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LES 1 – INLEIDING  
INLEIDING OP SOCIALE PEDAGOGIEK  

WHAT’S IN A NAME 

Literatuur: niet simpel om een definitie te vinden van sociale pedagogiek 

 Ambigu begrip  
“In fact, there are – with the years – dozens of significant contributions by theorists from different 
countries.  As a result of this, there are several different interpretations, partly without common 
denominators. Consequently, the concept of social pedagogy is largely a semantic mess and the 
theoretical self-conception of social pedagogy is incoherent.” (Hämäläinen, 2012, p. 3) 

o Doorheen de jaren zijn er heel wat verschillende interpretaties aan gegeven, waardoor 
het niet gemakkelijk is om er een definitie aan te geven  

 Diverse invullingen in de literatuur  
o A science, a practice, an art  

 Onbekend begrip  
o “an important but widely misunderstood member of the social profession” (Lorenz, 2008, 

p. 625)  
o Internationale literatuur: sociale pedagogiek laat zich niet gemakkelijk vertalen in het 

Engels: het wordt heel snel vertaalt naar onderwijskunde (naar wat er in de klas gebeurt) 
 Moeten kijken naar de ruimere opvoeding (context) 

 Pedagogy = moeilijk concept binnen de Anglo-Amerikaanse context  
o Vaak ingevuld als ‘science of teaching and learning’ en ‘practice of teaching’  

 Onderwijskundige processen in klassen en scholen  
 Individueel, cognitief leren  

 Nauwere invulling van education als ‘schooling’  

 

THE EMERGING SOCIAL PEDAGOGICAL PARADIGM  

Op een bepaald moment in de geschiedenis wordt er sterk gekeken naar de sociale pedagogiek in de 
internationale context: vanaf 1990 

 Sinds 1990: toenemende interesse in sociale pedagogiek in de UK  
o CUSP: Centre for Understanding Social Pedagogy  
o Thempra Social Pedagogy  

 Theory meets Practice: richten op organisaties en praktijken die werken met 
gezinnen om ze te ondersteunen om meer pedagogisch te werk te gaan  

o The International Journal of Social Pedagogy (tijdschrift)  
o MOOC Social Pedagogy  
o Publicaties in journals  

 Interesse vanuit context van early childhood (kinderopvang) en residential youth care  
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AANLEIDING INTERESSE 

 Toenemende kritiek op jeugdzorg: fragmentering (iedere sector zat in eigen kotje: ze zien niet 
meer van elkaar wat ze aan het doen zijn)  overlap en hiaten 

o Zaken die minder goed liepen in de samenleving: werden vragen bij gesteld  
o Cf. Victoria Climbié (2000), baby P (2007)  

 2 gemediatiseerde kinderen die gestorven zijn  
 Victoria Climbié: 8-jarig meisje die zeer hard mishandeld is geweest door haar 

voogden: verontwaardiging door het feit dat er heel wat diensten in het gezin 
aanwezig waren: hoe kan het dat niemand dit gezien heeft? Heel veel 
welzijnswerkers hadden het gevoel, maar niemand nam het initiatief om actie te 
ondernemen  

 Baby P: jongen van 17 maanden die omgekomen is door mishandeling: tijdens de 
reconstructie van de situatie bleek dat het probleem zat in dat niemand actie had 
ondernomen  

o  vraag naar joined-up thinking 
 Meer samenwerken tussen de verschillende diensten: vermijden dat overlap er is 

en dat niemand actie onderneemt (hiaten) 

 Sociaal werkers: gedemotiveerd, bureaucratisering (ticking boxes), cultuur van angst, wantrouwen 
en schuld 

o De professionals die in de contexten aan het werk waren, zijn gedemotiveerd omdat ze 
het gevoel hadden dat ze vooral bezig waren met papierwerk en weinig tijd kregen om 
echt in contact te komen met de kinderen in kwestie  

o Je kan verantwoordelijk gesteld worden voor fouten: angst om dingen niet te zien  
o Professionals waren niet blij met de context waarin ze moesten werken  

 Negatieve onderzoeksresultaten  
o Slechte uitkomsten: NEET’s, tienerouders, druggebruikers 

 Een verblijf in de jeugdzorg zorgt niet per se voor verbetering  
o Kinderen en jongeren: gebrek aan aandacht voor (positieve) relaties, continuïteit  

 Hadden niet het gevoel dat er echt naar hen werd geluisterd  

Er was dus op een bepaald moment veel kritiek en vele bedenkingen 

 

VERWACHT POTENTIEEL  

Potentieel van de sociale pedagogiek  3 mogelijk positieve elementen:  

 Hervorming van de residentiële jeugdzorg  
o Betere coördinatie en integratie (‘shared set of values and skills’)  
o Wanneer we allemaal vanuit hetzelfde kader vertrekken, zal de aanpak verbeteren 

 Betere condities voor de professionals  
o Ruimte voor ‘relationships-building’  
o Kansen in de sociale pedagogiek: nadruk op relaties opbouwen met cliënten (ruimte) 

 Uitbouw van een holistische, kindgerichte zorg  
o “We learn by seeing them smile and asking them if they have achieved something. Social 

pedagogy is an approach primarily concerned with seeing the child happy.”” (Cooper, 
2007, cited in Coussée et al., 2010, p. 795) 
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VALKUILEN VAN DERGELIJKE BENADERING  

Aantal valkuilen (zie artikel) in de manier waarop er naar de sociale pedagogiek werd gekeken  twijfels 
bij het potentieel dat ze zagen 

 Pedagogisch handelen losknippen van ruimere context 
o Aandacht voor sociale probleemconstructies 

 Aandacht voor de manier waarop je naar problemen kijkt: manier van in interactie 
treden met de cliënt, betekent niet per se dat de manier van kijken naar een 
sociaal probleem anders wordt 

 Focus op individueel handelen is niet de alomvattende oplossing  
o Meer aandacht voor relatie professional-jongere betekent niet automatisch andere kijk op 

sociaal probleem  

 Pedagogische voorzieningen/praktijken losknippen van ruimere context  
o Welke rol krijgen praktijken in integratie van individuen in onze samenleving als het gaat 

over mensen een plek laten krijgen in de ruimere samenleving? 
o Kijken naar de jeugdzorg en welke rol deze krijgt in de samenleving  

 Sociale problemen losknippen van ruimere context  
o Aandacht voor verzorgingsstaat als context voor pedagogisch handelen  
o Duitsland en Denemarken hadden een andere kijk op de samenleving: wat daar werkt, 

werkt niet per se in andere contexten of samenlevingen (niet gewoon copy-paste) 

  risico op gedecontextualiseerde en individualiserende benadering van sociale pedagogiek  
o Vergeten va het ruimer plaatje + sociale pedagogiek herleiden tot één op één contact  
o De sociaal pedagoog als ‘deus ex machina’  

 “a new ‘import’ in the plethora of methods contesting or replacing social work” 
(Lorenz, 2008, p. 641) 

o Gebrek aan aandacht voor ruimere sociaal-politieke context waarin sociale problemen en 
praktijken vorm krijgen  

“The import of social pedagogy must be framed in a fundamental discussion on the place of children and 
young people in our society and the role work plays and could play in the space between individual 
asocialnd society” (Coussée et al., 2010, p. 801) 

Sociale pedagogiek niet als een apart beroep (zoals in Engelse literatuur), maar sociale pedagogiek als 
een perspectief om te kijken naar sociaalwerkpraktijken (heel divers)  

 

VERTREKPUNT DEZE CURSUS 

 Niet: sociale pedagogiek als een apart beroep 
 Wel: sociale pedagogiek als een perspectief op sociaal werkpraktijken  

“It should be understood as an educational orientation in which the world, people, society, social problems 
and social work are observed through social pedagogical glasses.” (Hämäläinen, 2003, p. 76) 

 Bril waarmee je naar de samenleving, naar praktijken en naar sociale praktijken gaat kijken  
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SOCIALE PEDAGOGIEK ALS PERSPECTIEF 

 Centrale vraag  
o Op basis van welke gronden, ten aanzien van wie (wel/niet) en vanuit welke 

probleemdefinities komen pedagogische en sociaal werkpraktijken tussen?  
 Waarom komen we tussen? Met welk doel? Wat hopen we te bereiken? Welke 

opvatting over sociale problemen hanteren we?  
o Wat betekent ons pedagogisch handelen voor de maatschappelijke positie van groepen in 

de samenleving?  
 Wat betekent het als we actie ondernemen? Hoe komt dit binnen in hun 

leefwereld? Hoe verandert dit hun positie in de samenleving? Worden ze hier 
betere van of niet?  

 Belang van historisch-maatschappelijke kijk  
o Nauw verbondenheid met de ‘sociale kwestie’ (cf. sociale agogiek)  

 19de eeuw: opkomst van de industrialisering: toestroom naar de steden (mensen 

die in fabrieken gingen werken; Daens) en vestiging  veel mensen op een veel 

te kleine oppervlakte  gevolgen: kindersterfte, slechte woonomstandigheden, 

veel criminaliteit, heel lange werkdagen, vrouwen en kinderen die werkten  
ernstige zorgen door de burgerij: opstanden/verzet  

 Gebeurtenis is zeer relevant omdat men toen begon na te denken over hoe men 
die problemen kon oplossen: men zegt dit niet in de situatie van de mensen, 

maar men zei dat de ouders niet goed wisten hoe ze moesten opvoeden  
sociale problemen werden vertaald naar pedagogische problemen 

o Vertaling van sociale problemen naar pedagogische problemen  
o Hoe we vandaag de dag kijken naar sociale problemen is doorheen de jaren gegroeid 

 

REDISCOVERING THE SOCIAL QUESTION (LORENZ, 2016)  

 Sociale kwestie 19de eeuw  
o Maatschappelijke transformatie van industrialisering, proletarisering en verstedelijking  
o Vraag naar hoe in deze wijzigende context sociale integratie gerealiseerd moet worden  

 Actueel: veranderende maatschappelijke omstandigheden door globalisering, flexibilisering, 
individualisering, verstedelijking, migratie, …  

 Sociale kwestie is niet ‘opgelost’ 
o Onderliggende vragen blijven ook vandaag aanwezig  
o De samenleving is veranderd, maar au fond is het vraagstuk over hoe we het gaan 

aanpakken/hoe we mensen een plaats gaan geven niet opgelost (andere vorm) 
o De centrale vraag in de sociale kwestie moet nog steeds op tafel gelegd worden: 

bedenkingen over de individuele verantwoordelijkheden die we aan mensen geven  
 Taak van pedagogen en sociaal werkers  

 Tegelijk steeds meer focus op  
o Overwicht economische logica in aansturing samenleving  
o Nadruk op individuele verantwoordelijkheid  

 Roept de vraag op hoe het debat over sociale integratie opengehouden kan worden en welke rol 
sociaal werk en pedagogische praktijken hierin (kunnen/mogen/moeten) spelen?  
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TERUG NAAR DEZE CURSUS  

 Focus op sociale integratie als centrale vraag  
o ‘social pedagogy concentrates on questions of the integration of the individual in society, 

both in theory and in practice’ (Hämäläinen, 2003, p. 76) 

 Focus op jongeren als belangrijke ‘doelgroep’  
o Bezorgd om jongeren: meer kansen geven in de samenleving 
o ‘young people were a prime concern within the answers given to the so-called social 

question’ (Bouverne-De Bie et al., in press)  

 Maatschappelijke positie van jongeren in onze samenleving (centrale vraag cursus) 

 

FOCUS OP SOCIALE INTEGRATIE 

 Verschillende benaderingen mogelijk  
o ‘consensus’ versus ‘dissensus’  

 Consensus: dit is waar we naartoe moeten met jongeren en iedereen denkt hier 
hetzelfde over 

 Dissensus: de uitkomst van de jongeren ligt nog niet vast en we aanvaarden dat 

hier verschillende meningen over bestaan  uitkomst in vraag stellen  
o ‘enge (functionalistische) invulling’ versus ‘sociale integratie als beleidsopdracht’  

 Enge invulling: het staat vast waar jongeren moeten uitkomen  onze rol is de 
jongeren hier naartoe te brengen (toegankelijkheid) 

 Sociale integratieve invulling: wat kan ondersteunend zijn voor jongeren? 

Vertrekken vanuit bruikbaarheid: in dialoog met de andere persoon  wat kan 
voor jou zinvol zijn in deze context?  

 Insluiten in bestaande instituties/aanbod  
 Bijdragen tot ‘bruikbare’ maatschappelijke hulpbronnen  

“Sociale integratie is niet alleen participeren aan de samenleving zoals ze zich ontwikkelt, maar ook de 
vraag stellen of de voorwaarden tot participatie wel sociaal rechtvaardig zijn. En cruciaal: is de participatie 
die we vragen voor de mensen zelf zinvol?” (Maria-Bouverne-De Bie, sociaal.net) 

SUPERDIVERSITEIT ALS UITDAGING  

 
Uitdaging: enorme 
superdiversiteit waar we de dag 
van vandaag voor staan  

Groot onderzoek bij jongeren 
van 10 tot 12 jaar: bevragen 
over heel uiteenlopende thema’s 
(bv. herkomst)  

 

Herkomst: jongeren met een diverse herkomst is de meerderheid  verschillende visies nodig: zorgt voor 
heel wat uitdagingen in het nadenken over onze praktijken en organisaties 
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Het sociale is de verzameling van alle sociale praktijken en deze bevinden zich tussen de individuele 
noden en de verwachtingen vanuit de samenleving (opvattingen over wat mensen moeten doen om goed 

geïntegreerd te zijn)  als pedagoog zitten we in het spanningsveld:  

 Transit zone: ervoor zorgen dat de persoon van punt A naar punt B geraakt  

 Forum: vanuit de praktijk mee de vraag stellen “wat is A en wat is B, en moeten die er zo 

uitzien?”  wat verwachten we van jongeren en is dit wenselijk?  

 

Opiniestuk die ingaat op de discussie: 
als jongeren last hebben van burn-out 

op jongere leeftijd  bekritiseerd: 
moeten we jongeren leren omgaan met 
druk of stress, of moeten we nadenken 
over de oorzaken van deze druk en 
stress? 

 

 

FOCUS OP JONGEREN 

Ontwikkelingen die onze kijk op jongeren voor een stuk beïnvloeden en die zaken in vraag stellen 

 Verschuivingen in de betekenis van het jong-zijn in de samenleving 
o Kinderrechten als referentiekader 

 Vanuit jeugdbeleid vormgeven aan prakijken  
o Toenemende institutionalisering 
o Economische verschuivingen 
o Culturele verschuivingen 

 

 

 

Toeleiden van individuen naar 
integratie in de bestaande 

samenlevingsordening 

Discussie over de voorwaarden 
waaronder integratie kan 

gebeuren 
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KINDERRECHTEN 

Belangrijk kader die in grote maten beïnvloed hoe we naar jongeren en praktijken kijken 

 1989: Verdrag inzake de Rechten van het Kind (ratificatie België: 1991) 

 Kinderen als mede-actor 
o Kinderen zijn geen passieve objecten die sociale structuren en processen ondergaan. 

Kinderen zijn actieve betekenisgevers in hun sociaal leven, in interactie met diegenen met 
wie ze samenleven in de maatschappelijke context waarbinnen ze zich bevinden 

o Jongeren hebben een eigen betekenisverlening: stem van jongeren is belangrijk  

 Veel aandacht voor participatie van kinderen en jongeren (cf. artikel 12) 
o Het recht van het kind om zijn of haar mening te kennen te geven en het recht op het feit 

dat met deze mening rekening wordt gehouden in elke aangelegenheid of procedure die 
het kind betreft.   

 Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 
o Heeft in belangrijke mate een invloed op praktijken die vorm krijgen 
o De voorbije jaren al heel erg bezig geweest met het nieuwe JKBP: wat zijn de 

accentent/prioritaire doelstellingen waarop de komende regering zich op zou moeten 
richten? Wat is de context waar we vandaag voor staan? Wat zijn de uitdagingen? Waar 

moeten we op gaan inzetten?  in dialoog met aantal actoren: 5 doelstellingen waarvan 
de praktijk zegt dat we daarop moeten inzetten (zie vetgedrukt) 

 

1. Armoede van kinderen en jongeren terugdringen  
2. Psychisch welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling versterken  
3. Werk maken van duurzame en veilige buurten  
4. Kinderen en jongeren een stem geven in de toekomst van de planeet  
5. Ervoor zorgen dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen in de samenleving  
6. Inclusieve invulling van vrije tijd over de beleidsdomeinen heen  
7. Ontwikkeling anti-discriminatiestrategie  
8. Representatieve beeldvorming van kinderen en jongeren in al hun diversiteit  
9. Kritisch denken en mediawijsheid stimuleren  
10. Leerloopbaan op maat en terugdringen vroegtijdige schoolverlaters  
11. Welbevinden van minderjarige nieuwkomers  
12. Rechten van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren waarborgen  
13. Toegang tot kwaliteitsvolle jobs  
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Het is belangrijk om de stem van jongeren naar voren te schuiven, maar het kan ook negatieve elementen 
inhouden: de actieve jongere is niet voor iedereen even haalbaar en houdt niet altijd even veel rekening 

met de contexten waarin zij leven  window dressing: men vraagt de stem van jongeren, maar men weet 
al waar men naartoe gaat (uitpikken wat men zelf wil)  

 Autonome kindbeeld veralgemeend voor alle minderjarigen  
o >< grote diversiteit onder minderjarigen: andere breuklijnen die mogelijks van groter 

belang zijn (sociaaleconomisch, gender, migratieachtergrond) 
o  >< grote diversiteit aan opvoedingscontexten waarin norm moet worden gerealiseerd 

 Sterke focus op participatie 
o Window dressing? Impact? Wie wordt gehoord?  

TOENEMENDE INSTITUTIONALISERING 

Het leven van jongeren is veel meer gepedagogiseerd: meer contexten waarin jongeren vertoeven 

 Toegenomen institutionalisering van alledaagse leven van jongeren (De Visscher, 2008) 
o Kwantitatief: leefwereld van jongeren speelt zich meer en meer af in pedagogisch 

georganiseerde contexten  
 ‘the increasing organisation of children’s culture within specialised bodies and 

institutions (pre-school centres, after school centres for schoolchildren, sport 
clubs, music schools, painting schools, ballet schools…)’ (Hengst, 2007 geciteerd 
in De Visscher, 2008, p. 101) 

o Kwalitatief: participatie en keuzevrijheid centraal 
 Binnen de contexten wordt de keuzevrijheid/participatie van jongeren steeds 

meer centraal gesteld (positieve elementen, maar ook negatieve vraagtekens): 
wat gebeurt er daar in realiteit? 

BENADERINGEN VAN DE JEUGDPERIODE 
 Verschuivende benadering van de jeugdperiode (Verschelden, 2001; Van der Eecken, 2018) 

o Doorheen de tijd zijn er belangrijke verschuivingen gebeurd waardoor bepaalde jongeren 
in een meer kwetsbare positie worden geplaatst  

o De jeugdperiode als psycho-sociaal moratorium 
o De jeugdperiode als toeleidingsmoratorium 
o De jeugdperiode als cultureel moratorium 

PSYCHO-SOCIAAL MORATORIUM 

 Vanaf de kinderwetten: jeugdperiode als voorbereiding op volwassenheid 
o Kinderen werden vroeger niet anders gezien dan volwassenen, maar er is een 

verschuiving waarin kinderen gezien worden als volwassen wordend: geen verplichtingen  
o Tijd nodig om volwassen te worden  
o ‘Experimenteerperiode’: periode waarin jongeren hun plaats in de samenleving kunnen 

ontdekken 

 Zorgen dat deze ruimte er is: mogelijkheden bieden  gelijkheid (iedereen) 

 Ontwikkeling van een jeugdbeleid 
o Focus op gelijkheid van ontplooiingsmogelijkheden 
o Creëren van ruimte om samen jong te zijn  

 Onderwijs, jeugdwerk en jeugdhulpverlening als belangrijke pijlers 
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TOELEIDINGSMORATORIUM 

 Vanaf jaren 1970: toenemende jeugdwerkloosheid  
o  bezorgdheid over welke vaardigheden en competenties jongeren nodig hebben om toe 

te treden op de arbeidsmarkt en samenleving 

 Vanaf jaren 1980: Jeugdperiode als toeleidingsmoratorium 
o Voorbereidingsperiode voor latere maatschappelijke positie (plek op arbeidsmarkt) 
o Kinderen en jongeren als ‘lerende en zich oriënterende burgers’ 

 Jeugdbeleid 
o Focus op benutten van aanwezige kansen 

 Er wordt hen van alles aangeboden en het is belangrijk dat jongeren deze kansen 
ook effectief grijpen  

o Toenemende focus op die jongeren die niet over de nodige competenties beschikken 
 MKJ: laaggeschoolde jongeren, kansarme jongeren en jongeren met 

migratieachtergrond 
 Geleidelijk aan meer aandacht aan jongeren in maatschappelijk kwetsbare 

situaties  

CULTUREEL MORATORIUM 

Paradoxale beweging: 

 Enerzijds: toenemende economische afhankelijkheid door langere scholing 
o Cf. ‘Emerging adulthood’ (Arnett, 2000) of ‘uitgestelde volwassenheid’ (Pleysier et al., 

2012) 
o Onderscheid ‘fast-track’ en ‘slow-track’ transities (MacDonald, 2011) 

o De stap naar de arbeidsmarkt valt later, omdat jongeren hier langer mee wachten  
jongeren blijven langer afhankelijk op economisch vlak  

o Problematisch: is niet voor iedereen het geval  sommige jongeren kunnen zich dit 

permitteren, maar andere jongeren hebben deze ‘luxe’ niet  ongelijkheid  

 Anderzijds: toenemende sociaal-culturele zelfstandigheid van jongeren 
o Ontwikkeling van pedagogische, sociale, culturele en commerciële praktijken 
o Onderhandelingscultuur: eigen keuzes maken 
o Jongeren worden meer gezien als consumenten die op bepaalde vlakken vaker 

aangesproken worden op hun autonomie/zelfstandigheid/individuele keuzemogelijkheid 

 Jeugdperiode: 
o Economisch, cultureel en sociaal kapitaal opbouwen 
o (Georganiseerde) vrije tijd steeds meer gezien als ‘leertijd’ 

 Aanvulling en versterking op de school tot verwerven van cultureel kapitaal 
 Belangrijke plaats waar je als jongere veel kan leren 

 Ongelijkheid: voor bepaalde jongeren is dit meer haalbaar 

 Introductie van standaardbeeld van jeugd (bepaalde norm van goede jeugd) 

o Bestaande ongelijkheden (bv. armoede) worden versterkt  bepaald(e) beeld/norm waar 
bepaalde jongeren niet aan kunnen voldoen  

o Participatie met oog op opbouwen van cultureel en sociaal kapitaal 
o ‘the persistence of ‘old’ inequalities according to social background, education, gender, 

region, and ethnicity’ (Walther, 2006, p. 121) 
o Jongeren in armoede zijn vaak niet aanwezig in het jeugdwerk: drempel is te hoog  
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 Focus op deelname aan georganiseerde vrije tijd 
o Ondervertegenwoordiging van jongeren met migratieachtergrond en jongeren uit 

gezinnen met lagere SES 

 

 

Zegt iets over het beeld dat we 
hebben over waaraan jongeren 
zouden moeten voldoen. 

 

 

 

 

 

DIVERSITEIT IN GEORGANISEERDE VRIJETIJDSBESTEDING 

 

Wat voorspelt de kans dat een jongere in het georganiseerd jeugdwerk zit (participatie): 

migratieachtergrond  participeren minder, opleidingsniveau van de ouders, …  

Is dit een probleem? Het is een probleem dat we hierop inzetten, maar dat we dan zien dat de jongeren in 
kwestie geen gebruik kunnen maken van deze praktijken  
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  Dubbele marginalisering van jongeren die niet aan dit standaardbeeld (kunnen) voldoen 
(Zinnecker, 1995): uitsluiting van bepaalde groepen jongeren in onze samenleving  

o Niet ten volle kindzijn beleven 
 Ze krijgen niet allemaal de gelijke kansen  

o Gebrek aan maatschappelijke hulpbronnen 
 Niet iedereen kan hier in gelijk mate van profiteren  

 Aandacht verschuift van ongelijkheden in mogelijkheden naar ongelijkheden in participatie 
o Jongeren die niet in het jeugdwerk zitten krijgen bijna zelf de schuld: “waarom kom je niet 

als de mogelijkheid er is?” 
o Non-participatie als individuele keuze/falen 

o  nood aan aandacht voor verschillen in participatie- en ontplooiingsmogelijkheden van 
jongeren: vraag stellen: hebben de jongeren allemaal dezelfde participatiemogelijkheden?  

 

Het social network wordt steeds belangrijker  zeer 
grote verschillen tussen jongeren: zorgen over de 
groeiende ongelijkheid tussen jongeren  

Actuele bezorgdheid hoe we hier als samenleving 
mee omgaan  

 

ECONOMISCHE VERSCHUIVINGEN 

 Verschuiving naar kennismaatschappij 
o Nood aan hooggeschoolde arbeidskrachten, kennis voor innovatie  

 Nodig voor kennis voor onze samenleving om vooruit te kunnen gaan 
o Toenemend belang van (levenslange) scholing 

o Voor jongeren waarbij dit niet lukt  grote kloof  uitsluiting  

 Groeiende flexibiliteit op de arbeidsmarkt 
o Van employment naar ‘employability’  
o Belang van competentie om steeds nieuwe taken te kunnen uitvoeren 

 Kloof tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden 
o Sociale gelaagdheid van sociale risico’s (opleiding als belangrijke factor) 

 

CULTURELE  VERSCHUIVINGEN 

 Toenemende individualisering 

 Detraditionalisering: loskomen van traditionele structuren en instituties (familie, kerk, buurt, 
klasse, …) 

o Van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding 

 Persoonlijk verantwoordelijkheid: eigen ‘keuzebiografie’ uitbouwen 
o Als jongere veel meer kans om eigen leven uit te bouwen  
o ‘Do It Yourself’-biography 
o ‘Meerkeuzenmaatschappij’ (Hermans & Desair, 2009) 

 Trouwen of niet? Wel of geen kinderen?... 
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o Ook meer druk op jongeren  onzekerheden: leven helemaal zelf vormgeven, maar 
wanneer het fout loopt, is dit ook de eigen fout  

 Individualisering = proces met twee gezichten (Hermans & Desair, 2009) 
o Emancipatie: meer vrijheid en kansen 
o Onzekerheid: te veel keuzemogelijkheden 

 Idee dat eigen toekomst totaal maakbaar is en alles tegelijk kan (en moet) 

  verantwoordelijkheid om de ‘juiste’ keuzes te maken 

  falen = eigen schuld 

 Nieuwe maatschappelijke breuklijn tussen mensen die keuzevrijheid benutten en zij die hier niet in 
slagen: jongeren die hier wel mee om kunnen vs. jongeren die hier minder in slagen 

 

Zaken die in de media ook vaak bediscussieerd worden  zeer doordrongen bij jongeren  
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LES 2 – TUSSEN DE JEUGDKWESTIE EN 
DE SOCIALE KWESTIE  
FILIP COUSSÉE 

Namen zijn niet zo belangrijk, maar het gaat over de rijke geschiedenis van de sociale pedagogiek.  

Wat is sociale pedagogiek? Hoe zou je dit omschrijven? Antwoorden studenten: 1. De studie van het 
opvoeden, het sociale = in groep, 2. Als we ons de vraag stellen ‘welke opvoeding is goed?’, moeten we 
ook de vraag stellen in welke context deze opvoeding plaats vindt, 3. Het gaat over de maatschappij en 
niet enkel over jongeren en opvoeding. Het sociale is wat ‘wazig’ dus pedagogiek is dit ook. We weten 
wat pedagogiek is, maar niet wat het sociale is.  

 

1. WAT IS SOCIALE PEDAGOGIEK? 

 En bestaat er ook a-sociale pedagogiek? 
o Ja: pedagogen die ervanuit gaan dat je pedagogische doelen kan opstellen buiten de 

maatschappij, zijn a-sociale pedagogen  
o In bepaalde perioden gebeurt dit vaker dan in andere: bv. tijdens verkiezingen wordt 

steeds verwezen naar de opvoeding, omdat ze dit belangrijk achten voor de maatschappij  
o Tot welke samenleving willen wij opvoeden?  

 Discipline, identiteit, werkveld, methodiek, sector, … 

 

1.1. KARL MAGER 

 Heeft de term voor het eerst gelanceerd  

 Herbartiaan, hij lanceert de term ‘Sozialpädagogik’ in 1844. 
o Herbart: formele opvoeding, het individu opvoeden, tot welke samenleving en wat 

verwachten we van de opvoeding?  

 Tussen Individualpädagogik en Staatspedagogiek (Kollektivpädagogik) 

 Focust op het verwerven van cultuur door een samenleving, veeleer dan op het verwerven van 
kennis door een individu.  

o Focus op de evolutie van cultuur en samenleving, los van het individu (dit is niet de 
betekenis van wat we vandaag als sociale pedagogiek omschrijven) 

 

1.2. PESTALOZZI: JEUGDZORGPIONIER 

 Volgeling van Rousseau 
o Het kind is van nature goed en ontwikkelt zich als goede  
o Vs. Herbart de focust op formele leerinhouden  

 Opvoeding leidt tot een betere samenleving 
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 Focus op het sociale in de opvoeding  
o Sociaal verwaarloosde jeugd  
o Een betere opvoeding zal leiden tot een betere samenleving  

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid: het recht op leren 
 Wie Gertrud ihre Kinder lehrt (1801) 

 Zette zijn ideeën om in de praktijk in Yverdon-les-Bains  Jeugdzorg 
o Opvoeden van verwaarloosde jeugd, vertrekkende vanuit het kind zelf  

 Aandacht voor individuele noden en diversiteit, ervaringsgericht leren en vertrekken vanuit eigen 
interesses 

 ‘Erziehung durch Gemeinschaft zur Gemeinschaft’. (bekend citaat: voor de gemeenschap, door 
de gemeenschap)  

 De triade van Pestalozzi: hoofd, hart, handen 
o Niet enkel met de hersenen, maar ook door te doen en met het hart (liefde, relatie)  

Kunnen begrijpen dat dit een complexe materie is (kern van de sociale pedagogiek) 

Sociale pedagogiek is geen werkveld 

ONDERWIJSVERNIEUWER  

 Freubel (kleuteronderwijs)  
o Geen sociaal pedagoog aangezien deze term nog niet bestond in zijn tijd  

 Volgeling van Johann Heinrich Pestalozzi 

 Kindergarten in Bad Blankenburg (1837)  onderwijs 

 Zeer sterke nadruk op ervaringsgericht leren, sociaal leren, integraal leren 
o Kind is geen leeg tonnetje waar we kennis in gieten (kort door de bocht) 
o Kind heeft een eigen leefwereld en ervaringen, en als we willen dat het kind leert moeten 

we bij deze leefwereld aansluiten: kind begrijpen, zodat het kind ons begrijpt  

 Druist in tegen ideeën van Johan Friedrich Herbart, gekenmerkt door de nadruk op formeel leren 

JEUGDWERKPIONIER 

 Don Bosco 
o Wilde iets doen aan de problematiek van kinderen op straat (industriële revolutie): 

kinderen samenbrengen en er op een niet formele manier iets mee gaan doen 
(pedagogisch mee bezig zijn, dus niet enkel opvangen)  

o De kinderen uit de laagste klasse hebben niet de kansen die andere kinderen hebben: 
herverdeling van kansen tussen arm en rijk  

 ‘Hij heeft ingezien dat de industrialisatie een ontreddering der familiale opvoeding medebrengt, en 
dat het sociaal probleem in zijn diepsten grond een opvoedingsprobleem was.’ (Frans De Hovre)  

o De kern van sociale pedagogiek: de verbinding van sociale problemen met 
pedagogische vraagstukken (staan dus niet op zich, het ene kan niet opgelost worden 
van het andere)  

 Turijn, 1842  Oratorio  Patronaten in Vlaanderen 

 Het belang van opvoeding in het bewaren van sociale cohesie 
 Maar ook het belang van sociaal beleid: herverdeling kansen tussen arm en rijk 

 Methodische grondslagen van jeugdwerk: sociale mix, preventie, aansluiten bij leefwereld, spelen 
en leren 
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PIONIER VAN SAMENLEVINGSOPBOUW 

 Adolphe Diesterweg  
 Algemene vorming gaat vooraf aan professionele training 

o Vorming en onderwijs is belangrijk in de samenleving om sociale problemen aan te 
pakken, maar niet iedereen kan gevormd worden want er zijn sociale, maatschappelijke 
omstandigheden die deze vorming bemoeilijken  

 De ‘verlichte’ samenhang tussen individuele algemene vorming en verbetering van de 
samenleving schiet te kort.  

 Industrialisering, verstedelijking, individualisering  nieuwe vormen van gemeenschapsopbouw 

 Das pädagogische Deutschland (1836) 

 

2. HET GELAAGDE ‘SOCIALE’ IN DE PEDAGOGIEK 

 Ideeën overheen ‘sectoren’: onderwijs, jeugdwerk, jeugdzorg, samenlevingsopbouw 

 Het sociale in de pedagogiek heeft veel betekenissen 
 Centrale concepten: verbinding tussen opvoeding en maatschappij, leefwereldgericht (vertrekken 

vanuit de leefwereld van het kind), diversiteit (Don Bosco: kinderen van verschillende klassen 
samenbrengen zodat ze van elkaar kunnen leren), ervaringsgericht en non-formeel leren, 
gerichtheid op krachten en ontwikkelingsmogelijkheden, … 

 

WAT VOORAFGING 

Vives 

 De hulp aan de armen: heel duidelijk dat opvoeding centraal staat, ondanks dat het heel sterk 
ingaat tegen de katholieke caritas (god heeft de samenleving geschapen)  

 Sociale pedagogische ideeën: een verlichte geschiedenis van armenzorg en onderwijs 

 ‘De subventione pauperum’ (1526) – secours van den aermen 

 Druiste in tegen katholieke caritas 

 Wie geen vaardigheden had moest scholing ontvangen 

Rafael  

 Ideeën over opvoeding en ideale staatsstructuur 

 Opvattingen over burgerschap en democratie 

 Oude filosofen hadden ook al ideeën over opvoeding 
o Samenleving die ze willen creëren en hiervoor zijn actieve burgers nodig en dit gebeurt 

via de opvoeding  

Sociaalpedagogische reflecties verbinden pedagogische vraagstukken aan sociale problemen of maken 
die verbinding zichtbaar en dus vatbaar voor interventie of verandering. 
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2.1. MODERNITEIT: ZOEKTOCHT NAAR EEN EIGEN IDENTITEIT 

 Zoektocht binnen de pedagogiek/sociale wetenschappen 
o Wat is sociale pedagogiek nu? 
o Heel veel verschillende mensen hebben dit op verschillende manieren gedaan  

 Paul Natorp: Omschrijft Individualpädagogik als ‘vorming tot mens’ en Sozialpädagogik als 
‘vorming tot burger’ 

o Zocht naar een eigen plaats voor de sociale pedagogiek  
o Individuele pedagogiek = vorming tot mens  
o Sociale pedagogiek = vorming tot burger  

 Verhouding tussen individu en gemeenschap 

 Pedagogiek heeft een opgave in de samenleving: opvoeding voor de gemeenschap 

 Baseert zich op ideeën van Tönnies (Van ‘Gemeinschaft’ naar ‘Gesellschaft’) en Durkheim 
(solidariteit  van mechanisch naar organisch) 

 3 opvoedingsmilieus 
o De sociale pedagogiek wordt nog vaak bekeken als de pedagogiek van het derde milieu 
o Klassieke denken: 1e milieu: het gezin, 2e milieu: de school, 3e milieu: de vrije tijd 

 Voorbijgestreefd omdat men ervanuit ging dat men dacht dat men opvoeding kon 
vatten via het gezin, de school en de vrije tijd, maar nu weten we dat we de 
opvoeding niet volledig in handen hebben 

 ‘Natorps belangrijkste foutieve bijdrage tot de paedagogiek is zijn Sozialpädagogik.’ (De Hovre 
1935: 235) 

o Toonaangevende pedagoog in Vlaanderen  
o Vlaanderen: ideeën die te open zijn of te democratisch zijn worden verworpen (gaan in 

tegen de katholieke kerk)  

 Sozialpädagogik. Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft (1899). 

BAÜMERS ‘KLASSIEKE IDENTITEIT’ 

 Pedagogiek wordt een afgegrensd deel van de pedagogische wetenschappen. 

 Boek 5 in het invloedrijke ‘Handbuch der Pädagogik’ (Nohl en Pallat, 1929)  
 Klassieke omschrijving van de Sozialpädagogik: ‘Alles was Erziehung aber nicht Schule und nicht 

Familie ist.’  
o Sociale pedagogiek is alles wat opvoeding omvat, buiten het gezin en de school 

(verwijzing naar de pedagogiek van het derde milieu)  

 Sociale pedagogiek wordt ‘een pedagogiek van het derde milieu’.  

PEDAGOGIEK VAN HET SOCIALE WERK? 

 Jacob Kohlbrügge: Arts, scheikundige en antropoloog 
o Was geen pedagoog en had geen ideeën over de sociaalpedagogische sector  
o Heel de samenleving moet sociaalpedagogisch denken: zo denken we de dag van 

vandaag ook bij de vakgroep van sociaal werk (zeer moeilijk om op die manier discipline 
te vormen)  

 ‘Practische Sociologie’ (7 delen, 1925-1931)  behandelt sociale noden die door maatschappelijk 
werk verzacht of voorkomen kunnen worden. Collega’s vonden zijn werk meer pedagogisch dan 
sociologisch. 

 Hij is de eerste die sociale pedagogiek ziet als tak van de pedagogiek die ‘sociale en 
pedagogische werken’ bestudeert. 
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 Ziet vrije jeugdvorming als kern van de praktijk van gemeenschapsopvoeding, maar vindt dat 
iedereen aan sociale opvoeding moet doen. 

o Oude benaming voor jeugdwerk: alle pedagogische organisaties die werken met jongeren  
o Zag jeugdvorming als de kern tot opvoeding  

SOCIAALPEDAGOGISCHE VERLEGENHEID 

 Carl Mennicke: Eerste hoogleraar sociale pedagogiek in Nederland 
o Heeft een extra belangrijke bijdrage geleverd aan de vormgeving van de pedagogiek 
o Jeugdvorming als kern van de praktijk  

 Nieuwe samenleving biedt meer ontplooiingsruimte, maar gezin, arbeid en samenleving hebben 
verloren aan opvoedingskracht. 

 ‘Opstoten’ van sociaalpedagogische verlegenheid  sociale cohesie bedreigd door 
individualisering en diversiteit (zie sociale kwestie) 

o Sociaalpedagogische verlegenheid = het fenomeen als we ons als samenleving (burgers 
in het algemeen) vragen beginnen stellen: hoe krijgen we de problemen opgelost? Op het 
moment dat men denkt dat alles uit elkaar gaat vallen, komt met in sociaalpedagogische 
verlegenheid en beseft men dat er iets aan gedaan moet worden: via opvoeding!  

o In de ene periode duikt dit meer op dan in andere  
 In de jaren 60: vooruitgangsgeloof (de problemen lossen zichzelf op), dus er was 

geen of weinig sociale verlegenheid  
 Doordat dit doorgraven wordt in de jaren nadien, ontstaat deze verlegenheid  

 Vrije jeugdvorming als kern van de praktijk van de gemeenschapsopvoeding, maar ziet alle 
instituties die ondersteunen bij het ingroeien in de gemeenschap als sociaalpedagogisch. 

 ‘Sociale Paedagogie. Grondslagen, vormen en middelen der gemeenschapsopvoeding’ (1937) 

HET PRAGMATISME VAN DEWEY 

 Centraal: spanning individu-gemeenschap 
 Niet het kind staat centraal maar het-kind-in-context.  

o Belang van contextualisering: betekenis van gedrag van kinderen altijd binnen een 
bepaalde context bekijken 

 Zaken krijgen betekenis door deel te nemen aan activiteiten waarin die zaken een rol spelen 
(pragmatisme). 

 Alle pedagogisch handelen is sociaal: leren gebeurt via deelname aan het gemeenschapsleven 

 De school is een sociaal-cultureel centrum ingebed in de lokale gemeenschap 

 Sterke nadruk op verbondenheid theorie en praktijk. 

 ‘Het Deweyisme is een bron van verwarring en teleurgang, niet enkel van alle dogmatiek, doch 
ook van een geordend leven in de menselijke gemeenschap’ (Decoene, 1946)  

o Decoene: katholieke pedagoog  
o Net na WOII: zeer duidelijk hoe de samenleving georganiseerd is: iedereen wordt 

geboren met een bepaald lot en treedt in de voetsporen van de ouders, en hierover 
worden geen vragen gesteld  
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PEDAGOGIEK VAN HET JEUGDWERK 

Het sociale in de pedagogiek is niet duidelijk, maar is toch zeer belangrijk: sociale pedagogiek staat voor 
openheid, onzekerheid en kritische reflectie op de opvoeding  

 Robert Baden-Powell  
o Sociaal pedagoog die in de oorlog zag dat de toestand van de jeugd (de jonge soldaten) 

miserabel was: niet in conditie en geen sterk karakter, en hij wou hier iets aan doen via 
opvoeding van deze jongeren  

o Ontwikkelde een methodiek van verkennen: richten op het initiatief, zelfredzaamheid van 
jongeren (vooruitstrevende pedagogiek) 

 Een werkveld dat zeer mooi illustreert hoe het sociale in de pedagogiek op uiteenlopende wijze 
wordt ingevuld. 

 Scouting als pedagogische methode versus arbeidersjeugd als sociale beweging. 

 Scouting  jeugdkwestie staat centraal (oud versus jong) 
o Openluchtleven 
o Fairplay, teamspirit 
o Zelfwerkzaamheid 
o Participatie  
o Avontuur 
o Learning by doing 
o Hierarchie  
o Individuele streefdoelen 
o Single concept of boyhood 

Public schools produce young men that will be leaders, scouting produces young men ready to follow. Zijn 
opvoedingsmethode werkt voor de meest kwetsbare jongeren en zal hen opvoeden tot volgzame burgers  

Cardijn  

 Heeft Baden-Powell ontmoet (opgericht in 1907: kamp voor kansarme jongeren) in 1912 
o Cardijn verzamelde de arbeidersjeugd in Vlaanderen omdat hij voelde dat zij zaken 

misten in hun opvoeding 
 De arbeidersjeugd hebben geen volwaardig statuut (maatschappelijke 

omstandigheden waar Baden-Powell niets over zei)  
o Ontmoeting: zie abstractie sociale context 

 Arbeidersbeweging  sociale kwestie staat centraal (arm versus rijk) 
o Geen abstractie van sociale context 
o Maatschappelijke analyse (studiekringen) 
o Maatschappelijke betrokkenheid 
o Doelgroepspecifieke benadering  (V)KAJ, KSA, KBMJ, KLJ, … 
o Vorming, religie, sport, sociale actie, studiekring, … 

ABSTRACTIE VAN SOCIALE CONTEXT 

 Beseft u dat jonge arbeiders andere problemen hebben dan jonge mensen in het algemeen? 
 Ik wil het enkel hebben over jonge burgers en ik wil van hen sterke burgers maken! 

 Weet u dan niet hoe zij moeten overleven in fabrieken, in amorele omgevingen? Hoe kunnen wij 
hen helpen om precies daar een positieve invloed uit te stralen? 

 Ik heb het niet over fabrieken, maar over openluchtleven! 
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HET SOCIALE IN DE PEDAGOGIEK? 

 Sociale opvoeding: door methodische elementen van avontuur, natuur, participatie, 
ervaringsgericht leren, … voeden we de jeugd op tot deugdzame burgers die onze natie groot 
zullen maken. 

o Bijzondere aandacht voor ‘asociale jeugd’ 

 Kritische analyse van de maatschappelijke positie van kinderen en jongeren: via studie, 
vorming en actie maken we jongeren en de samenleving bewust van de maatschappelijke 
problemen die hen beletten op te groeien tot deugdzame burgers. 

o Bijzondere aandacht voor ‘asociale’ samenlevingsordening 
o Veel complexer dan eerste opvatting 

Deze twee opvattingen bestaan nog steeds in een spanningsveld met elkaar: zeer verschillende 
strekkingen en ideeën over pedagogiek  

PEDAGOGIEK VAN ‘DE SOCIALE WERKEN’? 

Ook binnen het sociaal werk heb je 2 verschillende opvattingen:  

Mary Richmond 

 Het sociale in sociaal werk  sociaal achtergestelde groepen helpen om bij te benen. 

 Zoektocht naar houvast en status in empiricisme en natuurwetenschappen 
 Overheen moralisering? 

o Geen opvoedende, politieke, culturele rol 
o Psychoanalyse  casework 
o Aangevuld met rationele, partiële, sociale hervormingen 
o Primair probleem-georiënteerd 

 Friendly visiting among the poor (1899) 

 Psychoanalytisch: individu  

Alice Solomon 

 Het sociale in sociaal werk  sociale uitsluiting tegengaan, individueel en structureel 
 Samenhang van beleid en praktijk/ politiek en pedagogiek 

o Sociale rechtvaardigheid als permanente leidraad 
o Expliciete erkenning van de pedagogische opdracht 

 Social diagnosis en sociologische verbeeldingskracht 

DE SOCIALE SFEER VERZUILT, VERKAVELT, VERKOKERT 

Samenhang tussen opvoeding en samenleving wordt op een bepaald moment verankerd (kan niet zo 
openblijven): in België is dit gebeurt na WOII: vorming van de sociale sfeer (tussen individu en 
samenleving) die ervoor moet zorgen dat individuen gefit worden in de samenleving  

 L’invention du social’ (Donzelot, 1984)  buffer tussen privaat en publiek, mix van paradoxale 
functies: 

o Politieke integratie ondersteunen én temperen van radicale politieke oppositie  
o Ondersteuning van de gemeenschap in ruil voor verantwoord gedrag als lid van die 

gemeenschap én bescherming tegen ingrijpende interventies door de staat 
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 Sociaalpedagogisch werk: gericht op realisatie van een maatschappelijk project en gericht op 
deelname van alle burgers aan de invulling van dat project. 

HET EINDE VAN DE SOCIALE PEDAGOGIEK? 

‘Een maatschappijvorm, die gekenmerkt wordt door een op democratische leest geschoeid systeem van 
overheidszorg dat zich, bij handhaving van een kapitalistisch productiesysteem, garant stelt voor het 
collectieve sociale welzijn van zijn onderdanen.’ (Thoenes, 1962: 124)  

  Een kapitalistische samenleving dat tegelijkertijd garant staat voor welzijn: hoe doen we dit? Door 
de verzorgingsstaat = zeer paradoxaal gegeven dat in de definitie van Thoenes staat 

o Collectief welzijn = gelijkheid staat voorop 
o Kapitalistisch productiesysteem = individuele vrijheid staat voorop 
o Deze twee gaan niet samen: op zoek naar een systeem waarbij we deze 2 belangrijke 

waarden kunnen koppelen: verzorgingsstaat. Maar er moet nog een derde waarde 
bijgevoegd worden, namelijk solidariteit.  

o Verzorgingsstaat = we zijn allemaal vrij en gelijk zolang we herverdelen (de discriminatie 
op de vrije markt corrigeren)  

 Systeem uitgewerkt om de ingewikkelde discussies over opvoeding en 
samenhang ‘op te lossen’: we moeten de samenleving minder in vraag stellen 

 Maar dit bleek een illusie!  
 Sociaalpedagogisch werk: gericht op realisatie van een maatschappelijk project en gericht op 

deelname van alle burgers aan de invulling van dat project. 

 De verzorgingsstaat en de verzuiling en de professionalisering van sociaal werk, jeugdwerk, 
jeugdzorg, … desocialiseert en depedagogiseert 

 ‘Opstoten’ van sociaalpedagogische verlegenheid  sociale cohesie bedreigd door diversiteit 

 Zeer methodisch en in golven. 
 Sociale pedagogiek verdwijnt in de 1990s nagenoeg volledig als academische discipline 

 Maar instituties en professies zijn niet zaligmakend! 

SOCIALE PEDAGOGIEK HERUITGEVONDEN? 

 Klaus Mollenhauer en Hermann Giesecke 

 Geïnspireerd door de Kritische Theorie van de Frankfürter Schule 
 Vergeten samenhang  verbinden opvoeding, cultuur en maatschappelijke orde 

 Onmogelijk om pedagogische doelen te stellen abstractie makend van de maatschappelijke 
context 

 Offensive Sozialpädagogik (1973) 

 Geen sociale brandweer 
o Gericht op ‘randgroepen’ 
o Opgeroepen bij ‘crisis’ 
o ‘Die misere der geplannte Jugendlichkeit’ 

 Duitse invloeden via Nederland naar Vlaanderen (toen nog wel) 
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BEVRIJDINGSPEDAGOGIE 

 Paolo Freire  
o Zeer toonaangevende figuur in de verbinding over opvoeding en maatschappelijke 

uitsluiting  
o Alfabetisering van boeren: werd aangesteld door de staat  

 Onderdeel van bewustwording  

 Pedagogen met oog voor de verbinding met de maatschappelijke positie van onderdrukte 
groepen. 

 Aandacht voor onderliggende Ideeën en ideologieën 
o Culturele actie 
o Praxis  niet waardenvrij 
o Conscientisation = bewustwording  

 Beviel de elites niet: bewust maken van onderdrukking  

 Aandacht voor de keerzijde van de verzorgingsbureaucratie 
o Expertocratie 
o Institutionalisering  
o Commodificatie  
o Counterproductivity  

CULTURELE ACTIE 

Social pedagogy entails a critical reflection on the role of pedagogical institutions in society referring to 
‘cultural action’ as questioning, demythologising, ‘historicising’ and changing dehumanising processes by 
unveiling the social, political and cultural project underpinning educational institutions.“ (Freire) 

 De sociale pedagogiek houdt de kritische reflectie in van de pedagogische instituties  

“We've been through a period where too many people have been given to understand that if they have a 
problem, it's the government's job to cope with it. 'I have a problem, I'll get a grant.' 'I'm homeless, the 
government must house me.' They're casting their problem on society. And, you know, there is no such 
thing as society. There are individual men and women, and there are families. And no government can do 
anything except through people, and people must look to themselves first. It's our duty to look after 
ourselves and then, also to look after our neighbour.” (Tatcher) 

 Er is heel veel van haar denken blijven hangen: er is niet zoiets als de verzorgingsstaat, je moet 
voor jezelf zorgen en als je dit niet kan moet de familie dit op hen nemen  

 

2.2. METHODISERING, VERTECHNISERING 

 Tonko Tjarko Ten Have 
 Lanceert agogiek als de leer van de sociale veranderkunde 

 Technische differentiatie: andragogiek, andragologie, gerontagogiek, exagogiek, katagogiek, 
anagogiek, … 

 In Vlaanderen blijft er wel een verbinding tussen opvoeding en democratie: 
o Vakgroep sociale agogiek aan de Ugent  nadruk op de studie van sociale problemen en 

op een rechtenbenadering 
o Sociale pedagogiek aan de KULeuven  nadruk op de vrije jeugdvorming 
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POSTMODERNE ANTWOORDEN 

 De sociale werker bevraagt de grenzen tussen normaal en abnormaal. 
 Het sociale werk alternatieven ‘pour ceux qui n’acceptaient pas les disciplines de l’école et les 

valeurs dominantes’ (Donzelot en Roman, 1996). 

 Indeling in onderscheiden ‘zorgende’ beroepen is een voorbijgestreefd relict van de eerste 
moderniteit. 

 There are no permanent solutions to the dilemmas and clashes of interest of a diverse society, but 
there are forms of social practice which promote a constructive transformation of those clashes, a 
transformation of personal troubles into issues of social policy.’ (2004: 112) 

POSTMODERNE ANTWOORDEN: SAMENLEVING UNDER CONSTRUCTION EN SOCIALE 
PEDAGOGIEK? 

 

 

 

 

 

 

3. DE COMPLEXE RELATIE TUSSEN SOCIALE PEDAGOGIEK EN SOCIAAL WERK 

 Historische verbinding met onze wortels in sociaal werk (armoedebestrijding, jeugdzorg, sociale 
kwestie, …) en pedagogisch werk (onderwijs, volksopvoeding, jeugdwerk, jeugdkwestie, …) 

 Sociale pedagogiek is een pedagogisch perspectief op sociaal werk. 

 Verbinding tussen Anglo-Amerikaanse social work theorieën en inzichten uit de Duitstalige 
Sozialpädagogische traditie 

 ‘Het sociale werk’ als academisch dak boven social work en sociale pedagogiek 
 De maatschappelijke analyse gaat vooraf aan het pedagogisch aanbod. 

 Iedere pedagogische handelen heeft een politieke betekenis 

 

3.1. HET SOCIALE IN DE SOCIALE PEDAGOGIEK 

Doorheen geschiedenis uiteenlopende interpretaties 

1. Sociale opvoeding  met bijzondere aandacht voor ‘randgroepjongeren’, tak van de pedagogiek, 
ontwerpgericht 

2. Studie van de wisselwerking tussen opvoeding en samenleving  vaak met kritisch-
emancipatorische insteek, geen ‘tak’, pedagogiek moet sociaal/maatschappelijk zijn 

3. Pedagogiek van het derde milieu  vaak met de nadruk op jeugdwerk, vaak ontwerpgericht  
soms verengd tot jeugdhulp 

4. Pedagogisch perspectief op sociaal werk  wat ook leidt tot wisselende invullingen, afhankelijk 
van de verhouding tussen sociale pedagogiek en sociaal werk, niet ontwerpgericht 
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Verschillende invullingen lopen in elkaar over 

 Enerzijds evolutie naar een beroep strevend naar maatschappelijke erkenning door 
professionalisering, ‘methodisering’, specialisatie, …  sociaal werk  

 Anderzijds een ‘wazig’ concept, geen eigen discipline, maar ‘verspreide insteken’ gericht op 
vermaatschappelijken van opvoedingspraktijken en pedagogiseren van sociale werken  sociale 
pedagogiek 

 Golfbeweging van resocialisering, depedagogisering, … 

 Uiteenlopende ontwikkeling van de welvaartstaten leidt tot andere verhouding tussen sociaal werk 
en sociale pedagogiek 

 Een deel van de discipline wordt afgesplitst in ‘meer duidelijke takken: orthopedagogiek, 
interculturele pedagogiek, vrijetijdsagogiek, organisatiekunde, … 

 

4. UITDAGINGEN: WAAROM NOG SOCIALE PEDAGOGIEK? 

Heropleving verzorgingsstaat aan de vooravond van de 21ste eeuw 

 Dé centrale sociaalpedagogische vragen blijven rond sociale insluiting, uitsluiting, integratie, 
participatie, … 

 Repedagogisering – activering  Van hangmat naar trampoline 
 Investering in sociaal werk  

o Hoe houden we de boel betaalbaar? 
o Hoe houden we de boel samen?  
o  Van sociale rechtvaardigheid naar sociale cohesie?  

 “welzijn”  “preventie” 
 Welzijn in functie van veiligheid en tewerkstelling 

 

WAAROM NOG SOCIALE PEDAGOGIEK?  

Maatschappelijke analyse 

 BNP 1948: 43% naar 20% rijksten, 5% naar 20% armsten. 

 1975: 40% vs. 6% - herverdeling? 

 2015: 48% vs. 4% - herverdeling! 

Maatschappelijke analyse  sociaal werk als individuele hulp bij ‘integratie’ gaat voorbij aan: 

1. Positieve functies van armoede 
2. Paradox van de positionele goederen 

 Degene die het laatste aankomen genieten het minst van de voordelen  

Inclusie  beschavingsdefensief? 

Sociaal beleid: project + traject + project + traject + … 
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UITDAGINGEN 

 Pistachio-effect en cherry picking 
o Pistachio-effect = als je een pistachenootje moet kiezen, kies je datgene dat je open krijgt 

en de laatste krijgt een nootje dat niet opengaat: dit gebeurt voortdurend in de 
samenleving: bv. de jongeren die het lastigste zijn, zijn degene die we minder snel gaan 
ondersteunen omdat we bang zijn dat dit niet gaat lukken (doorverwijzen)  

 Heel cru gezegd 
 We moeten hier sociaalpedagogisch over nadenken: hoe komt dit? Dit ligt niet 

aan de individuen of de voorzieningen: complexe samenhang tussen 
verschillende factoren  

 Er moet ook iets gebeuren met dat nootje dat moeilijk open te krijgen is 

 De zorgwekkende zorgmijders? 

 Commodificatie 
o Corrigeren op wat er op de markt gebeurt: niet alles wordt bepaald door de markt  
o We willen tegenhouden dat onderwijs en sociaal werk door de markt bepaald worden  

 Als je enkel asociaal en onpedagogisch kijk, kan je deze zaken niet oplossen  
o De commodificatie is geen oplossing, maar het is een manier om hier kritisch over na te 

denken (sociale pedagogiek) 

 Verschuiving van sociale integratie naar institutionele integratie  
 PREVENTIE! 

 En een beetje presentie 

 Going full circle 

 Eropaf! 

 Structurele uitsluitingsmechanismen? 
 Weinig duurzaam 

 Fragmentair 

 Aanbodsgestuurd  
 Uitkomstgericht 

Een noodzakelijke brug over ‘spanningsvolle sociale praktijken’ 

 Social casework 
 Bewaren van de sociale cohesie 
 Sociale problemen zijn problemen met marginale groepen 

 Sociale bewegingen 
 Bevragen van sociale cohesie, streven naar sociale rechtvaardigheid  
 Individuele problemen wijzen op problematische samenlevingsordening  

 

OXYMORONIC PRACTICE 

 ‘Doorgangsforum’? 
 Spanning openhouden 

 Onder meer door het samenspel tussen overheidsinterventie en particulier initiatief, 
beroepsverenigingen en vrijwilligerswerk, … 

 Heruitvinden van het ‘sociale’: post-communisme, post-koloniale, post-welvaartstaat, … 

 New public management? 
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5. BESLUIT 

 Sociaal werk is ‘een instrument’ voor sociale integratie 
 Sociale pedagogiek is een perspectief op sociaal werk  

o Bestudeert de thematisering van de relatie tussen individu en samenleving,  
o De manier waarop we die vormgeven door (sociaal werk) instituties  
o En de betekenis voor de maatschappelijke positie van onderscheiden groepen in de 

samenleving 
o Overstijgt sectorale en methodische benaderingen en 
o Houdt ons historisch bewustzijn levendig 

 Biedt inspiratie om de paradoxen eigen aan ons werk te hanteren. 
 De paradox van de verzorgingsstaat én de pedagogische paradox 

 Het sociale is pedagogisch, het pedagogische is sociaal 

 Sociaalpedagogische werk start  
o Met een maatschappelijke analyse 
o Waar mensen nu zijn, niet waar we willen dat ze uitkomen 

 Het gaat om het vatten van de complexiteit van sociale problemen, om de reflectie te stimuleren, 
niet om het handelen te verlammen. 

 Gras groeit niet door eraan te trekken  leefwereld centraal begrip, naast sociale integratie 

 En solidariteit  sociaal werk is de motor van solidariteit in een samenleving 

“We make the road by walking” Paolo Freire and Myles Horton 
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LES 3 – KINDERRECHTEN EN SOCIALE 
PEDAGOGIEK  
DIDIER REYNAERT  

1. DE SHIFT VAN ‘GUNST’ NAAR ‘RECHT’ IN HET JEUGDDOMEIN  

 

   

 

 

 

 

Voorlopers van een aantal kinderrechteninstrumenten: het kinderrechtenverhaal zoals we dat de dag van 

vandaag centraal stellen, komt niet zomaar uit de lucht vallen  er is een lange strijd voor geleverd 

(2) 5 bepalingen of rechten opgeschreven die de rechten presenteren van het kind  

 

   

   

   

 

4 grote verschuivingen na de tweede wereldoorlog  er was een bepaald denken en handelen over en 
met kinderen voor WOII en na WOII  

 

VAN KWETSBAARHEID & BESCHERMING NAAR PARTICIPATIE & AUTONOMIE  

 Kindbeeld: de wijze waarop we naar kinderen kijken; de vaak impliciete aannames zoals 
biologische of psychologische kenmerken die mee vorm geven aan de wijze waarop we omgaan 
met kinderen.  

 Professioneel handelen krijgt (deels) vorm vanuit aannames over kinderen 

 Deze aannames zijn historisch en contextueel bepaald (sociale klasse, gender etc.): kindbeeld als 
sociaal construct  

 Kindbeelden veranderen doorheen de tijd en van cultuur tot cultuur  

 Ons denken over en handelen met kinderen wordt beïnvloed door mengvormen van kindbeelden: 
kindbeelden liggen verankerd in het verleden en worden opnieuw vormgegeven in het heden 
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 18de-19de eeuw: kinderbeschermingsbeweging 
o Kindbeeld van het “kwetsbare kind” 

 Kinderen werden gezien als kwetsbaar en daarom moesten ze beschermd 

worden  eerste kinderrechteninstrument = Verklaring van Genève (1924)  
 Kwetsbaarheid en bescherming staat centraal  

o Focus op beschermingsrechten: minderjarige als‘object’ 
o Kinderen worden aparte groep in de samenleving, met aparte kenmerken en specifieke 

gedragingen 
o Uitsluiting van kinderen uit de arbeidsmarkt/betaald werk 
o Kind = “nog-niet” >< volwassene  
o Verklaring van Genève (1924) – Verklaring voor de Rechten van het Kind (1959) 

 1924: kort na de eerste wereldoorlog  confrontatie met de gevolgen van WOI  
o Kenmerkend voor de kindertijd = ‘moratorium-status’ (Jürgen Zinnecker, 2000: 

“Bildungsmoratorium”): Jeugdmoratorium – Jeugdland 
 Er wordt een soort jeugdland opgericht waarin je volwassen wordt  
 Het kinderrechtenverhaal gaat zich positioneren tegenover dit jeugdland  

o Verwijst naar de historische en sociaal-culturele structurering en institutionalisering van 
de leefwereld van kinderen in de samenleving. 

o In westerse samenlevingen verbonden met de idee van ‘pedagogisering’: het in 
pedagogische termen gaan omkleden van de kindertijd 

o Oprichting van onderwijs, jeugdzorg, jeugdwerk, etc. (cf. institutionalisering) 
o Professionalisering van deze werkvelden (opleidingen voor kinderverzorgers, pedagogen, 

leerkrachten, sociaal werkers, etc.) 

Tijdlijn 1889: verbod op kinderarbeid – 1912: Wet op Kinderbescherming – 1914: Wet op de Leerplicht – 
1919: Nationaal Werk Kinderwelzijn – 1924: Verklaring van Genève – 1930: kinderbijslag  

 Systemen uitgedacht die richtinggevend en bepalend zijn voor kinderen  
 Heel het denken over kinderen wordt geïnstitutionaliseerd (leven van kinderen organiseren)  

 Na WOII:  
o Jaren ’60-’70: maatschappelijke contestatiebeweging  
o Focus op zelfbeschikkingsrechten  
o Kindbeeld van het “autonome kind”  

 Kinderen zijn medeburgers en kunnen zelf beslissingen nemen  
 Vertaalt zich in een andere manier om over kinderrechten te spreken 

 Nieuwe ideeën rond kinderrechten 

o Kinderbevrijdingsbeweging: The Bill of Rights for the Young (Farson, 1978)  dit idee 
kwam na WOII ook Vlaanderen binnen (zie vooral jeugdhulpverlening: stem aan kinderen) 

 The right to live elsewhere than with one’s parents 
 The right to environmental design scaled for people less than five feet tall  
 The right to the same moral standards that are applied to adults  

 Pleiten voor een gelijkschakeling tussen kinderen en volwassenen  
vertaalt zich in kinderrechten  

 Aan kinderen ook de rechten geven die we toepassen op volwassenen  
 The right to self-directed education 

  



28 
 

 The right to freedom from physical punishment  

 Pleiten voor een geweldloze manier van opvoeden en een andere manier 
om met straffen om te gaan  

 The right to sexual liberation  

 In Vlaanderen:  
o Erkenning rechtsbekwaamheid 
o Pleidooi voor verhoging van de handelingsbekwaamheid van minderjarigen 

 Kinderen zijn competent en moeten de ruimte hebben om zelf beslissingen te 
maken (bv. zelf kiezen of ze beginnen met jeugdhulp)  

o Verwerpen van moratorium-idee (cf pedagogisering): jeugdland = sociaal probleem 
 Als we zeggen dat kinderen niet zo anders zijn dan volwassenen, dan heeft het 

moratorium ook geen bestaansrecht meer  
 Kwam het sterkst tot uiting in de jeugdhulp: waarom hebben we zo’n apart 

systeem? Waarom laten we kinderen geen gebruik maken van het OCMW?  
 Het moratoriumdenken en dat kinderen anders zijn dan volwassenen kwam tot 

discussie te staan  dit leidde tot de oprichting van nieuwe organisaties  
o Alternatieve jeugdhulpverlening (oprichting JIAC   Kinderrechtswinkel) 
o ‘Uitgeleide aan de jeugdbescherming’ & ‘verdient de jeugdbescherming geen andere 

uitgeleide?’  (Verhellen, 1979) 

DE KINDERRECHTENBEWEGING  

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN SOCIALE CONTROLE NAAR EMANCIPATIE  

 18de-19de eeuw: sociale kwestie 
o Groeiende ongerustheid over situatie van arbeidersbevolking 
o Bedreiging morele ontwikkeling en vooruitgang samenleving 
o Besef dat maatregelen nodig zijn 

 Om antwoord te bieden aan precaire levensomstandigheden arbeidersgezinnen 
 Om de sociale orde te beschermen 

o Specifieke aandacht voor kinderen 
 Link armoede en (jeugd)criminaliteit 

o Doel sociale interventies tav kinderen en jongeren: sociale controle.   
o Bv. heropvoedingsmaatregelen in de jeugdzorg of programma’s van sociale hygiëne  

ze dienen tot sociale cohesie of reintegratie in de samenleving  
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o ‘sociale controle-logica’: ‘sociale tekortkomingen’ = de onaangepastheid van 
minderjarigen en hun gezin aan de burgerlijke waarden en normen in onze samenleving  

o Beschavingsoffensief: ‘classe dangereuse’ 
o Rol sociale professionals = beschaving bijbrengen, bv. via de eerste kinderwetten 

 Wet op het Verbod op Kinderarbeid (1889) 
 Wet op de Kinderbescherming (1912) 
 Wet op de Leerplicht (1914) 

 Na WOII: 
o Van verticale naar horizontale opvoedingsrelaties: focus op onderhandeling (cf. van 

bevelshuishouding naar onderhandleignshuishouding) 
o Doel sociale interventies: emancipatie = kritische analyse van machtsrelaties die bletten 

dat minderjarigen tot hun recht komen en deze machtsrelaties ombuigen in een groter 
respect voor de menselijke waardigheid. 

o Naast individuele ook structurele focus: hoe maatschappelijke structuren aanpassen 
zodat minderjarigen toch kunnen deelnemen? 

o Vb.: eigen kracht, herstelgericht werken, ervaringsdeskundigen in de hulpverlening, 
zelforganisaties bij armoedebestrijding 

Actuele discussie: Sociale controle en emancipatie zijn 2 kenmerken die het jeugddomein kleuren 

Sociaal werk begeeft zich op spanningsveld tussen beiden = dubbelkarakter in het jeugddomein  
sociaal werk is tegelijk controlerend en emanciperend 

 

VAN PRIVAAT NAAR PUBLIEK  

 18de-19de eeuw: 
o Ontstaan jeugddomein vanuit caritas en filantropie = private actoren 

 Niet de overheid of de publieke instantie die de zorg van kinderen op zich neemt  
 Liefdadigheid  

o Kenmerken = gunstkarakter 

 Na WOII: 
o Ontwikkeling verzorgingsstaat: overheid verantwoordelijk voor de uitbouw van sociaal 

beleid  
 De zorg voor kinderen of de opvoeding is geen private aangelegenheid, maar ook 

een publieke  de overheid moet hier verantwoordelijkheid voor nemen  

 Jeugdzorg, jeugdbeleid, …  
o Kenmerken: sociale gelijkheid en rechtvaardigheid 
o Vb. Hervorming kinderbescherming  jeugdbescherming: van ‘delinquentie’ en ‘pre-

delinquentie’ naar ‘kind in gevaar’ 
o Van kinderrechten wordt gezegd dat er ook een taak is van de overheid  

 Kinderrechtenverdrag: appél op de overheid (bv. “het is de verantwoordelijkheid 
van de overheid om onderwijs te voorzien”)  

 Uitgebouwd systeem waar kinderen en gezinnen beroep op kunnen doen  
o Veel aandacht voor voorzieningen en organisaties voor kinderen en jongeren 
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 Actuele discussie: Gunstkarakter verdwenen?  
o Stijgend aantal kinderen leeft in armoede en zijn afhankelijk van gunstmaatregelen 
o Systeem gesubsidieerde vrijheid 
o Het onderscheid tussen privaat en publiek is niet zo radicaal  

 Bv. de oude praktijken van de voedselbedeling zijn nog niet weg, ook al zijn er 

kinderrechten waarbij de overheid de taak heeft om deze te implementeren  het 
oude denken (van bescherming, vanuit private initiatieven) is er nog steeds  

 Deze twee gaan zich met elkaar vermengen: gaan acties opzetten in elkaars 
vaarwater  

 Bv. Kinderarmoedefonds: ‘spaarpot’ waarbij de overheid een oproep deed aan de 

samenleving (in het bijzonder aan bedrijven  het private) om geld te steken in 
de spaarpot zodat de overheid een beleid kan vormen tegen kinderarmoede  

 Private en publieke logica’s die door elkaar gaan spelen  

 Maar kinderrechten is toch in eerste instantie de taak van de overheid?  
o Geen zwart-wit verhaal  

 

VAN SELECTIVITEIT NAAR UNIVERSALITEIT  

 18de-19de eeuw: 
o Sociaal werk gericht op groep van stedelijke arbeidersklasse: onaangepast aan de 

dominante waarden en normen van de samenleving 
o Sociaal werk vanuit selectieve, categoriale maatregelen, bv. onaangepaste ouders, 

asociale jongeren, etc.  

 Na WOII: 
o Vanuit kinderrechtenbenadering: sociale ondersteuning als recht voor eenieder  
o Sociaal werk als basisvoorziening, naast onderwijs, arbeid, sociale zekerheid, etc. 
o Structurele positie sociaal werk gericht op individueel welzijn en maatschappelijke 

omstandigheden 
o Autonome positie sociaal werk in de welvaartsstaat 

 Actuele discussie: 
o Universele maatregelen vatbaar voor Mattheus-effecten 

 Meer in lijn met kinderrechterlijk kader  
 Maar er zullen ook bepaalde gezinnen kunnen deelnemen aan de voorzieningen 

en anderen niet  drempel  
 Je moet universeel zijn, maar binnen dit systeem kan je ook selectief zijn  

o Selectieve maatregelen stigmatiserend en weinig kwaliteitsvol: ‘services for the poor are 
poor services’ 

 Extra maatregelen voor gezinnen die het moeilijk hebben (bepaalde groepen) 
 Bv. extra kindergeld aan gezinnen in armoede 

o Antwoord in proportioneel of progressief universalisme 
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DE SHIFT VAN ‘GUNST’ NAAR ‘RECHT’ IN HET JEUGDDOMEIN  

 

   

   

   

 

 

 Shift van gunst naar recht: nieuwe configuratie/architectuur/grammatica voor het jeugddomein  

  achtergrond voor het ontstaan van het Kinderrechtenverdrag 

Maar… 

 DNA van het jeugddomein wijzigde, maar niet radicaal 

 Met de introductie van kinderrechten in het jeugddomein verdween het gunstparadigma niet 

 Verstrengeling van ‘oude’ en ‘nieuwe’ opvattingen over de rol van het sociaal werk die een 
hybride vorm van het jeugddomein genereert  

 ‘Bastaardvorm’ als kruising van het gunstdenken en het rechtendenken  
 Hoe gaat sociaal werk om met dit dubbelkarakter? 

 

2. HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND 

 Adoptie 1989 (ratificatie België: 1991) 
o Internationaal verdrag van de Rechten van het Kind (VN) 

 Elk land dat zich wil binden aan dat verdrag moet het verdrag ratificeren 
o 193 verdragspartijen hebben het verdrag geratificeerd 

 Welk land niet? Verenigde staten  

 Praktijk waarbij ze kinderen toelaten in het leger 
 Geen uitgebouwd systeem van de sociale zekerheid  

 Houdt weinig rekening met internationale verdragen  
 Deze landen zijn dus gebonden om dit verdrag in hun beleid te implementeren  
 Het verdrag is juridisch bindend  

o Al de landen hebben samengewerkt om tot dit verdrag te komen: geen gemakkelijke 
samenwerking omdat het over veel verschillende culturele contexten gaat (andere 
waarden en normen en ideeën over opvoeding en onderwijs) 

o Het verdrag gaat over elk domein van het kindzijn  

 Structuur: 
o Preambule (niet-bindend) 
o 54 artikelen: 

 Art 1-41: gewaarborgde rechten 
 Art 42-45: toezichtsmechanisme (technische zaken) 
 Art 46-54: inwerkingtreding 
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 4 basisbeginselen: elk recht kan je op een of andere manier koppelen aan de structuur van 1 van 
deze vier basisbeginselen  

o Non-discriminatie (art. 2 VRK) = iedereen moet op dezelfde manier behandeld worden  
o Belang van het kind (art. 3(1) VRK) = leidraad om beslissingen te nemen over kinderen  

 Erfenis van het oude denken over kinderen (beschermingsdenken) 
o Recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6 VRK)  
o Recht op participatie (art. 12 VRK) = recht op vrijemeningsuiting  

 Het woord participatie komt niet voor in het kinderrechtenverdrag 

 Interessant omdat het toont hoe we met zo’n tekst omgaan: je hebt een 
tekst, maar langs de andere kant heb je wat we met de tekst doen  we 
geven vorm aan de tekst en vormen hier een discours over  

 3P-indeling:  
o Protectie 
o Provisie = voorzieningen of organisaties (scholen, ziekenhuizen, …) 
o Participatie = wijzen op het belang van het horen van de stem van kinderen, maar het 

wordt nooit als ‘participatie’ omschrijven in het verdrag  

 Comprehensiviteit = het ene recht kan je niet denken/realiseren zonder het in verbinding te 
brengen met andere rechten  

o Bv. wat ben je met recht op vrijemeningsuiting als er geen structuur is waarbij je deze 
mening kan vormen?  

 Aanvullende protocollen: 
o Inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en –pornografie (2000) 
o Inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten (2000) 

 Monitoring in België/Vlaanderen: 
o Coördinerend minister kinderrechten 
o Jaarverslagen jeugdbeleid en kinderrechten 
o Vlaams Actieplan Kinderrechten 
o Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid 
o Kind- en jongereneffectrapportage 
o Staat van de jeugd 
o Kinderrechtencommissariaat 
o Kinderrechtencoalitie 
o Reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid 
o Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

 Implementatie in België/Vlaanderen: 
o Regelgeving: art. 22 bis Grondwet 

Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele 
integriteit. Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het 
aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd 
en zijn onderscheidingsvermogen. Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die 
zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke 
beslissing die het kind aangaat. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel 
waarborgen deze rechten van het kind.  

 Beide kindbeelden (kwetsbare kind & autonome kind) vervat in IVRK 

  3 P’s, maar dominante focus op participatie 
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Vb. (1): decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de IJH 

“Onverminderd de procedureregels voor het verlenen van gerechtelijke jeugdhulp, heeft de minderjarige 
recht op participatie bij de totstandkoming en de uitvoering van de jeugdhulp die hem wordt verleend.  

De minderjarige heeft het recht zijn mening vrij te uiten in elke aangelegenheid of procedure betreffende 
de jeugdhulp die hem betreft. Aan de mening van de minderjarige wordt in de mate van het mogelijke 
passend gevolg gegeven, in overeenstemming met de leeftijd en de maturiteit van de minderjarige. Als 
aan de mening van de minderjarige geen passend gevolg wordt gegeven, wordt dat afdoende 
gemotiveerd. Op verzoek van de minderjarige wordt die motivering aan zijn dossier toegevoegd.”  

 

Vb (2): decreet betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad  

“§ 1. In elke secundaire school wordt een leerlingenraad opgericht. Een inrichtende macht is niet 
gehouden tot de oprichting van een leerlingenraad: 

1° wanneer het schoolreglement de betrokkenheid van leerlingen bij het schoolbeleid op andere wijzen 
verzekert, en 

2° op voorwaarde dat niet om de oprichting van een leerlingenraad wordt verzocht door ten minste tien 
procent van de leerlingen, voor zover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft.  

De in het tweede lid, 1°, bedoelde alternatieve participatievormen worden voor de toepassing van dit 
decreet niet als leerlingenraden beschouwd. 

§ 2. In elke lagere school kan een leerlingenraad opgericht worden. De oprichting is verplicht wanneer ten 
minste tien procent van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vragen, voorzover 
dit percentage ten minste drie leerlingen betreft.” (artikel 42) 

 

Vb (3): decreet betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad  

“In het secundair onderwijs worden de leden van de leerlingenraad verkozen door en onder de leerlingen. 
Iedere leerling kan zich verkiesbaar stellen en is stemgerechtigd. De stemming is geheim en verplicht. Het 
schoolreglement bepaalt hoe een leerlingenraad in het lager onderwijs desgevallend wordt 
samengesteld.” (artikel 43) 

“Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor de meningen geuit in de uitoefening van 
hun mandaat geen tuchtsancties oplopen.” (artikel 44) 

 

KINDERRECHTEN IN DE LOKALE CONTEXT: 

“A child-friendly city (CFC) is a city, town, community or any system of local governance committed to 
improving the lives of children within their jurisdiction by realizing their rights as articulated in the UN 
Convention on the Rights of the Child.  

In practice, it is a city, town or community in which the voices, needs, priorities and rights of children are 
an integral part of public policies, programmes and decisions. 
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While the primary responsibility for ensuring that children’s rights are realised lies with governments, other 
stakeholders such as civil society organizations, the private sector, academia and the media, as well as 
children themselves, also have an important role to play in building child-friendly cities.” (UNICEF, 2004) 

Vanaf Jaren 90: Vlaamse beweging voor kindvriendelijke steden en gemeenten: 

 Vlaams netwerk kindvriendelijke steden en gemeenten  

 2009: vertaling UNICEF Innocenti Research Centre toolkit over kindvriendelijke steden en 
gemeenten + pilootproject 

 2013:  
o Visietekst Kinderen en jogneren als medeburgers in een leefbare en duurzame stad (De 

Visscher & Reynaert, 2013) 
o Integratie van focus op kinderen en jogneren in de stadmonitor 

 2014: label kindvriendelijke steden en gemeenten (2014-2016-2018) 
   

2018: update expertise kindvriendelijke steden en gemeenten  AP hogeschool en HOGENT 

 

ACHTERGROND 

Multimethod onderzoeksdesign: 

1. 5 open ronde tafels met stakeholders in het brede werkveld van het lokaal jeugdbeleid (n=40) 
2. 2 focus groepen met stakeholders van steden en gemeenten, aangevuld met experten.  
3. 2 focus groepen met de jury van het label kindvriendelijke steden en gemeenten.  
4. Diamond ranking met kinderen en jongeren (8-9j en 13-14j) 
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3. KINDERRECHTEN EN SOCIALE PEDAGOGIEK: DISCUSSIES 

DISCUSSIE 1: HET AUTONOME KIND = MYTHE  

 Uitgangspunt = rationele mensbeeld: mensen, ook kinderen, maken rationele overwegingen en 
baseren hun keuzes, handelen, gedrag op deze rationele afwegingen 

 >< mensen, ook kinderen, handelen vaak irrationeel: 
o Feitelijk handelen van mensen, ook kinderen, wordt aangestuurd door diversiteit aan 

motieven 
o “We zijn allemaal kinderen” (Mortier, 2002) 
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DISCUSSIE 2: AUTONOMIE ALS NIEUWE NORM IN DE OPVOEDING  

Vb.: onderhandelingshuishouding 

 Autonome kindbeeld veralgemeend voor alle minderjarigen  
o >< grote diversiteit onder minderjarigen: andere breuklijnen die mogelijks van groter 

belang zijn: 
 Sociaal-economisch 
 Culturele achtergrond 
 Gender 
 … 

o >< grote diversiteit aan opvoedingscontexten waarin norm moet worden gerealiseerd 

 Autonome kindbeeld als nieuwe norm in de samenleving  ‘meetlat’ 

 Gelijkheidsparadox: toepassen van gelijke norm in ongelijke omstandigheden  creëert meer 
ongelijkheid 

 

DISCUSSIE 3: AUTONOMIE ALS INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID  

 Verschuiving van verantwoordelijkheid van gemeenschap (overheid) naar kinderen en jongeren 
zelf (en hun ouders) 

 Van kinderen wordt verwacht dat ze eigen noden, verwachtingen, behoeften, belangen, … 
kennen en hier op adequate manier op inspelen en afstemmen op de verwachtingen van de 
samenleving 

 Welke zijn de verwachtingen van de samenleving?  ‘goed burgerschap’ 

 Van individuele aansprakelijkheid naar individuele responsabilisering: kinderen zijn niet enkel 
individueel verantwoordelijk, ze kunnen ook op deze individuele verantwoordelijkheid worden 
aangesproken en desnoods worden gestraft 

 4P’s: protectie, provisie, participatie + punishment? 
 

DISCUSSIE 4: JURIDISERING VAN PEDAGOGISCHE KWESTIES  

 Lawaaioverlast veroorzaakt door spelende kinderen  

 Discussie in individuele en tegengestelde rechtsaanspraken: recht van kinderen op spel vs. recht 
van bewoners op privacy/rust 

 Beoordeling door ‘externe derde’  winnaars en verliezers 

 Recht op spel en recht op privacy zijn collectieve rechten: slechts te realiseren in het samenleven, 
in de collectiviteit 

 Dichotomisering van relaties: belangen van kinderen versus belangen van ouders en andere 
opvoeders 

 Afwegen van (tegengestelde) individuele belangen ten aanzien van elkaar verhoogt het 
conflictgehalte van sociale relaties 

 Rechten als eindpunt van dialoog ipv startpunt van dialoog 

 ‘rights talk’ = het zoeken naar oplossingen voor sociale problemen in juridische termen  
 Reducerende kijk op vaak complexe sociale problemen 

 Individualisering van sociale relaties 

 Recht als correctie op ongelijke machtsrelaties?  
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DISCUSSIE 5: RECHTEN VAN KINDEREN VS. RECHTEN VAN OUDERS  

 Shift in de ouder-kind relatie: van “parens patriae” naar erkenning 
van de handelingsbekwaamheid van kinderen  van 
‘bevelshuishouding’ naar ‘onderhandelingshuishouding’ 

 Dichotomie rechten van kinderen vs. rechten van ouders 

 Oplossing voor dit conflict in de “aard” van rechten: ouderlijke 
rechten zijn “functionele” rechten 

 IVRK: “de zich ontwikkelende vermogens van het kind” (cf. “evolving 
capacities of the child”) 

 Juridisch compromis tussen rechten van kinderen en rechten van 
ouders 

 

DISCUSSIE 6: KINDERRECHTEN EN HET JEUGDMORATORIUM  

 Actuele discussie: Verschillende opvattingen over de jeugdperiode lopen door elkaar en blijven 
naast elkaar bestaan 

 Michael-Sebastian Honig (2008): 

“(…) prepatory arenas that implement a principle of integration by means of separation.” 

 Antagonistische beweging: 
o Erosie van het jeugdland 

 Kinderen verwerven meer en meer formele burgerschapsstatus  
 Voornamelijk in commerciële en culturele sfeer  

o Versterking van jeugdland 
 Geen radicale gelijkschakeling van kinderen en volwassenen  
 Wel erkenning van eigenheid van kind-zijn, maar tegelijk toebedelen van 

‘volwassen’ machtinstrumenten aan kinderen, bvb formele rechten  

 

4. SLOT  

KINDERRECHTEN EN SOCIALE PEDAGOGIEK  

 De realisatie van kinderrechten is verbonden met processen die zich afspelen in de ruimere 
maatschappelijke context 

o Kwesties van rechten en rechtvaardigheid binnen het jeugdmoratotium: 
 Ongelijkheid onder kinderen 
 Apartstelling heeft verschillende impact op kinderen, gebaseerd op gender, 

sociaal-economische status, culturele achtergrond, etc.  
 Pedagogische praktijken opereren op een erg selectieve manier t.a.v. kinderen 

(Mattheus-effect). 
o Kwesties van rechten en rechtvaardigheid buiten het jeugdmoratorium: 

 Kwesties van intergenerationele solidariteit 
 Belang van verbinden van kinderrechten met mensenrechten 
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LES 4 - BUURTSPORT IN VLAANDEREN 
EEN OPSTAP NAAR MEER SOCIALE COHESIE? 

De centrale vraag van sociaal werk is de vraag naar centrale integratie. Vanaf het begin krijgen sociale of 
pedagogische praktijken de rol of de opdracht om ervoor te zorgen de samenleving samen te houden. Dit 
is ook de vraag die de dag van vandaag speelt. Er zijn meerdere auteurs die aangeven dat de sociale 
cohesie in de samenleving deels uiteen dreigt te vallen door de toenemende individualisering en 
superdiversiteit. Er wordt dan vaak naar pedagogen of sociaal werkers gekeken om ervoor te zorgen dat 
de sociale cohesie toch bewaard of versterkt wordt. Dan is het interessant om vanuit sociaalpedagogisch 
perspectief te gaan kijken naar hoe we deze opdracht vorm kunnen geven en hoe mensen hun rol in deze 
opdracht opnemen? Wat betekent dit voor de rol van jongeren in onze samenleving?  

In deze les wordt buurtsport bekeken als een exemplarische case. We worden op twee manieren 
meegenomen in het verhaal:  

1. Inzicht geven in het werkveld: wat is buurtsport? Het is een soort jeugdwelzijnswerkpraktijk.  
2. Een koppeling maken met voorafgaande theoretische lessen.  

 

INHOUD 

1. Context (van beleid, praktijk en onderzoek) 
2. Buurtsporten en sociale cohesie 

a. Hoe zijn deze gelinkt aan elkaar? Hoe zijn ze in verhouding? 
3. Conceptualisering sociale cohesie  

a. Hoe geven praktijkwerkers hier vorm aan? Hoe vullen zij deze sociale cohesie in?  
4. Een structurele rol  
5. Uitdagingen voor praktijk, beleid en onderzoek  

 

CONTEXT  

CATCH-ONDERZOEKSPROJECT  

 Community sport for At-risk youth: innovative strategies for promoting personal development, 
health and social CoHesion 

o Onderzoek maakt deel uit van een veel ruimer onderzoeksproject “Catch”: buurtsport voor 
jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het gaat over innovatieve strategieën 
om in te zetten op gezondheid en sociale cohesie 

 Interuniversitair Onderzoeksproject (Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel – Vlaams 
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw) gefinancierd door VLAIO 

o Verschillende universiteiten zitten samen rond de tafel bij het onderzoeksproject: ieder 
universiteit heeft een eigen expertise en eigen thema’s waarmee ze bezig zijn 
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 Focus op kennisontwikkeling en maatschappelijke valorisatie 
o Het is belangrijk dat zij mee aansluiten, aangezien het onderzoeksproject niet enkel 

gericht is op kennisontwikkeling, maar het zet zich ook expliciet in op maatschappelijke 
valorisatie = de kennis die we ontwikkelen trachten we terug te geven aan de praktijk. Er 
worden tools ontwikkeld om zo de mensen samen te brengen in lerende netwerken: zo 
wordt de kennis gebruikt om de praktijk te faciliteren en te ondersteunen.  

 ‘Wat zijn werkende mechanismen en faciliterende voorwaarden binnen buurtsportpraktijken die 
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en sociale cohesie van jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie?’ 

o Dit is de centrale vraag van het onderzoeksproject  
o Deze vraag is gegroeid vanuit de observatie: als je kijkt naar de literatuur en het 

onderzoek dat gevoerd is binnen de buurtsportcontext zie je dat heel veel onderzoek 
focust op de input en output van zo’n praktijken. Men gaat kijken naar de financiële 
output, het menselijk kapitaal, de investering en wat de effecten daarvan zijn.  

 Maar eigenlijk weten we niet veel over hoe deze effecten tot stand gekomen zijn: 
wat zijn de processen die zich afspelen binnen zo’n buurtsportpraktijk?  

 Dit wordt de ‘black box’ genoemd: je weet dat er iets ingaat en iets uitkomt, maar 
je weet niet wat er binnenin gebeurt 

 Daarom wordt er in de buurtsport niet gefocust op wat er werkt, maar waarom het 
werkt, hoe het werkt, voor wie het werkt en onder welke omstandigheden het 
werkt. Hierdoor trachten ze de praktijk en de beleving van de actoren 
(praktijkwerkers en deelnemers) die bij deze praktijk betrokken zijn te begrijpen  

 

BUURTSPORT  

AANLEIDING BUURTSPORT 

Wat is buurtsport eigenlijk? Het is op een laagdrempelige manier meedoen aan sport in de buurt. Het 
aanbod van sport en spel wordt aangepast aan de jongeren in de buurt. Het zijn vaak jongeren in 
kwetsbare leefsituaties. Maar wat was de aanleiding?  

 Er zijn heel wat jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities die niet de kans krijgen om te 
sporten binnen een traditioneel sportaanbod. Wanneer zij wel de kans krijgen, zijn zij vaak 
degene die uitvallen (= drop out). Deze non-participatie of uitval komt door heel wat verschillende 
factoren en we weten niet welke meer doorwegen dan andere. Het is multidimensionaal.  
 

 Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties komen niet toe aan participatie/vallen uit binnen 
het regulier sportaanbod op basis van:  

o Intrapersoonlijke factoren  
 Bv. leeftijd, gender, competenties, karakter, religie 
 Factoren die eigen zijn aan een persoon  

o Interpersoonlijke factoren  
 Bv. sociale druk, ouderlijke betrokkenheid, huishoudelijk inkomen 
 Factoren die beïnvloed worden door sociale relaties met anderen  
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o Institutionele/beleidsmatige factoren 
 Bv. inschrijvingsgeld, begeleidingsstijl, personeelsuren 
 Factoren die eigen zijn aan de manier waarop het aanbod georganiseerd wordt 

o De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat een bepaalde groep jongeren niet in 
aanraking komt met sport en uitvalt 

 Exclusie uit regulier sportaanbod als een ‘symptoom’ voor brede maatschappelijke kwetsbaarheid 
o De participatie is dus niet democratisch 

We zien dat de uitval van jongeren niet willekeurig is: het is altijd een bepaald profiel van jongeren. De 
exclusie uit het regulier sportaanbod wordt niet gezien als een element op zich, maar als een symptoom 
van een veel breder gegeven van maatschappelijke kwetsbaarheid. Er is heel wat discussie rond wat hier 
precies mee bedoeld wordt, maar de consensus in de literatuur is dat de maatschappelijke kwetsbaarheid 
uitgaat van een disconnectie tussen jongeren de maatschappelijk sociale instituties. Dit gaat niet 
enkel over het traditioneel sportaanbod, maar ook over onderwijs, gezinnen, sociaal werkpraktijken, … 
Het gaat dus over een soort accumulatie van negatieve ervaringen die deze jongeren opdoen. Dit zorgt 
ervoor dat ze zich niet meer verbonden voelen met de sociale voorzieningen.  

Maatschappelijke kwetsbaarheid gaat vaak samen met een lage SES, migratieachtergrond, beperking, …  

 

CONTEXT BUURTSPORT  

De beleidscontext is wel belangrijk om te begrijpen van waaruit de buurtsport gefinancierd wordt en hoe 
dit georganiseerd wordt op Vlaams niveau.  

De buurtsportpraktijken hebben een rijke historiek: ze zijn al vanaf de jaren ’70 actief in Vlaanderen, op 
dat moment onder een andere naam. In 2000 werd het bekend als buurtsport. 2008 was een belangrijk 
jaar, omdat er voordien nog geen sprake was van sport in het beleid of in decreten. In 2008 werd het 
sportbeleid opgedeeld in twee delen: 1. topsport en 2. sport voor het beleid: gericht om de gewone burger 
zoveel als mogelijk te laten participeren aan sport en voor een deel de selectieve participatie op te heffen. 
Vanaf dan ontstond er een financiële impuls in het ontstaan van buurtsport en het verder organiseren en 
uitbreiden van dat aanbod.  

 Inzet van buurtsport in kader van het Sport voor Allen-decreet (2008/2012) en participatiedecreet 
(2008) als antwoord op de selectieve participatie van jongeren en kinderen aan het regulier 
sportaanbod: 

o 20% lokale sportmiddelen naar ‘anders georganiseerd sportaanbod’ 
o Tussen formeel georganiseerde sport (bv. traditionele sportclub) en niet-

georganiseerde sport (bv. vrij spel) 
 Alles wat hiertussen ligt wordt gezien als georganiseerde sport 

o Beslissingskracht gemeentebestuur/stadsbestuur: financiering, erkenning, vormgeving, … 
 Uitgangspunt is het principe van subsidiariteit = men probeert vanuit het beleid de 

bevoegdheden toe te wijzen aan het beleidsniveau dat hiervoor het meest 
geschikt is, maar ook zo dicht mogelijk bij de burger staat  

 In dit geval waren dat de steden en gemeenten 
o Buurtsport als een ‘lappendeken’ 

 Er zijn iets meer dan 310 steden en gemeenten in Vlaanderen, waardoor het heel 
moeilijk is om op Vlaams niveau een overkoepelende buurtsport te organiseren: 
het is een lappendeken van verschillende organisaties 
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OMSCHRIJVING  

“Buurtsport is een methodiek van buurtgerichte initiatieven vanuit een breed sportbegrip. Het kan vorm 
krijgen via een sport- en beweegaanbod, toeleiding naar een aanbod of ondersteuningsinitiatieven. 
Buurtsport wordt gekenmerkt door de begrippen ongebonden, laagdrempelig, licht georganiseerd en 
vindplaatsgericht werken. Buurtsport is ingebed in het lokaal beleid en krijgt vorm via 
netwerksamenwerking.”  

Ondanks het feit dat buurtsport in Vlaanderen omschreven wordt als een lappendeken, zijn er toch 
pogingen ondernomen vanuit partners (ISB) om er een omschrijving op te plakken en een rode draad te 
leggen in de buurtsport.  

 

 

 

De 8 bouwstenen van 
buurtsport 

 

 

 

 

 

1. Buurtsport zit in het continuüm van georganiseerde sport tot sport en vrij spel. Dit is dus niet 
eenduidig. Het is een troef omdat het op die manier kan beantwoorden op de diverse noden van 
de jongeren in de buurt. Het kan nagaan in welke mate er nood is aan georganiseerde sport.  

a. Bv. competitiviteit wordt heel vaak geassocieerd met deze georganiseerdheid: er is veel 
gericht op voetbal en dit is natuurlijk iets anders dan een doos met blokken zetten in een 
buurt waar veel jongeren wonen  

2. Het gaat deels uit van het deelmaatschap: het is een combinatie van deelnemen en deelhebben 
a. Deelnemen is veel meer gericht op een formeel lidmaatschap zoals in een sportclub 
b. Bij buurtsport gaat het meer over de combinatie van deelnemen en deelhebben. Je sluit 

aan bij een aanbod, maar dit is geen formeel lidmaatschap: de jongeren stromen in 
wanneer zij daar nood aan hebben. Maar ze stromen ook uit wanneer zij willen. 

i. Het is meer gericht op een sociaal vrijwillig engagement. Men wil jongeren mede-
eigenaar maken van het aanbod en hen verantwoordelijkheid geven  

3. Ze zetten sterk in op outreach: ze zoeken de plaatsen op waar jongeren rondhangen en proberen 
zich te mengen om feeling te krijgen met deze jongeren en te achterhalen wat de noden zijn van 
deze jongeren en hoe ze hierop kunnen inspelen.  
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4. We focussen nu op jongeren, maar buurtsport is ook een aanbod voor volwassenen.  
a. Het gaat over maatschappelijke kwetsbaarheid en dit is een zeer breed begrip. Soms is 

dit zeer expliciet (bv. een persoon in een rolstoel), maar soms kan het ook impliciet zijn 
(bv. schoolachterstand, lage SES).  

b. Het eerste doel is natuurlijk om zich te richten op de non-participanten van het regulier 
sportaanbod.  

5. Sport is niet het doel op zich. Buurtsport wordt gebruikt als middel om sociale doelstellingen te 
bewerkstelligen: gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, integratie, …  

6. De buurtsportpraktijken zitten vaak op het snijpunt van drie sectoren: sport, jeugd en welzijn. In de 
samenwerkingsverbanden valt het op dat er telkens één van deze drie sectoren een trekkersrol 
opneemt en dat de andere twee kijken hoe ze kunnen ondersteunen. Het gaat wel altijd over een 
samenwerking tussen de drie.  

7. Het gaat over toekomstige pedagogen. Men gaat op zoek naar mensen die een pedagogische 
opleiding gehad hebben en sportief zijn om de buurtsport te trekken. Het kan ook gaan over 
mensen die een sporttechnische opleiding gehad zijn, maar die zeer sociaal geëngageerd zijn.  

8. Het lijkt meer een ambitie dan een effectieve bouwsteen. Er is nog veel werk aan de winkel. Maar 
er is wel al een gestegen aanbod voor mensen met een migratieachtergrond, o.a. door buurtsport. 

 

BUURTSPORT IN VLAANDEREN 

 

 

 

 

 

De valorisatiepartner heeft een benchmarkstudie opgezet met als doel om de grootte van buurtsport in 
kaart te brengen. Hoe dominant is de buurtsport de dag van vandaag? 

Onderaan: 21% van de steden en gemeenten die buurtsport organiseert (ondertussen is dit al 25%). De 
Vlaamse context wordt de pionier van de buurtsport genoemd: deze cijfers zijn veel hoger dan in andere 
Europese landen. We worden ook als pionier benoemd omdat het bij ons als zo’n lange geschiedenis 
heeft (sinds de jaren ’70). In andere landen komt de buurtsport nog maar een tiental jaar op.  

 

SOCIALE COHESIE  

BUURTSPORT EN SOCIALE COHESIE  

Dit zijn ook cijfers uit het benchmarkonderzoek in 2014. Hier heeft men de Vlaamse steden en gemeenten 
bevraagd over het inzetten op sociale doelstellingen. De bevraging werd gedaan op basis van drie 
opgestelde doelstellingen: 1. Persoonlijke en sociale ontwikkeling, 2. Gezondheid en 3. Sociale cohesie. 
Als je dit bekijkt zie je dat sociale cohesie telkens de bovenhand neemt (soms gelijk met gezondheid). 
90% van de steden en gemeenten geeft aan in te zetten op sociale cohesie. Dit lijkt fantastisch, maar er is 
helaas een keerzijde aan het verhaal (zie volgende).  
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EEN OMSTREDEN BEGRIP 

Sociale cohesie en een zeer onduidelijk en omstreden begrip. Het is bijna een buzz-woord dat 
samenhangt met sociale wenselijkheid. Maar wie kan er nu tegen sociale cohesie zijn?  

 Sociale cohesie een belangrijke hefboom ter bestrijding van brede sociale exclusie 

 Voor 90% van Vlaamse buurtsportpraktijken een centrale doestelling 
 Maar… op het moment dat je met praktijkwerkers in gesprek gaat… 

o Weinig concrete invulling: het blijft onduidelijk wat we daar nu mee bedoelen  
o Vraag naar definiëring, wetenschappelijke onderbouw: het helpen expliciteren wat die 

sociale cohesie nu precies is 
o Een omstreden concept: ‘concept of convenience’ (bv. veiligheids- en migratiediscours): 

letterlijk wil dit zeggen dat het ‘gemakshalve’ wordt ingezet 

 

 

 De sociale cohesie is een soort sociaal wenselijk begrip dat wordt ingezet om het in een verborgen 
agenda te steken, namelijk in het migratiediscours. Het wordt te pas en te onpas gebruikt om bepaalde 
thema’s aan te halen.  

 

ONDERZOEK 1 

De praktijkwerkers wisten zelf niet goed wat sociale cohesie nu net inhield. Ze vinden het wel belangrijk, 
maar het begrip is voor velen onduidelijk. Dus onderzoekers gaan hier zelf een theoretische invulling aan 
geven. Het onderzoek wou nagaan hoe de praktijkwerkers deze sociale cohesie concreet maken. Brengt 
dit verandering teweeg in de buurt of in de maatschappij op vlak van sociale cohesie? 

ONDERZOEKSVRAAG FASE 1 

 Hoe geven buurtsportwerkers in Vlaanderen invulling aan sociale cohesie?  

 Hoe ervaren ze de bijdrage van buurtsport aan sociale cohesie? 

 

“Buurten en wijken ondersteunen het lokale leven en kunnen een motor zijn van sociale cohesie, 
zeker voor Brusselaars van vreemde origine.” 
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METHODOLOGIE FASE 1 

 3 cases in Vlaanderen (Buurtsport Ronse, Buurtsport Brugge, Buurtsport Kortrijk) 
 Interviews met aanbieders, lokale partners en sleutelfiguren (n=34) 

 Focusgroep interviews (n=3) 

 

WHAT’S IN A NAME 

Dit is een eerste exploratie van de interviews. Het brengt ons tot een lijst van dingen die de 
praktijkwerkers verteld hebben rond sociale cohesie.  

 Aanpassingsvermogen van het individu verhogen (culturele assimilatie) 

 Ontmoeting tussen deelnemers faciliteren 

 Preventie van delinquent gedrag  

 Responsabilisering van jongeren  
 Emanciperen van jongeren  

 Jongeren een zinvolle dagbesteding geven  

 Toegankelijkheid van het aanbod verhogen  

 Sociale controle  

 ‘Hangen’ in de buurt vermijden  
 Ouders opvoedingsvaardigheden aanleren 

 Jongeren eigenaarschap bijbrengen 

 Ambitie en motivatie aanwakkeren 

 … 

Opvallend: er staat niets over de 8ste bouwsteen, maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

EEN INDIVIDUELE REFLEX 

We verwijzen naar de individuele reflex omdat er heel sterk gefocust wordt op responsabilisering. 
Hieronder worden enkele effecten van de individuele reflex opgesomd:  

1. Vermarkting van de buurtsportsector 
2. Spanning sociale cohesie – sociale controle 
3. Prepressie (preventie + repressie)  
4. Het regulier circuit als een ideaal 

1. VERMARKING VAN DE BUURTSPORTSECTOR  

Vermarkting gaat over het alsmaar belangrijker worden van de economische component binnen de 
buurtsport. Dit gaat soms ten koste van de kwaliteit van het aanbod: kwantiteit wordt belangrijker dan 
kwaliteit. Dit wordt geïllustreerd in onderstaand citaat:  

 

 

“Over de laatste jaren heen ondervinden wij een vermarkting, ook in het jeugdwerk, waar je met een 
tender moet werken. Dat wil dan zeggen dat er een oproep uitgeschreven wordt en dat elke 
organisatie daarop moet indienen. Heel dikwijls is één van de meest doorslaggevende factoren wie er 
dat dan het goedkoopst kan doen, soms gaat het voor 60% over de prijs en 40% over de inhoud.”  
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Welk effect heeft deze vermarkting van de buurtsportwerking?  

 Standaardisering van gewenste resultaten over de verschillende praktijken heen: ze zijn heel 
verschillend, maar er worden toch indicatoren opgelegd die ze moeten behalen.  

o Dehumanisering van participanten 
 Wanneer beleidsmakers geld investeren in een praktijk, verwachten zij dat elke 

participant dezelfde resultaten kan behalen, ongeacht de leefsituatie, noden, 
behoeften of complexiteit van de gezinssituatie.  

o Outputfinanciering  
 De praktijk kan niet doen wat ze willen met het geld dat ze krijgen. Ze moeten 

een aanbod uitbouwen dat zij waardevol vinden. Het is een financiering op basis 
van de output die een praktijk levert. Ze moeten kunnen aantonen welk effect ze 
bekomen met hun werking.  

o Instrumenteel behalen van numerieke resultaten (bv. bereik, doorstroom) 
 Hoeveel participanten worden er bereikt? Hoeveel participanten zijn er 

doorgestroomd vanuit het buurtsportaanbod naar het reguliere aanbod? Hoeveel 
jongeren hebben de lessenreeks voltooid?  

 Het gaat dus over zaken die meetbaar zijn, maar die misschien niet zoveel 
zeggen over de kwaliteit van het aanbod.  

o Staat in spanning t.o.v. ‘werken op maat’ 

2. SPANNING SOCIALE COHESIE – SOCIALE CONTROLE  

 

 

 

 

 

Het eerste citaat grijpt terug op het instrumenteel meespelen in vragen en verwachtingen van het beleid. 
Ze trachten mee te spelen door sterk te verwijzen naar het sociaal controlerend werken in hun missie en 
visie (bv. weerhouden van vandalisme). Tegelijkertijd zie je een grote weerstand van de praktijken zelf. 
Buurtsport vertrekt vanuit een verhaal waarin ze de handelingsmogelijkheden van jongeren proberen te 
vergroten. Maar in functie van de sociale controle, beperken ze deze mogelijkheden net.  

 Het is geen of-of-verhaal: sociale cohesie is niet enkel goed en sociale control is niet enkel slecht. 
Maar het is een en-en-verhaal. Sociale controle is in bepaalde gevallen wel bruikbaar, 
bijvoorbeeld in het emanciperen van jongeren: hen de juiste weg tonen. Maar de vraag die vooraf 
gesteld moet worden is: draagt deze sociale controle bij tot de sociale rechtvaardigheid?  

o Als je dan kijkt naar hoe de sociale controle wordt ingezet binnen buurtsport, dan zie je 
dat het niet veel bijdraagt tot het welzijn van de jongeren zelf.  

 

 

“Als ik een beleidsmaker zou moeten overtuigen van de effectiviteit van buurtsport, dan zou ik 
benadrukken dat we kwetsbare jongeren van de straat houden, dat we ze weghouden van criminele 
activiteiten, van vandalisme. We doen die dingen wel, hoewel ze niet de kern van onze praktijk 
uitmaken.” 

“Buurtsport is geen buffer tegen overlast. We zijn geen politieagenten, wij proberen met de jongeren te 
werken, niet tegen de jongeren.” 
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3. REPRESSIE  

 Jongeren als subject van probleemconstructies 
o Ze worden gezien als een groep waar we moeten ingrijpen, waar we een deel sociale 

controle moeten inzetten.  
o Enerzijds worden jongeren vaak gezien als een bedreiging en we moeten ze op het 

rechte pad zetten. Ze zijn niet instaat om zelf beslissingen te nemen. Anderzijds worden 
ze ook gezien als toekomstige werkkrachten, als subjecten waarin we moeten investeren 
om er later rendement uit te halen.  

 Potentieel-dreiging discours  
o Net omdat jongeren als potentieel worden gezien, heerst er een idee van ‘hoe vroeger we 

ingrijpen, hoe beter’. Op die manier wordt er controle uitgeoefend.  

 Preventie + repressie 
o Het gaat dus over preventie. Het zich richten op steeds jongere groepen jongeren gaat 

vaak samen met het sociaal controlerende, met de repressie en met het inperken van de 
handelingsmogelijkheden. De mogelijkheden van de jongeren worden zo beperkt 
gehouden dat ze niet anders kunnen dan de juiste weg inslaan.  

 

 

 

 

 

4. HET REGULIERE CIRCUIT ALS EEN NA TE STREVEN IDEAAL  

 Het reguliere circuit wordt als kwaliteitsmeter gezien voor de buurtsport  
 Verantwoordelijkheid’ als een hefboom 

o Beleidsmakers en praktijkwerkers gaan er van uit dat ze moeten inzetten op deze 
verantwoordelijkheid als hefboom om te participeren in het reguliere aanbod 

o Het ding waar je aan moet werken als je jongeren op het juiste pad wilt zetten 

 

 

 

 Buurtsport als een ‘doorgeefluik’ naar reguliere sport (bv. projectoproep bruggen tussen sport 
en/of jeugdwerk en kinderen in armoede) 

o Projectoproepen: kijken naar het type projecten die goed gekeurd zijn  90% zijn 
projecten die een voorstel uitschrijven dat gericht is op doorstroom (bv. aanwerving van 
doorstroommakelaar) 

 Dit is een bizarre redenering: de redenering van buurtsport is net dat jongeren 
daar terecht kunnen, omdat ze niet in het reguliere circuit terecht kunnen, dus 
waarom dan de doorstroom proberen bevorderen? 

 

”Adolescenten hebben reeds een eigen willetje. Maar bij jonge kinderen kunnen we nog preventief 
werken en ervoor zorgen dat ze niet in een slechtere situatie terechtkomen dan diegene die hun gedrag 
nu reeds verondersteld.” 

“Forestalling the potential escalation of bad behaviour on both the individual and community level” 
(Crawford, 2009, p. 3). 

“Vaak bereiken we jongeren die niet werken, nergens aangeworven zijn, die thuis zitten, voor allerhande 
redenen en die we een rol trachten te geven. Bij voorkeur is dat een rol waarbij ze steeds meer 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen.” 
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 Buurtsport als een ‘doorgeefluik’ naar de arbeidsmarkt (bv. lokale diensteneconomie) 
o Sport wordt vaak gezien als een transfereerbare context = er is een ongelofelijk geloof 

vanuit de literatuur en de praktijk dat als je jongeren competenties en vaardigheden 
aanleert in een sportcontext, dat ze die dan ook automatisch kunnen meenemen naar 
andere contexten (zoals een arbeidscontext) 

 Employability projecten binnen de context van buurtsport 

 Startend vanuit vrijwillig engagement en meer verantwoordelijkheid geven 

 Arbeid is hier zeer belangrijk: jongeren een contract aanbieden en 
vermarkting  economie wordt steeds belangrijker 

 

INDIVIDUEEL-STRUCTURELE SPANNING  

 Dubbele positie sociale praktijken 
o Driessens en Geldof: sociale of pedagogische prakijken worstelen met deze dubbele 

positie: inzetten op individuele verandering vs. inzetten op structurele verandering 

 

 

 

 Dominantie individuele benaderingen onderdrukken structurele benaderingen  
o Wat is er mis met het inzetten op het individu?  

 De dominantie van de individuele benaderingen zorgen ervoor dat de structurele 
benaderingen onderdrukt worden  

 Individueel schuldmodel is zeer sterk aanwezig  
 We leven in een evolutie van een welvaartstaat waarin de compenseerde voor de 

verliezen, naar een postwelvaartstaat waarin er geen rechten zijn zonder plichten 
= de sociale investeringsstaat: er moet output terug zijn  

 Zorgt ervoor dat er veel meer focus komt te liggen op sociaal kapitaal dan 
op sociale cohesie 

 Sociale cohesie komt onder druk te staan 
o Sociale investeringsstaat 
o Focus op sociaal kapitaal (Bourdieu, 1968; Putnam, 1993) 

 Bourdieu: het gaat over de combinatie tussen sociaal kapitaal, economisch 
kapitaal en cultureel kapitaal  

o Sociale ongelijkheid als een individueel tekort 
 Om de sociale ongelijkheid op te lossen moeten we inzetten op het verwerven 

van individueel kapitaal  
o Collectieve verantwoordelijkheid op de achtergrond  
o Ontkoppeling van vraagstuk inzake sociale rechtvaardigheid 

 Deze vraag wordt niet meer gesteld 
 De oplossing voor sociale kwetsbaarheid is dat we mensen sterker maken en dat 

we mensen emanciperen 
o Academici pleiten voor een socio-pedagogische shift  

 

“Helpt het sociaal werk mensen om zich aan te passen aan de verwachtingen van een samenleving of 
werkt het aan een samenleving die kansen biedt aan een diversiteit van mensen?” (Driessens en Geldof, 
2009) 
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SOCIAAL-PEDAGOGISCHE SHIFT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verschuiving van een reductionistisch model naar een integraal model (sociale cohesie)  

 Reductionistisch model: de responsabilisering van het individu staat voorop zonder de structurele 
oorzaken van ongelijkheid in vraag te stellen  

 Integraal model: vertrek vanuit een sociaalpedagogisch perspectief waarin het gaat over het 
verbinden van het private met het publieke  

o Individu koppelen aan structuren! Niet enkel focussen op het structurele 

 Structurele benadering: niet zomaar naar maatschappelijke kwetsbaarheid kijken als individueel 
gegeven (de structuur wordt achterwege gelaten), maar waar je een contextueel begrip krijgt van 
maatschappelijke kwetsbaarheid, waarbij je de structuur (meso- en macro niveau) mee in 
beschouwing neemt 

 

EEN INTEGRAAL MODEL  
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 Dit is een voorbeeld van een integraal model: het gaat op zoek naar een structureel niveau en het 
individueel niveau (neemt alles mee in beschouwing)  

 Model van sociale cohesie: het gaat niet enkel over zelfwaarde of individuele competenties, maar 
het gaat over vijf componenten:  

1. Behoren tot 
 De mate waarin je jezelf kan identificeren met culturele waarden en tradities  

2. Participatie 
 In welke mate ben je in staat om sociaal en politiek te participeren? 

3. Aanvaarding/afwijzing 
 De mate waarin er discriminatie is ten aanzien van bv. minderheidsgroepen  

4. Zelfwaarde  
 Heb je het gevoel van voldoening, van geluk? 

5. Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid 
 In welke mate voorzien sociale structuren en instituties compensaties (bv. 

leefloon) op de sociale ongelijkheid? 
 Dit slaat op het macroniveau  

 Er zijn ook drie componenten die deze vijf overkoepelen:  
1. Socio-culturele factor  
2. Economische factor  
3. Politieke factor   

 

ONDERZOEK 2  

ONDERZOEKSVRAAG FASE 2 

 Hoe geven buurtsportwerkers invulling aan hun structureel handelen binnen buurtsport?  

 

METHODOLOGIE FASE 2 

 Casestudie Bop-project/Move 9000 
o Het project was één van de enige buurtsportprojecten in Vlaanderen die erkenning gaf 

aan de structurele rol (het beginpunt) 

 Good practice  

 Observaties tijdens intervisies (n=5)  
o Interventies = case meetings: deze bespreken om tot een gedeelde oplossing te komen 

 Individuele diepte-interviews met Boppers (n=9) 

 Focusgroep interviews (n=2) 

CASE  

 Bop-project/Move 9000 
o Vzw Jong 
o Jeugdwelzijnswerk in Gent  
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o Proeftuinproject ‘Opleiding, vorming en tewerkstelling van buurtsportbegeleiders’ 
 8 buurtsportpraktijken in Vlaanderen die zich geëngageerd hebben om dit soort 

projecten mee vorm te geven  
 Proeftuinproject: mensen met een lokalen diensten economie kunnen te werk 

gesteld worden binnen buurtsport 

 LDE-statuut (Lokale Diensten Economie) 
o 4 dagen/week tewerkstelling binnen het project  
o 1 dag/week opleiding teneinde instroom in reguliere arbeidsmarkt 
o 10 SINE- gerechtigden Boppers + coördinator en jobcoach 

 Doelstellingen  
1. Uitbouwen van een kwalitatief buurtsportaanbod in alle Gentse wijken  
2. Opleiding van en toeleiding van buurtsportwerkers naar de reguliere arbeidsmarkt 
3. Toeleiding van buurtbewoners tot Gentse sportclubs 

 

STRUCTUREEL WERKEN  

= politiserend werken (zeer ruim begrip)  

 Het structureel werken meer duiding geven aan de hand van 2 strategieën:  
1. Van buiten naar binnen  
2. Van binnen naar buiten 

 

VAN BUITEN NAAR BINNEN  

 Creëren van macro-structurele verandering buiten de eigen organisatie 
o Beleid, andere sociale organisaties, … 

 Gestimuleerd oor een wij/zij-denken  
o Buurtsport heeft het karakter om een alternatieve organisatie te zijn: gaat sociale 

ongelijkheid voor een deel oplossen  
o Pleiten voor gelijkheid en democratische participatie: de ongelijkheid is een oorzaak voor 

de systemen die zij installeren  
 De ongelijkheid ligt buiten de buurtsport  

 Klassieke vormen van politiserend werken met een grote ‘p’ (bv. signaleren, sociale en politieke 
actie, lobbyen, belangenbehartiging) 

 Signaleren als een ‘dominante’ strategie van structureel werk  
o Wij/zij narratief binnen signalen: ‘gelijk’, ‘juist’, ‘democratisch’, ‘goed’, ‘open’, ‘responsief’ 

vs. ‘ongelijk’, ‘onrechtvaardig’, ‘controlerend’, ‘gesloten’ 
 Buurtsport vs. externe organisaties  

o Het afzetten tegen de buitenwereld 

 

 

 

 

“Ze [partners] stellen zich geen vragen bij zichzelf. Ze zoeken antwoorden voor problemen bij onze 
mensen: ‘onze mensen zouden geen toegang vinden’, ‘onze groepen zouden niet op tijd boeken voor 
hun sportzalen’. Het is een wit middenklasse instituut.” 
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VAN BINNEN NAAR BUITEN  

 Creëren van micro-structurele veranderingen binnen de eigen organisatie  
o Niet de grote structuren buiten de organisatie aanpakken  

 Interacties tussen praktijkwerkers en deelnemers als bron sociale ongelijkheid 
o Niet politiserend werken door te richten naar externe organisaties  

 Politiserend werken met een kleine ‘p’ (bv. reflectie op eigen handelen, gedeelde 
beslissingsprocessen aangaan, betrokkenheid deelnemers verhogen) 

 Gebrek aan collectieve reflectie naar manier waarop buurtsport sociale ongelijkheid in de hand 
werkt 

ONGELIJKHEID VANBINNENUIT  

 Niveau 1: praktijkwerkers-participanten  
o LDE – deelnemers  
o Exclusie van activiteiten door beslissingsprocessen praktijkwerkers 

 

 

 

o Stigmatisering deelnemers 
 Buurten met heel veel sociale organisaties voor de jongeren en soms merken ze 

op dat er bepaalde vooroordelen overgenomen worden 
o Rol van de media: buurtsport heeft hier een moeilijke relatie mee 

 Ze willen reclame maken voor de activiteiten die ze willen organiseren, maar de 
jongeren in kwestie identificeren zich niet met ‘kwetsbare jongeren’   

 

 

 Niveau 2: organisatie-praktijkwerkers (LDE-trajecten) 
o Connotatie functie praktijkwerkers ‘in training’ 

 Hun titel als professional connoteerd een ‘nog niet functie’  
 De titel is contraproductief in wat ze moeten doen en in hoe zij zichzelf willen 

vormen: enerzijds krijgen ze weinig macht en mandaat (beleidsmakers: “ze zijn 
maar LDE’ers”), maar anderzijds is het ook een veiligheid voor praktijkwerkers 

 

 

 

 
 
 
 
 

“Soms omdat, in je eigen aanbod, omdat dingen blijven voorvallen, komt je eigen gevoel daar ook een 
stuk in terecht, waardoor dat die visie [van de organisatie] afzwakt. Omdat dat zo dicht op je eigen vel 
komt en dat je op de duur zegt, als het zo zit, laat maar zitten.” 

“Op een bepaald moment vervallen wij ook in die patronen, waardoor we ons ernaar gaan gedragen en 
wij eigenlijk de lijm gaan toedienen voor de etiketten die boven hun hoofd geplakt worden.” 

“Ik denk dat dat contraproductief is, dat veel collega’s dan zoiets hebben van, ‘weet je als puntje bij 
paaltje komt en de verwachtingen zo hoog zijn, ah ik ben maar ciné-gerechtigde, moet jij dat niet 
verwachten van mij’.” 
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o Continuïteit vs. Tijdelijkheid 
 Heel ‘hobbelig’ traject en ze zijn op zoek naar werkzekerheid  
 De LDE-trajecten zijn zo opgebouwd dat wanneer ze hierin stappen dat ze weten 

dat ze hier maar vijf jaar voor hebben 

 In de beleving van de LDE’ers is dit een onzekerheid: waar kom ik 
terecht? 

 Tijdelijkheid: ze zijn niet zeker dat ze zullen doorstromen naar de arbeidsmarkt  

 Ze worden in zekere zin in de lage loon jobs geduwd 
o Collectieve reflectie vs. Individuele evaluatiecultuur 

 Getekend door een individuele evaluatiecultuur (bv. evaluatiegesprekken) 

 Zorgt ervoor dat het debat niet aangegaan wordt in de organisatie: waar 
sluiten we deelnemers uit? Waar stigmatiseren we deelnemers? 

o LDE-structuur die ongelijkheid in de hand werkt 
 An sich een kwetsbare situatie 
 Ze willen het probleem verhelpen, maar er wordt vergeten dat de mensen die dat 

moeten organiseren ook in een zeer precaire situatie zitten (LDE’ers) 

 

 

 

 

UITDAGINGEN  

PRAKTIJK  

Buurtsport is een doorgeefluik naar de reguliere sport, naar de reguliere arbeidsmarkt. De jongeren die 
naar het reguliere sportaanbod worden doorgestuurd vonden hier in eerste instantie geen aansluiting bij. 
Dus in die zin is het zeer belangrijk dat buurtsport een stuk geschat wordt naar waarde: de unieke 
capaciteiten, los van de doorstroommogelijkheden naar dat reguliere aanbod. 

 

 Tussen opvangnet en vangnet 
o De waarde van buurtsport ‘op zichzelf’, los van doorstroommogelijkheden 

 Indicatoren die vanuit beleid en financiële stakeholders worden opgelegd en niet 
focussen op die doorstroom, maar op die in plaats van op doorstroom, op een 
ander niveau liggen  

 Los van idee dat ze alle jongeren naar het regulier sportaanbod moeten krijgen 
o Blijvend erkennen van het ‘alternatief’ karakter 

 Je mag niet blind worden voor jongeren die nog steeds een betere aansluiting 
vinden met het regulier aanbod  

 In dialoog gaan met het reguliere sportaanbod: hoe kunnen ze samenwerken? 

 

 

‘Wij worden daarmee geconfronteerd via de doelgroep en we vinden dat schrijnend en we willen daar 
iets aan doen. Maar ons mensen zitten zelf soms in een zeer precaire situatie hé, zeer, zeer precair.’ 
‘We hebben hier al voedselpakketten moeten kopen voor mensen, begrijp je, wat verdienen ze hier.’ 
Wij eten ook brood, geen gras!” 
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 Ontwikkeling van de buurtsport ‘professional’ (rol) 
o Voorwaardelijkheid als (neven)effect van professionalisering (bv. sport sociaal werk) 

 Hulpverleningsrelatie 
 Een risico van professionalisering: zorgt voor een bepaalde voorwaardelijkheid en 

kan het onvoorwaardelijk karakter van buurtsport (vrijblijvendheid) aantasten 
o Overkomen van machteloosheid (macht en mandaat)  

 Hoe kunnen we de LDE’ers helpen?  
 Mogelijk antwoord:  

o Expertise o.b.v. impliciete, praktische, ervaringskennis (‘leren door reflectie’) 
 Niet in de traditionele zin (theoretisch), maar op basis van praktische kennis 

 Intersectorale samenwerking en forumfunctie (probleem, strategieën, methoden) 
o Integraal model van sociale cohesie 
o Zeer uitdagend doel: intersectoraal samenwerken!  

 Iedere organisatie heeft eigen sterktes en expertises 
 Op welke manier kunnen ze complementair samenwerken? 
 Samenwerken zou bij voorkeur vorm krijgen vanuit een forumfunctie 

 De dubbele positie van praktijken tussen een doorgeefluik en een forum  

 Buurtsport heeft een enorme connectie met kwetsbare jongeren en deze 
informatie moet gebruikt worden: inbrengen in publiek debat  

 

BELEID 

 Brede en langdurige financiering  
o ‘Nieuwe’ financieringsvormen (bv. klaverbladfinanciering sport, jeugd, welzijn, 

armoedebestrijding, sociale economie) 
 Financiering komt enkel uit de sportsector: dit is eigenlijk iets vreemd omdat sport 

enkel het middel is en niet de doelstelling, hoe komt dit?  
o Financiering die aansluit bij complex en langdurig karakter van sociale cohesie 

 Sociale cohesie is niet iets dat van de ene op de andere dag verandert, ook geen 
doelstelling waarbij we naar één enkele organisatie gaan kijken wat ze bereiken 

o Financiering over legislaturen heen 
 Continuïteit: het aanbod moet onvoorwaardelijk zijn  
 De financiering moet mee gaan om het aanbod te verzekeren 

 Bottom up financiering en verantwoordingsstrategieën 
o De financiering is heel erg top down: beleid en stakeholders bepalen indicatoren, wat zij 

waardevol vinden  
o Een alternatieve manier zou zijn om dit bottom up te organiseren: welke elementen 

worden er als waardevol aanschouwd door de deelnemers zelf? 
 Onvoorwaardelijkheid, ongebondenheid wordt gezien als een belangrijk element: 

dit strookt met de opvatting van beleidsmakers  
 ‘Welke elementen binnen een aanbod worden als waardevol aanschouwd door 

deelnemers?’ (bv. onvoorwaardelijkheid) 
 Experimenteerruimte en opschalen ‘good practices’ (dialoog) 

 Ruimte om iets met deze elementen te doen  

 Praktijken opschalen en het organiseren op grote schaal  
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 Hervorming LDE-trajecten 
o Afstemming sociale en economische component (wat dient wat?) 

 De balans moet hersteld worden: wat is de prioriteit? 
 Vraag stellen of buurtsport een geschikte context is 

 

ONDERZOEK  

 Actieonderzoek ‘ontwikkeling forumfunctie’ 
o Dubbele functie/finaliteit 

 Verhogen van competenties  
 Theorieontwikkeling (o.b.v. praktijkreflectie) 

 Beantwoorden aan de vraag van praktijkwerkers om taal te geven aan 
wat ze nu eigenlijk doen: wat bedoel je daarmee? 

o Longitudinaal onderzoek 
o Rol van coördinatoren en beleidsmakers 

 Onderzoek naar drop-out en non-participatie binnen de context van buurtsport (bv. 
masterproefonderzoek ‘Drop-out van jongeren in buurtsportpraktijken’) 

o Onderzoek mag zich niet beperken tot het kijken naar praktijkprocessen van drop-out en 
non-participatie in het traditioneel aanbod 

o Buurtsport draagt zelf ook bij tot deze zaken: onderzoek moet zich ook richten op deze 
praktijken om onderzoek te doen  
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LES 5 – BAND ONDERWIJS EN 
WELZIJN  
INLEIDING 

 

 

 

 

 

 

www.groepintro.be 

www.vlaamsejeugdraad.be 

 

10 VRAGEN 

1. Nederlands is mijn moedertaal 
2. Thuis was er iemand die me hielp met mijn huiswerk 
3. Ik had een kamer voor mezelf 
4. Mijn ouders vinden het behalen van een diploma belangrijk 
5. Ik herkende me in (minstens enkele van) mijn leerkrachten 
6. Ik moest gebruik maken van digitale leermiddelen 
7. Ik heb nooit een negatief studieadvies gekregen 
8. Ik heb nooit broertjes of zusjes naar school moeten brengen  
9. Bij ons thuis was er nooit een probleem om schoolrekeningen/uitstappen/schoolreizen te betalen 
10. Ik kon mezelf zijn in de klas 

 

NOË 

Wie is zij?  

Noë is 18 jaar en heeft psychische problemen. Haar ouders zijn gescheiden en Noë pendelt tussen beide. 
Haar moeder heeft ook een psychische problematiek waardoor haar huis er soms zeer chaotisch bij ligt. 
Bij haar vader heeft Noë geen eigen kamer.  

Door haar psychische problemen moet Noë regelmatig in crisisopname. Nadien gaat ze een tijdje naar 
een internaat maar daar is ze niet graag. Uiteindelijk komt ze steeds weer bij haar ouders wonen, ook al 
wil ze liever op eigen benen staan.  
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Noë droomt ervan om verpleegster te worden en hoopt dat ze op kot mag gaan. Ze kijkt er al naar uit om 
met al haar vriendinnen haar studentenstad te gaan verkennen.  

Op zoek naar 

 Zelfstandigheid: ze wil op haar eigen benen gaan staan  
 Een netwerk van vrienden waar ze op kan rekenen  

 Meer afstand tot haar ouders  

Geen boodschap aan 

 Regels en voorwaarden  

 Bemoeienissen van hulpverleners  

 Behandeld worden als een kind  

Nood aan 

 Een oprecht luisterend oor  

 Iemand die ook haar sterke kanten ziet  

 Een kansengever  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHDI 

Jongen van 17 jaar 

Mijn naam is Medhi en ik ben 17 jaar oud. Ik ben in Molenbeek geboren en ben van Algerije. Ik ben de 
oudste van 2 broers en 1 zusje, maar mijn kleinste broer is maar 2 jaar dus daar heb ik niet zo veel aan. Ik 
woon al heel mijn leven in Molenbeek en heb zeer veel vrienden in de quartier. Ik hang graag op straat 
met mijn vrienden, waar ik veel voetbal. Het liefst zitten we in het metrostation, want daar zijn stoelen en ’s 
avonds is er licht. En je geraakt overal en je komt veel vrienden tegen. Ik zit op CDO Woluwe en ik volg er 
logistiek. Eigenlijk wilde ik automechaniek doen, maar dat was er niet op een school in Brussel. Volgens 
de school ga ik veel te weinig naar hun les, maar de lessen zijn dom en ik wil gaan werken. Ik weet dat de 
leerkrachten iets tegen mij hebben, want ze zeggen dat ik agressief ben, maar ZIJ zoeken mij. Het feit dat 
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ik al 9 keer betrapt ben op druggebruik, terwijl sommige van de flamands die evenveel gebruiken als ik 
nog maar 4 keren zijn gepakt, zegt toch alles. De leerkrachten zeggen dat ik niet kan luisteren en mijn 
opdrachten niet wil doen en dat ik daarom niet mag gaan werken. Ze vergeten wel dat werken voor een 
baas anders is. Het is betaald en dan gaat dat wel gaan. Later wil ik een belangrijke zakenman zijn, 
zonder dat ik hier saaie studies voor moet doen. Dit gaat lukken, want ik ken wel veel van auto’s … 
Eigenlijk maakt het niet uit. Als ik maar veel geld verdien… Nu raak ik toch ook aan mijn geld. Als je van 
de straat bent, geraak je aan alles… Ik heb niet echt toekomstplannen. Nu wil ik werk vinden en respect 
krijgen van de straat, da’s het belangrijkste. 

 

 

 

 

 

 

SITUERING 

 Complexe samenleving  jongeren schrijven eigen-zinnig verhaal 

 School neemt een belangrijke plaats in 
o In het ofwel versterken, ofwel in het weg kunnen steken van de maatschappelijke 

kwetsbaarheid  

 Groeiende groep jongeren loopt vast  
o Worden ze ook mee geconfronteerd 
o Dit uit zich in agressie, pestgedrag, spijbel, toename van psychische problemen  
o De schoolomgeving stimuleert de jongeren niet om hun weg te vinden  

 Het etiket ‘onschoolbaar’ 
o Dit is een heel stigmatiserend woord: “met u valt niets aan te vangen”  

 Maar: veel jongeren zouden dit etiket onterecht krijgen (bv. Jeroen: op een 
bepaald moment is het vastgelopen in zijn hoofd, waardoor de band met de 
school verloren gaat) 

 Samenleving zegt dan: “we geven je al een stukje op” 

 Belang van aandacht voor welzijn op school 
o Vanuit de praktijk merken ze het sneeuwbaleffect: kan heel klein beginnen, maar kan op 

korte tijd heel veel groeien. Nog voor ze in actie kunnen schieten heeft de problematiek 
zich zo complex gemaakt dat de oplossing niet meer evident is 

o De school is een heel belangrijke radar voor het opsporen van mogelijke problematieken 
bij een jongere  

Jongeren groeien vandaag op in een complexe samenleving. Heel wat van die jongeren maken van alle 
kansen gebruik om een ‘eigen-zinnig’ levensverhaal te schrijven, zappend doorheen het kluwen van 
uitdagingen en verwachtingen. Wanneer ze toch het spoor kwijtraken of verloren lopen in de wirwar 
aan keuzes, worden zij hopelijk begeleid en opgevangen in een zorgzaam thuisklimaat en vormen 
vrienden en vrije tijd een boeiend ervaringsplatform voor vandaag en morgen. 
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Ook de school neemt in dit traject een belangrijke plaats in. Een betrokken en ondersteunende 
schoolcultuur, inspirerende leerkrachten, leer- en groeikansen, een gedifferentieerd opleidingsaanbod, 
een efficiënte zorgstructuur uitgebouwd met CLB, interne leerlingbegeleiding, pedagogische 
begeleidingsdienst en andere partners, … zorgen ervoor dat de meeste jongeren hun plek vinden. 

Toch merken we dat een groeiende groep ernstig vastloopt, afhaakt en ontspoort in deze veeleisende 
omgeving. Toenemende agressie in en buiten de schoolmuren, ontsporend pestgedrag, moeilijk 
beheersbare spijbelproblematiek, toename van psychiatrische problemen, … zijn voorbeelden.  

Scholen en leerkrachten worden vandaag geconfronteerd met een groep kwetsbare jongeren die vaak het 
etiket ‘moeilijk’ of ‘onschoolbaar’ opgeplakt krijgen. Bovendien zien we een grote groep jongeren die hun 
motivatie voor school verliezen of zelfs geen aansluiting meer vinden met onderwijs. We zien ook 
jongeren die er niet in slagen om zich ‘weerbaar’ op te stellen op hun school. Deze problemen kunnen 
beginnend zijn, of al verder gevorderd. Dikwijls gaan persoonlijke - soms psychiatrische - en sociale 
problemen hand in hand met deze problemen op school, zodat een interne oplossing in de school, zelfs in 
samenwerking met leerlingbegeleiding en het CLB, niet voldoende is.  

Voor deze jongeren is er vandaag een duidelijk aanwijsbare nood aan (tijdelijke) intensieve begeleiding 
op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn, waarbij het (opnieuw en) positief aansluiting vinden 
met het schoolse (opleidings-, vormings- en/ of werkgerelateerd) traject de finaliteit is. De aansluiting 
met school (opnieuw) realiseren is steeds het uitgangspunt geweest, zowel van de Time-Out als van de 
Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten 

Kritische noot: ondertoon van regeerakkoord m.b.t. kwaliteitsvol onderwijs: een jongere komt niet tot leren 
als hij zich niet goed in zijn vel voelt.  

 

THEORIE MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID (VETTENBURG) 

Zoomt in op binding tussen persoon en maatschappelijke instellingen 

 Uitsluiting krijgt vaak onbewust vorm 
o Vaak is het een dynamiek die al van in de kleuterleeftijd begint te spelen  
o Het feit dat het zo onbewust vorm krijgt, maakt het des te belangrijk dat de context zich 

bewust zijn van deze mechanismen en dynamieken  

 Begint al op heel jonge leeftijd 
 Zien controlerende en sanctionerende aspect  

o Een bepaalde groep in de samenleving waarbij de band met de maatschappelijke 
instelling niet goed loopt: hier blijft enkel dit aspect over (controle en sanctioneren)  

o Er zijn veel jongeren die een andere kijk op school hebben dan wij 

 Genieten niet van het positieve aanbod 
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VICIEUZE CIRKEL 

Niet beantwoorden aan ‘heersende’ middenklasse cultuur’ =  

 Worden weggezet als ‘dom’, ‘storend’, ‘slecht opgevoed’ 
o Speelt zich af op heel wat verschillende maatschappelijke domeinen  

 Maatschappij wil corrigeren  normerend 
o De norm in de samenleving van wat we passend en niet-passend gedrag is  
o Door deze jongeren te corrigeren, gaan we normerend optreden, waardoor het idee bij 

deze jongeren bevestigd wordt: “ze hebben niet het beste met mij voor” 

 Afstand tussen persoon en instellingen groeit 

 

ONDERWIJS SPEELT SLEUTELROL 

Leerkracht: schoolopdracht realiseren + 
beheersbaarheid in de klas of op school. 

Wanneer dit misloopt bij een leerling, krijgt die leerling 
ook een negatief gevoel en de relatie met de 
leerkracht komt onder druk te staan. Als er niet aan de 
normen voldaan wordt, volgen er sancties.  

Leerlingen zijn op zoek naar leerkrachten die 
betekenisvol zijn voor hen. 

 

Sleutelrol:  

 Eerste ervaringen met maatschappij instellingen 
o De eerste indruk is onwisbaar 

 Finaliteit is bepalend voor toekomst (diploma) 
o Het zorgt ervoor dat deuren opengaan en dit kan je niet ontkennen 
o Jongeren durven het systeem een serieuze hak zetten 
o Deze jongeren kiezen een moeilijkere weg zonder diploma  

 Cruciale leeftijd 
o Je ontwikkelt je als persoon en dit is bepalend voor de rest van het leven  
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GEDRAG, KENNIS, VAARDIGHEDEN: Boven de waterlijn bevindt zich het gebied van zichtbaar gedrag, 
kennis en vaardigheden. Gedrag is wat je laat zien, wat je doet, wijze van uitdrukken, je houding en 
manier van communiceren. Je capaciteiten geven aan wat je kan, wat je talenten en vaardigheden zijn. Dit 
kennis- en gedragsniveau is een responsieve wereld, het is meetbaar, zichtbaar en toetsbaar. Reacties 
van de omgeving op wat je doet, weet en kan, zijn heel belangrijk. Zonder omgeving, zonder mensen, 
zonder feedback, ben je eigenlijk betekenisloos. De waarde van jouw identiteit wordt ontleend aan hoe jij 
jezelf ervaart, in relatie met de omgeving en anderen. 

Er is geen goed of slecht gedrag, wel effectief of ineffectief gedrag. Ineffectief gedrag kenmerkt zich 
onder andere door: passiviteit, berusting, cynisme, conflicten, depressiviteit, klagen, verwardheid en 
defensief gedrag. Effectief gedrag bij mensen, wordt onder meer getypeerd door: het vermogen om 
problemen op te lossen, doelstellingen te realiseren en de welwillendheid om te leren.  

Probleemdenken is een kenmerk van ineffectief gedrag, daarentegen past denken in mogelijkheden bij 
effectief gedrag. Om verandering van je gedrag te realiseren dien je de onderwaterelementen aandacht te 
geven. 

 

HOE UIT ZICH DEZE KWETSBAARHEID? 

 Niveau leerling 
o Spijbelen is vaak het gedrag dat zichtbaar is, maar het probleemgedrag wordt vaak 

veroorzaakt door een vraag naar aandacht (“kijk naar mij want ik zit met iets”). Als 
leerkrachten dit enkel zien als een gedrag om te sanctioneren is het niet goed, maar er 
moet gekeken worden naar waarom de jongere niet aanwezig is/was  

 Niveau klas/school 
o Selffulfilling provecy: leerkrachten hebben een beeld van de jongere, waardoor het kan 

zijn dat de jongere zich zal gedragen op de manier waarvan ze denken dat de leerkracht 
het verwacht 

o De omgeving waarin een jongere info moet opnemen is zeer belangrijk. Dus een 
comfortabel gevoel kan ervoor zorgen dat leren wel goed zal lopen, anders zal het leren 
in de weg blijven staan door negatieve gevoelens  

o Jongeren met een lage SES worden vaker doorverwezen naar TSO en BSO. Dit bepaalt 
heel veel, maar het bepaalt welke talenten jongeren hebben en welke kansen ze krijgen. 
Deze jongeren hebben nog meer een diploma nodig om uit de cirkel van armoede te 
geraken  

 Niveau maatschappij  
o Jongeren zullen gedemotiveerd in het leven staan, door de teleurstellingen op schools 

vlak. Door heel veel negatieve ervaringen, gaat het zelfbeeld na een tijd resulteren in het 
geloof van de jongeren dat ze niets kunnen (vicieuze cirkel van maatschappelijke 
kwetsbaarheid)  

o Er wordt vaak neergekeken op jongeren die hun diploma niet halen  
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INZETTEN OP EEN POSITIEF EN VERBINDEND SCHOOLKLIMAAT 

Er lopen al dingen mis vanaf de basisschool. Ook als je gewoon kijkt naar de klassamenstelling in het 
kleuter- en lager onderwijs zijn deze nog gemengd, maar naar het secundair onderwijs wordt dit steeds 
meer gescheiden. Scholen moeten veel meer inzetten op een positief schoolklimaat. Het wordt 
voorgesteld alsof dit een keuze is met presteren. Maar dit is onzin: het is net in een klimaat waar jongeren 
zich goed voelen, waar ze kunnen excelleren.  

 = hoger welbevinden op school 
o Het is wetenschappelijk onderbouwt dat wanneer scholen hierop inzetten, dat het 

welbevinden op deze scholen (zowel bij leerlingen als bij leerkrachten) stijgt 
 = lager spijbelgedrag en tuchtdossiers 

 

HOE INSTALLEER JE EEN VERBINDEND SCHOOLKLIMAAT? 

 Inzetten op het relationele 
o Aandacht hebben voor band met leerlingen, kennismaking, veiligheid creëren bij de start  
o De band die je hebt met de jongeren centraal stellen en van daaruit vertrekken, voor je 

naar de schooldiscipline gaat kijken  
o Uit te praktijk merkt men dat dit lukt  

 Oog hebben voor klasmanagement 
o Oog hebben voor groepsdynamiek en activiteiten daarop afstemmen 
o Vaak hebben leerkrachten weinig notie ze hebben over groepsdynamiek: hoe zijn de 

rollen verdeeld en wat zijn de normen waaraan de groep voldoet? 
 Ligt ook aan de opleiding van leerkrachten  

o Als scholen hierop inzetten in het begin van het schooljaar, kunnen leerkrachten een 
grote invloed hebben: duidelijkheid bieden, maar ook aangeven dat ze samen moeten 
werken voor een goede sfeer  

 Het ABC van zelfontwikkeling = wat motiveert een jongere en hoe kan je gedragsverandering te 
weeg brengen? 

o Autonomie: jongeren hebben keuze/inspraak 
 Als je dit afneemt, ga je een tegengestelde reactie krijgen 
 Zorgt voor heel wat meer verbinding  

o Binding: jongeren voelen zich betrokken op de school  
 Als ze gaan spijbelen en je geeft aan dat je het jammer vindt omdat hij/zij deel is 

van deze school, geef je heel erg aan dat er wel degelijk een band is  
 

o Competentie: jongeren voelen zich competent en hebben succeservaringen  
 Het ergste wat je kan hebben is het gevoel hebben dat je nutteloos bent en dat je 

het niet kunt: dit zorgt voor stress en een onbehagelijk gevoel  
o Als leerkrachten hier rekening mee houden, dan kom je al een hele stap vooruit in 

leerlingen op een positieve manier te begeleiden  
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 Een herstelgerichte basishouding 
o Warm demander: leeraar is iemand die warmte uitstraalt, zorg en steun geeft maar ook 

hoge en duidelijke verwachtingen stelt  
o De band tussen leerling en leerkracht wordt niet snel verbroken  

 Het geeft een veiligheid aan de jongere: de band wordt niet zomaar opgeblazen, 
maar er moet wel iets veranderen 

 

Als leerkracht moet je proberen om 
zowel op structuur als op zorg hoog 
te scoren  

Deze maatschappelijke dynamieken 
komen in vele maatschappelijke 
structuren voor (dus niet alleen bij 
leerkrachten/in scholen)  

 

 

 

 

VERBINDENDE KLASACTIVITEITEN 

Deze organiseren Groep Intro: een klas wordt aangemeld en zeggen wat er niet goed loopt in de klas. 
Dan worden verbindende klasactiviteiten georganiseerd, in samenspraak met de leerkracht en de 
leerlingen. Ook de leerkracht doet mee met deze activiteiten.  

 Kennismaking 
 Proactieve cirkels 

o Vragen zoals “wanneer is de laatste keer dat je je slecht gevoeld hebt?” of “wat vind je de 
minst leuke plaats van deze school?” 

o Deelnemers mogen een antwoord geven, maar ze mogen niet reageren op elkaar: 
veiligheid om antwoord te geven, zonder ‘commentaar’ te krijgen  

 Samenwerkingsopdrachten 
o Succeservaringen: samen met de groep reflecteren op welke rollen er zijn in de groep en 

dit bespreekbaar maken tussen de jongeren  

 Axenroos: rollen in de klas 

 Behoeften in kaart brengen 
 Afsluiting en nazorg 

 Ruimte maken voor vragen: expliciet vragen  
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VLAAMSE BELEID 

1. DECREET LEERLINGENBEGELEIDING (1/09/2018) 

Decreet leerlingenbegeleiding = opdracht CLB 

“Centra hebben de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de 
maatschappij. Het centrum biedt hiervoor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. Kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, 
voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt 
het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.” 

Begeleidingsdomeinen CLB:  

 Onderwijsloopbaan 
 Leren en studeren 

 Psychisch en sociaal functioneren 
 Preventieve gezondheidszorg 

ZORGCONTINUÜM 

 

Met de onderwijswelzijnsprojecten zijn de actief in het tweede niveau, 
maar ze zouden eigenlijk willen werken op de brede basiszorg 

 

 

Brede basiszorg (algemene preventie): het schoolteam werkt actief aan het versterken van 
beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren met als doel een krachtige leeromgeving 
voor alle leerlingen. De verantwoordelijkheid voor de regie en de voor de uitvoering van preventieve acties 
op klas- of schoolniveau ligt bij de school. Bij de uitbouw en de invulling van de basiszorg kan de school 
een beroep doen op de pedagogische begeleiding (PBD) en het CLB, overeenkomstig hun opdracht.  

 In de klas moeten we ervoor zorgen dat er aandacht moet gegeven worden aan zorg 

 Het CLB heeft hier niet de regie over, maar wel een ondersteunende rol voor leerkrachten: de 
regie blijft dus in de klas  

Verhoogde zorg: indien de proactieve en preventieve acties in de brede basiszorg niet meer volstaan om 
tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van één of meerdere leerlingen voorziet 
het schoolteam extra zorg. De verantwoordelijkheid voor de regie en de realisatie hiervan ligt bij de 
school. Om leerkrachten en schoolteamleden te coachen en te ondersteunen bij het bieden van deze zorg 
kan de school de pedagogische begeleiding en het CLB aanspreken, die zich daarbij overeenkomstig hun 
opdracht actief opstellen.  

 De school moet dan een beleid hebben rond hoe om te gaan met bepaald gedrag van jongeren: 
orde- en sanctiebeleid  

 De leerkracht mag niet zijn eigen beleid ontwikkelen, omdat dit dan niet meer duidelijk is voor de 
jongeren (bv. wanneer ze bij een andere leerkracht zitten) 
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Uitbreiding van zorg: voor die leerlingen waarvoor de verhoogde zorg niet volstaat, betrekt de school in 
overleg met de ouders en/ of de leerling tijdig het CLB-team. Het CLB neemt de regie op zich voor het 
verloop van het traject, en neemt zijn draaischijffunctie op ten aanzien van relevante externen. Het CLB 
zorgt ervoor dat de inbreng van externen maximaal kan afgestemd worden op de onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders.  

 Hier komt CLB aan het stuur: op zoek naar alternatieve of externe hulp (bv. kinderpsychiater)  

Individueel aangepast curriculum: indien blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling 
binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk curriculum ofwel disproportioneel ofwel 
onvoldoende zijn, wordt voor de leerling een verslag opgesteld door het CLB. Ouders kunnen met dit 
verslag hun kind inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs of aan een school voor gewoon 
onderwijs de vraag stellen om hun kind een individueel aangepast curriculum te laten volgen.  

 Wanneer de vorige niveaus niet voldoende zijn  

 

2. ONDERWIJS – WELZIJNSTRAJECTEN (1/09/2019) = NAFT 

 NAFT = Naadloos Flexibele Trajecten 

 Doelgroep: alle leerlingen uit secundair onderwijs 
 Via aanmelding CLB (fase 2) 

 Duur traject = op maat 

 Middelen onderwijs in gekanteld binnen welzijn  

 Doel = voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom 

NAFT: 22 AANBIEDERS 

 

 

 

 

NAFT = FLEXIBEL AANBOD VAN… 
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KENMERKEN NAFT TRAJECT  

 Krachtgericht en verbindend 
 Vraag gestuurd 

 Flexibel =   
o Individueel vs. groep 
o Leerling vs. leerkracht 
o Preventief vs. remediërend 
o Korte duur vs. lange duur 
o Schoolintern vs. schoolextern 

 

HISTORIEK 

 1983  verhoging leeftijd leerplicht van 16 naar 18 jaar 

 Oprichting onderwijsvorm leren en werken: Anno 2018: 8980 jongeren ingeschreven 
 2011  oprichting POT en Voortraject (bereiken 2500 lln = 30%) 

 2018  nieuwe leerweg = oprichting Duaal Leren  

 2019  inkanteling POT en Voortraject in NAFT  sector mag de pen van decreet vasthouden 

 

PRO EN CONTRA: POT 
PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGSTRAJECTEN 

 

 

 Aandacht voor meest  
 Ruimte interpretatie  terugkeer naar 

school vaak niet meer mogelijk  

 Beschermende setting  

 Onbepaald in duur 

 Meer aandacht voor preventieve aanpak  
 Mogelijkheid om aan band met lkr/school 

te werken  

 Flexibel aanbod  

 Perspectief op terugkeer  

 Voor alle leerlingen uit SO  

 

 

 

 Losgekoppeld van school  
 Weinig flexibel (13u of 28u)  

 Niet op maat van alle jongeren  

 Groepssetting soms moeilijk werkbaar 

 Komt vaak te laat  

 Exclusief DBSO = afhankelijk  
 Sterk gericht op voltijds engagement  

 Aanbod ontoereikend  

 Focus op aantal trajecten  
 Focus op terugkeer naar school  

 Zeer gedifferentieerde groep  
 Aanmelding vertraagt bij CLB  

 Juridisch vacuüm (tijdelijk)  
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EN VERDER? 

 Een lokaal aanbod van: 

 Lokale onderwijs-welzijnsprojecten: Traject +, Telex, Leerrecht, … 

 TEJO en Overkop huizen 
 Jeugd(welzijns)werk 

 Zorgboerderijen 

 Netwerken samen tegen schooluitval 

 … 

 

BELEIDSOPTIES VOOR DE TOEKOMST? 

 Aanbod voor basisonderwijs 
 ‘Bescherming’ van meest kwetsbare jongeren 

 Beleidsvisie omtrent afstemming Vlaams en lokaal aanbod 

 Het advies van de Vlaamse Jeugdraad: kansen op school 

 

LESSEN UIT DE PRAKTIJK 

 Zet in op een verbindend schoolklimaat 
 Laat ze niet zomaar los 

 Kijk naar de ijsberg onder de waterlijn 

 (H)erken maatschappelijke kwetsbaarheid en zijn mechanismes 
 Durf jezelf kwetsbaar opstellen 

 Werk verder op wat goed gaat 
 Zet in op talenten en interesses 

 Heb steeds aandacht voor veiligheid in de groep 

 Wees je bewust van je taalgebruik 

 Wees je bewust van je eigen referentiekader 
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LES 6 – VAN DERADICALISERING NAAR 
REPOLITISERING IN HET JEUGDSWERK 
BART VAN BOUCHAUTE 

Je zou denken dat je je een realiteit zou kunnen voorstellen bij het concept ‘radicalisering’ en dit is net het 
probleem. Het idee bestaat dat er iets zou bestaan als het fenomeen van radicalisering en dat er een 
manier zou zijn om dit preventief, repressief en curatief mee om te gaan. Dit is het probleem van de 
sociale wetenschappen.  

Op basis van het onderzoek is men tot een bepaalde conclusie gekomen en voor hen is repolitisering een 
alternatieve manier om daarmee om te gaan. 

 

DERADICALISERING ALS UITDAGING VOOR HET JEUGDWELZIJNSWERK 

CONTEXT ‘DEREADICALISERINGSBELEID’ 

 Reactie van beleidsmakers  
o Syriëstrijders en aanslagen door ‘home grown’ terroristen in Europa  

 In Vlaanderen was dit het geval wanneer de Syriëstrijders naar Syrië trokken, 
maar meer nog toen er aanslagen gepleegd werden door mensen die hier 
opgegroeid zijn en die binnen de eigen samenleving terreurdaden plegen 

o Aanval op ‘Charlie Hebdo’ in Parijs als katalysator (Januari 2015) 
 De link met België was ook heel duidelijk: paniek in de samenleving 
 Er kwam een druk op de politici: deze proberen een antwoord te formuleren 

 Dit antwoord is gelaagd: België is institutioneel verdeeld 
o Politie en veiligheidsdiensten zijn federaal (repressie)  
o Onderwijs, welzijn, jeugdwerk, etc. zijn Vlaams (preventie) 

 Vlaams Actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme 
en terrorisme (3 april 2015) 

o Dit is bijna unaniem goedgekeurd:  

 Resolutie van Vlaams Parlement van N-VA, CD&V, Open VLD, sp.a en Groen betreffende de 
bestrijding van gewelddadige radicalisering (27 mei 2015) 

o De enige partij die dit niet gesteund heeft was Vlaams Belang: zij vonden dat het gewoon 
moest gaan over het bannen van de islam uit de samenleving (veel radicalere resolutie) 

 Projectoproep “Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren” in het kader van de preventie van 
radicalisering (juli 2015)  

o Focus op jongeren, positieve identiteitsontwikkeling, religie en islam  
 Op die manier radicalisering tegen te gaan  

o Expliciete opdracht voor het jeugdwelzijnswerk 
o Compromis tussen het veiligheidsdenken (Homans, N-VA) en de positieve visie op 

jongeren (Gatz, Open VLD)  
o Dit was de onmiddellijke aanleiding voor het onderzoek (PWO) 
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JEUGDWELZIJNSWERK OF JEUGDWERK MET KINDEREN EN JONGEREN IN 
MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE SITUATIES 

 Het groepsgericht vrijetijdsaanbod (jeugdwerk verzorgen) ~jeugdwerk 
 De welzijnsfunctie: bijzondere aandacht voor het fysieke en psychosociale welzijn (individuele 

hulpvragen aanpakken)  

 De brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, de arbeidsmarkt, hulpverlening, 
cultuur, sport, justitie, enz. (werken aan betere toegankelijkheid) 

 Belangenbehartiging en signaalfunctie: als spreekbuis namens de doelgroep optreden 
(advocacy) en de doelgroep zelf een stem geven in het maatschappelijk debat (self-advocacy) 

OORSPRONKELIJKE PROBLEEMSTELLING 

“Welke methodieken kunnen organisaties in het jeugdwelzijnswerk ontwikkelen om een bijdrage te leveren 
in de preventie van radicalisering (en hoe kunnen die methodieken getransfereerd worden naar de 
onderwijssector)?” 

 Het is een zeer methodische vraagstelling: er is een probleem en we gaan het oplossen 
 Het probleem wordt niet geproblematiseerd op zich: het bestaat en het jeugdwelzijnswerk wordt 

gevraagd om er iets aan te doen  
o Het jeugdwelzijnswerk heeft een methodisch probleem: ze weten niet hoe ze het moeten 

aanpakken  
 Dit zijn ze gaan onderzoeken: methodieken ontwikkelen waardoor het 

jeugdwelzijnswerk geholpen wordt  

 Dit soort vraagstelling komen veel te veel voor in onderzoek (begin van praktijkgericht onderzoek)  
o HOE-vragen  
o De probleemdefinitie is bekend, dus hier is geen enkele bevraging rond  

PROBLEMATISERING  

 Op basis van literatuur en kritiek in werkveld 
o Concept ‘radicalisering’ is te ambigu en controversieel voor loutere ‘methodische 

toepassing’ (methodes, tools, instrumenten...) 
o Onderzoek kan contraproductieve effecten versterken 

 Daarom werd de probleemstelling opnieuw geformuleerd rond de wisselwerking tussen 
o Het discours/beleid over ‘radicalisering’  
o En de praktijk in het jeugdwelzijnswerk 

Na de eerste fasen van het onderzoek – de literatuurstudie over (de)radicalisering en analyse van het 
Vlaams beleidsdiscours over radicalisering – werd duidelijk dat met een ambigu en controversieel concept 
als ‘radicalisering’ een hoofdzakelijk op concreet methodisch instrumentarium gericht onderzoeksproject 
niet zinvol én niet relevant voor het jeugdwelzijnswerk zou zijn. Bovendien werd duidelijk dat het gebruik 
van het concept ‘radicalisering’ zelf in het onderzoek (in teksten, interviews…) zorgde voor een probleem, 
waarbij de onderzoekers zelf een deel van het probleem met het concept ‘radicalisering’ en de mogelijke 
contraproductieve effecten ervan zouden kunnen worden. Daarom werd de probleemstelling opnieuw 
geformuleerd, nu in een meer reflexieve formulering waarin de wisselwerking tussen het discours/beleid 
over ‘radicalisering’ en de praktijk in het jeugdwelzijnswerk meer centraal staat.  
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ONDERZOEKSPROJECT  

De probleemstelling werd geherformuleerd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LITERATUURSTUDIE: WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN (DE)RADICALISERING 

EEN NIEUW NARRATIEF OVER OORZAKEN TERREUR  

Deradicalisering is eigenlijk uitgevonden als begrip om iets te kunnen zeggen over terreur na de 
aanslagen op de Twin Towers: het was niet meer mogelijk om te spreken over de oorzaken van terreur 
want dat werd gezien als ‘the absolute evil’: The War on Terror was de strijd tegen de ‘duivel’.  

Dus de wetenschappers vonden geen taal meer om te spreken. Daarom hebben Europese 
veiligheidsexperts radicalisering als concept geïntroduceerd: er is een bepaald proces in de samenleving 
dat ervoor zorgt dat dingen kunnen ontsporen naar geweld = radicalisering naar geweld/terreur.  

De klassieke terreurexperts hebben altijd een onderzoekstraditie opgebouwd die zegt dat terreur te maken 
heeft met drie niveaus. Dit was een consensus tussen terreurexperts.  

 Klassiek (Crenshaw, 1981) drie niveaus 
1. Individuele motivatie en overtuigingen 
2. Besluitvorming en strategie in terroristische organisaties 
3. Politieke en sociale context (maatschappelijk)  

 Zowel nationaal als geopolitiek waarbinnen dit gebeurt 
 Vandaag (na 9/11): ‘new terrorism’ > individueel:  

o Het gaat niet meer over de drie niveaus, maar over de basisvraag 
o Basisvraag: “Waarom steunen sommige moslims een extremistische interpretatie van de 

islam die leidt tot geweld?” 
 Hier zitten heel veel assumpties of vooronderstellingen in 
 Omslag in het denken: terreur wordt gezien als een individueel en ideologisch 

probleem = een cultureel-psychologische dispositie  
o Religieuze ideologie als startpunt in een proces naar terreur 

 

Vragen

• Wat zijn de effecten van het 
deradicaliseringsbeleid in het 
jeugdwelzijnswerk (top 
down)?

• Welke probleemdefinities en 
aanpak wordt ontwikkeld in 
het jeugdwelzijnswerk 
(bottom up)?

Methodologie

• Literatuurstudie over 
(de)radicalisering

• Discoursanalyse van 
Vlaamse beleidsdocumenten

• Case studie in 3 organisaties 
van jeugdwelzijnswerk

“... September 11 
occurred ... because 
of a religious 
commandment – 
jihad and the 
establishment of 
shari’ah”  
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 Een ‘cultureel-psychologische dispositie’ (Laqueur, 2004) 
o Cultuur, religie en de psychologie van het individu  
o Laqueur is de eerste persoon die deze omslag gaat verwoorden 

 Religieuze overtuigingen als ‘indicator’ van radicalisering 
 Individuele en sociaal-psychologische ‘risicofactoren’  

o Er ontstaan stromen van data en literatuur, waardoor de klassieke, degelijke 
terreurtraditie overhoop gehaald wordt door ‘new’ terreur studies  

GROEIENDE EVIDENTIE TEGEN HET DOMINANTE NARRATIEF 

Horgan (2013) – directeur International Center for the Study of Terrorism (Pennsylvania State University)  

“The idea that radicalization causes terrorism is perhaps the greatest myth alive today in terrorism 
research… [First], the overwhelming majority of people who hold radical beliefs do not engage in violence. 
And second, there is increasing evidence that people who engage in terrorism don’t necessarily hold 
radical beliefs”  

 Het concept blijft ‘undifined’  

 Het concept is zeer complex 
 Het concept is controversieel: er is geen idee dat we iets hebben dat bruikbaar is en dat 

operationeel gemaakt kan worden met een zekere graad van transparantie  

Hierdoor krijg je heel wat paradoxen: 

DISUCCUSSIE: PARADOXEN IN ONDERZOEK  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bestaande literatuur over radicalisering kunnen we zien hoe een breed, algemeen concept over 
radicalisering is ontwikkeld, maar tegelijkertijd hoe deze wetenschappelijke brede claims in het onderzoek 
werden vernauwd.  

 

 

 

 

Onderzoeksclaims

•Breed concept; push and 
pull factoren, risicofactoren

•Erkenning macrofactoren: 
discriminatie, legitimiteit 
van overheden, grieven

•Alle types van terreur, los 
van specifieke ideologie

Onderzoekspraktijk

•'Radicale ideologie' blijft in 
het hart van de verklaring 

•Focus op microfactoren: 
persoonlijke opinies en 
attitudes 

•'Moslimterreur', gevaarlijke 
(versie van) islam (vs. 
exreemrechtste 'lone 
wolves')
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We kunnen dit zien in vier paradoxen. 

1. Radicalisering werd academisch ontwikkeld als een breed concept met allerlei definities, 
complexe verklaringsmodellen met allerlei risicofactoren en veel push en pull-facors, maar de 
radicale ideologie bleef in het hart van de meeste verklaringsmodellen. 

2. Er was enige erkenning van macro-oorzaken zoals discriminatie en racisme, de rol van 
veiligheidsdiensten en autoriteiten, grieven van minderheden, enzovoort, maar de focus lag niet 
op de maatschappelijke context, maar op persoonlijke overtuigingen, persoonlijke crises en het 
persoonlijke traject van individuen in een radicaliseringsproces. 

3. De modellen beweerden bruikbaar te zijn voor voor alle soorten terreur, ongeacht een specifieke 
ideologie, maar eigenlijk werd het onderzoek gericht op ‘islamterreur’ en op het gevaar van de 
islam in het algemeen of in een specifieke versie 

4. Bovendien werd beweerd dat het radicaliseringsmodel geschikt was voor alle soorten 
‘radicalisering’, maar we kunnen duidelijk het verschil zien tussen de focus op radicalisering als 
een lens om politiek geweld van moslims te kijken, terwijl extreemrechtelijke terroristen worden 
beschouwd als 'lone wolves‘. 

Kundnani: het concept van radicalisering is een grote betekenaar geworden van de War of Terror dit 
heeft een nieuwe bril gegeven aan de wetenschappers, de bevolking, de journalisten, enzoverder. De 
tegenradicalisering hangt samen met de radicaliseringscultuur: een zeer grote invloed op beleidsmakers, 
maar ook op de publieke opinie.  

IMPACT EN RISICO’S  

 Het radicaliseringsdiscours kreeg een sterke verspreiding en impact op de publieke opinie, 
beleidsmakers en preventiepraktijk 

 Risico’s (Kundnani, 2015) 
1. Verstoring van de publieke opinie  
2. Versterking van sociale polarisering 

 De geradicaliseerde is een ‘andere’ vs. de niet-geradicaliseerde = normaal  
 Wij-zij  

3. Ondermijning van burgerrechten  
 Iemand die radicaal is, moet je volgen (toezicht): kwalijke effecten  

 Dit is een vrij kritische lezing van radicalisering (eerste deel onderzoek) 

 

2. DISCOURSANALYSE: SLEUTELKASTEN IN HET VLAAMSE DERADICALISERINGS-
BELEID: VLAAMS ACTIEPLAN (AP) EN RESOLUTIE VLAAMS PARLEMENT (RES) 

“RADICALISERINGSPROCES” 

Dit is een problematisch concept 

 Radicaliseringsproces 
o Terroristisch geweld als logisch resultaat van een proces  

 Een bepaald idee zal noodzakelijkerwijze leiden tot geweld als er niet op tijd 
tussengekomen wordt  
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o ‘Flash radicalisering’? 
 Iemand komt met een drugverleden in de gevangenis terecht, maar is nooit een 

vrome moslim geweest, en komt na 14 dagen buiten uit de gevangenis en rijdt 
met een bus in de menigte: geen radicalisering!  

 Dit is een snel radicaliseringsproces en men zoekt manieren om hier toch een 
weg in te vinden, maar het concept klopt niet  

 Radicaliseringsproces  
o Radicale overtuigingen als eerste stap naar geweld 

 De Bijbel heeft dit ook: de vraag is niet hoe het in de overtuiging zit, maar hoe het 
leeft het in een samenleving en wat er mee gebeurt in de samenleving  

o ‘Sommige' overtuigingen bevatten een kern van geweld 

Het term radicalisatieproces suggereert minstens dat terreurdaden het logische gevolg zijn van een hele 
evolutie in de overtuigingen van een individu, en dat dit individu op een bepaald moment een stap in de 
richting van een fundamenteel gevaarlijke gedachte zet. De persoon gaat dan verder tot het moment van 
de fatale beslissing om terreur te plegen, het punt waar geen terugkeer meer mogelijk is. Hoewel dit op 
het eerste gezicht plausibel is, weten we dat terroristische daden kunnen gebeuren zonder dit proces, de 
zogenaamde flash radicalisering, en dat niemand deze actie kan voorspellen. 

Bovendien gaat het radicaliseringsproces uit van het bestaan van een domein van overtuigingen die 
radicaal zijn en die een eerste stap zijn op een gevaarlijk spoor naar terreur. In dit idee zijn er radicale 
overtuigingen die de zaden van geweld in zich dragen en die dus onvermijdelijk tot dat geweld zullen 
leiden zonder tijdige interventies van buitenaf om dat proces te stoppen. Dus er bestaan ideologieën 
bestaan die op zichzelf gewelddadig zijn, als ideeën. In die hele redenering blijft het echter onduidelijk 
welke overtuigingen die harde kern van geweld omvatten. 

“RADICALISERING” VS. “GEWELDADIGE RADICALISERING” 

In de twee documenten is er een voortdurende vermenging van radicalisering en geweldadige 
radicalisering. Iedereen is het erover eens dat het inzetten van geweld om doelen te bereiken in een 
democratie, een moeilijk iets is: we moedigen dit niet aan. Maar als we dit door elkaar halen met 
radicalisering en nooit duidelijk maakt wat we proberen te bestrijden in beleidsdocumenten, dan wordt de 
scoop vergroot en is er een heel onduidelijke term van radicalisering, waardoor er heel veel zaken kunnen 
onder vallen en verdacht kunnen gemaakt worden. De kanalen voor het uiten van frustraties worden op 
die manier vernauwd. Dit is een problematisch gegeven.  

 “Gewelddadige radicalisering is een gevaar voor de democratische rechtsstaat” (AP), maar het 
onderscheid tussen gewelddadig radicalisme en niet-gewelddadig radicalisme wordt niet gemaakt 

 Radicalisme en radicale meningen worden niet uitgelegd, maar wel ‘vanzelfsprekend’ gelinkt aan 
politiek geweld 

RISICO: de onduidelijke term ‘radicalisering’ legt de weg open voor gratuite verdachtmakingen en 
beperkingen van radicale meningsuitingen. Legitieme kanalen voor het uiten van grieven worden erdoor 
aangetast. 

Volgens het actieplan moet gewelddadig radicalisme een ernstige bedreiging voor de democraatische 
rechtsstaat worden genoemd, en daarom moet het krachtig worden bestreden. Waarschijnlijk zou 
iedereen het eens zijn. In dit citaat wordt het onderscheid tussen gewelddadig en niet-gewelddadige 
radicalisme voorgesteld.  
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In de beleidsdocumenten blijft het onduidelijk wat radicalisme betekent, wanneer een mening radicaal is 
en wanneer deze radicale beschouwing als een stap naar politieke geweld wordt beschouwd.  

“RADICALISERING” OF “MOSLIMRADICALISERING” 

Men verwart radicalisering met moslimradicalisering. In de documenten loopt dit voortdurend door elkaar 
en er wordt zelfs gewaarschuwd voor stigmatisering, culturalisering en het gevaar van verliezen van een 
bepaalde doelgroep en het creëren van een tweederangs groep. Tegelijkertijd heeft men het voortdurend 
over het samenwerken met de moslimexecutieven, training rond religieuze identiteitsontwikkeling, … Het 
is dus een hele smalle focus, waardoor je niet anders kan denken als: politiek geweld in naam van de 
islam is een gevolg van een bepaalde interpretatie van de islam, waardoor de islam inherent 
gevaarlijk wordt. De islam wordt uiteindelijk gezien als de grondoorzaak en dit is problematisch. Je kan 
dit ook toepassen op andere religies en er een lezing van maken, maar het is een narrow interpretation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISICO: politiek geweld in de naam van islam wordt verklaard vanuit een radicalisering van die islam, 
waardoor de islam inherent gevaarlijk wordt geacht. Islam als grondoorzaak van politiek geweld. 

In de beleidsdocumenten zien we een voortdurende onduidelijkheid: gaat het over de preventie van 
radicalisering of van moslimradicalisering. 

Sommige citaten suggereren dat radicalisering in het breedste zin moet worden voorkomen en 
waarschuwen voor het gebruik van moslimradicalisering omwille van het risico op stigmatisering van de 
hele moslimgemeenschap in Vlaanderen. 

Tegelijkertijd zien we hoe in het Actieplan alleen de samenwerking met de moslim executieve wordt 
georganiseerd, hoe de resolutie van het Vlaams Parlement streeft naar de bevordering van een Europese 
islam en pleit voor trainingen rond religieuze identiteitsontwikkeling voor moslimjongeren, voor de 
oprichting van een Netwerk van Islamexperten om een tegenverhaal te brengen, voor steun voor 
gematigde imams en zo verder. 

 

 

 

Radicalisering

•Waarschuwing voor 
culturalisering, want 
radicaliseringsproces vanuit 
elke ideologie volgt zelfde 
mechanisme (AP)

•Waarschuwing voor 
stigmatisering door term 
'moslimradicalisering' (AP)

Moslisradicalisering

•(Enkel) samenwerking met 
moslim'executieve omtrent 
preventie 

•Promotie van Europese islam 
tegen salafistische 
interpretaties (RES)

•Trainingen rond religieuze 
identiteitsontwikkeling, 
Netwerk islamexperten 
omtrent tegenverhaal, steun 
voor gematigde imams (RES)
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PREVENTIE VS. VROEGDETECTIE 

 Het preventie-idee gaat uit van de assumptie dat radicaliseringsprocessen leiden tot terroristische 
aanslagen 

 Preventie wordt daardoor beperkt tot vroegdetectie 
o "De uiteindelijke doelstelling is om jongeren en jongvolwassenen die risico lopen om te 

radicaliseren zo snel mogelijk te detecteren en hen zo aan boord te houden van onze 
samenleving” (AP) 

 Als je weet dat radicalisering zelf inhoud dat er een risico is dat iemand na een 
heel lang proces zal overgang tot geweld, dan is het vreemd dat het risico om te 
radicaliseren hier nog eens bijgeplakt wordt  

 Iemand loopt het risico om in het risico te komen om in een proces 
terecht te komen enzoverder  

 Het is een zéér brede definitie: iedereen kan tot de groep behoren 
 Er is een heel duidelijke focus op jongeren en jongvolwassenen 

 ‘Radicaliseringsrisico’s’ worden niet gedefinieerd en worden daardoor ongrijpbaar en 
ontegenspreekbaar 

 Preventie, wat normaal gezien bestaat uit verschillende lagen, wordt op die manier herleid tot 
‘early detection’ (zeker in Angelsaksische context, maar ook bij ons)  

o Jongeren die wij verdacht vinden, kunnen we vrij vlug detecteren  

RISICO: preventie wordt herleid tot vroegdetectie van potentieel gevaarlijke jongeren. Zij moeten speciale 
aandacht krijgen, zonder rekening te houden met de maatschappelijke grondoorzaken als noodzakelijke 
voorwaarde. Hierdoor kunnen ganse groepen gelabeld worden als potentieel gevaarlijk.  

Het actieplan heeft tot doel radicaliseringsprocessen te voorkomen. Als we al aannemen dat dit een zinvol 
doel zou zijn, en dat deze radicaliseringsprocessen echt leiden tot terroristische gedragingen, dan nog lijkt 
het document snel de aandacht naar vroegtijdige detectie te verschuiven.  

In het citaat worden twee grenzen verschoven: 

1. Allereerst gaat het over het ricico, niet van politiek geweld maar van ‘radicalisering’, een absoluut 
ongedefinieerde en dus eindeloos uitgebreide categorie, omdat de vraag uiteindelijk is: wie loopt 
dat risico niet. Dit verruimt de grenzen. 

2. Ten tweede gaat het om detectie van jongeren en jonge volwassenen. Dit beperkt de grens: de 
zogenaamde preventie is eigenlijk de vroegdetectie van potentieel gevaarlijke jongeren. 

MACRO VERKLARINGEN VS. MICRO AANPAK  

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke voedingsbodem

•Erkenning maatschappelijke 
grondoorzaken (discriminatie, uitsluiting, 
ongekwalificeerde uitstroom, racisme) 
(AP/RES)

•"Preventie kan enkel kaderen in een 
inclusieve samenleving, waarin iedereen 
zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt" 
(AP/RES)

Maar toch individuele aanpak

•Nadruk op individuele 
persoonlijkheidskenmerken

•Oplossingen: waarbaarheidstrainingen, 
positieve identiteitsontwikkeling

•Geen aandacht voor voedingsbodem: 
"kansarmoede en sociaal-economische 
achterstand leiden niet eenduidig tot 
radicalisering" (AP)
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In de nota ziet men dat er macro-elementen aanwezig zijn: een samenleving waar groepen zich 
tweederangsburgers voelen of waar er spanningen zijn (het verhaal van bv. Syrië en hoe de politieke 
gemeenschap daarop heeft gereageerd is geen succesverhaal). Er zijn best wat situaties (binnen en 
buiten onze samenleving) die kunnen zorgen voor frustratie, spanning en die een voedingsbodem kunnen 
zijn voor politiek geweld of terreur. Maar dit wordt volledig abstract gemaakt: niet iedereen die in 
kansarmoede leeft of die achtergesteld is gaat automatisch over tot geweld. Dit is nogal een redenering… 
Dit is niet zo, maar dat neemt niet weg dat men ziet dat er in een samenleving waar er polarisering en 
achterstelling is, meer kans is op politiek geweld. De context is heel belangrijk!  

RISICO: preventie wordt beperkt tot psychologische en pedagogische aanpak van individuele 
(moslim)jongeren, terwijl de maatschappelijke grondoorzaken onaangeroerd blijven.  

Beide documenten geven uitdrukkelijk aan dat preventie alleen kan passen in een inclusieve samenleving 
waar iedereen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt. In die zin worden racisme, discriminatie, 
ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs enzovoort als voedingsbodem voor radicalisering erkend. 
Het zou logisch zijn dat hier ook conclusies worden uit getrokken voor het beleid. Het zou logisch zijn dat 
dit in concreet beleid wordt vertaald. 

Het lijkt een commentaar te zijn die vooral moet rechtvaardigen waarom preventieve maatregelen expliciet 
NIET zijn gericht op de maatschappelijke oorzaken van politieke geweld. De individuele aanpak is 
inderdaad opmerkelijk, met zelfbewustheid of veerkracht opleiding voor jongeren, of ondersteuning voor 
jonge moslims in de zoektocht naar positieve identiteit.  

Het Vlaams deradicaliseringsdiscours houdt dus best wel wat risico’s in. Het is een consensusresolutie 
vanuit de verschillende partijen, waardoor er enkele bizarre verschuivingen en tegenstrijdigheden inzitten.  

 

3. CASESTUDIES: (DE)RADICALISERING IN DE PRAKTIJK 

CASESTUDIES 

 Selectie 3 casestudies bij jeugdwelzijnsorganisaties in 3 grote steden 
o Grote organisaties met jongeren met migratie-achtergrond als doelgroep 
o Expliciete reactie op Projectoproep 
o Variatie naar lokaal beleid omtrent deradicalisering en discriminatie 

 Variatie van groepen en lokaal beleid 

 Methodologie 
o Studie van documenten  
o Observaties van activiteiten en vergaderingen 
o Interviews met basiswerkers, middenkader en lokale experten 

 Geen interviews met jongeren: geen toestemming 
 Anonimiteit en vertrouwelijkheid was zeer belangrijk omdat deze organisaties zich 

heel erg geviseerd voelden: moeilijk om binnen te geraken voor onderzoek  

 Belofte van anonimiteit en vertrouwelijkheid 
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CONCLUSIES 

EFFECT OP JEUGDWELZIJNSWERK (TOP-DOWN) 

Radicaliserings-beleid en  
-discours 

Contraproductieve effecten 
in het jeugdwelzijnswerk 

Problematisering van 
radicale opinies  

● Problematiseren van normaal pubergedrag 

● Expressie van grieven = signaal van radicalisering 

● Kanalen om rechten te claimen worden vernauwd 

Problematisering van 
‘moslim- radicalisering’ bij 
jongeren 

● ‘Slecht geïntegreerde groepen’ worden doelwit: 
Moslimjongerenzijn verdacht en onder toezicht 

● Meer polarisering in samenleving: ‘wij’ tegen ‘zij’  

● Negeren van maatschappelijke voedingsbodem   

Vroegdetectie van het 
‘risico om te radicaliseren’  

● Preventie wordt vernauwd tot vroegdetectie zonder veel 
aandacht voor maatschappelijke context  

● Radicaliseringsrisico is ongedefinieerd en oneindig  

● Ondermijning van de vertrouwensrelatie  

Problematisering van radicale opinies: 

 De organisaties zeggen dat het moeilijker geworden is om radicale opinies van de jongeren te 
onderscheiden van normaal pubergedrag: het wordt veel sneller gezien als een signaal van 
radicalisering  

 Jongeren komen meer onder druk te staan 
 Pubergedrag dat nergens op slaat wordt gezien als radicalisering  

Problematisering van ‘moslim-radicalisering’ bij jongeren  

 Jongeren hebben het gevoel dat ze meer gecontroleerd worden  

 Er wordt steeds meer gepolariseerd: “vroeger waren we gastarbeiders, dan waren Marokkanen en 
nu zijn we moslims, maar het blijft altijd hetzelfde: we zijn altijd anderen die er niet bij horen” 

 Er is weinig ruimte om erover te praten  

Vroegdetectie van het ‘risico om te radicaliseren’ 

 De druk die naar het jeugdwelzijnswerk gaat in een aantal steden is erg bedreigend voor de 
vertrouwensrelatie tussen jeugdwerkers en de jongeren waarmee ze werken 

 Er is geen veilig klimaat in de werkingen: unsafe climate, wat de basis van jeugdwerk ondermijnt  
o Oplossing: men bouwt filters in: de politie kan praten met die stafmedewerker die met die 

zaken bezig is en die dan duidelijke instructies geeft van wat je mag zeggen en wat niet  
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BOTTOM UP: VISIE OP VERKLARINGEN EN AANPAK 

Als je denkt over de mogelijkheid tot politiek geweld: wat zien jullie als voedingsbodem?  

 Het begon altijd met een bepaald macroverhaal: jongeren hebben bepaalde frustraties over zaken 
die in onze samenleving gebeuren  

 Nadien ging men over naar het mesoniveau: er zijn heel weinig manieren om op een legitieme 
manier rebels en activistisch te zijn. Hiertegenover staan de organisaties op mesoniveau die dan 
eigenlijk een alternatief aanbieden, nl. de haatpredikers etc. Deze kunnen hierop inspelen omdat 
er weinig legitieme kanalen zijn om rebels te zijn  
 

 

Hun verklaringen Hun oplossingen 

Micro • Gevoelens van frustratie (ipv. radicale 
gedachten) 

• Normaal pubergedrag 

• Succeservaringen en 
toekomstperspectief 
bieden  

Meso • Weinig plaatsen om ‘rebels te zijn’ op 
legitieme wijze 

• Extremistische organisaties bieden een 
alternatief 

• Een plaats bieden om 
‘rebels te zijn’ op legitieme 
wijze binnen het 
jeugdwelzijnswerk 

Macro • Geopolitiek: Syrië, Palestijnen…. 
• Samenleving: ongelijkheid, racisme, 

uitsluiting, discriminatie 

• Maatschappelijke 
verandering nastreven 

 

Ze voelen zich al op heel jonge leeftijd gefaald alvorens te beginnen. Uitspraken zoals ‘Dat is niets voor 
mij’ of ‘Wat maakt het uit dat ik ga studeren’ zijn daar voorbeelden van. Het gevolg is dat de jongere zich 
gefrustreerd gaat voelen doordat hij of zij een gebrek aan toekomstperspectief heeft. Om dat te 
vergeten gaan ze grenzen aftasten en risicovolle dingen doen. Dat kan door drugs te gebruiken, zich 
bezig te houden met criminele praktijken of te participeren aan extreme sporten. De jongeren zijn als het 
ware verdwaald, wat ze vatbaar voor manipulatie maakt. De ronselaars spelen hierop in. Ze geven de 
geviseerde jongere een sterke identiteit, veel geld, avontuur en hij of zij zal spoedig als held aanschouwd 
worden. De jongere beseft op dat moment niet welke dramatische consequenties ervoor in ruil staan.”  

PROBLEEMDEFINITIE EN AANPAK (BOTTOM UP) 

 

 

 

 

 

 

 

Probleemdefinitie

•Macroverklaringen voor risico op 
gewelddadig extremisme 
•Open en subtiel racisme
•Instituties falen in gelijke kansen 
•Spanningen bv. racial profiling

•Nood aan legitieme kanalen voor 
expressie van deze grieven

Aanpak

•Focus op individuele weerbaarheid en 
competenties

•Gebrek aan meer structureel werk over 
onderwijs, huisvesting, werkn ...
•"Geen tijd', 
•"Geen ervaring", 
•"Geen steun", 
•"Geen expertise'
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Er is een zeer sterke paradox tussen de probleemdefinitie en wat ze doen.  

De laatste twintig jaar zijn de organisaties meer en meer bezig met individuele benaderingen. Er wordt 
heel sterk geïndividualiseerd, waardoor er op andere vlakken weinig gewerkt wordt: “we vinden het wel 
belangrijk en het is een probleem, maar we werken vooral individueel”.  

Het pedagogisch project is dus heel paradoxaal: de organisaties zeggen zelf dat het radicaliserings-
verhaal vrij negatief is voor de jongeren en de werking, maar het pedagogisch project, dat heel sterk 
gericht is op identiteitsontwikkeling en vertrouwen, biedt langs de ene kant wel een warm schild 
(bescherming tegen stigmatisering), maar langs de andere kant sluit het ook heel erg aan bij het 
individuele rationale in het radicaliseringsbeleid.  

IMPLICATIES VOOR HET PEDAGOGISCH PROJECT  

 Negatieve druk door de vraag tot inschakeling in ‘deradicalisering’ 
o Vertrouwensrelatie  
o Veilig klimaat   

 Pedagogische paradox: het project gebaseerd op vertrouwen en positieve identiteitsontwikkeling  
o Is een warm beschermend schild … ook tegen de contraproductieve effecten van het 

‘deradicaliseringsbeleid’ 
o Maar sluit tegelijk dicht aan bij de individuele rationale in de mainstream aanpak van 

‘radicalisering’ en verdringt meer structureel werk 
o Het verdringt meer structureel werk  

 Het pedagogisch project staat op het spel: ’hun gasten’ ervaren 
o Ernstige grieven over stigmatisering, discriminatie, marginalisering…  
o …én minder ruimte voor de expressie van die grieven – ‘radicalering’ ‘polarisering’... 

Dit is het scharnier geweest om na het onderzoek in dialoog of discussie te gaan met allerlei mensen, o.a. 
jeugdwelzijnswerkers, om te zeggen dat er een probleem zit: in de context van radicalisering zal het geen 
oplossing zijn om een pedagogisch project te blijven volhouden dat zeer sterk op individueel vlak werkt. 
Dit is in contradictie met de verklaring die we zelf zien: enorme spanning.  

Dit is de overgang naar het volgende deel.  

 

REPOLITARISERING ALS ALTERNATIEF?  

HET CONCEPT ‘POLITISERING’ 

Het publiek karakter van de ‘expressie van grieven’ verwijst naar het concept van politisering 

Politisering verwijst naar allerlei praktijken die bijdragen aan het publieke debat en meningsverschil over 
hoe we onze samenleving samen regelen. Dat publieke meningsverschil is nauw verbonden met een 
levendige democratie. (Oosterlynck, Hertogen, & Swerts, 2018).  

 Zaken worden publiek gemaakt. Allerlei praktijken die bijdragen aan het publieke debat en aan het 
meningsverschil over hoe we in onze samenleving zaken regelen en samenleven. Er zijn allerlei 
zaken die door groepen, mensen, de samenleving als niet oké worden ervaren en die zouden 
moeten veranderen of die problematisch zijn.  
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 Dit is normaal in een democratie (niet zoals in een dictatuur: iedereen moet het eens zijn). 
Conflict, tegenstellingen zijn normale zaken en een democratie heeft dit nodig: bepaalde kwesties 
komen op de (publieke) agenda. 

Allerlei vormen van consultative met professionals als experten of stakeholders en allerlei discrete vormen 
van lobbying of pleitbezorging vallen dus buiten die aflijning – precies omdat ze publiek karakter missen. 

 Het gaat wel degelijk over dingen waarbij gezien wordt dat er iets mee gebeurt 

 

POLITISERING EN ‘HET POLITIEKE’ 

Een begrip van politisering dat voorbij het politieke gaat. Politiserend gaat over het debat over hoe we 
samenleven, het publieke. De wijze waarop we zaken regelen in de samenleving is niet enkel een zaak 
van bestuurders of politici, maar ook een zaak van allerlei mensen die zaken doen en er tegen ingaan, 
waar iedereen aan mee kan doen.  

Bv. kinderen van vijf jaar en verkeer: in Brussel hebben onderzoekers gevraagd aan kinderen van die 
leeftijd om foto’s te maken van wat zij zien onderweg naar school en hierover hebben ze een 
tentoonstelling over gemaakt: deze was gericht naar de beleidsmaker en politici. Kinderen van vijf kunnen 
dus ook naar buiten komen met zaken die in de samenleving gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

POLITISERING IS NIET (ENKEL) BELEIDSBEÏNVLOEDING 

Hoe belangrijk en waardevol beleidsbeïnvloeiding ook is, politisering is een ander concept. Politisering is 
immers niet altijd of in de eerste plaats gericht op het beïnvloeden van ‘de politiek’ of van bepaalde 
instituties (het onderwijs, de politie, …) 

Dit zien we het duidelijkst in vormen van politisering die niet gericht zijn op beleidsactoren maar op 

 Bewustmaking van deelnemers of hun omgeving 
 Veranderen van de mentaliteit of het gedrag van medeburgers 

Politisering gaat over de verschillende manieren waarop mensen een stem kunnen krijgen in het publieke 
debat en hier ook zichtbaar in worden. Ook hoe kwesties zichtbaar kunnen worden die dat ervoor niet 
waren. Dit is de essentie. 
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POLITISERING ALS POLITIEK VS. SUBPOLITIEK  

Uitgangspunt: vaststelling dat actoren/bewegingen ‘aan politiek doen’ buiten de klassieke instellingen en 
procedures.  

Wat voorheen niet politiek was, is dat vandaag wel 

 Heel wat thema’s/kwesties (milieu, voedsel, seksualiteit, …) die voorheen niet politiek zijn, zijn dat 
vandaag wel  

 Ze zoeken zich een weg naar buiten los van sociale klasse, politieke partij of ideologie 

 Ze zijn niet (enkel) gericht naar ‘de politiek’ maar vaak naar de medeburgers… 

Dit heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe organisatie die zich een weg zoekt buiten 
de,bestaande politiek. Deze gaat nieuwe kanalen zoeken en gericht is naar medeburgers. Je kan dus ook 
aan subpolitiek doen: dingen die niet direct gericht zijn naar het beleid, maar die ook politiserend zijn.  

POLITISERING ALS DIALOOG VS. CONFLICT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zijn twee concepten die passen binnen politisering en die we kunnen toepassen in het jeugdwelzijns-
werk. Bv. Dialoog: de J-100 Top: jongeren vanuit jongerenwerkingen die samen dingen bespreken over 
de toekomst en de problemen van de stad (Antwerpen).  

Mouffe: het is heel belangrijk om de gedachten van strijd te verzoenen met de gedachten dat we in een 
democratie leven waar we elkaar de kop niet (mogen) inslaan. We moeten proberen elkaar tegemoet te 
komen als tegenstanders: we gaan nooit overeenkomen, er gaan altijd tegenstellingen zijn. Wat we niet 
gaan doen is de ander bekijken als een vijand, want die gaan we haten en vernietigen. Dit is een grens 
die we in een democratie niet kunnen overschrijden. We leven in een democratische ruimte. 

We moeten de gedachten van verzet, verzoenen met de gedachten van de democratie = als burgers zijn 
we gelijk en hebben we rechten. Zeer interessant perspectief: hoe moet je omgaan met mensen die 
bepaalde eisen, uitspraken of maatschappelijke projecten naar voor schuiven? Er is een grens. Op een 
moment dat het gaat over medeburgers in kader van de democratische samenleving afschilderen of 
beschouwen als vijanden (die uitgesloten moeten worden), wordt het gevaarlijk (grens).  

 

Consensus: 

Politiseing als dialoog

•Machtsvrije dialoog in publieke sfeer 
(Habermans) ~rationele dialoog 

•Actieve rol van burgers als reactie op 
het uitbesteden van politiek aan 
politici 

•Publieke deliberatie: 
•Verschillende meningen worden 
met elkaar geconfronteerd

•Informatie wordt verzameld
•Dialoog met argumenten 
•Streven naar rationele consensus 

Conflict: 

Politisering als strijd

•Strijd van 'wij' tegen 'zij' vanuit 
gedeelde belangen 

•Klemtonen:
•Economische belangen (Marx)
•Culturele erkenning (Fraser)
•Strijd om hegemonie (Gramsci)
•Bewustwording (Freire) 

•Agonisme (Mouffe) = strijd tussen 
tegenstanders (geen vijanden) in een 
gedeelde democratische ruimte
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POLITISERING ALS DEMOCRATISERING 

We eindigen het overzicht van benaderingen met een buitenbeentje: de benadering van politisering als 
democratisering bij de Franse filosoof Rancière. Hij benadert politisering immers niet vanuit democratie 
als doel, maar vanuit democratie als uitgangspunt. 

Hij ziet de democratie niet als een te realiserend iets. Democratie is het uitgangsprincipe om aan politiek 
te doen: elke samenleving heeft een bestaande orde. Hij vindt democratie een schandalig principe = 
degene die de macht hebben of die rijk zijn worden eigenlijk uitgedaagd. Of je nu rijk of arm bent, jong of 
oud, man of vrouw, nieuwkomer of niet, maakt niet uit als het gaat over de inrichting van de samenleving. 
Iedereen heeft hier iets over te zeggen: 1 mens, 1 stem. Democratie is een soort anarchisch principe dat 
alle bestaande hiërarchieën, onderverdeeldingen, beelden, stigma’s, etc. doorbreekt. Iemand of een 
groep kan op het politieke of democratische moment iets zeggen, waardoor ze de bestaande orde in 
vraag gaan stellen.   

DE BESTAANDE ORDE VERSTOREN (RANCIÈRE) 

 Het ‘schandaal van de democratie’  
o Democratisch principe van gelijkheid 
o Vloekt met machtsverhoudingen/ongelijkheden 

 Gelijkheid is nooit realiteit in de ‘bestaande orde’ 
o Elke bestaande orde zorgt voor ongelijkheid  
o We delen in: wat zichtbaar/onzichtbaar is, wat mag gehoord worden en wat enkel ruis is, 

wie belangrijk/onbenullig is, … 
o Én we vinden die orde meestal vanzelfsprekend 

Politiek = verstoren van die bestaande orde vanuit dat democratisch uitgangspunt van gelijkheid 

BETEKENIS VAN RANCIÈRE VOOR HET DENKEN OVER POLITISERING 

 Iedereen kan aan politiek doen (‘politiek subject worden’) als gelijke aan ‘om het even wie’ 

 Voorbij de idee van ‘bewustmaking’  
o Geen voorhoede die waarheid in pacht heeft 
o Wel respectvol ondersteunen van mensen die gehoord/gezien willen worden 

 Voorbij politisering vanuit ‘identiteit’ 
o Niet louter versterken van (collectieve) identiteiten  
o Maar net het in vraag stellen en verwerpen van toegekende identiteiten…  

 

TERUG NAAR START: POLITISEING, DERADICALISERING EN BURGERSCHAP? 

 In de strijd tegen gewelddadig extremisme wordt burgerschapseducatie naar voor geschoven als 
effectieve manier om individuele en collectieve veerkracht te verhogen (Thomas, 2016) 

 Maar vanuit welke visie op burgerschap?  

 Het standaardmodel van ‘de goede burger’ sluit dicht aan bij de ‘securitaire’ benadering in de 
mainstream ‘preventie van radicalisering’ (zoeken van middenweg bv.) 

 Het agonistische burgerschapsmodel (Van den Brink 2005, Sieckelinck 2017) als alternatief? 
o Sociale en culturele conflicten zijn vrij normaal in democratische samenlevingen 
o Ze moeten ruimte krijgen 
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LES 7 – BURGERSCHAP IN/EN HET 
ONDERWIJS: NORMATIVITEIT VAN 
BURGERSCHAPSVORMING  
MARGOT JORIS 

Burgerschap en daarover nadenken is een centraal thema binnen de SP. Er leeft heel wat bezorgdheid 
rond burgerschap. Er is het idee dat de SL uit elkaar aan het vallen is en dat er geen gemeenschaps-
gevoel meer bestaat. Algemeen, maar zeker ook als we kijken naar jongeren die als doelgroep centraal 
staan in dit vak. Het idee dat jongeren steeds minder politieke interesse hebben, dat ze minder betrokken 
zijn in de samenleving, enzoverder. Dan kijkt men natuurlijk richting opvoeding. Er wordt meer ingezet op 
burgerschapsvorming, in Vlaanderen, maar ook nationaal en internationaal. Die idee dat onderwijs toch 
een belangrijke rol kan spelen om ervoor te zorgen dat we actieve, democratische, betrokken jongeren 
hebben. Er is wel wat spanning: dat hangt samen met hoe we zelf naar jongeren kijken. Kijken we nog 
altijd vanuit de beschermingsgedachte, bekijken we meer naar jongeren als medeburgers van onze 
samenleving… Daar is heel wat spanning rond en een belangrijke rol wordt bij het onderwijs gelegd. Die 
centrale en actuele discussie is belangrijk om binnen de SP aan te kaarten. 

Burgerschapseducatie = de normativiteit van de manier waarop we vandaag naar burgerschapsvorming in 
het onderwijs kijken.  

 

1. GESCHIEDENIS  

 Al sinds Griekse Oudheid: verband tussen pedagogiek (opvoeding) en burgerschap 
o Heel expliciet verband tussen het idee van opvoeden, vorming, pedagogiek in het 

algemeen, en burgerschap, om jongeren te gaan vormen tot burgers 
o Het idee daarbij is dat burgerschap iets is dat aangeleerd moet worden 

 Het is niet iets dat je automatisch hebt wanneer je geboren wordt 

 Relatie tussen individu – politieke entiteit 
o Meestal (natie-, stads-) staat 
o Status 
o Gevoel van verbondenheid 

 Het idee dat mensen zich verbonden moeten voelen met de plaats waar ze 
burger zijn: koppeling tussen opvoeding, burgerschap en vorming  

 moet (aan)geleerd worden: niet iets dat je automatisch verwerft of aangeboren is  

Als we verdere in de geschiedenis kijken, zien we dat de er een verdere ontwikkeling is bij de Romeinen: 
andere dimensies van burgerschap komen aan bod. Dit is een tendens die doorheen de geschiedenis 
loopt: er zijn altijd veranderingen in hoe we de relatie zien tussen opvoeding en burgerschap. Dit leidt tot 
verschillende discussies. 

 Discussies over rol van verschillende milieus waarin kinderen opgroeien: gezin, school, 
maatschappelijke en politieke gemeenschappen en instituties, media, …  

 Complex en dynamisch  
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 Ecologisch model van Bronfenbrenner  
o Het kernidee van deze theorie is ook terug te vinden in de ontwikkeling van het denken 

over burgerschapsvorming 
o De verschillende milieus waarin kinderen en jongeren zich ontwikkelen hebben een 

invloed op de manier waarop ze zich als burger ontwikkelen  
 Het is dus niet enkel het individu, maar ook de connectie met de verschillende 

milieus waartoe zij behoren 
o Het gaat over een samenspel van verschillende milieus en de manier waarop we dit 

samenspel zien: het belang van bepaalde milieus zal veranderen  

 het denken en spreken over burgerschapsvorming is dus altijd context- en tijdgebonden 

 

2. HUIDIGE CONTEXT 

 

 

 

 

 

 

In 2016 is het debat rond de hervorming van de eindtermen weer opgelaaid. Onze toenmalige minister 
van onderwijs, Hilde Crevits, zei dat er op school veel meer aandacht moet gaan naar burgerschaps-
vorming. In het eindtermendebat moeten we daarom kijken naar meer aandacht voor BV, meer bepaald in 
de vakken Nederlands, godsdienst en geschiedenis. 

Dus als we kijken naar de huidige beleidscontext van BV, dan zien we dat dat debat enorm is opgelaaid 
vanaf 2016, met de vernieuwing van de eindtermen voor secundair onderwijs, waarin BV uit de 
vakoverschrijdende eindtermen gehaald moest worden, omdat er aan de vakoverschrijdende eindtermen 
enkel een inspanningsverplichting is verbonden, wat wil zeggen dat die eindtermen niet expliciet 
geëvalueerd worden. Scholen zijn dus verplicht om eraan te werken, maar er zijn eigenlijk geen specifieke 
normen of resultaten opgelegd die je moet behalen. 

 Meer aandacht voor burgerschapsvorming (BV) in het onderwijs  
 Eindtermendebat 2016: vernieuwing eindtermen SO 

 Burgerschapsvorming sinds 1997 in vakoverschrijdende eindtermen: inspanningsverplichting 

 2016: burgerschap in eindtermen godsdienst, Nederlands, geschiedenis en PAV: 
resultaatsverplichting 
 

 Waarom nu zo belangrijk? 
o Idee van ‘crisis’: burgerschapsvorming als oplossing, remedie voor sociale en 

maatschappelijke kwesties 
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o Het idee dat BV in het onderwijs mee kan fungeren als remedie of deel van de oplossing 
voor sociale en maatschappelijke kwesties 

2.1 ‘CRISIS’ 

 Globalisering 
o Zeer breed: crisis gaat ook over algemene gevolgen en effecten van globalisering = het 

gevoel dat we die effecten niet allemaal kunnen beheersen of controleren  

 Diversiteit 
o = superdiversiteit: hoe kunnen we jongeren hiermee leren omgaan? Hoe kunnen we 

burgers leren om samen te leven met zeer verschillende mensen?  

 Terrorisme 
o Hoe kunnen we dit bestrijden? 

 Extremisme 
o Hoe kunnen we dit bestrijden en vooral voorkomen? Jongeren die aanslagen plegen zijn 

hier opgegroeid en hebben de Europese democratische noren dus als kind meegekregen, 
maar hoe komt het dat zij zich als burger tegen de samenleving keren?  

 Racisme en xenofobie 

 Klimaatverandering 
o Hoe kunnen we jongeren leren om duurzame, bewuste burgers te zijn?  

 Individualisering en verlies sociale cohesie 
 Politieke apathie 

o Het idee dat jongeren niet meer geïnteresseerd zijn in politiek: hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat ze als burger opnieuw politiek willen participeren? 

 

2. HUIDIGE CONTEXT 

 Overstijgen van natie(staat) 
 Onder invloed van globalisering 

o De concepten van burgerschap en de daaraan onderliggende democratie worden naar 
achteren geschoven en zien we nog maar in beperkte mate  

 Nationale concepten democratie, burgerschap en BV: beperkt 
o Europees burgerschap 
o Wereldburgerschap 

 Burgerschap als trans-/internationaal en multidimensioneel 

 Burgerschap wordt niet meer gezien als iets Belgisch of Vlaams, maar het wordt op veel grotere 
schaal bekeken: we gaan het als een groter verhaal kaderen  

 

 School als mini- of oefensamenleving (Print, ØrnstrØm and Nielsen, 2002) 
o ‘Grootste gemene deler’ tussen alle jongeren die binnenkomen in onze samenleving en 

dus ook in ons onderwijs  
 Jongeren spenderen een groot deel van hun tijd achter de schoolbanken, 

waardoor onderwijs de context is waarin we kunnen sturen en waar we 
burgerschap kunnen aanbrengen 
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o ‘Gelijktrekker’ 
 = ondanks de grote verschillen en de grote diversiteit kunnen we via onderwijs 

alle jongeren op een gelijke manier vormen tot democratische burgers  

 School als instrument bij uitstek voor democratisch leren door 
o ‘learning by doing’ : actief participeren in klassenraden, open discussie, democratisch 

klasklimaat, debatten, … 
  Democratische organisatie van onderwijs 

 We lijken ons vaak af te zetten tegenover hoe de school in het verleden 
functioneerden: 1 leerkracht vooraan  

 De school moet functioneren als een democratisch instituut waarin 
kinderen van jongs af aan kunnen participeren 

o Kennis, vaardigheden, normen en waarden aanleren: politieke kennis, respect en 
tolerantie, actieve participatie, … 

 Dit wordt aangeleerd in het onderwijs: nodig als democratische burger  
 Het gaat niet enkel over politieke kennis, maar vooral over het respectvol en 

tolerant leren omgaan met anderen  

 

3. ONDERZOEKSINTERESSE 

 Veel aandacht voor thema burgerschapsvorming  
 In media, beleid, … 

 Maar: Hoe meer aandacht naar het thema, hoe minder aandacht naar de concepten?  
o Basis van het onderzoek: we spreken continu over burgerschap, scholing, vorming, 

burgerschapsvorming, maar we gebruiken deze termen als vanzelfsprekend: maar wat 
betekenen ze nu juist? 

 ‘vanzelfsprekendheid’ van BV: what’s in a name? 

 ‘Historically untested equivalence’ (Fischman and Haas, 2014) 
o Zijn vanuit een gelijkaardige vaststelling vertrokken  
o Al van bij de oude Grieken gingen we ervan uit dat burgerschap iets is dat aangeleerd 

moet worden: het moet worden doorgegeven via vorming en opvoeding  
o Fischman en Haas zeggen dat het iets untested is: we gaan ervan uit en iedereen 

gedraagt zich ernaar, maar we hebben het nooit getest  

 Indien analyse: over democratie, burgerschap, … 
o Verder zijn ze vertrokken vanuit de vaststelling dat als de termen al geëxpliciteerd 

worden, dat het dan vaak gaat over welk begrip van democratie er aan de grondslag ligt 
van ons huidig denken over burgerschap(-svorming) 

 Niet: wat is vorming? School? 
o Welk idee van vorming hanteren we de dag van vandaag als we het hebben over BV en 

hoe conceptualiseren we de school in het huidig debat? 
 

 ‘Black box’ model educatie/schooling hanteren 

 Seamless enactment of ‘naadloze toepassing’ (McCowan) 
o Beginnen bij het begin: beleidsmakers willen bepaalde ideeën of antwoorden bieden op 

maatschappelijk uitdagingen en gaat dit vertalen naar beleid rond BV, wat dan weer 
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vertaald kan worden naar curriculumontwikkeling, wat dan weer doorgevoerd moet 
worden naar scholen  

 

 Vertaling/belichaming van overkoepelende waarden in ontwikkeling beleid/curriculum 
o Als we ervan uit gaan dat het doel van BV is om jongeren te vormen tot democratische 

burgers, dat dit eigenlijk vertaald moet worden in alle stappen van beleids- en curriculum- 
ontwikkeling  

 Overeenstemming doelen en middelen 
o Bv. radicalisering: er zijn jongeren die hier zijn opgegroeid en die er toch voor gekozen 

hebben om zich tegen onze samenleving te keren en aanslagen te plegen. We willen hen 
heropvoeden tot democratische burgers. Het idee is dan eigenlijk dat we jongeren kunnen 
vormen tot solidariteit, tolerantie en respect door de beleidsontwikkelingen rond BV. maar 
wat er dan precies op school gebeurt, daar wordt een abstractie van gemaakt: de school 
wordt gezien als input en output model 

 Input: we willen democratie en actieve, democratische burgers  
 Output: als we dit invoeren in scholen, gaan we dit bekomen  

 

 Insteek onderzoek: normativiteit van BV in/en het onderwijs 

 Spreken over burgerschap en vorming: 
o Feiten/objectief/descriptief 

 We vertrekken vanuit een descriptief idee of ideaal van burgerschap  
o Normatief: omvat altijd ideeën van goed burgerschap, goede vorming, … 

 Het gaat over het idee van wat goed burgerschap zou moeten inhouden en over 
het idee hoe een goede vorming tot burger zou moeten zijn 

 Het gaat dus nooit enkel over feitelijke elementen, maar ook over bepaalde 
idealen die men daarmee wil verwezenlijken 

 

 Focus in het onderzoek: Wat verstaan we onder: burgerschap, vorming, de relatie tussen beide? 
o Onderliggend: welk idee van democratie? 
o In: 

 Context van internationaal onderzoek 
 Het Europees beleid van onderwijs 
 Bestuderen van klas- en schoolpraktijken in Vlaanderen 

 

4. CONCEPTUEEL KADER 

BURGERSCHAP 

 Burgerschap: dynamisch en multidimensioneel 
 Verschillende visies op cruciale dimensie(s) 

o Liberale visie: bescherming individuele vrijheden, rechten en plichten  
  burgerschap als status: toegekend aan het individu  
 Aan die vrijheid zijn rechten en plichten gekoppeld om op die manier de vrijheid 

van iedere burger te vrijwaren  
 Bv. stemrecht  

o Neo-/civic-republikeinse visie: deelnemen aan politieke én sociale gemeenschappen op  
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  burgerschap als participatie 
 De manier waarop mensen participeren aan de samenleving 

 Komen samen en werken op elkaar in 
o Tekortkoming visies: gebonden aan idee van natiestaat 

Hoe wordt burgerschap vandaag de dag meer geconceptualiseerd?  

 Burgerschap = multi-dimensioneel concept: het gaat niet zozeer over één dimensie die centraal 
staat, maar het zijn verschillende dimensies die op elkaar inspelen  

o Status: verworven rechten: civiele, politieke en sociale (Marshall) 
 Een status brengt bepaalde rechten en plichten met zich mee 
 Civiel: bv. mensenrechten  
 Politiek: bv. stemrecht 
 Sociaal: bv. sociale zekerheid  

o Identiteit: culturele identiteit, ‘Vlaming’, ‘Belg’, ‘Europeaan’ zijn 
 Dit is één van de grondslagen van de koppeling tussen burgerschap en vorming: 

mensen moeten zich verbonden voelen, moeten een bepaalde identiteit kunnen 
aannemen om burger te zijn  

o Burgerdeugd: respect voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
 Dit is een belichaming van bepaalde normen en waarden  
 Samenleven met mensen van diverse politieke, religieuze en etnische afkomst 

o Handelingsbekwaamheid: maatschappelijke en politieke participatie (Schugurensky, 
2005) 

 Je moet als burger bereid en capabel zijn om maatschappelijk en politiek te 
participeren in de samenleving  

 Je moet als individu kunnen ingaan tegen de stroom en de mogelijkheid hebben 
om verandering teweeg te brengen  

 Verdeling van Schugurensky (2005) 
 

 Dimensies: inzet van strijd (niet altijd in evenwicht) 
o  Burgerschap= dynamisch, omstreden en contextgebonden 

 Hoe we vandaag in Vlaanderen naar burgerschap kijken is niet hetzelfde zoals er 
bv. in Frankrijk naar burgerschap wordt gekeken of hoe we dit op internationaal 
niveau zouden omschrijven  

 Accent op bepaalde dimensie(s), afhankelijk van situatie 
o  Vlaanderen en Europa: burgerschap als burgerdeugd en als handelingsbekwaamheid 
o We moeten opnieuw leren uitdragen wat onze democratische normen en waarden zijn 
o We moeten bekwaam kunnen handelen als individu  

 

EDUCATIE/SCHOLING 

Als we willen bestuderen welk idee van educatie of vorming we de dag van vandaag hanteren, of welke 
dimensies benadrukt worden, vinden ze het belangrijk om educatie evengoed als multidimensioneel en 
dynamisch concept te benaderen.  

 Educatie/scholing ook als multidimensioneel en dynamisch concept, bestaande uit drie dimensies:  
o Lerende, leerprocessen bij lerende 
o Doelen, leermateriaal die gekoppeld worden aan educatie  
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o Leraar, onderwijs/klaspraktijken  

 

 

Dit is het kader dat zij gehanteerd hebben. 

Als het bijvoorbeeld gaat over de leerprocessen, dan 
zien we dat enerzijds het proces van kennis verwerven 
zeer centraal staat in ons denken, maar dat er ook 
klaspraktijken aan gekoppeld worden: het klassiek idee 
van onderwijzen en bijvoorbeeld het werken via 
modulles zoals de dag van vandaag meer naar voren 
komt. Het gaat dus over het gradueel opbouwen van 
kennis rond een bepaald thema.  

Andere objectieven of processen zijn bijvoorbeeld het 
doorgeven van normen, waarden en attitudes. Dit staat 
ook centraal in het denken rodn educatie? Het gaat over 
het internaliseren en inoefenen van leerprocessen. 

 

 

Er wordt ook een bepaalde zijnswijze van jongeren ontwikkeld: jongeren moeten leren als subject in de 
wereld te staan. Het is vooral gefocust op hoe jongeren zich leren relateren tot bepaalde kennis. Dit wordt 
vaak vertaald naar bepaalde projecten op scholen: de uitkomst ligt meer open en de jongeren kunnen zelf 
aan de slag gaan rond thema’s die ze voorgeschoteld krijgen. 

RELATIE BURGERSCHAP – EDUCATIE 

 Biesta (2009): 3 functies/doelen van educatie 
o Kwalificatie: kennis, vaardigheden, attitudes om iets te zijn/te doen  
o Socialisatie: lid worden van bestaande sociale, culturele en politieke 

‘ordes’, doorgeven van normen en waarden  
o Subjectivatie: een autonoom, kritisch, onafhankelijk subject worden, 

loskomen van bestaande   

 Subjectificatie  Vernieuwing centraal zetten  
o Benadrukt de relatie van de jongeren tot de maatschappij 
o Onderwijs wordt vaak voorgesteld als een soort van black box  

 Met het idee van vernieuwing willen we de eigenheid en het 
karakter van onderwijs benaderukken 

 

 ‘Openheid’: eigenheid van educatie 

 “Bildung” 
o Onderwijs en vorming moet jongeren de kans geven om als subject in de samenleving te 

staan, waarbij ze iets kunnen binnenbrengen en autonoom kunnen worden doorheen de 
educatie  
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5. DOMINANTE INVULLINGEN BURGERSCHAPSVORMING 

DOMEIN 1: ONDERZOEK NAAR BV 

Dit is het kader waarop het onderzoek zich gebaseerd heeft. Er wordt heel vanzelfsprekend naar educatie 
en burgerschap gekeken en dit moeten we bekritiseren.  

 

 

 

 

 

ONDERZOEK: ICCS 

 International Civic and Citizenship Education Study 
 Internationaal onderzoek naar burgerschapsvorming in het onderwijs 

 Vergelijkend onderzoek in 24 landen (2009) 

 Peilen naar kennis, vaardigheden en attitudes van jongeren 
 Kennistest en vragenlijst 

 2de jaar secundair onderwijs 
 In 2009 en 2016 (38 landen) 

 

 Inspiratie voor beleid: meten en vergelijken van data ivm BV 
o Hoe staat het met burgerschap van jongeren in de verschillende landen?  
o Het is een burgerschapsvariant van de bekende PISA en TIMSS studies  

 Politieke kennis, vaardigheden en attitudes van jongeren ivm democratie, kritisch denken en 
tolerantie 

 ~PISA 

 Het onderzoek wordt gepresenteerd als: “Response to the challenge of educating young people in 
changed contexts of democracy and civic participation, by offering an update of the empirical 
evidence of this new environment” 
 

 ICCS: dé ‘evidence base’ voor beleid en praktijken onderwijs door te vergelijken tussen landen en 
jaren (dus ook voor curriculumontwikkeling en andere educatieve praktijken)  

o Meet onderzoek wat we belangrijk vinden? Wat we zien als de doelen van vorming? Of 
meten we wat we kunnen/willen meten? 

o Wat wordt gezien en gepromoot als de doelen van burgerschapsvorming (BV) in het 
onderwijs? 
 

 Inhoud en criteria onderzoek = aanwijzing van wat men ziet als ‘wenselijk’ (Olson) 
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o Als we onderzoek vormgeven, zitten er sowieso bepaalde aanwijzingen in wat je als 
wenselijk ziet voor goed burgerschap en hoe het aan bod moet komen in onderwijs  

 Normatieve validiteit (Biesta): meet educatief onderzoek (ICCS) wat we zien als de doelen van 
educatie? 

 Vs. Technische validiteit: meten we wat we willen/kunnen meten? 

 evolutie: we lijken steeds meer belang te hechten aan wat we meten/ wat  meetbaar is en steeds 
minder aan wat we zien als de doelen en functies van educatie 

 Biesta: pleit voor meer aandacht voor de fundamentele waarden en doelen van educatie 

 3 functies van educatie:  
o Kwalificatie: kennis, vaardigheden, attitudes om iets te zijn/te doen 
o Socialisatie: lid worden van bestaande sociale, culturele en politieke ‘ordes’, doorgeven 

van normen en waarden 
o Subjectivatie (subjectificatie): een autonoom, kritisch, onafhankelijk subject worden, los 

van bestaande 

 De doelen van educatie kunnen nooit enkel gebruikt worden om jongeren uit te rusten met kennis, 
vaardigheden, attitudes, maar daarnaast moeten ze ook gebruikt worden voor het socialiseren: 
ervoor zorgen dat deze jongeren effectief deel kunnen nemen aan de samenleving, maar ook dat 
zij autonoom en kritisch worden, zodat ze hun eigen positie in de samenleving kunnen bepalen 

Deze driedeling wordt toegepast op de documenten van het ICCS-onderzoek: er worden een aantal 
kaderdocumenten onder de loep genomen en gekeken hoe zij spreken over de doelen van BV, over de 
concepten van BV en hoe vorming daarin aan bod komt. Er wordt daarnaast ook gekeken naar de 
instrumenten die gebruikt worden tijdens de studie.  

 Analyse:  
o Documenten ICCS 

 ‘Purpose statement’ 
 Assessment framework 
 3 doelen van educatie worden aangehaald 

 Dit is de verantwoording van het onderzoek en meteen ook het 
theoretisch kader dat gebruikt wordt  

 Meer nadruk op kwalificatie en socialisatie 

 Jongeren moeten worden opgevoed tot kritische, autonome burgers, 
maar toch zien we dat de focus ligt op kwalificatie en socialisatie: er wordt 
dus meer gehamerd op kennis, vaardigheden en attitudes die jongeren 
moeten verwerven om op die manier te kunnen fungeren in de 
samenleving zoals die de dag van vandaag bestaat  

 Instrumenten: design 
o Cognitieve test 

 Kennis, analyse en redeneren 
 Multiple-choice 
 Constructed response  

o Vragenlijsten 
 Design 

 Percepties, disposities en activiteiten 
 Likert items: schalen (frequentie, indicatie van belang) 

 Inhoud  
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 Cognitieve test 
o 70% kwalificatie 
o 10% socialisatie 
o 20% kwalificatie en socialisatie: kennis van waarden of principes 

 

 Vragenlijst 
o 60% socialisatie 
o 35% kwalificatie 
o 20% (mogelijk) subjectificatie of socialisatie 

 

 Vanuit 3 functies/doelen educatie in Framework 
o Als we kijken naar de ondersteunde documenten van het onderzoek, kwam het idee van 

subjectivisatie of het vormen van kritische burgers wel aan bod, maar nog steeds 
ondergeschikt aan het idee van socialisatie en kwalificatie  

 Vertaling naar instrumenten:  
o Enkel in de vragenlijst leken soms enkele openingen voor de jongeren om zelf kritisch na 

te denken en hun eigen positie weer te geven 
o Beperkte, universele antwoordcategorieën (multiple choice) 

 Op voorhand vastgelegd  
o Geen ‘nieuwe’ manieren van denken of handelen 

 Gaat niet na of jongeren op hun eigen manier denken en of zij hun eigen BV 
anders zien dan wat voorgesteld is door experts  

o   doelen van BV beperkt tot kwalificatie en socialisatie 
 Deze zijn meetbaar 

 

Voorbeeld: ethisch consumeren 

 “Selectief aankopen van producten, op basis van ethische overtuigingen over de manier waarop 
ze geproduceerd zijn” 

 Subjectificatie? 

 

“Hoe belangrijk zijn volgende gedragingen voor een goede volwassen burger?” 

 Voting in every national election 
 Joining a political party 
 Learning about the country's history 
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 Following political issues in the newspaper, on the radio, on tv or on the internet 
 Showing respect for government representatives 
 Engaging in political discussions 
 Participating in peaceful protests against laws believed to be unjust 
 Participating in activities to benefit people in the local community 
 Taking part in activities promoting human rights 
 Taking part in activities to protect the environment 

De jongeren krijgen deze lijst en moeten de stellingen rangschikken naargelang het belang dat ze eraan 
hechten. De opties die worden opgelijst bevatten mogelijkheden tot het kritisch burgerschap, maar het is 
redelijk beperkt: het wordt zo voorgelegd en de jongeren krijgen een lijst waaruit ze kunnen kiezen  

 

‘Selecteer 3 belangrijkste doelen van BV’:  

 Promoting knowledge of social, political and civil institutions, of citizens’ rights and responsibilities  
 Promoting respect for and safeguard of the environment  
 Promoting the capacity to defend one’s own point of view 
 Developing skills and competencies in conflict resolution  
 Promoting students’ participation in the local community and in school life  
 Promoting students’ critical and independent thinking  
 Supporting the development of effective strategies for the fight against racism and xenophobia  
 Preparing students for future political participation 
 Vraag enkel aan volwassenen (leerkrachten en directie) gesteld!  

 

 ‘Goede’ BV? 
o Focus op kwalificatie en socialisatie 

 Soms openingen voor subjectificatie 
o Bv. jongeren worden gevraagd naar het ethisch consumeren en of ze bereid zouden zijn 

om te participeren in protesten ten aanzien van kwesties waarmee zij het niet eens zijn  

 Maar: herleid tot universele, meetbare items en antwoordcategorieën 
o Door die openingen te herleiden, worden ze opnieuw gesloten en krijgen jongeren geen 

of weinig kans om hun eigen denken en visie op BV weer te geven  
 Voorspelbare, gevestigde vormen van weten, denken en handelen 
 Geen ruimte voor kritiek, eigen inbreng of participatie van jongeren 

 

 ICCS stelt jongeren voor als passieve, nog-niet-burgers 
o Jongeren kleuren een bolletje in en dit kan juist of fout zijn: het geeft weer wat de kennis 

is van burgerschap, politiek, maatschappij en wat de houding is tegenover de kwesties  
o Jongeren worden dus gezien als niet burgers: hoe zou je je gedragen?  

 vs. Doel van BV: kritische, actieve, autonome democratische burgers 
o het onderzoek stelt zich wel voor als dé evidence base om praktijken te ontwikkelen en 

om jongeren te helpen om kritisch, actief en autonoom te worden  

 Evidence base??? 
 

 Zie McCowan: ‘naadloze toepassing’: doelen vs. middelen 
o Enerzijds lijkt dit soort onderzoek het bereiken van democratische doelen te promoten 
o Anderzijds passen ze het niet toe op het onderzoek zelf  
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 Participatie als middel en doel vs. participatie als uitgangspunt (Bouverne- De Bie & 
Vandenabeele) 

o We moeten ervan uitgaan dat participeren aan dit soort onderzoek een manier is waarop 
we jongeren aan het vormen zijn tot democratische burgers  

 De opties die ze krijgen en de manier waarop ze kunnen participeren in het 
onderzoek, heeft een invloed op hoe zij zich zullen ontwikkelen als burger  

  ruimte voor subjectificatie als doel van BV 
o Door andere manieren van participatie in het onderzoek te voorzien (bv. werken met 

focusgroepen) kan er meer ruimte gecreëerd worden voor subjectificatie  

 

DOMEIN 2: BELEID ROND BV 

Recap: als het gaat over de huidige discussies en debatten rond BV in het onderwijs hebben we 
internationaal onderzoek dat het beleid wil inspireren en een evidence based basis wil creëren voor het 
beleid en dus ook voor betere praktijken en bijgevolg betere resultaten rond BV  

 Zie ‘huidige context’: burgerschap als trans-/internationaal en multidimensioneel 
o Het is niet meer beperkt tot lokale gemeenschappen of tot de natie, maar het is meer en 

meer een grensoverschrijdend gegeven en zelfs globaal gegeven.  
 Focus op Europees beleid 

o In de discussies en debatten wordt er heel vaak gekeken en verwezen naar de 
verwevenheid met het Europees beleid  

 Promotie Europees burgerschap via/door educatie: prioriteit sinds WW II 
o BV is steeds naar voren geschoven als prioriteit in het onderwijs  
o Hieruit is het ook vertrokken: het heropbouwen, het creëren en bestendigen van vrede 

tussen verschillende Europese landen, een gevoel van verbondenheid creëren  

 Educatie en burgerschap in Europa: subsidiariteit 
o Er is altijd vertrokken vanuit het subsidiariteitsprincipe: educatie en burgerschap werden 

steeds fel benaderd en behandeld als nationale begrippen en aangelegenheden  
o Er is wel een shift naar het meer belang hechten aan het Europees niveau van beleid: 

complementair aan het nationaal of regionaal beleid  

 European-level policymaking: complementing, influencing and co-existing with national policies 

‘PROJECT’ EUROPA 

 Democratie promoten en beschermen/versterken 
o Zie huidige context: ‘crisis’ 

 Belangrijkste speler worden op wereldmarkt (prioriteit) 
 Educatie, en vooral BV als cruciaal om Project Europa te realiseren en te beschermen  
 ‘Building Europe’ 

 

 ‘self-evidence’ van burgerschap, educatie/vorming en BV  
o Een heel vanzelfsprekende manier waarop we de concepten van burgerschap, educatie 

en de relatie tussen beide gebruiken: het wordt voorgesteld als een evidentie  

 vs. Beleid = altijd normatief (Bîrzéa et al.): 
o Vertrekken van bepaalde waarden (‘goede’ burger) (dus niet altijd vanuit feiten) 

 Wat willen we realiseren? Welke maatschappij willen we realiseren? 



94 
 

o Vertaling naar maatschappelijk ideaalbeeld 
 In dit geval: een ideaalbeeld van Europa als een democratische grootmacht  

o Via invoeren van maatregelen/praktijken 
 Op die manier de waarden en het ideaalbeeld te realiseren  

 ‘seamless enactment’ (McCowan) 

 

Wat is goed burgerschap? Goede vorming/educatie? Relatie tussen beide? 

Dit zijn de vragen die ze zich gesteld hebben en die ze expliciet trachten te beantwoorden door het beleid 
te bestuderen. Het gaat niet over Europa als geografisch gegeven, maar over beleidsteksten die 
gekoppeld zijn aan instellingen van Europa als Europese unie.  

 … in ‘Europees’ beleid 

 Europees ≠ geografisch, maar Europese Unie 
 

 Critical policy studies: re-reading and de-familiarisation (Simons, Olssen and Peters, 2009) 
o Dit is een stroming van kritisch educatief onderzoek dat beleidsteksten onder de loep 

neemt en concepten gaat opentrekken om die onfamiliair te maken en de 
vanzelfsprekendheid te doorbreken 

 Openen van taal en debat/discussie over wat BV is/moet/kan zijn 
 

 ‘Sleutelteksten’ 
o Raad van Europa (2010, 2016, 2017) 
o Europese Commissie/EACEA/Eurydice (2012, 2017) 
o EU Education Ministers (2015). 

 

 Conceptuele analyse (o.b.v. conceptuele kaders) 
o Burgerschap 
o Educatie/vorming 
o Relatie tussen beide 

 Selectie kerncitaten 

 

BURGERSCHAP 

(…) to exercise and defend their democratic rights and responsibilities in society, value diversity and play 
an active part in democratic life, with a view to the promotion and protection of democracy and the rule of 
law. (Council of Europe, 2010) 

This conception of citizenship, which extends to citizens’ participation in the political, social and civil life of 
society, is based on respect for a common set of values at the heart of democratic societies (…) 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2012) 

(…) active, informed, and responsible citizens; willing and able to take responsibility for themselves and 
for their communities at the local, regional, national and international level and contribute to the political 
process (European Commission/EACEA/Eurydice, 2017) 

Burgerschap wordt omschreven door volgende termen:  
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 Effectief (doelgericht) 

 Participatief 
o Jongeren leren deelnemen aan de democratische samenleving, zowel op lokaal als op 

internationaal en Europees niveau  

 Multidimensioneel  

 Identiteit/gevoel van verbondenheid  

 Rechten en verantwoordelijkheid 

 Respect voor en verdedigen fundamentele democratische waarden (democracy) 

 alle dimensies van Schugurensky: conceptueel kader  

Maar: als we die teksten samennemen of ze als geheel bekijken dan wordt burgerschap vaak voorgesteld 
als doelend op competenties. Dit wordt dus vooropgesteld in de Europese beleidsteksten als de kern van 
burgerschap. Een goed democratische burger = een competent, actief lid van de samenleving. 

 ‘set of practices which define a person as a competent member of society’  

 ‘a range of competences in order to participate effectively in a culture of democracy’ 

 values, attitudes, skills, knowledge and critical understanding 

Burgerschap = competenties 

EDUCATIE 

Education is intrinsically connected to the development and growth of individuals within a social context. 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2017) 

The primary purpose of education is not only to develop knowledge, skills, competences and attitudes and 
to embed fundamental values, but also to help young people – in close cooperation with parents and 
families- to become active, responsible, open-minded members of society. (Informal meeting of European 
Union Education Ministers, 2015) 

 Leerprocessen: levenslang, in verschillende contexten 

 Impact op individu en gemeenschap 
o Toch wordt er in de teksten vooral gekeken naar formele educatie, net omwille van het feit 

dat de school de grootste gemene deler is tussen alle jongeren in de samenleving  

 Doelen: Promoten en ontwikkelen van democratische attitudes, principes en waarden 

 Jonge mensen ‘empoweren’: autonoom en kritische leren denken, actie ondernemen 
 Competenties verwerven 

 Les/schoolpraktijken: via ‘democratic governance’ in school 
o De school moet zelf als democratisch instituut fungeren en de democratische waarden en 

normen uitdragen en belichamen om op die manier de gewenste doelen te bereiken  

Net zoals bij burgerschap zien we dat het over de teksten heen educatie vaak wordt samengevat of 
voorgesteld als ‘equipping young people with the knowledge, skills and attitudes to participate actively in 
and contribute to society’. Er wordt dus onmiddellijk de link gemaakt met burgerschap: educatie wordt 
zelden of nooit op zichzelf bekeken. Het wordt onmiddellijk gekoppeld aan de doelen binnen onze 
maatschappij. De doelen van educatie worden dan ook omschreven als competenties die de complexe 
resultaten van training en educatie kunnen voorstellen of belichamen.  

 Competences as ‘complex outcomes of training and education’ 
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Educatie = competenties  

 

 

RELATIE BURGERSCHAP – EDUCATIE  

Education has many purposes, including preparing individuals for the labour market, supporting personal 
development and providing a broad advanced knowledge base within society. However, in addition, 
education has a vital role to play in preparing individuals for life as active democratic citizens, and 
education is in a unique position to guide and support learners in acquiring the competences which they 
require to participate effectively in democratic processes and intercultural dialogue. An education system 
which equips people with such competences empowers them (…). It also endows them with the ability to 
function as autonomous social agents capable of choosing and pursuing their own goals in life. (Council of 
Europe, 2016, p. 16) 

(…) the outcome of such education being not simply knowledge but empowerment, leading to appropriate 
action. (Council of Europe, 2010) 

 Jongeren uitrusten met competenties om te participeren als actieve burgers  kwalificatie  
o Dit is bijna een letterlijke weergave van de definitie van Biesta: het zorgden dat jongeren 

de nodige kennis, vaardigheden en attitudes hebben om iets te doen  

 Doorgeven van ‘kern’waarden, democratische attitudes en gedrag ontwikkelen  socialisatie 

 Jongeren helpen kritisch en autonoom, empowered te worden  vernieuwing 

De kern van de relatie tussen burgerschap en educatie bevat weer deze competenties. Dus 
burgerschapsvorming draait om het ontwikkelen van competenties bij hongeren om te leven en deel te 
nemen als actieve, democratische burgers.  

 ‘equip students with competences that promote the interests of the individual and the community 
thus enabling the harmonious development of both’  

 ‘providing young people with the knowledge, skills, etc. that allow them to become citizens’  

Relatie burgerschap en educatie = competenties 

5.2 BELEID: CONCLUSIES 

 Burgerschap, educatie en BV als competentie(s) 
 Competentie is de dominante dimensie 

 BV als het inleiden van jongeren in bestaande/gevestigde kennis en tradities  
o Er wordt zowel verwezen naar de status, als naar een bepaalde identiteit  
o Maar het wordt allemaal herleid naar dingen die je ontwikkelt als je de nodige 

competenties verworven hebt als burger  
o Ook in educatie wordt er verwezen naar de doelen 

 De voorwaarde voor vernieuwing door educatie is dat jongeren competenties 
verwerven doorheen deze educatie  

o Door de verschillende dimensies te kaderen rond het idee van competenties, gaat men 
het idee van BV onvermijdelijk beschouwen of voorstellen als het inleiden van jongeren in 
wat al bestaat of wat al gevestigd is (bv. kennis en tradities), waarop burgerschap dan 
terugkomt of waartoe burgerschap beperkt is  
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 Door focus op competenties: doel van BV als vernieuwing ‘gevat’ onder kwalificatie en socialisatie 
o ‘toolkit’: vooraf bepaald en vastgelegd wat jongeren moeten kunnen en kennen  
o Dit model vormt de basis om het curriculum te ontwikkelen, te evalueren en te meten  
o De doelen van BV worden voorgesteld als belangrijk als ze vooraf bepaald en vastgelegd 

worden:  
 Zie analyse ICCS: als je het niet kan meten, kan je niet vergelijken tussen de 

verschillende Europese landen en dreigt het eruit te vallen als doel van BV  
 

 Burgerschap en BV als competenties: Building > Bildung 
o Het idee van Building Europe primeert op het idee van bildung  

 Jongeren moeten de mogelijkheid en openheid krijgen om iets anders te doen, 
om de maatschappij te vernieuwen, om af te wijken van wat er reeds bestaat  

 

 

The Butterfly Model: opgesteld door de Counsel of 
Europe en ingebed in Vlaanderen. Het doel is om dit 
model in te voeren als model voor 
burgerschapsvorming in alle Europese landen.  

 

 

 

 

BEPERKINGEN/BEDENKINGEN 

 Competenties: alles omvattend? Duiden we daarmee alles aan wat we belangrijk vinden aan 
onderwijs en vorming en het vormen van autonome burgers?  

 Klavertje vier/vlinder 
o Vlinder: waar zijn de voelsprieten dan? Waar zijn de antennes waarmee we kunnen leren 

oriënteren in de maatschappij? Waarmee we zelf kunnen beslissen welke kant we op 
willen?  

o Klavertje vier: hoe lang kan een klavertje vier leven of hoeveel geluk kan het brengen 
zonder steel of voedingsbodem?  

 Seamless enactment? 
o Zegt het wel alles? Kunnen we zomaar aannemen dat als we democratische normen en 

waarden vooropstellen en we deze vertalen naar zo’n model, dat dit zomaar effectief 
kritische en autonome burgers zal afleveren? 

 Wat met onvoorspelbare, onmeetbare effecten BV? 
o Vallen die meteen uit? Moeten die mee opgenomen worden in het model?  

 Is vernieuwing niet net cruciaal als het over democratisch burgerschap gaat? 
o Dit is waarop gehamerd moet worden: de competenties om democratisch samen te leven 
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o De essentie van democratie is dat het een systeem is dat zich eigenlijk continu zou 
moeten en kunnen blijven vernieuwen en dat het zichzelf in vraag kan stellen. Vanaf het 
moment dat het dit niet meer doet, wordt het ondemocratisch 

 

  abstract, weinig ‘voeling’ 

 Aanbod van opvoeding, vorming en onderwijs drukt ook uit hoe men over betrokkenen denkt 
(Mollenhauer)  tekort? 

o Het zegt ook iets over de leerkrachten die betrokken zijn in de onderwijsprocessen  
o Het zegt ook iets over hoe wij naar onze samenleving kijken  
o Building vs Bildung 

 Hannah Arendt: dubbele verantwoordelijkheid opvoeding (ook in onderwijs) 
o Enerzijds nemen we het op ons om de wereld te beschermen door ze door te geven aan 

een nieuwe generatie: jongeren klaarstomen om democratische burgers te worden en 
hun rol op te nemen in de maatschappij, zodat ze de maatschappij mee kunnen 
beschermen en laten voortbestaan  

o Anderzijds moeten we als opvoeder de wereld vrijgeven en ervoor zorgden dat de nieuwe 
generatie er ook iets nieuws mee kan doen: veranderen zoals zij het zien  

 

 Illustratie: klimaatspijbelaars 
 

 BV beperkt tot kwalificatie en socialisatie: ‘missing the point’ 
 Klimaatspijbelaars: educatie/BV biedt mogelijkheden/openingen voor ‘vernieuwing’  

 Verbreden van kijk op taal van BV 

 

DOMEIN 3: SCHOOLPRAKTIJKEN BV 

 Huidig onderzoek: ethnografische ‘case studies’ in klassen  

 Denkwijze omdraaien 
o Niet: wat moet er veranderen, vernieuwen, ingevoerd worden… op scholen? 
o Maar: wat gebeurt er, in dagelijkse praktijken op scholen? 
o En: hoe dit benoemen itv BV? 

 Onderscheid tussen participatie als middel en als doel  
 

 3 scholen 

 1 klas 1ste graad: nieuwe ET 

 3 weken lang observeren 

 

Momenten van subjectificatie? 

Mogelijkheden tot vernieuwing? 
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