenissen! Zowel de 
cliënt als de hulpverlener hebben een cultuur! 

Vaardigheden  Enkele belangrijke vaardigheden zijn,  

- Duidelijkheid geven: informeren, verhelderen, 
duidelijke afspraken maken. 

- Individualiseren: naar elke situatie apart kijken. 

- Verantwoordelijkheid geven: de problemen van 
mensen niet proberen overnemen. 

- Aandacht hebben voor de communicatie  

- Acceptatie zonder perse alles goed te keuren 
! ‘ik snap dat je boos bent maar..’ 

- Observeren en signaleren.
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2.3.2. Theoretische kaders  
Er zijn twee manieren om naar bepaalde situaties te kijken, nl: 

2.3.2.1. Balkmetafoor  
De balk is de draagkracht waar 
kwetsbaarheden schuilen. De draagkracht 
wordt belast door een aantal blokken die de 
risicofactoren weergeven 
Bij vluchtelingen zullen deze risicofactoren 
eerder te maken hebben met trauma’s en 
de moeilijke ervaringen voor-tijdens-na de 
vlucht. 

De draagkracht wordt ondersteunt door steunpilaren die de protectieve factoren weergeven. Welke 
protectieve factoren zijn er? 

- Protectieve factoren op individueel vlak: gemakkelijk de taal leren, iemand die sociaal is, 
iemand met veel zelfvertrouwen… 

- Protectieve factoren op sociaal vlak: familiaal netwerk, vrienden, buddy, gastgezin… 

- Protectieve factoren op maatschappelijk vlak: goede gezondheidszorg, gemakkelijke 
toegang naar verschillende instituties… 

Als hulpverlener zijn we geneigd om te focussen op de stressoren en het proberen om die weg te 
werken. Op deze stressoren kunnen wij als hulpverlener weinig invloed hebben.  
! De trauma’s kunnen we niet uitwissen, op de dagelijkse stressoren hebben we slechts een 
beperkte invloed op, het gemis van familie kunnen we niet wegnemen, we kunnen geen papieren 
geven… 
Als we daar te veel op willen interveniëren dan zal dat eerder gevoelens van machteloosheid en 
frustratie oproepen bij de hulpverlener want de interventies werken niet. 
Met andere woorden, als hulpverlener moeten we ons focussen op de steunpilaren! Wat kunnen we 
doen om de individuele talenten van het individu verder te ontwikkelen zodat de persoon sterker 
wordt? Hoe gaan we inzetten op sociaal netwerk om dit uit te te bouwen? 
=> De nadruk leggen op de protectieve factoren want het is effectiever, zinvoller en zorgt 
voor de zelfzorg! 

2.3.2.2. Veerkrachthuis  
Veerkracht is hoe mensen omgaan met tegenslagen en moeilijkheden. 
Het fundament van veerkracht is de gedragenheid ‘ik mag er zijn zoals ik 
ben, er is onvoorwaardelijke acceptatie wat ik ook doe’. 
Vooral in de ouder-kind relatie wordt door die gedragenheid gecreëerd. 
Jammer genoeg kan die gedragenheid bij vluchtelingen onder druk staan.. 
‘mijn land wilt mij niet zoals ik ben, het nieuwe land wilt mij ook niet zoals ik 
ben.. Ik mag mijzelf niet zijn want ik mag (bvb) mijn hoofddoek niet 
dragen…’.Met andere woorden, zij krijgen heel wat te maken met racisme 
en discriminatie. 

Een tweede factor is de zingeving en omvat de zin van het leven (welk 
doel heb ik?). In een ander land kan deze zingeving onder druk komen te staan.. 
! Bijvoorbeeld: waarom zou ik nog naar school gaan als ik toch geen papieren krijgen? 
! Bijvoorbeeld: iemand die in eigen land een professor was maar nu hier slechts een poetshulp, 
dan kan deze zingeving onder druk staan. 

Als derde factor hebben we de vaardigheden en de zelfwaarde. Wanneer iemand een negatief 
zelfbeeld geeft dan zal die moeilijker kunnen omgaan met tegenslagen. Onder vaardigheden 
verstaan we onder andere copingstrategieën. 

Tot slot hebben we het dak. Dit helpt om om te gaan met de problemen en laten we zelf invullen 
door de persoon om te zien wat nog een helpende factor kan zijn. 
! Bijvoorbeeld: religie, netwerk, school… 

Hoe gaan we dit in de praktijk toepassen? 
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- Vul het huis met de persoon in. 

- Wat is je gedragenheid? Hoe groot is die? Wie helpt bij je gedragenheid 

- Zingeving? Wat is je zingeving? Kan je andere zingeving geven? Bijvoorbeeld ongeluk 
gehad en niet meer mobiel kan je andere zingeving dat geven 

- Wat zijn vaardigheden waarop we kunnen inzetten? 

- Hoe groot is zelfwaarde? Kunnen we er aan werken? 

- Bekijk wat er in de hokjes zit , hoe groot het is? Op die manier veerkracht van mensen 
vergroten. 

2.4. EEN RELATIONEEL PERSPECTIEF  
(Tekst lezen!) 

Uitgangspunt? Dit perspectief vertrekt vanuit de vaststelling dat 
migratie een verhaal is van breuken en verliezen. Dit betekent dat 
we moeten zoeken naar waar we connectie kunnen maken met 
het verleden maar ook met mensen uit de context om continuïteit 
en verbonden te kunnen bieden. 
Het handelen is verdeeld in vier luiken, nl: 

1. Vraagverheldering en diagnostiek  
→ Verbinding maken en tijd nemen: als we vragen 

willen verhelderen en weten wat de betekenis is 
van het gesteld gedrag dan moeten we verbinding maken. Dit betekent dat we 
moeten zoeken naar gelijkenissen. Verbinding maken met iemand en de vraag 
verhelderen lukt enkel wanneer men daar de tijd voor neemt. De tijd heb je nodig 
maar in de praktijk heeft men niet altijd die tijd. 

→ Betekenis zoeken in de context (vroeger en nu): je blijft wie je bent, met andere 
woorden iemand wordt geen blanco blad. Problemen die zich nu voordoen, kunnen 
misschien opgelost worden door te kijken naar het verleden. 
! Bijvoorbeeld: wat betekent het symptoom nu en wat betekende het vroeger? 
Wat zou het hebben van nachtmerries betekent hebben in Syrië? Wat zeggen 
mensen hier over het hebben van nachtmerries? 
Hier gaat men dus de betekenissen verbinden met elkaar! 
Het betekent ook dat je vraagt naar het handelen. 
! Bijvoorbeeld: wat deed je moeder vroeger toen je niet kon slapen? Was het 
antwoord naar de Kerk gaan, dan kan dit eventueel nu ook een mogelijke oplossing 
zijn. 

→ Betekenis zoeken in samenspraak (hier en daar): we gaan zoeken naar een 
betekenis wat de mensen rondom de cliënt ervan vinden maar tegelijkertijd ook met 
de context in het land van herkomst. 
! Bijvoorbeeld: wat vinden de andere mensen uit het land van herkomst van wat 
er hier gebeurd?  
Het is ook belangrijk om contact te maken met de context. Dat een niet-begeleide 
minderjarige contact legt met de ouders en hen vraagt hoe zij tegenover de dingen 
staan die hier gebeuren. 

→ Sensitiviteit bij actoren: leerkrachten, CLB begeleiding, integrale jeugdhulp … 
hebben nood aan informatie. Dit betekent dat men op de hoogte moet zijn over de 
impact van traumatisering.  
! Bijvoorbeeld: zeggen dat het normaal is wanneer iemand in een asielcentrum 
verblijft en geen zekerheid van verblijf, geen energie meer heeft s’avonds om nog 
huiswerk te maken. 

→ Handelen: wanneer we in gesprek gaan met vluchtelingen botsen we vaak tegen 
taal – en cultuurbarrières. Omdat we een wederzijds respect willen tonen naar de 
cliënt is het belangrijk dat we met tolken gaan werken. Die zijn essentieel om met 
elkaar in gesprek te treden omdat men zo hun (vlucht)verhaal kan vertellen in eigen 
taal, wat veel makkelijker is. Daarnaast zijn tolken belangrijk om (belangrijke) 
informatie uit te wisselen. Als hulpverlener is het belangrijk dat je gedurende het 
gesprek met de cliënt naar de cliënt kijkt en doet alsof de tolk er niet bij zit. 
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Tolken:  
o Gebruik professionele tolken!  
o Een tolk is een vertaalmachine, dit betekent dat alles wat gezegd wordt 

letterlijk vertaald wordt naar beide partijen. Een tolk kan sociaal of 
telefonisch zijn. 

o Interculturele bemiddelaars zijn mensen die culturele informatie geven. Met 
andere worden zij hebben dezelfde afkomst maar wonen reeds een tijd in 
België en beschikt over de kennis van contexten over beide landen. 

2. Signaalfunctie, vroegdetectie en netwerk  
Als hulpverlener kan men niet alle problemen adresseren. Dit betekent dat het belangrijk is 
om het zorgnetwerk zodoende te gaan uitbouwen zodat men op een adequate manier 
kan doorverwezen worden. Met andere woorden, een netwerk waar je een goede 
samenwerkingsrelatie mee hebt.  

Een andere manier is dat er één bepaalde institutie een forum wordt voor multi-actor 
zorgoverleg.  
! Bijvoorbeeld: een school kan beslissen om alle actoren samen te brengen en na te gaan 
wat de betekenis van een bepaald gesteld gedrag en hoe we daar mee moeten omgaan.  

Met andere woorden, we gaan alle betrokken actoren samen nemen! 

Een integrale benadering is noodzakelijk omdat men zo alle noden van de mensen 
kunnen coveren. Dit betekent dat we op alle terreinen gaan inzetten. Een netwerk 
uitbouwen gebeurt zowel door informele steun ofwel door formele steun. 

→ Informeel = sociale steun  
→ Formele institutie = huisvesting, medische zorg etc 

Er moet gezorgd worden dat het formeel netwerk goed op elkaar is afgestemd alsook het 
informeel netwerk maar vooral hoe het formeel en informeel netwerk op elkaar is afgestemd. 

Waar kan men terecht voor psychologische zorg? 
→ In asielcentra zijn er soms psychologen aanwezig 
→ Extern: CAW, CGG, privé-therapeut, sommige OCMW’s  
→ Psychiatrisch ambulante hulp: de reguliere hulpverlening  
→ Integrale jeugdhulp: de bijzondere jeugdzorg en VAPH  
→ Barrières: tolken, wachtlijsten, terughoudendheid 

3. Actief partnerschap met gevluchte ouders  
Streven naar actief partnerschap met de ouders is niet simpel omdat men heel vaak niet 
komt opdagen dus moet men outreachend werken. 

→ Culturele betekenisgeving van opvoeding en ouderschap: dit is niet altijd even 
simpel maar het is een belangrijk element omdat we moeten peilen naar de 
culturele betekeniswereld van opvoeding en ouderschap! 
! Bijvoorbeeld: wat betekent trouwen in de Roma cultuur? Wat betekent het om 
ouder te zijn in de context van migratie? Wat was mijn rol als ouder toen en nu? 

→ Betekenis van het migratietraject: de verwachtingen van de ouders worden sterk 
geprojecteerd naar de kinderen. Dit komt omdat ouders vaak veel hebben 
opgegeven om hun kind(eren) een beter leven te kunnen geven. Waarom zijn ze 
gemigreert? Wat betekent het vluchttraject voor zowel de ouders als de kinderen? 

→ Sensitiviteit bij actoren: andere actoren moeten op de hoogte gebracht worden 
van de migratiegeschiedenis. 

→ Culturele betekeniswereld van het psychisch welzijn en ondersteuning 
Hoe kijken ouders naar de problemen van hun kinderen? 

Pagina  van  32 70



Hera Vangheluwe   Interculturele Pedagogiek 
  2019-2020

→ Positie van de gevluchte ouders: er is een vrees voor discriminatie en 
stereotypering. 
! Bijvoorbeeld: als ouders niet naar het oudercontact komen, kan dit te maken 
hebben met de angst voor discriminatie. 

Wat betekent vluchteling zijn in onze samenleving? Hoe beïnvloedt dit het contact 
met andere diensten? 

4. Herstel van sociale en familiale verbondenheid  
→ Herstel van verbondenheid 

Migratie zorgt voor breuken en discontinuïteit. Dit betekent dat het voor kinderen 
belangrijk is om hun ‘nieuw’ leven vast te leggen door bvb foto’s te nemen, filmpjes 
te maken, zaken opschrijven ivm vroeger etc. Dit vast leggen is zeer belangrijk voor 
enerzijds de continuïteit en anderzijds voor de eigen identiteit. 

Versterken van verbondenheid gebeurt via: 
o Het creëren van continuïteit in materiële zaken, met andere woorden 

documentatie. 
o Verbinding maken met het verleden, culturele achtergrond en 

opvoedingspraktijken. Hoe deden ze dit bij jullie thuis vroeger? 
o Levenslijn (Tree of life) uitzetten 

→ Herstel van sociale verbondenheid 
Migratie zorgt voor destructie van sociale verbondenheid maar dit kunnen we 
versterken door:  

o Het versterken van positieve relaties die er al zijn en eventueel verder op 
zoek gaan naar die positieve relaties (school, buddy, voogd). 

o Het creëren van een (in)formeel netwerk 

Welke methodieken kunnen we hiervoor gebruiken? Genogram, Tree of life, Team 
of life (bv voetbal samenstellen met het netwerk), doos van jezelf. 

Rouw en afwezigheid: men moet het verlies aanwezig maken als mensen er klaar 
voor zijn. Dit aanwezig maken kan door: 

o Materialiseren: dekens, foto’s, tekeningen  
o Herinneringdoos, mijn hemel, afscheidsritueel, kaas  

→ Herstel van verbondenheid op school  
Re-membering in verschillende betekenissen: ofwel  terug lid worden van de 
samenleving ofwel hoe men moet omgaan met herinneringen en hoe kan je de 
herinneringen vanuit het verleden meenemen naar het heden? Hoe kan ik 
bijdragen? 
! Bijvoorbeeld: geld sturen, doe ik dit? 

→ Herstel van familiale verbondenheid  
Dit kan door aandacht te hebben voor de loyaliteit en de geheimhouding. Langs de 
andere kant moeten we ook aandacht hebben voor het migratieproject. 

2.5. WELZIJN IN CONTEXT  
Als hulpverlener willen we graag helpen maar jammer genoeg worden we hierin sterk ingeperkt door 
de maatschappij, nl sommige asielcentra weigeren mensen omdat er geen tolk beschikbaar is.  
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Het migratiemanagement staat heel vaak loodrecht op de rechten 
van de mensen. Dit zorgt voor een bepaalde machteloosheid bij 
zowel de cliënten alsook bij de hulpverleners. 

Als hulpverlener zien we de problemen en de eventuele oplossingen, 
alleen geraakt men daar niet aan. Alweer zorgt dit voor 
machteloosheid en frustratie bij de hulpverlener. Als hulpverlener 
moet men ook aandacht hebben voor de eigen zelfzorg. 

2.5.1. Spanningsveld  

 

2.5.2. Implicaties voor het beleid 

 

2.5.3. En het emotioneel welzijn van de hulpverlener 

Als pedagoog moet men soms veel verschillende rollen aannemen met verschillende jongeren maar 
men moet zich er steeds van bewust zijn welke rol je wanneer opneemt!! 

De redder Een hulpverlener die de mensen wilt redden.

De therapeut Die blijft doorvragen over het trauma.

De doorverwijzer Die geeft veel onzekerheid mee door steeds verder te verwijzen.

De ondersteuner Dit is de meest aangewezen rol van een pedagoog.

De ouder Zij voelen de emoties sterk aan.

De afstand nemer Hij/zij komt niet te dicht bij de cliënt maar blijft dus op afstand.
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3. INTEGRATIE  
Hoe wordt ‘integratie’ in ons beleid geïnterpreteerd? 
“Men komt naar hier en men moet zich aanpassen aan de nieuwe cultuur, terwijl het andersom 
minder het geval is… de mens past zich aan aan de nieuwe samenleving maar de samenleving past 
zich minder aan aan het individu.” 
! Dit is het huidig beleid maar is verandering. 

3.1. THEORIEËN OVER INTEGRATIE/ASSIMILATIE 

3.1.1. Klassieke assimiliatietheorieën (1920) – Robert Park  
Er is een grote migratiestroom vanuit Europa naar Amerika wegens de hoge armoede. Die armoede 
is er gekomen net na WOI en dat zorgde ervoor dat het moeilijk was om terug een leven op te 
bouwen. 
Daardoor ontstaat de klassieke assimilatietheorie in 1920. 

Het gaat hier over de studie: ‘als mensen migreren van A naar B en zich in B willen maar vooral 
proberen te settelen of een deel van hun leven daar willen opbouwen.’ 

De Chicago School is een groep van wetenschappers, waarbij Robert Park een zéér belangrijke 
naam is! 
De definitie dat zij voorop stellen is zeer breed… het gaat niet over individuen die zich moeten 
aanpassen, het gaat niet alleen over cultuur maar ook over gevoelens, het opgenomen worden in 
een gezamenlijk geheel. De Chicago School zei dat integratie een ‘straight line’ was. Dit betekent 
dat mensen over de tijd meer gelijk worden. De Chicago School zag integratie/assimilatie als een 
spontaan/automatisch proces. 
Wat waren de twee kritieken op deze theorie? 

1. Assimilatie is een breed begrip maar het kreeg een enge/dwingende interpretatie.  
! Americanization policies: cursussen waarbij er aan de nieuwkomers geleerd werd hoe 
en Amerikaan kon worden en moest zijn. Het was English only. 

2. De witte mainstream wordt gezien als een onveranderlijke norm. Een homogene groep is 
daar al aanwezig en de nieuwe groep moet zich daar maar aan aanpassen.. Men stelt de 
vraag: is die groep echt homogeen? Is die groep niets verandert doorheen de tijd? 

3.1.2. De differentialist turn (1980-1990) 
Op de klassieke assimilatietheorie kwamen enkele felle kritieken waardoor er in de jaren ’80-’90 een 
tegenreactie opkwam, genaamd de differentialist turn. 

Hierin wordt er gezegd dat men niet zoveel de nadruk moest leggen op die gelijkheid want mensen 
moeten niet gelijk worden! De focus ligt dus op het waarderen van de verschillen.  
“Diversiteit moet gevierd worden!” 

Deze tegenreactie heeft een impact gehad maar was toch van korte duur. 
Wat was de kritiek? 
De verschillen moeten gewaardeerd worden maar moet men diversiteit vieren? Diversiteit mag ons 
nl niet blind maken voor die sociale – economische ongelijkheid. Men mag het bestrijden van deze 
ongelijkheid niet naar de achtergrond schuiven! 

3.1.3. Return of assimilation? Segmented assimilation - Portes & Zhou 
Na de tegenreactie van de jaren ’80-’90 werd het begrip ‘assimilatie’ terug in de wetenschappelijke 
wereld opgerakeld. Het is een theorie dat zegt dat verschil belangrijk is en dat we er op andere 
manier naar moeten kijken maar men moet het begrip assimilatie niet weggooien. 
Assimilatie kan gebruikt worden als theoretisch kader om te kijken wat er gebeurt met mensen 
die aankomen in een nieuw land en daar vervolgens een leven proberen opbouwen. 
(!) Assimilatie niet op een dwingende manier zoals in de klassieke theorie maar zij willen het ruimer 
zien. 
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Er zijn drie manieren om zich te assimileren:  

1. Assimilatie in de mainstream 
Dit is net zoals bij de klassieke theorie. De nieuwkomers worden gelijker aan de mainstream 
op alle vlakken maar voornamelijk op het sociaal-economisch en cultuur vlak. Met andere 
woorden, de verschillen tussen de nieuwkomers en de mensen van het gastland dier er al 
zijn, worden kleiner. 

2. Downward assimilatie 
De nieuwkomers assimileren zich niet in de mainstream maar in de onderklasse. Dit kan 
leiden tot armoede, criminaliteit… Het klassieke voorbeeld dat hier gebruikt wordt: de 
nieuwkomers die zich assimileren aan de Zwarte Amerikanen die op dat moment niet zo’n 
goede positie hadden in de samenleving en waar een aantal tegenculturen ontstonden.. 

3. Economische assimilatie  
De mensen nemen een gelijkwaardige positie in op de arbeidsmarkt en onderwijs. Deze 
assimilatie gaat samen met het vasthouden aan eigen gemeenschap, het vasthouden van 
de waarden van de community en door te steunen op de solidariteit binnen die community. 
Doordat men daar zo sterk aan vasthoudt, is het zo dat kinderen juist daarom zo goed 
presteren op school en/of de arbeidsmarkt. Hun positie op het sociaal-economisch vlak 
versterkt net omdat ze niet cultureel assimileren. 
Met andere woorden, de culturele assimilatie gaat niet samen met de sociaal-
economische assimilatie. 

Wat was de kritiek? 
De term ‘onderklasse’ is dreigend en stigmatiserend. Het feit dat er bepaalde bevolkingsgroepen 
aan gekoppeld worden is niet ok.. 

3.1.4. Return of assimilation? New assimilation (1990-2000) – Brubaker & 
Nee  

Brubaker, Alba en Nee pleiten voor de terugkeer van assimilatie! Het is een term met negatieve 
connotaties maar desondanks blijft het een bruikbaar wetenschappelijk concept. Ze gaan het begrip 
‘assimilatie’ anders definiëren.  
Zij zijn het niet eens met de segmented assimilatie.. de groepen waarbij het nog niet zo goed gaat 
op sociaal-economisch vlak, zullen op termijn wel hun plaats vinden maar het kan wat langer duren. 

Assimilatie is ‘a gradual change towards increasing similarity in some respects and between some 
groups instead of complete absorption’. Met andere woorden, het gaat niet meer over mensen die 
volledig opgaan in de meerderheidsgroep. 
! Migranten zijn actieve subjecten. Met andere woorden, het werkt niet om hen te behandelen als 
passieve objecten waarbij je dingen kan inpompen om hen zo (bvb) Amerikaan te maken. Mensen 
maken keuzes in het leven en die assimilatie is het geheel van die verschillende keuzes die men 
maakt. Zo ontstaat er een increasing similarity. 

Assimilatie is een langzaam proces en gebeurt over generaties heen, dus niet op individueel 
niveau. 
! Bijvoorbeeld: taal aanleren; een ouder iemand zal dit moeilijker vinden maar hun kinderen leren 
het makkelijker en de kleinkinderen zullen geen moeilijkheden ondervinden.. = over generaties 
heen. 
Assimilatie is een ‘change from one mode of heterogeneity to another’ in plaats van ‘shift from one 
homogeneous unit to another’. Dit betekent dat er een heterogene groep is en doordat er 
nieuwkoers komen en gaan, veranderen er enkele dingen. Met andere woorden, de mainstream is 
geen homogene groep maar bestaat uit verschillende heterogene groepen 
=> Een kritiek: als je doet alsof er geen mainstream meer is waar gaat de assimilatie dan nog over? 

Het normatieve aspect wordt verlegd van cultureel naar sociaal-economisch vlak. Men kan niet 
zeggen dat een nieuwkomer het automatisch minder goed zal hebben op sociaal-economisch vlak in 
vergelijking met mensen zonder een migratieachtergrond. Hierop mogen we normatief zijn en 
zeggen dat dit niet kan.  
Met andere woorden, wat moet de norm zijn?  
De norm is dat we op sociaal-economisch vlak gelijke kansen moeten creëren. 
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3.2. ASSIMILATIE ALS MULTIDIMENSIONEEL BEGRIP – BRUBAKER  

3.2.1. Structurele assimilatie  
Dit wordt ook wel de sociaal-economische assimilatie genoemd. 
Hierbij gaat het over verschillen in de participatie van mensen met een migratieachtergrond en de 
mensen zonder een migratieachtergrond in de structurele domeinen van de samenleving zoals 
onderwijs, huisvesting, arbeidsmarkt etc. 

Er is zeer veel evidentie over ongelijkheid en de reproductie van ongelijkheid in Vlaanderen. 
! De Pisa-onderzoeken: een onderzoek waarbij de kennis van 15 jarigen op vlak van 
leesvaardigheid, wetenschappelijke geletterdheid en wiskundige geletterdheid getest worden in alle 
landen van de OESO .  2

Men gaat de scores bestuderen en daarnaast kijken naar de ongelijkheid. Enerzijds zegt men dat 
onderwijs gelijke kansen biedt maar anderzijds weten we dat onderwijs de ongelijkheid mee 
produceert. In Vlaanderen doen we het goed op vlak van onderwijs maar scoren immens slecht op 
ongelijkheid in het onderwijs. 
Brengen we de wiskundige verschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen in kaart, rekening 
houdend met de sociale-economische achtergrond, dan merken we dat het verschil kleiner is. 

Educational Track: een prof deed een onderzoek in het middelbaar waarbij hij de jongeren met en 
zonder een migratieachtergrond ging vergelijken. De eerste en tweede generatie hebben  minder 
kans om terecht te koen in het ASO/TSO maar de derde generatie heeft evenveel kans om terecht 
te komen in het ASO/TSO.  
=> Met andere woorden, de SES bepaalt sterk in welke richting men terecht komt. 

Op de arbeidsmarkt is er nog steeds een kloof. In Vlaanderen doen we het niet goed. Er is een 
groot verschil tussen mensen met een Belgische nationaliteit en mensen met niet Europese 
nationaliteit. 
Ook in het onderwijs is het nog te veel gericht op de witte middenklasse, wat een vorm is van 
institutionele discriminatie (! een vorm van discriminatie zonder racisten). 

3.2.2. Sociale assimilatie  
Hierbij gaat over de sociale netwerken, de huwelijkspatronen, de participatie aan verenigingen 
etc. Men onderzocht het netwerk van mensen met een migratieachtergrond vanuit de 
veronderstelling dat ze een heel homogeen netwerk hadden. 

Er is een bepaalde terughoudendheid van mensen zonder een migratieachtergrond om met deze 
groep in contact te treden. Als er geen openheid is, is het moeilijk om in interactie te treden. Het 
gedrag van de mensen met migratieachtergrond wordt zeer sterk bekritiseerd en onder de loep 
genomen. Hierbij speelt religie een zeer belangrijke factor! Er is een sterke scheiding tussen de 
moslims en de niet-moslims. Deze groep geeft aan dat ze zich sterk geviseerd voelen in ons land en 
dat ze zich als gemeenschap wat terugtrekken omdat er veel wantrouwen is. Hierdoor ontstaat die 
scheiding. 

3.2.3. Identificationele assimilatie  
Identiteiten is een complex en dynamisch geheel van verschillende aspecten. Er is focus op de zelf 
identificatie in termen van hoe identificeren mensen zichzelf. We hebben ook zelf identificatie in 
termen van plaatsen waarmee mensen zich verbonden voelen.  
! Bijvoorbeeld: identificeer je met België, Gent, moeder, dochter, student… 

Identificatie van mensen met een migratieachtergrond worden vaak geproblematiseerd. 
! Bijvoorbeeld: als ze zeggen ik ben Marokkaan, betekent dit dat ze minder Belg zijn… 

Waarom is identificatie zo belangrijk? Het is een soort van thermometer voor maatschappelijke 
verhoudingen. 

3.2.4. Culturele assimilatie  
Cultuur is een complex begrip. Er is geen antwoord op de vraag: wat is de Vlaamse cultuur? 
Zelf binnen gezinnen in België zijn er culturele verschillen. Iedereen is anders opgevoed waardoor je 

 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling2
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dingen op een andere manier zult doen dan bvb een vriend. Wanneer je met iemand zal 
samenwonen, kan dit ook botsen omdat men de dingen anders doet. Men moet hier een evenwicht 
in vinden! 

3.2.5. Taal: belang andere talen  
Vanuit de interviews werd het duidelijk dat er in de Nederlandstalige families zowel Nederlands 
alsook een andere taal wordt gesproken. Beiden talen zijn belangrijk.  
Het idee van ‘ik moet Nederlands leren’ is sterk aanwezig. Het is inderdaad belangrijk en 
gemakkelijk om de Nederlandse taal onder de knie te hebben omdat men dit nodig heeft om naar 
school te gaan, om werk te zoeken maar het lost niet alle problemen op. 

‘he says (translating for G1) that the Italians that arrive now have a hird time finding a job, which is 
very logical, that is my opinion as well, because they do not know the language. That is very logical, 
I mean, that is normal.’ 
! een citaat van een zoon waarin hij vertelt dat zijn vader niet zo goed Nederlands spreekt maar 
dat dit vroeger niet uitmaakte om een job te krijgen. In de huidige tijd is het juist vanzelfsprekend om 
geen werk te vinden wanneer je Nederlands niet goed is. 

Wat is het gevaar van het belang van Nederlands vooropstellen?  
- Wanneer iemand ergens niet geraakt in het leven wegens gebrek aan Nederlands dan zal 

men een individuele verantwoordelijkheid bij het individu leggen.  

- De kennis van andere talen wordt gezien als een hinderpaal. In de samenleving vindt 
men meertaligheid belangrijk als het gaat over Frans, Engels etc maar niet als het gaat over 
Berbers of Turks. 

Het belang van Nederlands wordt vaak vooropgesteld, wat ervoor zorgt dat grootouders vaak nog 
de taal uit het land van herkomst spreekt omdat er bij hun aankomst weinig taallessen voor 
volwassenen beschikbaar waren. Toen dacht men ook dat de migratie tijdelijk was dus vonden ze 
het niet noodzakelijk. Bij hun kinderen vonden ze het dan wel weer belangrijk om de Nederlandse 
taal te leren. Bij kleinkinderen merken we op dat zij voornamelijk Nederlands spreken waardoor de 
communicatie tussen grootouders en kleinkinderen moeizamer verloopt. Met andere woorden, door 
een te sterke focus te leggen op het Nederlands is dit destructief voor de gezinsrelaties. 

3.3. VLAAMS BELEID INBURGERING EN INTEGRATIE  

3.3.1. Korte geschiedenis  
Vanaf de jaren 60 hadden we reeds veel migratie mede dankzij WOII. Toen was er nog geen sprake 
van een integratiebeleid omdat men ervan uitging dat mensen migreerden als gastarbeiders en na 
enkele jaren dus weer terug zouden keren. Dit was de reden waarom ons land niet inzette op de 
integratie van deze mensen  
(! hierdoor spreken oudere mensen weinig tot geen Nederlands). 

In 1990 is er uiteindelijk een integratiebeleid gedefinieerd en goedgekeurd door de Kamer en 
Senaat. Dit beleid is er gekomen ten tijde dat het Vlaams Blok in opmars kwam. Mensen waren 
geschokt door de Zwarte Zondag en in de nasleep daarvan begon men na te denken over een 
integratiebeleid. Dit integratiebeleid valt samen met een sterk doorgedreven federalisering en 
toenemende autonomie van de Gewesten en Gemeenschappen.  
In die tijd was het integratiebeleid zeer ruim en was het zowel gericht op de nieuwkomers alsook 
voor de gehele populatie. De focus ligt op het bestrijden van discriminatie en racisme.  

Er kwam een omslag in de eeuwwisseling. Dit betekent dat er een verstrenging kwam van 
discours en beleid in heel Europa. De sfeer die heerst na de terreurdaad van 9/11 is er één van een 
failliet multiculturele samenleving. “Het moet gedaan zijn met bepamperen!” Dit betekent dat er meer 
aandacht en geld ging naar het inburgeringsbeleid in plaats van ruimere integratie. 

3.3.2. Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 
(2013) 

Het decreet maakt een onderscheid tussen: 
- Integratie: een dynamisch en interactief proces waarbij individuen, groepen, 

gemeenschappen en voorzieningen elk vanuit een context van de afdwingbaarheid van 
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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. 

- 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, educatie en sociaal vlak. 

Wanneer we deze twee definities vergelijken, merken we op dat?  
Het integratiebeleid richt zich tot de ruimere samenleving. Met andere woorden, het is een proces 
waarbij iedereen aandeel in heeft. 
Het inburgeringsbeleid richt zich tot de nieuwkomers. Met andere woorden, dit traject is gratis en 
wordt opgelegd aan nieuwkomers die zich willen inburgeren. 

Het verdere decreet gaat voor het grootste deel over het inburgeringstraject. Dit betekent dat de 
focus wordt verschoven naar het individu in plaats van de maatschappij. Met andere woorden, het 
structurele wordt niet aangepakt. 
! Het inburgeringstraject is toch beleid? Er is dus sprake van een engagement van de 
samenleving? 
Dit is waar maar uiteindelijk wordt er nog steeds veel gevraagd van de nieuwkomer. 

3.3.2.1. Inburgeringstraject  
Het inburgeringstraject wordt georganiseerd door het Vlaams Agentschap integratie en 
inburgering. Zij zijn verantwoordelijk voor het invoeren van de inburgeringscursussen, het uitvoeren 
van beleid en het organiseren van het traject voor Vlaanderen en BXL.  
(!) MAAR Gent en Antwerpen vallen niet onder het VAII dus kozen zij om zelf iets te organiseren.  
Voor Gent is dit IN-Gent en voor Antwerpen is dit Atlas.  

Het inburgeringstraject is voor sommigen een recht maar voor anderen een plicht. Voor wie is 
het een recht? EU-burgers. Eenmaal men start met dit traject, moet men het afmaken! 

Het huidig inburgeringstraject bestaat uit vier zaken, nl:  
1. Nederlandse les: er wordt een intaketest (een taaltoets) afgenomen om te kijken naar het 

scholingsniveau. Deze intake wordt gemaakt bij het Huis van Nederlands in samenwerking 
met het VAII. Op basis van de uitslagen gaat men kijken waar de inburgeraar terecht kan.  

→ Centrum basiseducatie (CBE) 
→ Centrum volwassenonderwijs (CVO) 
→ Universiteit talencentrum 

Het tempo van deze cursussen varieert. 

2. Maatschappelijke oriëntatie: er wordt 60 uur les aangeboden in de moedertaal of in een 
contacttaal. Gedurende de lessen zullen ze belangrijke thema’s behandelen waaronder hoe 
de gezondheidszorg in elkaar zit, hoe het openbaar vervoer werkt etc. 
! Bijvoorbeeld: als je een Afghaan bent en je moedertaal is Pashto dan kan je je aansluiten 
bij een Pashto groep. 

3. Trajectbegeleiding: iedereen krijgt een trajectbegeleider toegewezen met individuele 
begeleiding waarbij men zoveel mogelijk in de moedertaal of contacttaal zal begeleiden. 

4. Loopbaanoriëntatie: er wordt samen met de inburgeraar gekeken hoe hij/haar zijn/haar 
leven kan uitbouwen in termen van werk zoeken of eerst studeren? Zijn beide opties niet 
mogelijk, dan zal men kijken waar de inburgeraar zich op sociaal vlak eventueel kan 
aansluiten. 

3.3.2.2. Nieuw regeerakkoord 
In het nieuw regeerakkoord zijn er een heleboel bepalingen toegevoegd aan dat integratietraject.  
Een inspanningsverbintenis ! een resultaatsverbintenis… 
Dit betekent dat er helemaal in het begin (1990) van dat traject was er een 
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inspanningsverbintenis. Met andere woorden, doe je best als inburgeraar, je doet mee, je bent 
daar, je probeert zoveel mogelijk te leren en dat is voldoende om te zeggen dat het traject succesvol 
is verlopen. Erna is dit verschoven naar een resultaatsverbintenis. Met andere woorden, je moest 
een toets Nederlands maken en men moest in de lessen maatschappelijke oriëntatie actief 
deelnemen door een persoonlijk actieplan te ontwikkelen. 

Op het einde van dat inburgeringstraject moet men een burgerschapstest afleggen en dat bestaat 
uit vier onderdelen, nl:  

1. Kennis van het Nederlands 
Vroeger moest men enkel een A2 behalen, hiervoor moesten ze een toets maken. Er 
worden enkelen hiervan vrijgesteld zoals mensen met zware psychische problemen. 

In het huidig beleid komt bovenop dat A2 dat men 24 maanden na het afronden van dat 
traject een niveau B1 (*)  behalen op eigen houtje. 
(*) Dit is hetzelfde niveau dat men verwacht voor Frans bij Jongeren uit het ASO/TSO.  
Met andere woorden, wat zij op 8 jaar tijd leren moeten de inburgeraars op 2 jaar leren? 

Wanneer men dat B1 niveau heeft behaald, moet men opnieuw een toets maken om te 
tonen dat ze het effectief kunnen. 

2. Inzicht in onze Vlaamse samenleving, haar werking en geschiedenis 
Dit wordt getest aan de hand van een gestandaardiseerde test.. dit is echter nog in voorstel 
en dus nog niet van toepassing! 

3. Economische zelfredzaamheid 
Binnen de twee maand moet men verplicht ingeschreven staan bij de VDAB. 

4. Participatie en netwerk 
Ofwel wordt er 40 uur buddyproject aangeboden. Een buddy betekent iemand die al een 
hele tijd in het gastland verblijft of er is geboren. Ofwel doe je aan kennismakingsstage bij 
een bedrijf, vereniging etc. 

Zo’n inburgeringstraject was vroeger gratis maar nu niet meer gratis. 
Men moet 90€ betalen voor een taalcursus en 90€ voor de cursus maatschappelijke oriëntatie. Met 
andere woorden, moet 180€ betalen bij inschrijving. Daarnaast moet er nogmaals 90€ betaalt 
worden voor een examen Nederlands en een test maatschappelijke oriëntatie. Dit komt dan weer op 
180€. Wanneer men er niet in eerste zit voor geslaagd is, moet men opnieuw betalen voor het 
herexamen. 
Wanneer iemand geen geld heeft, is dit enorm veel geld!! 

(!) Inburgeringstrajecten zijn voor de meerderjarigen, voor de minderjarigen is dit er niet. Zij worden 
verplicht tot onderwijs! 

3.4. VRAAGTEKENS BIJ HET BEGRIP INTEGRATIE? – SCHINKEL  
Shinkel zegt “stop met dat integratieonderzoek!!”.  
Integratie is een uiting van sociale hypochondrie. Dit betekent een overdreven bezorgde angst 
voor de integratieproblematiek en een overdreven monitoren van de samenleving. Dit leidt tot een 
radicale uitsluiting van mensen met een andere cultuur.  
! Met andere woorden, zolang we onderzoek doen naar integratie construeren mee aan het 
concept “samenleving” en “buiten de samenleving”. Zolang we het begrip blijven gebruiken, dragen 
we bij aan een probleemconstructie. 

Volgens Shinkel zijn er zes diagrammaticale(*) technieken in het integratiediscours, nl:  
(*) Diagrammaticaal: scheidend schrijven of spreken. Het is een manier van spreken waarvoor je 
de samenleving verdeeld in het geheel en waardoor je een andere fictieve ruimte creëert buiten de 
samenleving. Je doet alsof een deel van de mensen buiten de samenleving ligt. 

1. Deïndividualiserende individualisering  
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Het begrip ‘integratie’ wordt geïndividualiseerd.  
! Bijvoorbeeld –‘Ali is geïntegreerd’: het woord integer betekent een ongeschonden 
geheel dus het gaat niet over een individu maar over een geheel dat geïntegreerd is. Met 
andere woorden, integratie kan nooit betrekking hebben op een individu! 

We kunnen dus niet zeggen over een individu dat hij/zij geïntegreerd is omdat dit taalkundig 
onjuist is. Als we dit dan toch zeggen dan leggen we de verantwoordelijkheid bij het individu. 
! Bijvoorbeeld: het ligt aan hem. 
=> Individualisering hangt samen met individueel schuldmodel. 

Tegelijkertijd doen we aan deïndividualisering. Dit betekent dat we het probleem dat 
iemand heeft of hetgeen wij bij hen leggen, te maken heeft met zijn/haar culturele 
achtergrond. Met andere woorden, we leggen de verantwoordelijkheid toch bij een collectief. 
! Bijvoorbeeld: het ligt aan zijn Marokkaanse achtergrond  

2. Eenzijdigheden (in manier van meten) 
“Wat zijn we toch modern”. Dit betekent dat we onze samenleving construeren als 
moderne en seculiere.  
Met andere woorden, we nemen onszelf als autochtoon het ijkpunt van de integratie en dan 
gaan we kijken naar de anderen of zij gelijk zijn of niet. Er wordt gezegd dat onze 
samenleving modern en seculier is. Dit betekent dat er een scheiding is van de kerk en de 
staat dus de kerk speelt een minder belangrijke rol. Wie religieus is, staat buiten de 
samenleving.  

Veel migranten zijn echter religieus en staan volgens bovenstaande bewering buiten de 
samenleving.  
=> Onze samenleving bestaat uit verschillende religieuze groepen zoals de protestanten, de 
katholieken, de moslims.. Zij zijn allemaal een deel van de samenleving. 

Daarnaast gaan wij ook op zoek naar de contacten die zij hebben (contactsport).  
‘Hebben mensen met een migratieachtergrond contact met mensen zonder een 
migratieachtergrond?’ 

Dit gaan onderzoeken doen we niet louter descriptief (we zeggen niet het zit zo en zo) maar 
prescriptief. 

3. Dispensatie van (integratie) en etniciteit 
Mensen zonder een migratieachtergrond krijgen een vrijstelling van integratie en etniciteit.  

→ Vrijstelling van de integratie: autochtonen worden vrijgesteld van iets. Met andere 
woorden, integratie is voor hen geen issue want het doet er niet toe. Bij allochtonen 
doet dit er wel toe want zij geraken nooit in de situatie dat het geen rol meer speelt. 
Met ander woorden, zij kunnen nooit behoren tot de groep waarbij het geen issue 
vormt. Zij kunnen hoogstens goed geïntegreerd zijn maar dan nog behoort men nog 
steeds tot de categorie voor diegene waarbij het wel een rol speelt. 

→ Vrijstelling van etniciteit: we doen alsof wij zelf helemaal geen etniciteit hebben. 
Aan mij zal nooit gevraagd worden wat mijn achtergrond is. 
! Bijvoorbeeld: in de supermarkt hebben we vaak een rayon met de wereldkeuken 
waarin Vlaanderen niet in zit. Dit toont aan dat we op vlak van mensen met een 
migratieachtergrond meer belang hechten aan die etniciteit en bij diegene zonder 
een migratieachtergrond dat meer zien als een gegeven. 

4. De genealogisering van integratie 

Dit betekent dat integratie niet gaat over enkel migranten maar ook over de (klein)kinderen 
van migranten. Zij moeten zich ook integreren en zo voorzien we ons van een groep waar 
we ons tegen kunnen afzetten steeds opnieuw. 

We voorzien ons van een continue nieuwe groep van migranten. We blijven eeuwig met de 
erfzonde zitten. Vanaf het moment dat één grootouder migrant wordt, word je als kleinkind 
ook gezien als migrant (zeer zeker voor diegene met andere huidskleur). 

5. Virtualisering van burgerschap  

 

Eerst hadden we de assimilatie maar dat kreeg een negatieve connotatie. Vervolgens 
kregen we de term integratie. Als dit begrip uit de mode geraakt, hebben we nieuwe 
begrippen nodig die dezelfde lading wat dekt. Burgerschap is een goede vervanging 
hiervoor! 

Assimilatie Integratie Burgerschap
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Burgerschap heeft een formeel en een moreel aspect:  
→ Formeel aspect zegt iets over documenten die iemand heeft, de nationaliteit. 
→ Moreel aspect zegt iets over het betalen van de belastingen en het beschermd 

worden door de wet.  

Het moreel aspect wordt steeds meer in de verf gezet… men moet actief burger zijn! 
Steeds meer leggen we de nadruk op het moreel burgerschap ondanks dat er nog een heel 
wat mensen formeel burger is en dus nog niet als een morele burger gezien kan worden. 
! Bijvoorbeeld: ze hebben een document maar het zijn geen ‘echten’ 

Maar wat met virtualisering? Men is virtueel (op papier) wel burger maar actueel (in de 
praktijk) wordt hij/zij echter niet als een gelijkwaardige burger beschouwd. 

6. Culturisme  
Hierbij worden culturele verschillen beschouwd als basis van sociale problemen.  

Culturisme is zeer problematisch.  
→ In cultuur zit een grote verscheidenheid… bvb welke Turkse cultuur? 
→ Waarom zijn er minder problemen in land van herkomst als het aan de cultuur ligt?  
→ Waarom leggen we de problemen vooral bij de jongeren en niet bij de ouders? 

Ouders zijn toch de drager van de cultuur en de bron die het overdragen aan hun 
kinderen? 

Culturisme is gelijkwaardig aan racisme. Met andere woorden men zegt niet meer ‘het is 
niet omdat je een bepaald ras hebt’ maar men zegt nu ‘het is omdat je tot een bepaalde 
cultuur behoord’. Men gebruikt dus andere termen, nl cultuur in plaats van raciale 
achtergrond. 

Pagina  van  42 70



Hera Vangheluwe   Interculturele Pedagogiek 
  2019-2020

4. CULTUUR       (ARTIKEL LEZEN) 
Het uitgangspunt?  

- Impact van cultuur op gedrag, ontwikkeling en opvoeding. 

- Er zijn verschillende manieren om te kijken naar cultuur, nl: 
o ‘vergelijken’ van culturen  
o Definities van cultuur (statisch en dynamisch) 
o Interactie tussen individu en cultuur (drager of producent) 

- Analyse van de rol van cultuur in een betekenis voor ontwikkeling en opvoeding vanuit drie 
dimensies van cultuur, nl:  

o Betekeniswereld  
o Migratiegeschiedenis  
o Locus van maatschappelijk positie  

- Implicaties  

4.1. VAN EEN DEFICIËNTIE- NAAR EEN DIFFERENTIEMODEL 
Dit omvat het verklaringsmodel voor problemen. Met andere woorden, hoe gaat men kijken naar 
opvoeding en ontwikkeling? Als hulpverlener balanceer je steeds op een ethiek-emiek balans. 

DEFICIËNTIEMODEL (ethiek) DIFFERENTIEMODEL (emiek)
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Het verschil kort weergegeven. 

Binnen dit model worden culturen vergeleken. Er is 
een suprematie (een alleenheerserij) van het 
Westers model. Dit betekent dat we een Westerse 
basis hebben en alles wat daarvan afwijkt, wordt als 
minder beschouwd. Het Westers denken wordt 
gezien als de enige mogelijke oplossing.  
! Bijvoorbeeld: in bepaalde culturen zal men bij 
ziekte naar een geestelijke geneesheer gaan, maar 
wij in het Westen vinden dit nutteloos en zijn ervan 
overtuigd dat we beter naar de dokter gaan.  

“Denken in het kort”.  
We hebben hier het etic perspectief. Dit betekent 
een universalistische idee van ontwikkeling en 
opvoeding. Met andere woorden, er is maar één 
goede juiste correcte ontwikkeling en ieder kind moet 
zich op dezelfde manier ontwikkelen. 
! Bijvoorbeeld: alle kinderen moeten kunnen 
spreken op twee jaar. Er moet overal eenzelfde 
manier zijn van handelen. Wanneer er een afwijking 
is, beschouwt men dat als een fout en wordt dit 
toegeschreven aan de culturele waarden. 

Het etic gegeven vind je in heel veel zaken terug 
zoals in het denken over psychische problemen. Als 
er een afwijking is van dat Westers kader, dan zal dat 
gedefinieerd worden als een abnormaliteit. Die 
abnormaliteit wordt in zeer negatieve termen 
omschreven zoals tekortkomingen. 
! Bijvoorbeeld: kolonisatie (naar daar gaan om hen 
te ‘beschaven’) en nazisme (genetische afwijkingen 
die niet kunnen) 
! Bijvoorbeeld: wanneer een cliënt de bureau 
binnenkomt, gaan we volgens dit model zegen dat de 
opvoeding die hij/zij heeft niet goed is en dat het niet 
gezond is en dat het zo moet. 

Binnen dit model gaan we denken in verschillen.  
We hebben hier het emic perspectief. Dit betekent 
dat we afwijkende ontwikkelingen willen begrijpen in 
de context maar dit kan ook ver doorschieten.. We 
moeten het zelf hebben meegemaakt om het te 
kunnen begrijpen. 
! Bijvoorbeeld: mensen die in armoede leven, 
kunnen enkel hulp krijgen van iemand die zelf in 
armoede heeft geleefd. 
! Bijvoorbeeld: alleen Turkse hulpverleners kunnen 
Turkse cliënten helpen. 

Uit het emic perspectief ontstaan aparte systemen. 
Bij afwijkende ontwikkelingstrajecten moeten niet 
ervanuit gaan dat ze fout of minder zijn maar moeten 
we de opvoedingen binnen bepaalde contexten 
lokaliseren. 

Het differentiemodel wijst erop dat ontwikkeling en 
opvoeding primair gesitueerd zijn binnen een 
specifieke culturele context. Dit betekent dat ze maar 
valide begrepen en beoordeeld kunnen worden 
vanuit de betekenisgeving en parameters die gelden 
binnen de culturele context. 
! Bijvoorbeeld: als een cliënt binnen komt en het 
gaat rond opvoeding; gaan we vanuit dit model 
vragen waarom de persoon dit doen en waarom het 
zo belangrijk is.  

In het differentiemodel wordt er gevraagd om ons 
als hulpverlener te verplaatsen in het perspectief 
van de andere. Dit is helemaal niet makkelijk want 
we moeten ons opstellen voor een heel andere 
manier van opvoeden. 
(!) Het is belangrijk om na te denken over hoe ikzelf 
graag behandelt zou willen worden als moeder/kind 
die plots in een andere context terechtkomt. In welke 
mate zou ik graag hebben dat mensen luisteren naar 
wat ik belangrijk vind in opvoeding en hoe ik naar 
opvoeding kijk? 
Het is menselijk dat we teruggrijpen naar onze eigen 
visie omdat wij die als juist beschouwen maar dit 
werkt niet binnen de pedagogiek want dan zal men 
botsen tegen barrières met de cliënt

DEFICIËNTIEMODEL DIFFERENTIEMODEL

Universele benadering Individuele benadering 

Vanuit Westers referentiekader Neutrale benadering 

Geen rekening houden met de context Wel rekening houden met de context 

Alle oplossingen op dezelfde manier Oplossingen afstemmen op het individu

De ene cultuur boven de ander plaatsen Culturen als evenwaardig zien
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4.2. VAN STATISCH NAAR DYNAMISCH, VAN CULTUURDRAGER NAAR 
CULTUURPRODUCENT  

Bijvoorbeeld: de discussie omtrent het dragen van de hoofddoek. We mogen niet zomaar 
generaliseren. Er zijn verschillende meningen van vrouwen waarom ze er één dragen. 

4.2.1. De niveaus van mentale programmering – Hoffstede  
Dit hoort bij de dynamische visie! 
! Cultuur wordt overgedragen via onze sociale omgeving, dus niet 
via erfelijkheid.  

Cultuur staat in tussen de menselijke natuur (wat alle mensen 
gemeen hebben) en de persoonlijkheid (wat elk individu tot een 
uniek wezen maakt.) 

Enkele voorbeelden: 

- Aangeboren mogelijkheid om taal te leren (bvb hier 
Nederlands en in Oeganda hun taal) 

- Cultuur verandert doorheen de tijd, met andere woorden 
op ons 14de gaan we anders denken dan op ons 44ste. 

STATISCHE VISIE DYNAMISCHE VISIE 

Het individu is een cultuurdrager.  
Cultuuroverdracht is lineair. Met andere woorden, 
cultuur is een vaststaand gegeven dat wordt 
doorgegeven van generatie op generatie. Het zo dat 
de collectieve erfenis wordt doorgegeven. 

De overdracht van cultuur gebeurt zowel 
horizontaal als verticaal waarbij iemand de cultuur 
gewoon internaliseert. 

Het is moeilijk voor de migranten om een nieuwe 
cultuur over te nemen.

Het individu is een cultuurproducent. Cultuur is 
dynamisch en veranderlijk. Het ontstaat in interactie 
tussen mensen.Het verandert doorheen de tijd omdat 
men in contact komt met andere contexten. Binnen 
een cultuur zijn er heel wat individuele verschillen. 
! Bijvoorbeeld bij samengestelde gezinnen is dit een 
complex verhaal. Waarom? Er zijn verschillende 
manier om te kijken naar opvoeding en hoe dat 
samenkomt met de ontwikkeling. Het is de 
noodzakelijk dat er iets nieuws gevonden wordt 
waarin alle leden zich in kunnen vinden. 

Individuen krijgen niet alleen waarden en normen 
maar gaan er zelf vorm aan geven. Dit betekent dat 
je er niet altijd eens mee bent want iemand tegen je 
zegt of doet. 
! Bijvoorbeeld: tegen je ouders. 
Met andere woorden, waarden en normen nemen we 
niet zomaar over. 

Men gaat rekening houden met de individuele 
verschillen. De ene migrant zal zich sneller kunnen 
integreren dan een anderen. Ook wanneer men van 
hetzelfde land is zoals van Vlaanderen naar 
Wallonië. 

Taxatie doen we automatisch. Vanaf de geboorte 
krijgt men ontzettend veel vooroordelen mee en 
gaat men automatisch kenmerken toeschrijven aan 
mensen. Vooroordelen hebben is niet erg als je er 
goed over nadenkt. 
Met andere woorden, men moet automatisch leren 
reflecteren nadat vooroordelend waren. Dat 
vooroordeel moeten we dan deconstrueren en 
moeten we er ons voortdurend van bewust zijn en 
kunnen toegeven wanneer we fouten maken. 
! Bijvoorbeeld: in België taxeren we onmiddellijk 
wanneer we een zwarte persoon zien. ‘Ah een 
zwarte’ komt op in ons hoofd en dat doen we niet bij 
de witte persoon maar zouden we in Oeganda lopen 
dan zou het omgekeerd zijn.

Een individu is zowel cultuurdrager alsook een cultuurproducent. Je kan invloed uitoefenen op een bepaalde 
cultuur!
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4.2.2. Interculturele gespreksvoering – Hoffman  
Sociale identiteiten betekent dat je deel uitmaakt van verschillende sociale systemen. Elk sociaal 
systeem heeft een eigen cultuur. Op de scouts gaan we anders met elkaar om dan op school. Die 
verschillende culturen beïnvloeden de communicatie. Er zitten verschillende deelidentiteiten in. 
! Bijvoorbeeld: in een klas komt er een deelidentiteit van een student naar voor en niet die van 
een scout. De context bepaalt welke deelidentiteiten aangesproken worden en welke naar voor 
komt. 
! Bijvoorbeeld: een moeder wordt op haar etnische identiteit aangesproken terwijl ze liever op 
haar moeder identiteit zou aangesproken willen worden. 
Wat is mijn sociale identiteit? Ik ben een vrouw, een student, een kind, een scout … 

Men heeft een veelvuldige sociale identiteit (=multiple identities), dit betekent dat er verschillende 
stukken in jezelf zitten. Kan dit leiden tot creolisering? 
Hoffman zegt dat de etnische identiteit ook andere identiteiten bepaalt! 

Communicatie is circulair. Dit betekent dat je niet niet kan communiceren. Er is altijd interactie 
tussen de zender en ontvanger! 
Interculturele communicatie: “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”. 
=> Interculturele communicatie gebeurt tussen mensen van verschillende systemen. 
Het is dus belangrijk dat we moeten nadenken over verschillende visies. 
! Bijvoorbeeld: ik vind dat je kinderen niet mag slaan maar een ander staat daar misschien anders 
tegenover. Wat doe je dan? We gaan fysisch uitwisselen tussen personen en ook onderhandelen 
over de zinvolheid van de visies alsook de betekenis ervan. (Waarom vind je dat het (niet) kan? Hoe 
gaan we ermee verder?) 
Die uitwisseling is een interpersoonlijk gebeuren dat ingebed zit in een ruimer 
gemeenschapsdialoog.  
DUS in België is het bij wet verboden om kinderen te slaan. 

De ruime gemeenschapsdialoog betekent dat de ruime context een impact heeft op de manier hoe 
de communicatie verloopt. Als hulpverlener verkeert men vaak in een machtspositie omdat men in 
een meerderheidspositie zit. Met andere woorden er is geen gelijke verhouding tussen de cliënt en 
de hulpverlener. 
! Bijvoorbeeld: als sociale werker beslis je of de cliënt een leefloon krijgt.  
Natuurlijk werkt de impact van de context in twee richtingen. Dialoog vindt plaats in een context 
waarbij we rekening moeten houden met de context. Maar de context heeft impact op het dialoog. 

Wanneer we voelen dat er een storing zit in de communicatie moeten we onszelf drie vragen 
stellen:  

1. Wat is mijn aandeel (doen, denken, voelen…) dat de ander zo doet? Heb ik verkeerde 
vragen gesteld of de zaken te snel geïnterpreteerd? 

2. Wat is het aandeel van de ander (doen, denken, voelen..) dat ik zo doe? Maken ze 
voldoende duidelijk wat ze willen? Hebben ze het voldoende uitgelegd? 

3. Wat is de invloed vanuit de ruime sociale omgeving die maakt dat ik en de ander zo doen? 
Zijn ze bang om dingen aan mij te zeggen omdat ik een evaluatie doe? Wat betekent het dat 
ze naar hier komen of ik naar daar? Wat is de impact daarvan? 

In de hulpverlening leggen we de schuld vaak bij onszelf wanneer er iets fout loopt maar eigenlijk 
moeten we snappen dat de communicatie circulair is en dat het van twee kanten komt. We moeten 
dus zowel naar onszelf als naar de ander alsook naar de context! 

4.3. DRIE PERSPECTIEF OP CULTUUR  

4.3.1. Betekeniswereld 
Het ‘developmental niche’– model van Super&Harkness (1996) is een kader om de culturele 
regulatie van microprocessen van ontwikkeling en opvoeding in kaart te brengen. 
Met andere woorden, er zijn drie geïntegreerde operationele subsystemen die elkaar 
beïnvloeden. 
Deze zijn: 

1. De fysieke en de sociale setting  
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Hier gaat het om de objectieve karakteristieken van de huisvesting en de aanwezigheid van 
een breed familienetwerk, de genderspecifieke rolverdeling, de structuur en organisatie van 
een kinderopvang.. 

De familiale steun is belangrijk! Een kinderopvang wordt in een bepaalde context 
georganiseerd door ofwel professionelen ofwel familie. 
! Bijvoorbeeld: in Duitsland is de kinderopvang schaars en duur. Kan je dit als vrouw niet 
betalen dan is de oplossing om thuis te blijven. Dit heeft automatisch impact op de 
opvoeding en ontwikkeling. 

Verder bepaalt de fysieke en sociale setting verder de cultuurspecifieke opvoedings – en 
verzorgingspraktijken die door de ouders gehanteerd zullen worden in de dagelijkse 
interactie met het kind. 

2. Historisch geconstitueerde verzorgings- en opvoedingspraktijken. 
Dit omvat patronen die als vanzelfsprekend worden beschouwd en gedragen worden door 
de gemeenschap.  
! Bijvoorbeeld: het voorlezen van kennis om het kind te stimuleren. Het gaat over ideeën 
rond opvoeding en waarden die gedeeld worden door de hele gemeenschap. 

3. Psychologie van de ouders en/of zorgfiguren 
Parental ethnotheories is hoe ouders denken over hoe het leven gebeurt. Dit kan door 
observatie of door het doen. Met andere woorden, het gaat over individueel overtuigingen 
en eigen ideeën binnen een bepaalde cultuur.  
! Bijvoorbeeld: bij ons wachten we heel lang om kinderen te laten meedoen maar in 
andere contexten gaan kinderen al veel sneller dingen meedoen. Is het dan de bedoeling 
dat iemand anders het hen aanleert of dat het vanuit zichzelf moeten leren? 

Opvoedingsdoelen (nadenken over het doel van je opvoeden): de individuele autonomie 
versus de relationele loyaliteit. Het zelf leren beslissen versus rekening houden met de 
ander en loyaal blijven aan de ouders.  
Wat vinden ze belangrijk over hoe hun kind wordt?  

Het ‘developmental niche’ – model omschrijft de directe fysieke, sociale en culturele 
omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen en biedt op die manier handvatten voor het 
identificeren van de culturele kenmerken die deze microcontext van de kind-ontwikkeling 
reguleren. 
Elk van de 3 subsystemen is volgens de auteurs wezenlijk gestructureerd vanuit culturele 
kenmerken zodat hun gezamenlijke invloed op de kind-ontwikkeling de culturele regulatie van 
de ontwikkelingsomgeving bepaalt. 

4.3.1.1. Verstoorde ontwikkeling  
Cultuur beïnvloedt de ontwikkeling en de opvoeding. Dit kan dus ook de vorm aannemen van 
ontwikkelingsproblemen (=symptoomexpressie), de verklaring die ervoor gehanteerd wordt 
(=symptoominterpratie), copingstrategieën in het mobiliseren van hulpbronnen en opvattingen over 
adequate modaliteiten van preventie en behandeling. 
! Bijvoorbeeld: gaat men een kind dat en handicap heeft naar de kerk laten gaan of eerder naar de 
dokter? 

De ervaringen en expressie van een verstoorde ontwikkeling worden beïnvloed door de lokale 
sociale en culturele betekeniswereld. Als we het gevoel hebben dat iets fout loopt en hoe we dit dan 
ervaren en uiting aan geven, hangt af van de context. 

4.3.2. Migratiegeschiedenis 
De acculturatieprocessen van Berry die een impact hebben op de ontwikkeling van ouder-
kindinteractie en opvoedingspraktijken. 
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4.3.3. Maatschappelijke positie: discriminatie, segregatie en kansarmoede 
Er is een nauwe verwevenheid van cultuur en maatschappelijke conditie. Als we in een bepaalde 
maatschappelijke context zitten dan zal de context sterk gaan beïnvloeden. Dit betekent dat als we 
in een andere context/cultuur terecht komen dat sterk onze opvattingen en onze praktijk zal 
beïnvloeden. 

Culturele invloeden op opvoeding en ontwikkeling zijn inherent verbonden met specifieke sociale-
economische condities en daarmee ook uitdrukking van de maatschappelijke positie van de 
betrokkenen. 
 De lage SES gaat ook de opvoedingspraktijk, de visie op opvoeding en ontwikkeling beïnvloeden. 
Het is niet alleen omdat men minder geld heeft maar ook door de perceptie van de plaats in de 
maatschappij.  
! Bijvoorbeeld: ik ben laag, ik zal ze naar BSO sturen dan leren ze de stiel en gaan ze toch iets 
van inkomen hebben. Ook de perceptie heeft een invloed! 

Als we niet nadenken over de maatschappelijk positie is er risico om gedragspatroon aan cultuur toe 
te schrijven. 
! Bijvoorbeeld: dan ga je de winkeldiefstal toeschrijven aan de cultuur en niet als een uiting van 
een laag economische status. Dus heel belangrijk om context te bekijken wat heeft impact. 
! Bijvoorbeeld: als kind niet naar school komt kan de afwezigheid misschien ook te maken 
hebben met gebrek aan geld voor eten te komen en ouders die zich daarvoor schamen dat ze kind 
geen eten kunnen geven en hierdoor niet naar school laten gaan? 

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. De 
sociale en economische positie wordt gekenmerkt door exclusie en achterstelling (= lage SES!). 
Achterstelling in termen van armoede zowel economisch als sociaal. 

Er is discriminatie en racisme ten opzichte van mensen die er anders uitzien. Dit is puur op basis 
van het uiterlijk waardoor men geen toegang krijgt tot zaken zoals een huis, job, … Vaak richt men 
zich tot 1 doelgroep. Door de huidskleur kunnen ze geen toegang krijgen tot huis. Discriminatie heeft 
invloed op de manier hoe je opvoed. Belangrijk om met kinderen in gesprek te gaan, in hoe ze 
moeten omgaan met discriminatie. 

Als men vaak in contact komt met racisme gaat men een andere manier van kijken naar de 
maatschappij ontwikkelen. Mensen gaan een adaptieve gezinscultuur ontwikkelen. Ze gaan een 
cultuur ontwikkelen in gezin dat op een zekere manier probeert om te gaan met de facetten van 
exclusie. Het gaat niet alleen over mensen met een migratieachtergrond maar ook voor mensen die 
in armoede leven.  
Zien we de verschillen dan moeten we die verschillen bekijken vanuit een breder maatschappelijke 
context. Als we dit niet doen, dan gaan we dit ander interpreteren. 
! Bijvoorbeeld: meisjes dragen hoofddoek, wanneer je het ruim gaat bekijken is de reden hiervoor 
om hun moeder te steunen en als reactie tegen de discriminatie op arbeidsmarkt, als je het eng 
bekijkt kan men het zien als een uiting van radicalisering of onderdrukking → Belangrijk om bredere 
vragen te stellen: wat is betekenis dat je nu plots hoofddoek bent beginnen dragen? 

4.3.3.1. Adaptieve gezinscultuur (1996) – Garcia Coll  
Dit is het differentiemodel binnen een breder 
maatschappelijke en sociale context. 

Wat betekent het? 
Een geheel van waarden, gedragsrepertoires en 
keuzepatronen binnen het gezin die verschillen van 
deze dominante cultuur en die ontwikkeld worden in 
reactie op de maatschappelijke context van discriminatie en segregatie.  
Met andere woorden, gezinnen gaan zich aanpassen op segregatie… 

Marginalisering heeft een impact op de zorgparticipatie. 
Het betekent een gebrekkig toeleiding naar regulieren zorginstellingen. Mensen die in de marge van 
de samenleving zitten, gaan op een andere manier naar zorg en hulpverlening toestappen. Met 
andere woorden, er is een gebrek aan toeleiding maar eens men de zorg ontvangen kunnen ze ook 
daar te maken krijgen met enkele barrières. 
Daarnaast krijgen ze ook te maken met culturele en institutionele drempels in de toegang van de 
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zorgsector. 
! Bijvoorbeeld: gebrekkig informatie, onduidelijke administratieve processen, taalbarrières etc. 

De hulpverlening wordt ervaren door de cliënten als niet ondersteunend maar ook dat het de isolatie 
en sociale marginalisering versterkt en herhaalt. Er wordt niet neutraal gekeken. In contact met 
cliënten gaan we soms de marginalisering versterken. 
Conclusie? Mensen vinden hun weg niet en als ze toch de weg gevonden hebben, worden ze 
buitengesmeten. 

4.4. IMPLICATIES VOOR EEN CULTUURRESPONSIEF DIAGNOSTISCH 
HANDELEN 

Binnen het cultuurresponsief diagnostisch handelen is er een aandacht voor de situationele en 
dynamische aard van de culturele identiteit van cliënten. Dit betekent dat we niet gaan culturaliseren 
(dus niet aan één cultuur toeschrijven). 
Wat staat centraal in dit handelen? Hoe gaan de 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. 

De informatie over de culturele gemeenschap wordt niet als objectief gegeven ingezet maar als een 
heuristisch kader en bron voor tentatieve hypothesen die in gesprek met de cliënt getoetst worden. 
Er is een brede, etnografische probleemverheldering(*) als centraal deel van het diagnostisch 
proces; dit zowel kwantitatief alsook kwalitatief. 

(*) Etnografische exploratie bevat vier vragen die helpen om een brede kijk te hebben op de 
cliënten: 

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

2. Hoe gebruiken de betrokkenen culturele gedragsrepertoires in het uitdrukken van de 
probleemervaring? 
! Bijvoorbeeld: symptoomexpressie of mobiliseren van hulpbronnen. 

3. Welke betekenis geven de betrokkenen aan de probleemervaring en hoe verklaren ze het 
ontstaan ervan?  

4. Hoe hangen de klachten samen met migratie, culturele verandering en de SES?  

Kwantitatieve diagnostiek is noot cultuurvrij! Men gebruikt het best vertaalde vragenlijsten en tijdens 
interviews tolken. 

4.5. DE CULTUUR VAN INTERCULTURELE EN DIAGNOSTISCHE PRAKTIJK 
Een (interculturele) hulpverleningsrelatie: een interactie van de lokale betekeniswerelden van de 
cliënt en hulpverlener samen met de ontmoeting met hun ongelijke sociale en maatschappelijke 
positie. 
De hulpverlener bevat multiple identiteiten. 
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5. OTHERING, DISCRIMINATIE EN RACISME  

5.1. THE “AGE OF MIGRATION”? 
Migratie is een fenomeen van alle tijden! Mensen hebben altijd al gemigreerd en dat zal niet stoppen 
ongeacht hoeveel grenzen en/of muren we opzetten. 
Op dit moment zien we migratie toch anders… Hoe komt dit? 

5.1.1. Het centraal idee  
Niet The Age of Migration maar wel The Age of Migration Problem. 
We gaan van een ‘fenomeen’ naar een ‘probleem’. Migratie wordt gezien als een probleem dat 
ondervinden we in de termen die we daarvoor gebruiken (we worden overspoelt door). Het gebruik 
van deze termen, gaat gepaard met gevoelens van angst. 

Volgens de prof haar analyse wordt migratie gezien als probleem vanuit een centraal gevoel van 
angst. Als er iets in de wereld gebeurt waarbij we het gevoel hebben dat wij dit niet kunnen 
controleren of als we tegenover iets komen te staan dat we niet kennen dan hebben we een 
automatische reactie van angst. Dit is iets wat ons doorheen de evolutie heeft beschermd. Met 
andere woorden, als we geconfronteerd worden met iets wat we niet kennen dan worden we angstig 
en het is die angst die ervoor zorgt dat we meer op onze hoede zijn. 

Dit is iets wat volgens de prof gebeurt in confrontatie met de “vreemdeling”. Het vreemde in een 
ander. Dit betekent iets wat we niet kennen, iets wat we niet begrijpen, waar niet vertrouwd mee zijn 
en iets wat we niet kunnen voorspellen. Dit brengt angst met zich mee. 
We hebben geen controle meer over dat fenomeen wanneer we angst ervaren. Dat is wat gebeurt in 
confrontatie met het vreemde, we verliezen die voorspelbaarheid. Met andere woorden, we 
verliezen de controle. 

5.1.2. The migration problem: oplossing vanuit de overheid 
Als er sprake is van angst dan moeten we iets doen. Beleidsmakers zijn ook mensen van vlees en 
bloed en ook zij ervaren bepaalde angsten. 
In een poging om die (on)bewuste angsten te proberen controleren, gaan zij een bepaald beleid 
opzetten. Met andere woorden, zij proberen een stuk controle te herwinnen over een zogenaamd 
probleem. 

Hoe gaat men die controle proberen herwinnen vanuit een overheidsbeleid?  
1. We gaan de migrantengroep definiëren en opsplitsen in verschillende groepen. 

Er worden allerlei categorieën uitgezet en op basis van die categorieën gaat de overheid 
enkele binnenkomstenmogelijkheden geven. Met andere woorden, de mogelijkheid om in 
een Europees land binnen te komen, wordt bepaalt door de categorie waarin men zit. 
De overheid bepaalt wie onder welk systeem naar hier kan komen. Zo probeert men de 
instroom te controleren door een beperking van binnenkomstenmogelijkheden. Het beleid 
probeert controle te herwinnen door te managen. Dit betekent controleren wie er al dan niet 
binnen mag. 

2. Op het moment dat men in België mag verblijven, willen ze de verschillen wegwerken.  
Met andere woorden, men komt terecht in het Vlaams plaatje waarin men in een 
inburgeringstraject zal bevinden. Mensen moeten zich assimileren. Dit betekent dat ze zo 
snel mogelijk de taal moeten aanleren, de debatten over hoofddoeken of het al dan niet mag 
op school.  
We willen voortdurend de dingen die ons vreemd zijn uitwissen. 

5.1.3. The migration problem: oplossing vanuit onszelf  
Hoe gaan wij op een individueel niveau de controle proberen herwinnen? 
Door het invoeren van de categorieën. Dit is een automatische manier om om te gaan met de 
hoeveelheid prikkels en tegelijkertijd ook om om te gaan met het vreemde. 

Het is een zeer normaal gegeven dat wij in categorieën gaan denken. Als we iemand op straat zien 
lopen dan gaan wij onmiddellijk iemand taxeren op basis van aantal basiskenmerken. 
! Bijvoorbeeld: geslacht (vrouw of man)  en bij twijfel kan dit een zeer ongemakkelijk gevoel 
opbrengen.  
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! Bijvoorbeeld: de huidskleur (in België zien we het onmiddellijk als er een zwart individu op straat 
loopt maar in Oeganda zien we onmiddellijk als er een wit individu op straat loopt).  

Naast de basiskenmerken gaan we andere kenmerken ook vaststellen. We proberen op die manier 
te denken van ‘moeten we ons hier op een andere manier positioneren?’ Wat anders is, zal ons 
opvallen. Dat categoriseren is een normaal gegeven maar gaat vlug naar het wij-zij denken. Alles 
wat anders is dan ons gaan we beschouwen als anders. Dat anders zijn gaan we definiëren in het 
wij-zij denken. 

Het denken in een wij-zij proces is normaal maar het leidt snel tot othering. Dit betekent de ander 
als anders gaan bestempelen. In principe is dit geen probleem want de ander als een ander 
bestempelen, betekent dat men aandacht heeft voor de verschillen die er zijn en ook voor de 
eigenheid van de ander. 

In dat verhaal is het altijd zoeken naar een balans tussen:  
- Een nadruk leggen op de gelijkheid: wij zijn allemaal mensen 

- Een nadruk leggen op de verschillen: verschil in maatschappelijke positie (bvb) 

Dit is een moeilijke balans.  

Het proces van wij-zij is een negatieve vorm van othering, zeker als we negatieve kenmerken 
gaan toeschrijven aan de andere groep. Als het een proces wordt van afzetten tegen de ander en 
ook het negatief beladen van de ander dan is het ronduit negatief! 
! Bijvoorbeeld: wij als scouts zijn beter dan die van de chiro of wij als vrouwen zijn de beste, alle 
mannen zijn slecht of wij als blanken zijn de slimste, alle zwarten niet. 

Dit proces van wij-zij denken leidt naast othering tot stereotypering. 
Dit is een normaal proces waarbij wij bepaalde kenmerken aan een bepaalde groep gaan 
toekennen. Wij hebben een bepaald beeld van mensen en als er iets niet daaraan voldoet dan zijn 
wij verrast.  
! Bijvoorbeeld: een vrouw achter het stuur van een vrachtwagen. 
Het meedragen van stereotypen is zeer normaal maar het is ook iets wat ons vastzet…  
Stereotypen bepalen ons handelen waardoor we vastraken in de ander niet meer zien in zijn 
eigenheid alsook in zijn multiple identiteiten.  
We gaan voorbij aan heel wat dingen doordat we vastzitten door die stereotypen.  
Dit is de basis van discriminatie/racisme en leidt tot het negatief gaan handelen ten aanzien van een 
bepaalde groep omdat we vooroordelen vasthangen aan de groep. 
! Bijvoorbeeld: de sollicitant Mohammed gaan we niet uitnodigen omdat men daar allerlei ideeën 
over heeft (=> dit is een proces van discriminatie) We gaan iemand anders behandelen omdat we 
denken dat die over bepaalde kenmerken beschikt die eigen zijn van de groep waarvan hij/zij deel 
uitmaakt. 
! Bijvoorbeeld: we nemen geen vrouw aan omdat die toch wel zwanger zal worden en zo 
moederschapsverlof zal aanvragen en uiteindelijk wel halftijds zal beginnen werken etc. 
! Bijvoorbeeld: ook als jongere kom je vaak in aanraking met de stereotypen zoals je bent nog 
jong en je kent de wereld nog niet. 

De prof stelt de vraag: wie van jullie wilt behandelt worden net zoals de moslima’s bij ons 
behandelt worden? Niemand steekt de hand op.. Hoe komt dit? Wij weten dat ze op een bepaalde 
manier behandelt worden die niet ok is. Wij weten allemaal wat er gebeurt in onze samenleving. Wij 
hebben elk als burger de opdracht om daar dan iets mee te doen. Het is onze individuele opdracht 
als burger om daar iets mee te doen en daarover zeer bewust te zijn van die processen zoals 
discriminatie etc. 
Stereotypen zijn het begin maar daaruit vloeien een ongelijke behandeling en dit is dan discriminatie 
en racisme. 

5.1.3.1. Othering  
“a process that serves to mark and name those thougt to be different from oneself. It defines and 
secures one’s own identity by distancing and stigmatising an(other). Its purpose is to reinforce 
notions of our own normality and to set up the difference of others as a point of deviance.” 

Hoffman gaat ervan dat we allemaal een deel uitmaken van een sociale groep omdat we het gevoel 
willen hebben ergens bij te horen. Dit geeft ons een bepaalde identiteit. 

Distancing and stigmatising: we maken de ander tot ander en we schrijven er een negatief label 
aan. 
Met andere woorden, wat de ander doet is niet normaal en daardoor worden wij normaal. Dit doet 
men om de eigen identiteit hoog te houden. Als we vaststellen dat bepaalde groepen duidelijk in een 
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proces van sociale exclusie zitten, minder toegang tot onderwijs, huisvesting,  dan heeft dit te 
maken met het feit dat we bepaalde groepen negatief gaan labelen.  
=> Zo ontstaat er een vicieuze cirkel: omdat mensen minder toegang krijgen tot onderwijs worden 
ze nog meer anders dan hoe ze reeds gelabeld waren. Dit versterkt het proces van othering. 

Mensen komen steeds meer in de marge van de samenleving maar worden daardoor nog meer 
anders dan ze al waren of gepercipieerd waren. Othering versterkt de processen van ongelijkheid. 

5.2. VOOROORDELEN, DISCRIMINATIE EN RACISME  
Vooroordelen en stereotypen vertrekken vanuit de verschillen uit de in – en uitgroepen.  
Het gaat dan soms over:  

1. Subtiele vooroordelen 
We gaan er een rationele saus overgieten. Dit betekent dat we weten dat we net een 
vooroordeel gegeven hebben maar dat we het gaan justificeren. 
! Bijvoorbeeld: “het is toch waar dat vrouwen liever voor hun kinderen zorgen dan 
mannen…  ik heb niks tegen vrouwen maar het is toch waar he?” 

2. Grove vooroordelen 
Denk aan de recente brand in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. Het was niet de brand 
alleen dat pijnlijk was maar voornamelijk de bijhorende reacties over het gebeuren op 
sociale media waren grof en pijnlijk. 

3. Impliciete vooroordelen 
Dit is het grootste stuk en tegelijkertijd ook het moeilijkst om mee om te gaan. Dit komt 
omdat we er onszelf niet altijd van bewust zijn. 

Racisme en discriminatie worden als termen vaak onderscheiden. Racisme heeft te maken met 
discriminatie op basis van ras. Discriminatie is het bredere begrip. De prof gebruikt beiden door 
elkaar. Racisme heeft een negatievere connotatie. Racisme en discriminatie zijn hetzelfde maar 
discriminatie is een breder begrip en ervaart ongelijkheid op meerdere aspecten. 

5.2.1. Discriminatie binnen en over levensdomeinen heen 
Racisme en discriminatie kunnen gebeuren op verschillende levensdomeinen waarbij er heel vaak 
de inferentie is tussen de verschillende domeinen. Interfereren betekent dat de verschillende 
niveaus overlappen met elkaar. 

- Individueel niveau: bijvoorbeeld uitgescholden worden op straat 

- Organisatorisch niveau: bijvoorbeeld doelgroepen weigeren van hulpverlening 

- Maatschappelijk niveau: bijvoorbeeld als de samenleving bepaalde groepen gaat uitsluiten 

 
We zien verschillen in hetgeen men verdient. Elk jaar komt de discussie weer naar boven dat 
vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen. 
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5.2.2. Paradoxen 
We blijven worstelen met de paradoxen. 
Er is een goede wetgeving inzake antiracisme maar dan nog kunnen we met de zeer grove 
beledigingen niet goed mee omgaan. 

Er is ook een tegenstelling in hoe we denken dat we ons gedragen/voelen en hoe we dit in de 
werkelijkheid toepassen. We kunnen ons sterk bewust zijn van het feit dat discriminatie niet kan 
maar eens zich een incident voordoet dan gaan vaak niet reageren.  
! Voorbeeld van de prof en haar Afrikaanse dochter. 
Op zoek naar vakantiewerk. De prof was aan het winkelen en zag op de vooruit een papier hangen 
met jobstudent gezocht, onmiddellijk gaat ze naar haar dochter en liet ze dit vallen. Haar dochter 
ging de winkel binnen waarop de medewerkster antwoord dat het niet meer nodig is. Dit alles was 
op een tijdsspanne van 10 min. De prof wist dat wat de medewerkster zei zo goed als nihil was maar 
is toch niet terug gegaan om er iets van te zeggen. 

Het zijn alle uitingen van micro-agressie en subtiele vormen van racisme dat u voortdurend het 
gevoel heeft dat men hier niet welkom is. Men mag hier niet zijn. 
Dit heeft automatisch een grote impact op iemand zijn zijn en op hetgeen ze kunnen doen. 

5.2.3. De realiteit  
Als vrouw word je minder snel doorverwezen.. Omdat je als vrouw naar de dokter gaat met dezelfde 
problemen als een man, word je minder snel doorverwezen. Dit is hetzelfde tussen de blanken en 
de zwarten. De zwarten krijgen een minder aangepaste behandeling. 

Percieved discrimination: wat je zelf denkt dat er is, wat je zelf denkt dat er gebeurt. Dit is niet 
altijd de realiteit. Percieved is au fond als het gaat over impact even erg en zal ook vaak op de 
effectieve discriminatie liggen. Dit mag niet weggezet worden!! 

5.3. DISCRIMINATIE EN RACISME  

5.3.1. Mogelijke oorzaken  

5.3.1.1. Niveau van het individu 
Dit gaat over de raciale stereotyperingen dat iemand heeft over bepaalde individuen. Met andere 
woorden, stereotypen die gelinkt worden aan de in-en outgroup. Bij uitbreiding gaat het niet enkel 
voer ras maar ook over gender, leeftijd, .. 

Raciale stereotypering ontstaat omdat we vaak niet beseffen/niet zien dat iemand multiple 
identiteiten heeft. Vaak spreken we iemand aan op slechts één aspect van de identiteit. 
! Bijvoorbeeld: iemand aanspreken als moslim of als moeder en niet ook als een professor. 

Het vertrekt vanuit die sociale psychologie van in – en outgroepen. 
“Moesten Marokkanen dat niet doen, dan zouden we dit ook niet moeten zeggen.” 
! de verantwoordelijkheid wordt niet gelegd bij het feit dat iemand een volledige groep gaat 
stigmatiseren maar het wordt wel gelegd bij het feit dat leden van die groep een bepaald gedrag 
stellen… zij moeten dat maar niet doen… 
=> Dit is iets wat we voortdurend doen en we geraken daar ook verlamd in. We gaan niet de racist 
gaan aanwijzen maar we gaan wel de persoon die het gedrag heeft gesteld gaan aanwijzen en 
zeggen dat die groep zich beter moet gedragen 

5.3.1.2. Niveau van de organisatie  
Er zijn ongelijkheden op basis van gender, ras, burgerschap, religie etc. Er ontstaan dus externe 
categorieën.  

In de praktijk zien we dat er heel wat mensen, vrouwen of zwarten, een andere behandeling krijgen, 
bijvoorbeeld in de gezondheidssector. De hulpverleners gaan dan hun gedrag proberen justificeren 
(‘rationele saus’) 

Hoe gaan zij om met het ervaren van othering? 
1. Distancing from other: ‘dat is zo voor die Afghaanse vrouwen, niet voor mij’. 
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2. Zo min mogelijk verschillend lijken: zo veel mogelijk gelijk te zijn en zo min mogelijk 
opvallen zodat men hoopt te kunnen ontsnappen aan de mogelijke discriminatie. 

3. Actief rechten gaan opeisen voor bepaalde groepen. 
Men verdraagt net dat zij in dit verhaal een minder kwalitatieve behandeling krijgen.. 

Coping – hoe gaat men daarmee om? 
Wanneer men in aanraking komt met zo’n gedrag voelt men vaak heel wat frustratie. Een andere 
manier is nl het terugtrekken in eigen groep (Thijs en Steven). Dit betekent dat een separatie het 
gevolg kan zijn van othering. Het feit dat iemand gediscrimineerd wordt kan leiden tot het meer 
identificeren met de eigen etnische groep. Dit kan zeer beschermend zijn tegen de impact van die 
ervaringen met discriminatie. Dit beschermt je natuurlijk niet tegen discriminatie maar wel tegen de 
impact ervan. 

5.3.1.3. Macroniveau – de structurele factoren  
Op het structureel niveau zien we heel wat etnische ongelijkheden. We zien dat landen zeer 
verschillend omgaan met dat proces van ‘hoe omgaan met verschillende groepen en hun cultuur’ op 
het eigen grondgebied. 

Er zijn verschillende politieke antwoorden over onder andere verplichting van publieke diensten tot 
reduceren van ongelijkheden.  
In België: 

- Nationaliteitswetgeving  
o Nationaliteit en woonomgeving: 

Mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond wonen vaker in een vervuilde 
context. De geografie toont aan dat we in steden in een gesegregeerde context 
wonen. Met andere woorden, er zijn verschillende buurten. 

o Nationaliteit en gezondheid: 
Mensen met een andere origine hebben een minder goede gezondheid dan zij van 
België. 

o Nationaliteit en werk: 
Vaak moet men de doktersstudies opnieuw doen omdat een Congolees diploma 
nooit evengoed is als een Europees diploma. Dit is de gedachtegang dat hierachter 
gepaard gaat. En zelfs als ze een erkennend Belgisch diploma hebben, wordt dit 
niet au serieux genomen als bij de Blanke Belgen.  

- Geen data (natrekken in de vragenlijsten) 
- Stemrecht 

5.3.1.4. Institutionalisering op maatschappelijk niveau  
We krijgen een soort geïnstitutionaliseerd racisme. Dit betekent dat we een verankering krijgen 
van discriminatie binnen de maatschappelijke instituties. We kunnen zeggen dat discriminatie een 
één op één gegeven is…Met andere woorden, de één discrimineert de ander. 

Maar discriminatie gaat verder dan dat één op één gegeven. Het zit ingebakken in die 
maatschappelijke instituties en dit betekent dat er op maatschappelijk niveau voor bepaalde groepen 
een verminderde toegang is tot die reguliere maatschappelijke instituties. Dit is omdat we structureel 
bepaalde barrières gaan verankeren…  

Wat is de oorzaak hiervan?  
Ons aanbod is duidelijk geïnstitutionaliseerd. Dit betekent dat ons aanbod wordt afgestemd op 
bepaalde groepen en op diens mogelijkheden.. 
Als ons aanbod is verankerd dan gaan groepen met andere mogelijkheden geen of verminderende 
toegang hebben tot. 
(!) Dit gaat niet alleen over mensen met een kleur of migratieachtergrond. Het gaat ook over andere 
groepen. 

!!sidenote: de prof houdt niet van het woord “blank” en gebruikt zelf altijd de witte… en de 
zwarte…!! 
Enkele voorbeelden: 
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- Voorbeeld arbeid: 
Solliciteer je met een ‘vreemde’ naam dan heb je minder kans om uitgenodigd te worden om 
op gesprek te gaan en bovendien minder kans op de job. 
(!) Dit is niet in de wetgeving gegoten maar het zit verankerd in onze instituties. We vinden 
het blijkbaar geen probleem… want de discussie om praktijktesten te doen strandt telkens 
keer op keer… 
Wat zit er dan wel in de wetgeving? Taalvereisten, waarbij men een bepaald niveau van 
Nederlands moet kunnen om aangenomen te worden. 

- Voorbeeld school: 
We zien dat de eindtermen heel vaak afgestemd zijn op de normen van een bepaalde 
middenmoot en vaak ook een bepaalde middenklasse. 
Dit betekent dat wanneer men afwijkt hiervan dat men een structurele ongelijkheid ervaart.  
! Discussie M-decreet: dit betekent dat we kinderen toegang weigeren tot een reguliere 
school omdat ze cognitief minder sterk zijn (bv) en we gebruiken dan vaak het argument dat 
ze dan de eindtermen niet zullen halen.) 

In het onderwijs ligt de lat qua taalniveau zeer hoog. Dit betekent dat we mensen uitsluiten 
waarbij dat niveau nog niet zo hoog is. Men heeft een statisch idee over taal: wanneer 
iemand op een bepaald moment het Nederlands nog niet goed machtig is, gaat men de 
persoon in kwestie gaan oriënteren naar een lager opleidingsniveau -> dit is een soort 
structurele discriminatie die ingebakken is in ons systeem. 
=> Het denken wordt geïnstitutionaliseerd of geïnternaliseerd… het is niet omdat het 
opgeschreven staat dat men het moet doen. Maar men denkt wel in termen van ‘ja, voor dat 
kind zal het toch wel moeilijk zijn als ze niet zo goed Nederlands kan dus het zou beter zijn 
dat…’ Dit gebeurt heel vaak vanuit een bezorgde reflex omdat we niet willen dat mensen 
nog meer botsingen meemaken of faalervaringen krijgen maar in the end leidt het er wel tot 
toe dat de mensen in een heel ander traject komen dat niet (altijd) aangepast is aan hun 
mogelijkheden of heel diverse noden die er zijn. 

- Voorbeeld integrale jeugdhulp: 
Hier zien we hetzelfde mechanisme. Dit is het meest pijnlijke voorbeeld. 
Uit onderzoek zien we dat kinderen en jongeren, gezinnen met een lagere SES meer 
terecht komen in zwaardere interventievormen. 
Dit betekent dat wanneer twee jongeren, de één komt uit een gezin met een goede SES, de 
andere uit een gezin met een lage SES, hetzelfde zwaar crimineel feit heeft gepleegd…De 
jongere uit het gezin met de goede SES zal misschien een berisping krijgen maar de 
jongere uit het gezin met de lage SES zal misschien in een instelling geplaatst worden. 

Wat doen we op dat moment? Doordat die jongeren uit een gezin komt met een lage SES 
gaat men ervan dat die jongere zwaarder moet berispt/geïntervenieerd worden want anders 
komt het niet goed. 

De voorbeelden die de prof geeft, klinken cru. Dit wilt niet zeggen dat de prof hiermee 
stenen wilt werpen naar de personen die deze diagnose stellen. De prof wilt enkele 
processen blootleggen waarmee we onbewust in aanraking komen. Hier gaat het over die 
individuele beslissing van de jeugdrechter, die beslissing zit niet ingebakken in het systeem! 
Met andere woorden, ook wij hebben daar een grote impact op en verantwoordelijkheid in. 

Meso-niveau: het is enkel over die individuele organisatie of hulpverlening. 

5.4. WAT KUNNEN WE HIER MEE? 
Als pedagoog is het essentieel dat we bewust zijn van discriminatie/racisme en dat we onze cliënten 
daar in gaan (h)erkennen. 

Wat kunnen wij doen als burger op dat structureel niveau? 
Er zijn interventies nodig op zowel individueel, meso alsook structureel niveau. De twee laatsten 
staan het meest centraal. 
Als we als individu werkend in een organisatie bepaalde dingen zien gebeuren, moeten we dat 
signaleren. Zijn wij zelf baas van de organisatie dan kunnen we nog meer sturen! Als individu 
hebben we een meldingsplicht, als leidinggevende zeker een handelingsplicht als het gaat over het 
groter structureel niveau. 
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Dit blijft ad hoc… kunnen we iets doen aan beleid? Ja/nee, de prof denkt dat we soms buiten de 
lijntjes kunnen kleuren. We kunnen onze interventies zeker op bepaalde manier interpreteren en 
daaraan optrekken, men heeft daar marge in maar dat marge is niet oneindig. Ook heb je een 
morele plicht om dingen te melden wanneer dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, 
natuurlijk zal onze impact daar echter klein zijn. 

Wat kunnen we doen op het structureel niveau? 
Meldingsplicht in die morale/etische betekenis van het woord. We mogen nooit opgeven en moeten 
blijven proberen ook al is die impact klein. 
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6. OKAN EN ONDERWIJS  
(!) Lees de powerpoint nog eens!! 

6.1. OKAN IN HET KORT  

6.1.1. Anderstalige nieuwkomers 
Ook wel NAMS genoemd. Dit zijn dan newly arrived migrant students. Met andere woorden, “een 
persoon tot 18 jaar, geboren buiten het huidige land van verblijf, met ouders die ook buiten dit 
gastland geboren zijn en die tijdens of voor de leerplichtleeftijd in het gastland is aangekomen en 
onderwijs in zijn/haar gastland volgt”. 

Wat zijn de kenmerken? 
- De continue instroom 

- De leeftijd: 40% van de jongeren zijn tussen de 17 en 18 jaar bij instroom en zijn dus 
verplicht om één jaar onthaalonderwijs te volgen. 

- De diversiteit: waaronder die in schools kapitaal. Er is een grote onderwijsgelijkheid. 

… versus de grammatica van school. 
! Met ander woorden; de organisatie en verwachtingen van de school tegenover de kenmerken 
van de groep. 

Er is sprake van een verticale naar een horizontale homogenisering. Men gaat van het 
basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Binnen het secundair onderwijs zijn er meer 
mogelijkheden tot individueel traject. 

6.1.2. Het onthaalonderwijs: secundair en basisonderwijs. 
Onthaalonderwijs bestaat uit één onthaaljaar. Het is een specifiek en tijdelijk onderwijsaanbod voor 
anderstalige nieuwkomers dat hen in staat stelt om Nederlands te leren om vervolgens door te 
stromen tot het regulier onderwijs. 

 

In het basisonderwijs is men semi-geïntegreerd. Dit komt doordat men ofwel terecht komt in een 
reguliere klas ofwel heeft men nog extra ondersteuning nodig met AN en dan werkt men met de pull-
outklassen. 
De rest kan werken met inloopweken. Dit betekent dat men in een onthaalklas verblijft voor enkele 
weken en uiteindelijk stroomt men in binnen de reguliere klas. 

In het secundair onderwijs is men gesegregeerd. Dit komt doordat men werkt met OKAN-
klassen. Men zit gedurende één jaar afgezonderd van het regulier onderwijs waarbij men weinig/
zelden in contact komt met de leerlingen van het regulier onderwijs. Daarnaast is het ook nog 
compenserend van aard. Met andere woorden, compenseren van een tekort. Taalverwerving is een 
langdurig proces. 

Wanneer men is doorgestroomd van OKAN naar het regulier onderwijs, zijn er weinig middelen om 
de leerlingen al dan niet nog verder te ondersteunen. 
Natuurlijk is het zo dat men binnen het secundair onderwijs gemakkelijker een individueel traject kan 
opstellen. 

JOP Jeugd Onderzoeksplatform 

OKAN Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers 

LOP Lokaal overlegplatform
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6.1.2.1. De doelen van OKAN? 
Er zijn vier doelen, nl: 

1. Zo snel mogelijk Nederlands aanleren 

2. Hen integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de 
individuele capaciteiten 

3. Ondersteuning, begeleiding en opvolging van gewezen anderstaligen  

4. Expertise – overdracht – en opbouw in het regulier secundair onderwijs. 

6.1.3. Klassentoewijzing  
Dit gebeurt op basis van tracking (?) ! A, B, C, D, E …Zo’n klassentoewijzing is definitief maar er 
zijn uitzonderingen. 
! Bijvoorbeeld: “Als ze doorheen het schooljaar zwakker of sterker scoren dan hun klas, zijn 
eventuele verschuivingen nog mogelijk. Maar da’s eerder de uitzondering.” [School A; directeur] 

6.2. AFSLUITING  
- De permanente realiteit en de permanente uitdaging voor scholen om nieuwkomers op te 

vangen. 

- De kritische vragen over de uitgangspunten van segregatie. 

- De positie van OKAN in het onderwijs als geheel 
o Apart eiland 
o Afhankelijkheidsrelatie met regulier onderwijs (goede en slechte vervolgscholen?) 
o Hoe effectieve vervolgschoolcoaching vormgeven? 
o Ligt de sleutel in het regulier onderwijs? 

- Brede blik behouden 
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populatie is dit 80%!



Hera Vangheluwe   Interculturele Pedagogiek 
  2019-2020

7. ONDERZOEK BIJ MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN 

7.1. DE ONDERZOEKSSTAPPEN  

 

7.1.1. De probleemstelling  
Een onderzoek start altijd vanuit een probleemstelling, nl de grote vraag die men wilt 
beantwoorden met het onderzoek. Daarnaast bevat een onderzoek meerdere doelstellingen die 
gelinkt zijn aan het onderzoek en de probleemstelling. Aan de hand van de doelstellingen die men 
opstelt, probeert men het vraagstuk op te lossen. Doelstellingen kunnen ook maatschappelijk of 
beleid gericht zijn. 
! Bijvoorbeeld: aanbevelingen maken voor beleidsmakers. 
Met andere woorden, de grote vraag en de doelstellingen zijn gelinkt aan elkaar maar zijn niet 
hetzelfde! 

Bij een onderzoek is het ook belangrijk om na te denken over de relevantie van de vraag. ‘Waarom 
is het onderzoek naar dat onderwerp belangrijk?’ De relevantie aantonen, is niet simpel. Ben jij 
diegene die het een interessant thema vindt of is het interessant voor de wetenschap? 
Onderzoek moet altijd relevant zijn voor de wetenschap dus alvorens men een 
onderzoeksthema vastlegt, is het belangrijk om op voorhand een literatuurstudie te doen. Daarin 
komt men te weten wat al geweten is en wat nog niet. Met andere woorden, op basis van de 
literatuurstudie gaat men een onderzoeksvraag opstellen! 

Er zijn drie belangrijke vragen die men zich moet stellen bij het opstarten van het onderzoek. 
Deze zijn: 

1. Wat wil ik bereiken met mijn onderzoek? 

2. Wat zijn de mogelijke (ongewenste) neveneffecten van mijn onderzoek? 

3. Voor wie is dit onderzoek relevant? 
! Vinden NBBM dat onderzoek bij hen moet gebeuren rond psychisch welzijn of hebben zij 
totaal andere prioriteiten? 

De relevantie wordt vaak bepaald door de onderzoekers zelf en in tweede instantie door diegenen 
het onderzoek financiert. Als bepaalde politici of beleidsmakers een onderzoek willen en dat willen 
financieren dan kan het (heel vaak) een achterliggende agenda hebben. Hiermee wordt bedoelt, 
bijbedoelingen. 

Eigenlijk zouden we, als het gaat over de relevantie, het moeten bevragen aan de doelgroep zelf! 
Wat vinden zij belangrijk om te onderzoeken? 
Een onderzoek dat vanuit de doelgroep zelf vertrekt, wordt een participatief onderzoek genoemd 
maar in de praktijk is dit moeilijk toe te passen. Dit komt doordat men enerzijds naar de doelgroep 
stapt, wetende dat er iets speciaals mee is. Met andere woorden, men heeft de doelgroep reeds 
afgebakend. Anderzijds moet men zich afvragen aan wie men deze vraag stelt binnen de 
doelgroep. Wat doen we bijvoorbeeld met de meerderheidsstandpunten en de 
minderheidsstandpunten? Hoe gaan we daar mee om? 

Onze probleemstelling en de doelstellingen worden bepaalt door enkele methodologische en 
ethische aspecten van onderzoek. 

- Methodologische aspecten 
→ Hierbij is het belangrijk dat elke term binnen de probleemstelling op een exacte 

manier gedefinieerd moet kunnen worden. Met andere woorden, de termen moet 
goed afgebakend worden. 

→ Is de probleemstelling onderzoekbaar?  
Hier gaat het over de bereikbaarheid van de populatie: waar kan ik ze vinden, 
eventuele taalproblemen, wantrouwen overwinnen etc. 

- Ethische aspecten 
De meeste problemen bevinden zich in dit luik. 

→ De vraag moet ethisch verantwoord zijn. 

Probleemstelling Onderzoeksopzet Rapportage 
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→ Wat zijn de positieve en de negatieve effecten van het onderzoek? 
→ Hoe ga ik om als onderzoeker met het wantrouwen? Hoe ga ik terugkoppelen? Hoe 

ga ik om met het informed consent? 

Binnen een onderzoek moet men elke keuze kunnen verantwoorden!!  

Wat zijn de criteria om een goede onderzoeksvraag op te stellen? 
1. Het moet beantwoorden aan enkele ethische vragen die methodologisch te onderzoeken 

zijn. 

2. Het moet duidelijk zijn. Met andere woorden, elke term binnen de vraag moet definieerbaar 
zijn of als men er zelf een definitie voor heeft omschreven. 

3. Het moet relevant zijn zowel voor de wetenschap alsook voor de doelgroep. 

4. Het moet uitgevoerd kunnen worden. 

7.1.2. Onderzoeksopzet  

7.1.2.1. Rekrutering participanten  
Hoe kan men participanten rekruteren? Onderzoek voeren bij moeilijk bereikbare doelgroepen is niet 
zo evident en als zeker niet om hen te overtuigen om eraan deel te nemen. Met andere woorden, 
tijdens het proces van rekrutering botst men vaak tegen heel wat uitdagingen. 
! Bijvoorbeeld: mensen zonder papieren willen zich niet kenbaar maken! Per definitie zijn zij een 
‘hidden population’. Een niet-bekende populatie die zich het liefst niet bekent maakt.  
Het gaat hier over twee aspecten:  

1. Deze populatie vinden we niet terug in het register want zou dit wel het geval zijn dan 
worden ze uitgewezen. 

2. Ze blijven het liefst onder de radar. 

Voorbeeld probleemstelling:  
“Wat is crimineel gedrag bij vrouwen?” 
Dit is geen goede onderzoeksvraag want wat is crimineel gedrag? Is dat snel rijden? Is dit een 
moord plegen? Wat verstaan wij onder crimineel gedrag?  
! Crimineel gedrag waar minstens een gevangenisstraf opstaat van minimum 5 jaar is duidelijk 
omschreven. 

Voorbeeld probleemstelling:  
“Hebben migrantenjongeren andere onderwijstrajecten dan jongeren zonder 
migratieachtergrond?” 
Dit is geen goede onderzoeksvraag. De term ‘migrantenjongeren’ worden in vraag gesteld omdat 
dit veel te breed is. De migrantenjongeren omvatten, nl veel verschillende nationaliteiten. Gaat het 
over recent aangekomen jongeren? Gaat het over jongeren die hier geboren zijn of niet? Welke 
leeftijdscategorie? 
Ook de onderwijstrajecten zijn niet duidelijk gespecifieerd. Gaat het hier over het doorstromen 
naar het hoger of over het blijven zitten?  

De relevantie? Het is interessant voor het beleid om de jongeren mee te ondersteunen maar 
tegelijkertijd kan het stigmatiserend zijn. Hierbij worden de negatieve aspecten in kaart gebracht. 
Binnen deze vraag bestaat het risico dat er een sterke tweedeling ontstaat. Dit betekent dat de 
groepen sterk homogeniseert… alle allochtonen en autochtonen worden op één hoop gegooid en 
de diversiteit binnen de groep vervaagt. 
! Zouden de jongeren dit zelf een interessant onderzoek vinden? Misschien vinden ze het niet 
fijn om in hun anders-zijn bevestigd te worden. Als het onderzoek leidt tot de vaststelling van de 
verschillen gaat dit niet positief onthaald worden in vergelijking met als het zou leiden tot 
veranderingen. 
Hierbij ontstaat het risico dat het niet opgepikt wordt door de beleidsmakers.
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Hoe kan men rekruteren? 
Bij het rekruteren moet men rekening houden met de bereikbaarheid en het toegang krijgen. 

- De bereikbaarheid – waar vind ik participanten? 
Een veelgebruikte methode is de sneeuwbalmethode of ook wel snowball sampling 
genoemd.  
Dit betekent dat we door de bal te gaan rollen, een steeds grotere bal krijgen. Met andere 
woorden, men start met de eerste participant en vraagt of die persoon nog anderen kent en 
die verwijst door. Op die manier wordt de groep steeds groter.  
Dit is een effectieve methode in onderzoek maar heeft wel enkele nadelen. Men blijft 
steeds bij één bepaalde deelgroep van de populatie. Het is namelijk zo dat onze sociale 
netwerken vaak homogeen. Zo zullen de te onderzoeken jongeren voornamelijk contacten 
leggen binnen één bepaalde nationaliteit of binnen één bepaalde wijk/stad.  

! Bijvoorbeeld: de Roma situatie in Gent is niet te vergelijken met de Marokkanen die geen 
papieren hebben in Brussel. 
De vraag naar de representativiteit is heel belangrijk! 

Deze sampeling kan zowel direct als indirect gebeuren. 
→ Indirecte sampeling: men gaat naar een ‘leider’ in de gemeenschap en vraagt of 

hij mensen kent die in aanmerking komen en jou er eventueel mee in contact 
kunnen brengen. 
! Bijvoorbeeld: de prof deed onderzoek in Oeganda naar de kindsoldaten die 
vader geworden zijn toen. Ze wilde dus die vaders (die nu volwassenen) 
ondervragen. De prof wilde dit niet zomaar aanpakken aangezien dit een delicate 
doelgroep is om te bereiken. Ze heeft dus iemand gevraagd haar in contact te 
brengen met enkelen. 

→ Directe sampeling: men gaat de mensen zelf aanspreken. 

- Toegang krijgen – hoe kan ik toegang krijgen tot participanten? 

Om de toegang te krijgen moet men vaak een ingang zoeken via bepaalde sleutelfiguren 
(‘key figures’) binnen een bepaalde gemeenschap. 
Participerende observaties op sleutellocaties: dit betekent dat we op bepaalde 
sleutellocaties (bvb een opvangcentrum van NBBM of in het Maximiliaanpark in Brussel) iets 
gaan doen. 
Wat is iets? 

→ Being around betekent gewoon aanwezig is.  

Bijvoorbeeld: als onderzoeker in een opvangcentrum gewoon meedoen met het 
leven. Dit zit heel nauw met de participerende observaties. Met andere woorden, 
naast observeren gaat men ook participeren. De aanwezigheid van jezelf zal 
automatisch al een impact hebben op hetgeen je waarneemt. 

Vaak is het proces van being around heel belangrijk om toegang te krijgen tot de 
participanten om een vertrouwen op te bouwen. Zo zijn de participanten meer op 
hun gemak en meer bereid om deel te nemen aan het onderzoek.  

(!) Dit is tricky want het is vaak zo dat wanneer mensen in een maatschappelijke 
kwetsbare situatie zitten vaak deelnemen aan het onderzoek omdat ze hopen of 
denken er iets uit te halen (bvb papieren, betere toegang tot..). Op het moment dat 
ze doorhebben er niks uit te halen, gaan ze vaak afhaken?  

→ Hanging around beteken dat je gewoon rondloopt en kijkt. Er zijn situaties (bvb in 
het Maximiliaanpark of straatkinderen in Bolivia) waar dit concept aangewezen kan 
zijn. Met andere woorden, eerst gaan we als een soort neutrale toeschouwer 
(natuurlijk ben je dit niet) kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Maar hier is het 
belangrijk dat we ons bewust zijn van de eigen veiligheid. Dit concept doen we vaak 
in situaties/op plaatsen die niet het meest veilig zijn. 
! Bijvoorbeeld: het onderzoek in Schaarbeek.  
De vraag – moeten we mensen inlichten dat we aan hanging around doen? 
Binnen de GDPR wet is er veel discussie rond. Enerzijds als je tijdens dit proces 
informatie verkregen hebt of eventueel nog zaken gevraagd hebben aan een 
participant dan is het normaal dat je eerst vraagt of je het al dan niet mag 
gebruiken. Anderzijds kan je denken dat men in een openbare ruimte zit en dat het 
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ok is. Dat dit betekent dat het voor iedereen toegankelijk is.  
Dit zorgt voor een spanningsveld omtrent de informed consent. 

→ Vrijwilligerswerk: alvorens we een onderzoek voeren, kunnen we zeggen eerst 
vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen. Dit zet ons ethisch goed omdat we eerst 
meedraaien in het verhaal. 

(!) Dit is tricky want als we vooraf niet duidelijk maken dat dat de bedoeling is om 
daardoor eerst in een gevende positie te komen te staan en dan achteraf in een 
vragende positie (iets terugvragen). Het is niet van geven en nemen maar dit kan 
wel dat gevoel ervan opwekken bij de doelgroep. De onderzoeker/vrijwilliger heeft 
mij zoveel geholpen dus ergens voel ik mij wel verplicht om iets terug te doen. 

 
Bij ‘being around’ en vrijwilligerswerk moeten we op voorhand duidelijk maken dat men er is 
om onderzoek te voeren. 
Bij deze drie concepten is het zeer belangrijk om dit documenteren in veldnota’s. Met 
andere woorden, wanneer je thuiskomt is het best dat je alles noteert dat je hebt opgemerkt 
of hebt vastgesteld. Dit is zeer belangrijk om bepaalde informatie te kunnen kaderen, om 
eerlijk en transparant te zijn. 
! Bijvoorbeeld: stel dat iemand jouw nota’s vraagt later dan moet je dit kunnen tonen.  
Het noteren van die nota’s zorgt ook voor toegang tot de participanten; 

7.1.2.2. Dataverzameling  
Bij dataverzameling bij kwetsbare groepen hebben we drie aspecten, nl:  

1. De algemene aspecten  
→ Wantrouwen: als je data verzamelt bij mensen die in een precaire situatie, met 

andere woorden mensen die scheef bekeken worden in de samenleving zoals 
mensen zonder papieren,  zitten dan kunnen we ervan uit gaan dat er wantrouwen 
aanwezig zal zijn.  
Bij mensen die in een kwetsbare situatie verkeren, is het normaal om een met een 
gezond wantrouwen het eigen verhaal te vertellen. 
Bij sommigen zal het wel lukken om dat wantrouwen volledig weg te nemen omdat 
zijzelf daarover stappen. Als onderzoeker moeten we dat wantrouwen respecteren 
en ervan uitgaan dat dit een gegeven is. 
Is er een teken van wantrouwen dan zal de persoon in kwestie niet alle informatie 
met u delen. Dit betekent dat wat mensen invullen op een vragenlijst of wat ze 
vertellen in gesprek slechts een deel is van de realiteit. Eigenlijk doet iedereen dit in 
onderzoek. We gaan altijd strategisch nadenken over hetgeen we willen zeggen… 
100% eerlijk is niemand! 
Maar wat kunnen we doen om dit wantrouwen te minimaliseren? 

o Interesse tonen en hen de ruimte geven om hun eigen verhaal te 
vertellen. 

o Geef hen voldoende tijd om hun eigen verhaal te vertellen! Als het 
interview wat langer duurt omdat men wilt napraten, doe dit dan! Met 
andere woorden, maak op voorhand voldoende tijd vrij! 

o Geef hen de mogelijkheid om zelf te kiezen!  
! Bijvoorbeeld: waar het interview kan doorgaan, al dan niet een tolk 
nodig? 
(!) Bij het kiezen van ruimte is het belangrijk dat je ook rekening houdt met 
jouw eigen grenzen als onderzoeker. Als de persoon vraagt om naar zijn/
haar thuis te gaan, doet dit niet. De eigen veiligheid is belangrijk en dit kan 
inderdaad tegenover de keuze van de ander komen te staan. 

o Duidelijk informeren. Waarom doe ik dit onderzoek? Wat zijn de 
randcondities (geen/wel geld krijgen, interviews opnemen of niet?). De 
participant kan gedurende het onderzoek ook altijd stoppen wanneer hij/zij 
dit wil! Zeg duidelijk wat de verwachtingen zijn en wat zij niet kunnen 
verwachten door deelname. 

→ Taal: dit staat heel centraal binnen de dataverzameling met als bottom line… hoe 
ga je om met het niet Nederlandstalige? 
Herinneringen en ervaringen worden opgeslagen in de taal waarin die gebeurt zijn. 
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Als je vraagt om wat te vertellen over bepaalde herinneringen in een vreemde taal 
dan zal men vaak een beperkt verhaal krijgen.  
De prof raadt aan om te werken met tolken als je de ander interviewt of te werken 
met vertaalde vragenlijsten. Jammer genoeg zijn tolken zeer duur en dat zet de 
onderzoeker tot heel wat uitdagingen. Ook vragenlijsten correct laten vertalen is niet 
goedkoop.  
(!) Kan je niet spreken met de ander dan is de kwaliteit van de verzamelde data veel 
lager dan wanneer beide partijen elkaar wel kunnen verstaan of een gesprek 
kunnen voeren. 

→ Het profiel van de onderzoeker: dit heeft automatisch een impact op welke data 
de participanten zullen geven en hoe zij zich zullen presenteren. Dit is een vast 
gegeven!  
Huidskleur, gender, leeftijd zijn aspecten die mee zullen bepalen hoe de ander zich 
presenteert.  
! Bijvoorbeeld: een witte vrouw die onderzoek doet in Oeganda gaat andere data 
krijgen in vergelijking met een Oegandese vrouw. Dit komt door de status. Een witte 
vrouw krijgt meer data omdat ze hopen dat er nadien verandering komt.  
Wanneer men data heeft verzameld dan is het belangrijk dat men als onderzoeker 
daarover gaat reflecteren! 
! Bijvoorbeeld: heeft mijn nationaliteit mijn verkregen data beïnvloedt? 

o Community based onderzoek: mensen vanuit de gemeenschap mee 
gaan betrekken als onderzoeker. Met andere woorden, hen zelf data laten 
verzamelen.  
Bijvoorbeeld: voormalige vluchtelingen interviews laten doen bij andere 
vluchtelingen. Dit soort onderzoek biedt heel wat voordelen omtrent de 
toegankelijkheid, het wantrouwen, etc. Naast voordelen zijn er ook nadelen 
dat er bijvoorbeeld in de gemeenschap nog steeds taboe – onderwerpen 
zijn. 

Wanneer men werkt met deze precaire doelgroepen wordt je als onderzoeker geconfronteerd met 
heel wat noden. Mensen gaan die noden ook uitspreken (bv ik heb al een dag niet gegeten, zou je 
mij aub wat kunnen geven om iets kleins te eten?). 
Daar zeg je als onderzoeker automatisch ‘nee’ tegen. Maar ‘nee’ zeggen is wel niet zo simpel. 
Ethisch gezien is het moeilijk om op zulke vragen ‘nee’ te zeggen want de kans dat de persoon iets 
heeft van ‘ok die kan geen 5euro missen om mij wat eten te geven, waarom zou ik die dan wel 
helpen?’ 

2. De cross-culturele aspecten – voorbeeld PTSS  
Hoe gaan we daarmee om? Is posttraumatische stress universeel en wordt het op dezelfde 
manier uitgedrukt?  

Het ontstaan van dit syndroom gaat terug naar de Vietnam oorlog. Veel Amerikaanse 
soldaten kwamen terug naar Amerika. Ze werden niet als helden ontvangen maar 
integendeel ze werden zeer negatief benadert. Door de combinatie van het lijden en het 
negatief benaderen, heeft men toch geprobeerd hen erkenning te geven. Van een 
daderbeeld naar een slachtofferbeeld vanuit de psychologische symptomen en zo werd dan 
de PTSS gecreëerd. Sindsdien staat de PTSS in de DSM omschreven. Door de jaren heen 
werd het een ingeburgerd concept.  

→ Wat is de relevantie in andere contexten? Is het belangrijk om dit vast te stellen 
bij vluchtelingen? Moeten we daar op focussen of moeten we eerder basisnoden 
inzetten?  
Binnen dit concept zit er heel wat culturele en contextuele variantie. 
! Bijvoorbeeld: in de DSM staat er de blootstelling aan een extreme stressor 
maar wat is dat? In Congo zal dit een andere stressor zijn dan in België. ook in 
behandeling is er verschil met dank aan tradities en taboes. In Congo wordt veel 
belang gehecht aan de onzichtbare wereld van de voorvaderen en hoe deze ingrijpt 
op hedendaagse wereld (=Le mauvaus d’oeil). Zo wordt er gekeken in Congo naar 
de oorzaak van het psychisch lijden. Abnormaal gedrag wordt verklaart als een 
reactie van een onbestemde voorvader. Dus de behandeling moet zich niet richten 
op intra psychologisch maar de behandeling is gericht op het omgaan met de 
onbestemde voorvader. 
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→ Etic versus emic: in welke mate zijn bepaalde concepten universeel aanwezig, 
universeel herkenbaar en universele uitingsvormen? 
In welke mate zijn bepaalde concepten etic of emic? 

o Ethiek = universeel: men gaat een vragenlijst gebruiken bij alle groepen 
en men zal daaruit vergelijkbare resultaten uit krijgen. 

o Emiek = cultureel lokaal bepaalt: men moet een cultureel geïnspireerd 
instrumentarium hebben. Nadelen? Resultaten vergelijken uit verschillende 
instrumenten is niet correct (1) en daarnaast gaan we hier ervanuit dat 
iedereen binnen de cultuur dezelfde kenmerken ervan draagt 
(=generalisering) (2).  

Bij een ethiek en emiek vraagstuk is het essentieel in onderzoek om te kijken naar 
hoe we omgaan met de universaliteit en de wijze waarop we het concept gaan 
meten. 

Wat is een alternatief? Een combinatie van beiden. Dit betekent een combinatie 
van een aantal universele elementen die ook erkend worden binnen een bepaalde 
context. Met ander woorden, er worden enkele lokale expressies toegevoegd aan 
bestaande vragenlijsten om zo een alternatief te beiden voor het ethisch denken. 

Met welken instrumenten gaat men te werk?  
De relevantie van gemeten constructen? 

- Etnografische data: kijken hoe de dingen gebeuren. Met andere woorden, er mee wonen 
of leven in de context. 

- Key informanten: luisteren naar de sleutelfiguren. 

- Items die je wilt afnemen. De keuze hiervan laat je ondersteunen door de locals. 
=> ZO MOET MEN OMGAAN MET DE COMBINATIE ETIC EN EMIC! 

Als men vragenlijsten wilt gebruiken, is het belangrijk dat men die vertaald naar de gesproken taal 
van de ondervraagde. Het vertalen is een iteratief proces van forward and back translation. Dit 
betekent dat men de vragenlijsten laat vertalen door iemand beide talen goed kent en als de 
vertaling er is om dat terug te laten vertalen naar de oorspronkelijke taal. 
Bij vragenlijsten afnemen zijn er altijd praktische barrières zoals de ongeletterdheid van sommigen. 
Zij kunnen de vragen niet lezen en dan heb je problemen met de schriftelijke vragenlijsten. 
Alternatief hiervoor zijn spraakcomputers maar dan moet je iedereen voorzien van een computer en 
moet iedereen er mee kunnen werken.  
Bij start is het belangrijk om eerst een pilot study te doen waarbij je de kleine en de grote 
problemen kunt detecteren. Bij een vragenlijst is het belangrijk dat je een grens (een cut off) legt. 
Met andere woorden, wat is de grens om te zeggen ‘dit is problematisch gedrag’ 

Waar leg je de grens?  
! Bijvoorbeeld: iemand die 18/24 scoort daar is risico op psychische problemen. Waar is de grens 
tussen normaal en ernstig? Als je opeens 50% hebt dat boven de cutt off zit, dus die hoog scoort op 
psychische problemen. Moet je dan de cut off aanpassen of niet?  

3. Ethische aspecten 
→ Een informed consent: men gaat uitleggen wat je met het onderzoek gaat doen en 

wat de voorwaarden zijn. Sommige participanten vinden het moeilijk om dit te 
ondertekenen omdat het als bedreigend wordt ervaren. Anderen daarentegen 
vinden het belangrijk om dit te ondertekenen. Wil men niet ondertekenen, spreekt 
men over een verbaal consent. Dit heb je best wel op tape. 

Een informed consent zit in de procedurele ethiek maar er is ook relationele ethiek. 
! Bijvoorbeeld: als een participant in een interview zegt dat hij het moeilijk heeft 
met de voogd (komt nooit opdagen, vraagt geen documenten aan..) Als mensen dit 
zouden zeggen, heb je als onderzoeker een relationele verantwoordelijkheid. Wat 
zou jij doen als onderzoeker? 

o Nagaan wat de verwachtingen zijn van de participant over hoe jij als 
onderzoeker hiermee omgaat. Wat zou jij willen dat er gebeurt? Als 
onderzoeker ben je geen hulpverlener! 

o Je gaat zoveel mogelijk met de jongere kijken wat er gedaan moet worden 
en bekijken wat jij als onderzoeker kunt doen. 
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o Afhankelijk van de situatie kunnen er dingen opgenomen worden. Probeer 
zoveel mogelijk dingen bij de jongere zelf te leggen.  
! Bijvoorbeeld: de participant vraagt geld voor de smokkelaar maar als 
onderzoeker kan je dit niet doen. Dit is te gevaarlijk en het zet je ethisch in 
een moeilijke positie. 

→ De verantwoordelijkheid van de onderzoeker 
o Het omgaan met de gegevens: de data moet geanonimiseerd worden, er 

moet zorgvuldig mee omgegaan worden, met andere woorden men mag de 
data niet laten rondslingeren! 

o Bekendmaking 
o Omgaan met vragen  
o Omgaan met vaststellingen 
o Machtsrelatie  

Maar wat als de jongere suïcide gedachten heeft en dit wordt verteld in het 
onderzoek. Wat doe je dan als onderzoeker? Als iemand een gevaar is voor zichzelf 
en voor de ander dan heb je als onderzoeker de ethische en juridische plicht dit te 
melden.  
Het gevolg? De onderzoek-relatie stopt! 

→ Woordgebruik: afhankelijk van de context gaat men gepaste termen gebruiken om 
respectvol te zijn in uw spreken. 

→ Als mensen graag op de hoogte willen blijven van de resultaten van het 
onderzoek en je maakt die belofte dan moet je deze effectief uitvoeren. 
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De data-analyse  

7.1.3. Rapportage  
Hoe moet men data rapporteren? Het is cruciaal om na te denken wat de mogelijke implicaties zijn 
over de resultaten voor het beleid.  
Dit houdt twee vragen in:  

1. Hoe kan de data misbruikt worden door het beleid? 

2. Wat kan het beleid doen met de geformuleerde implicaties voor zowel praktijk alsook beleid. 
Met andere woorden, het is belangrijk dat men trouw blijft aan de verkregen data. 

Als onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het kader waarin je de data weergeeft maar ben je niet 
verantwoordelijk voor hoe anderen het uiteindelijk zullen interpreteren! 

Het is ook belangrijk om grondig te reflecteren over de verkregen data en dat we dit terugkoppelen 
naar de doelgroep.  

7.2. HET BESLUIT 
De ‘hidden populations’ zijn uitdagend voor de ethiek (de ethische aspecten) van het onderzoek. 
In alles wat je doet binnen het onderzoek moet ethisch verantwoord zijn. 

CONCLUSIE? Ethiek is de rode draad doorheen het onderzoek want je bent er steeds mee bezig!! 

Het verschil tussen procedurele ethiek en rationele ethiek?  
- Procedurele ethiek: dit zijn de principes waaraan een onderzoeker zich moet houden 

(ethische codes, morele principes etc) 

- Relationele ethiek: wederzijds respect, waardigheid, connectie tussen onderzoeker en 
participant.

KWALITATIEVE DATA KWANTITATIEVE DATA

- Interviews: letterlijk uitschrijven want 
zo vermijd je van enkel neer te 
schrijven wat je wilt horen. Met andere 
woorden, het dwingt je elk woord 
opnieuw te beluisteren.  

- Quotes: letterlijk, inclusief fouten 
neerschrijven. 

- Veldnota’s: bieden de mogelijkheid om 
de nodige afstand te nemen en te 
reflecteren over het onderzoek, de data 
en de rol van onderzoeker 

- Boomstructuur + analyse 

- Computerprogramma  
- Interpretatie: niet simpel want de data 

kan op meerdere manier 
geïnterpreteerd worden! Waar men het 
accent legt, hangt af. Bvb accent op 
migratie 

Hier wordt er gepolst naar de normen alsook 
naar de beïnvloedende variabelen.
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8. NAAR DIVERSITEIT EN INCLUSIE  

8.1. HET UITGANGSPUNT? 
Ofwel legt men de nadruk op verschil waarbij we recht doen aan de eigenheid van het individu (bvb 
de dovencultuur). Ofwel legt men de nadruk op de gelijkenissen want wij zijn allemaal mensen! 
 
=> Er is een spanningsveld: waar leggen we de nadruk op als mens, hulpverlener, maatschappij? 
Men moet een stelling innemen want men kan niet niet antwoorden. 

8.2. VAN PRE-MODERNISME OVER (POST)MODERNISME NAAR EEN 
INFORMATIETIJDPERK 

 

8.2.1. Pre-modernisme  
“Voor de tijd van de wetenschap” 

Er is een zoektocht naar verklaringskaders en zingeving (bvb religie). Waarom bestaat een 
beperking? Waarom worden mensen hiermee geboren? Is dit een straf van God? Hebben ze zich in 
het vorig leven, slecht gedragen? Men gaat op zoek naar de betekenis van bepaalde symptomen en 
de verschillende perspectieven (etic en emic). ‘Disability’ als boodschap van een anders-wereldlijke 
realiteit. 

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk, ook in de benaderingswijze. Men kan mensen volledig 
uitsluiten of uitroeien. Als men dit als benaderingskader gaat gebruiken dan betekent dit de mens 
iets zeer slechts in hem heeft. Langs de andere kant, kan men dit als iets goddelijk beschouwen. 

8.2.2. Modernisme – “De Verlichting” 
Er is een sterke evolutie door de opkomst van de wetenschap! 
Wat zijn de uitgangspunten van de Verlichting? 

- Één waarheid 

- Kennis verwerven 

- Rationaliteit/objectiviteit. Met andere woorden, iets wat universeel geldend is. 

- Nadruk op gelijkenis. Met andere woorden, de verschillen worden uitgewist. 

Wat zijn de antwoorden? 
1. Institutionalisering: vroeger werden mensen met een beperking geïnstitutionaliseerd, 

opgesloten en weggecijferd uit de maatschappij. 

2. Normalisatie: de mensen worden binnen de maatschappij voorgesteld en de samenleving 
staat open voor optimale participatie. 

Vroeger werden ze blootgesteld en vergeten. Er was geen extra hulp voor de groep. Met andere 
woorden, er was geen extra begeleiding. Ze moesten zichzelf integreren ! ze kregen een 
integratiecursus. De samenleving moet zich niet aanpassen maar het was de taak van het individu. 
=> De persoon met de beperking blijft het probleem en bevindt zich dikwijls in de slachtofferpositie. 
Als ze zich niet konden inburgeren dan was dit hun fout. 

8.2.3. Postmodernisme  
Wat zijn de uitgangspunten? 

- Verschillende waarheden. Men erkent de verschillen.  

- Kennen 

- Intersubjectiviteit. De kennis zit in de verschillende waarheden. 

- Nadruk op verschil. 

Pre-modernisme Modernisme (de Verlichting) Postmodernisme Informatietijdperk
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Binnen het postmodernisme is er een invloed van de Mensenrechtendiscours, emancipatie en 
empowerment, self-advocacy en inclusie. Dit betekent dat mensen met een beperking ook 
rechten hebben. Het is niet omdat ze op een andere manier leven dat men geen beroep mag doen 
op de rechten. De beweging van deze rechten zorgde ervoor dat de maatschappij zich ook moest 
aanpassen aan het individu. Met andere woorden, het wordt dus een tweerichtingsverkeer. Het 
individu kan zich nu beter integreren en participeren in de samenleving. 
! Bijvoorbeeld: rolstoeltoegankelijke gebouwen. 

Inclusie betekent meer aandacht hebben voor de eigenheid van het individu. 
Een beperking wordt gezien als een sociaal en cultureel construct. Op een gegeven plaats en 
moment wordt iets gezien als een beperking. Wanneer iets gezien wordt als een beperking hangt af 
van de context. 

Er is een nadruk op het verschil en op de omgeving als invloed/oorzaak ervan.  
We gaan van ‘deviantie’ (een afwijking) naar een ‘verschil’! 

8.2.4. Informatietijdperk  
Naast de wetenschap hebben we ook de opkomst van het internet alsook de globalisering. Zo kreeg 
men toegang tot alle verschillen in de wereld. 

Er komt een nadruk op de economische waarde zowel in politiek alsook het maatschappelijk 
discours. Met andere woorden, door economisch bij te dragen aan de samenleving (bv door te 
werken) zal iemand meer waarde krijgen in de samenleving. 

Er ontstaat een nieuwe vorm van ‘beperking’ namelijk het (niet) kunnen omgaan met de 
informatica. Dit wordt steeds belangrijker. 
Daarnaast is er ook nadruk op de gelijkenis en het verschil van een individu. Een verschil is een 
essentieel onderdeel van het leven en dat verschil moet gewaardeerd worden. Met andere woorden, 
een beperking wordt gezien als waardevol!! 
! Bijvoorbeeld: een IT sector gaat op zoek naar mensen met autisme.  

Men gaat op zoek naar het waardevolle aspect bij mensen met een andere etniciteit. Dus we kijken 
niet enkel naar het oppervlak maar ook naar het diepgaande.  
! Bijvoorbeeld: niet enkel kijken naar het ander eten maar ook kijken of men niks kan bijleren op 
vlak van opvoeden etc. 

8.3. GELIJKENIS EN VERSCHIL  

8.3.1. Verschil veroorzaakt angst  
Waarom leidt verschil tot angst? In confrontatie met verschillen, 
nl het anders zijn kan er angst ontwikkelen. 
Een verschil confronteert hen met het: 

- Anders zijn dan normaal  

- De eigen waarden en normen  

- De wereld die verschillend is van de eigen ‘normale’wereld. 

Longmore (’85): “what we fear, we often stigmatize and shun and sometimes seek to destroy.” 

Het verschil gaan we eventueel stigmatiseren en vernietigen. 
! Bijvoorbeeld: verbod op hoofddoeken. 
Het wij-zij verschil wordt in vraag gesteld, men zegt als wij op vlucht zijn, zouden we ook graag 
geholpen worden. 

8.3.2. Wat nu? – Stiker (’99) 
“Aimons la différence!” 

Het (h)erkennen van een beperking! Cultuur, migratie en beperkingen zijn een deel van het leven 
en zal er altijd zijn! Daarnaast moeten we ook de beperking opnemen in de maatschappij! 

Het is belangrijk dat we op zoek gaan naar de betekenis van de menselijke ervaringen binnen een 
veelzijdige context. 
“The meaning of human experience can only be addressed in a multi-faced context that includes 
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history, culture and ecologies.” (Devlieger) 
! Dit is een belangrijk citaat: hoe was het voor de migrant vroeger? Maar hoe is de geschiedenis 
van de maatschappij verandert ten aanzien van de integratie?  

Als we een ethische analuse maken, moeten we nadenken hoe ver we gaan in het verwelkomen 
van de anderen in het anders zijn. Hoe gaan we om met de gelijkenissen en verschillen? En hoeveel 
ruimte geeft men aan zichzelf om dit te doen? 

We gaan op zoek naar stereotyoen en angsten. 
Hiervoor doen we aan mindfulness. Met andere woorden, u ervan bewust zijn en (h)erkennen.  
! Bijvoorbeeld: s’avonds op straat rondlopen en een groepje migrantenjongeren zien, ik heb schrik. 
Bewust zijn dat je schrik hebt maar ook nadenken waarom. 

Niet erg dat men schrik heeft, maar men moet toch bewust zijn dat men zo op de wereld kijkt.  
Er wordt gesproken over het feit dat men als een racist wordt opgevoed maar het contradictorische 
is dat men ook bewust gemaakt wordt over emancipatie en empowerment. 

Verder moeten we uitgaan van de complexiteit en ambiguïteit. Er zijn meerdere perspectieve die 
toch ervoor zorgen dat er twijfel en onduidelijkheid is tussen deze meerdere perspectieven. Denk 
aan meerdere wetenschapsdisciplines, de personen zelf… 
! Hoe complexer de stelling/het probleem, hoe meer twijfel dit met zich meebrengt! 

Men kan op verschillende manieren handelen. 
- Uitgaan van contextuele bepaaldheid: ‘total-person-in-context.’ 

JE wordt bepaald door je context als persoon maar ook je handelen. Ook wij hebben een 
cultuur. Een persoon kan dus niet losgezien worden van een context. Maar dit is ook 
hetzelfde voor de hulpverlener, wij handelen naar onze cultuur. Men moet zich hiervan 
bewust zijn.  

- Self-advocacy, participatie centraal! Mensen moeten inspraak hebben in hun traject.  
- Super-diversity: diversiteit in diversiteit. Interculturele (tussen meerde culturen) en 

intraculturele (binnen dezelfde cultuur) verschillen. We kunnen dus niet enkel kijken naar de 
etnische diversiteit, of gender of leeftijd. 

8.4. INTERCULTURALISERING 
“Het ontstaan van een transformatie door een constructie en deconstructie van fenomenen en 
termen. Het is niet meer absoluut, representaties bepalen het ‘anders’zijn. 
Met andere woorden, we gaan begrippen (wat is de exacte betekenis van de term ‘vluchteling’) en 
fenomenen deconstrueren (waarom slaat men een kind?). 
Nadat we gedeconstrueerd hebben, maken we een constructie. Wat betekent dit voor jou? Wat 
betekent het voor mij? Men komt tot iets nieuws … het eigen perspectief wordt aangepast. 

De nadruk ligt op inclusie en gelijkenis, diversiteit en verschil. 

8.4.1. Betekenis 
Van een technische kennis naar een reflectieve houding naar een actie in onzekerheid. 
Er zijn meerdere perspectieven. Dit betekent dat minderheden de meerderheden aanzetten om hun 
normaliteiten te bevragen. 
Good practices zijn altijd conditioneel en tijdelijk. Men denkt telkens opnieuw dat men de oplossing 
heeft gevonden want het beeld van de persoon die geïntegreerd moet worden, verandert ook 
steeds. Daarnaast krijgen ze ook vorm in de  ontmoeting van perspectieven. We zullen de andere 
niet steeds begrijpen en dit zal omgekeerd ook niet zo zijn. 

8.4.2. Ont-moeten  
- De migrant in onszelf, nl ons eigen migratiegeschiedenis  

- Eigen onbekende delen van onszelf leren kennen  

- Positie van not-knowing. Dit betekent dat we actief vragen gaan stellen zoals leg het mij 
eens uit.  
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- Vragen en bevragen. Je eigen positie wordt ook bevraagd door de cliënt. Dit betekent dat je 
geen outsider meer bent maar een gewone mens.  
! Cliënten kunnen ook vragen of je kinderen hebt en hoe jij deze opvoedt.
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