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vierjarig interdisciplinair onderzoeksproject rond reclamewijsheid dat gefinancierd wordt door het
IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Het doel van het project is na te
gaan hoe we de reclamewijsheid van kinderen en jongeren kunnen verhogen, zodat ze leren omgaan
met reclame en opgroeien tot geïnformeerde consumenten.
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Vrije Universiteit Brussel: Onderzoeksgroep CEMESO

Voor meer informatie over het project, surf naar onze website (www.AdLit.be),
of bezoek ons op Facebook (www.facebook.com/reclamewijs) of Twitter (@AdLitSBO).

Dit rapport werd geschreven door Joke Bauwens en Silke Lissens
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INLEIDING
‘Ne pas déplorer, ne pas rire, ne pas détester, mais comprendre.’
(Bourdieu, 1993a: 10)

In heel Europa, en ook in Vlaanderen, groeit de groep kwetsbare kinderen en jongeren aan. Zonder stem en
onzichtbaar voor het grote publiek. Moeilijk te bereiken voor goed menende beleidmakers, praktijkwerkers en
onderzoekers. Het Kinderrechtencommissariaat brengt om die reden consequent adviezen, nota’s en dossiers
uit rond armoedebestrijding en specifieke groepen van kinderen en jongeren die een groter risico op onrecht
en uitsluiting lopen, zoals: kinderen van woonwagenbewoners, kinderen op de vlucht, kinder-asielzoekers,
jonge migranten, thuis- en dakloze minderjarigen. Ook andere federale en regionale overheidsinstellingen,
organisaties en onderzoeksnetwerken besteden veel aandacht aan de sociale kwetsbaarheid die veel kinderen
en jongeren in ons land treft (voor een overzicht: zie achteraan).

Hoe breng je kinderen en jongeren die in de marge van de samenleving leven in het centrum van een
onderzoek? En vragen kinderen en jongeren die in precaire omstandigheden opgroeien om een andere,
gedifferentieerde onderzoeksaanpak? Dat zijn de vragen die in dit rapport centraal staan. Gebaseerd op goede
onderzoekspraktijken uit binnen- en buitenlands onderzoek in diverse disciplines, staan we stil bij de specifieke
uitdagingen die zich stellen in de verschillende fases van onderzoek: sampling, dataverzameling, data-analyse
en rapportage. Voortbouwend op onderzoekstradities die recht willen doen aan de communicatie- en
participatierechten van kinderen en jongeren, bespreken we een geselecteerd aantal kwesties. Daaruit vloeien
onderzoeksaanbevelingen voort die het perspectief van kinderen en jongeren als uitgangspunt nemen. In het
bijzonder voor deze kinderen en jongeren, die zich vaker sociaal geïsoleerd en minder geaccepteerd voelen,
achten wij deze benadering cruciaal. Een sleutelterm in dit rapport is ‘gevoeligheid’. We ontlenen dit begrip
aan het boek van Pranee Liamputtong (2007), een van de relatief zeldzame methodologische handboeken
integraal gewijd aan kwetsbare groepen (zie ook Knight, Roosa & Umaña-Taylor, 2009).

Een van de belangrijkste methodologische risico’s waarvoor men in de literatuur overvloedig waarschuwt is het
risico van stigmatisering. Precies omdat armoede op het eerste zicht moeilijk te rijmen valt met de westerse
welvaartstaat, wordt het fenomeen in het maatschappelijk discours (wat samenvalt met een gemediatiseerd
discours) vaak vanuit een stigmatiserende en stereotyperende wijze benaderd (Van Gorp & Gourdin, 2015).
Ook onderzoekers zijn hier niet immuun voor. Zij staan vaak sociaal ver verwijderd van bestaansonzekere
kinderen en jongeren, wat een voortdurende reflexiviteit vergt over (1) de eigen uitgangspunten en assumpties
m.b.t. deze kinderen en jongeren en sociale ongelijkheid in het algemeen alsook over (2) de eigen houding
t.a.v. de onderzoeksthematiek (paternalisme, compassie, sociale bewogenheid, empathie) (Bourdieu, 1993b;
Bourdieu, 1993c; Sarti, Schalkers & Dedding, 2015).
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1. Reclamewijsheid en sociale kwetsbaarheid
In het onderzoek naar reclame, kinderen en jongeren is het adjectief ‘kwetsbaar’ nooit ver weg. De visie dat
kinderen en jonge mensen bijzonder vatbaar zijn voor de effecten van reclame, blijft toonaangevend.
Kwetsbaarheid wordt evenwel heel vaak herleid tot een kwestie van cognitieve ontwikkeling. In dat verband
beargumenteert men dan dat kinderen kwetsbaar zijn omdat hun denkvermogen nog niet voldoende
ontwikkeld is om reclame te herkennen en te begrijpen of dat jongeren zich laten leiden door gevoelens dan
wel redelijkheid. De definitie van kwetsbaarheid die in dit rapport centraal staat is van sociale aard. Sociaal
kwetsbare kinderen en jongeren groeien op in bestaansonzekere of precaire omstandigheden. Hun families
missen een degelijk inkomen, financiële zekerheid en materieel comfort, wat hun gevoel van continuïteit en
hun kansen op volwaardige participatie aan onze samenleving en cultuur stelselmatig aantast.

In het bijzonder armoede wordt in landen waar de norm voor consumeren, uitgeven en spenderen hoog is,
heel sterk ervaren (Isaksen & Roper, 2008: 1065). Ons land behoort daar zeker toe. Zo circuleren algemeen
gangbare ideeën over wat een ‘normale levensstijl’ met zich meebrengt en welke consumptiepraktijken daarbij
horen. Van zodra men niet kan deelnemen aan die praktijken, wordt het gevoel van exclusie reëel (Ringen,
1988). Armoede is dus een relatief fenomeen, niet in de zin van een ‘te relativeren’ fenomeen, maar in de zin
dat armoede haar betekenis ontleent in relatie tot de aanvaarde ideeën over welke ervaringen en bezittingen
een mens moet hebben in zijn leven. Die ideeën kunnen erg verschillen naargelang van de samenleving, cultuur
of sociale groep waarvan men deel uitmaakt.

In onze samenleving zijn consumptiepraktijken ontzettend belangrijk geworden voor de levensstijl van kinderen
en jongeren. Zo geven zij via hun consumptiepraktijken betekenis aan hun identiteiten en sociaal leven. Al
consumerend uiten kinderen en jongeren wie ze (willen) zijn en verbinden ze zich met anderen. Dit gebeurt
niet enkel door middel van tastbare elementen als technologie, merken en sociale mediaprofielen, maar ook
middels de ontastbare betekenissen en interpretaties die daaraan worden gekoppeld (o.a. Quart, 2004; Schor,
2004). Het dragen van de ‘juiste’ merkschoenen kan er voor zorgen dat jongeren worden opgenomen in de
gewenste groep (Elliot & Leonard, 2004) en het kennen en interpreteren van reclame(teksten) kan zelfs een
voorwaarde zijn voor deelname aan gesprekken met leeftijdsgenoten (Ritson & Elliot, 1999). i

Reclame in zijn diverse en alomtegenwoordige verschijningsvormen speelt daar voortdurend op in. Zowel op
uitdrukkelijke als impliciete wijze worden boodschappen meegegeven over wat het betekent om cool,
succesvol, aantrekkelijk, of simpelweg man en vrouw te zijn. Wat dit alles betekent en impliceert voor kinderen
en jongeren die opgroeien in precaire omstandigheden, wordt onderzocht binnen het AdLit-project. Dat de
groep kinderen en jongeren die rond of onder de armoedegrens leeft in ons land gestaag groeit, onderstreept
de urgentie van een beter begrip van de complexe dynamieken die ten grondslag liggen van hun ervaringen in
een consumptiemaatschappij. Het valt overigens op dat in het wetenschappelijk onderzoek naar media en
kinderen bijzonder weinig aandacht uitgaat naar kinderen die in sociaal, economisch en cultureel opzicht
minder kansen krijgen. Net zoals in de publieke beeldvorming (via media gevoed) ‘het’ kind vaak herleid wordt
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tot het ‘mainstream’ kind, negeert ook het wetenschappelijke onderzoek de ervaringen van deze groep
kinderen. Een groep die steeds groter wordt (Simões, Ponte & Jorge, 2013: 87).

2. Indicatoren van sociale kwetsbaarheid
Zich baserend op recent onderzoek naar sociale en digitale exclusie bieden Mariën en Baelden (2015: 8) een
overzicht van alle risico’s die men beschreven ziet in het onderzoek naar mensen met een achtergestelde
positie. Hieruit wordt duidelijk dat bestaansonzekerheid heel vaak samengaat met of uitmondt in een
gecumuleerde kwetsbaarheid. Met andere woorden, een laag inkomen kan samengaan met een verhoogd
risico op fysieke, psychologische, cognitieve, familiale, morele, sociale, mobiele, educatieve, culturele en
politieke schade, problematieken en discriminatie (Sarti, Schalkers & Dedding, 2015). Als men kinderen en
jongeren met een precaire achtergrond ten volle wil betrekken in onderzoek, moet men dus voorbereid zijn op
die gecumuleerde kwetsbaarheid. Tegelijkertijd kan de statistische aanname dat kansarme jongeren per
definitie in alle denkbare domeinen kwetsbaar zijn ook bijzonder stereotyperend, stigmatiserend en
betuttelend werken. Niet alle kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, halen slechte schoolresultaten,
kunnen zich niet uitdrukken, cultiveren geweld of zijn digitaal ongeletterd.

Hier schuilt wellicht de grootste opdracht voor onderzoekers die kansarme kinderen en jongeren willen
betrekken: (1) weten wat hun achtergrond mogelijk met zich meebrengt, (2) daarmee rekening houden (3)
zonder hen daarop a priori vast te pinnen.

De voornaamste indicator van sociale kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren is onmiskenbaar het inkomen
waarover hun familie beschikt. Het gebrek aan een degelijk inkomen hangt vaak samen met een lager
opleidingsniveau van ouders. De participatiegraad in de verschillende levensdomeinen van de samenleving
(zoals cultuuractiviteiten, verenigingsleven, kinderopvang) is beduidend lager (Mariën & Baelden, 2015).

In onderzoek naar kansarme kinderen en jongeren wordt heel vaak voortgebouwd op de sociale
distinctietheorie van Pierre Bourdieu (Morrow, 2001; Simões, Ponte & Jorge, 2013; Helsper, 2012). Zo kan men
stellen dat kinderen en jongeren die in precaire omstandigheden opgroeien over minder economisch kapitaal
beschikken, maar dat het gebrek aan financiële middelen niet de enige vorm van kapitaal is die deze jonge
mensen ontberen. Ook hun cultureel, sociaal en symbolisch kapitaal, dat veel minder tastbaar, meetbaar en
objectiveerbaar is, bewerkstelligt een bepaalde omgang met, deelname aan en visie op de maatschappelijke
realiteit. Nog een dimensie van kapitaal die in sociaalwetenschappelijk onderzoek wat minder aandacht trekt,
maar een erg grote impact heeft op het menselijk bestaan is fysiek kapitaal (gezondheid, fysiek uiterlijk) (Van
De Walle, Bradt & Bouverne-De Bie, 2013). Omdat kansarme kinderen en jongeren in al deze vormen van
kapitaal zwakker scoren dan de ‘norm’, is het voor hen ook veel moeilijker te kunnen participeren aan wat in
onze samenleving als een ‘normale’ of ‘nastrevenswaardige’ levensstijl wordt beschouwd.
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Qua cultureel kapitaal groeien bestaansonzekere kinderen en jongeren vaak op in gezinnen waar hoge
diploma’s en opleidingen geen evidentie zijn. Dat wordt duidelijk in hun belichaamde en gematerialiseerde
levensstijl,

zelfpresentatie,

schoolprestaties,

taalgebruik,

sociale

omgangsconventies,

opvoeding,

mediagebruik, vrijetijdsactiviteiten, smaken en voorkeuren.

In België manifesteert de sociaaleconomische kloof zich heel sterk in de schoolprestaties van jongeren.
Het sociaaleconomisch milieu van jongeren verklaart 20,6% van het prestatieverschil tussen leerlingen
in Wallonië-Brussel en 19,9% in Vlaanderen. Daarmee behoren de onderwijssystemen in België tot de
minst gelijke in de geïndustrialiseerde en democratische landen (Koning Boudewijnstichting, 2014).

Qua sociaal kapitaal zijn kansarme kinderen en jongeren niet geboren in sociale netwerken en omgevingen die
hen maatschappelijk sterk vooruithelpen. Hun ouders beschikken niet over relevante sociale connecties en de
sociale vaardigheden die ze van thuis uit meekrijgen verlenen hen geen vanzelfsprekende toegang tot die
sociale milieus die aanzien genieten in onze samenleving. Sociale netwerkdrempels verhinderen kansarme
kinderen en jongeren de toegang tot minder vertrouwde sociale omgevingen en groepen (Deduytsche & Crivit,
2010). In dat verband is vastgesteld dat wanneer de sociale netwerken waarin mensen met een kwetsbare
achtergrond leven heterogener zijn, dit de ongelijke productie en reproductie van andere vormen van kapitaal
kan corrigeren (Van De Walle, Bradt & Bouverne-De Bie, 2013). Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in de
ontwikkeling van digitale geletterdheid, vandaag een cruciale bouwsteen voor reclamewijsheid. Wanneer
kansengroepen voor kennis over digitale media enkel ondersteuning zoeken in hun vertrouwde homogene
netwerken, hypothekeert dat de differentiatie van digitale leerervaringen (Mariën & Vleugels, 2011).

Onderzoek van het Jeugd Onderzoeksplatform (JOP) toont bijvoorbeeld dat de SES van het gezin een
nefaste invloed heeft op de vriendschapsrelaties van kinderen, jongeren en jongvolwassenen (12 tot
30 jaar). Jonge mensen met een lagere SES geven vaker aan weinig of geen vrienden te hebben en
ervaren hun beperkte sociale netwerk ook als negatief (Jeugdonderzoeksplatform a, z.d.).

Qua fysiek kapitaal zijn ook de algemene gezondheid, lichamelijke conditie en het fysieke uiterlijk (zoals
gewicht of gebit) belangrijke kenmerken die de sociale participatie, inclusie en exclusie, en het welbevinden
van kinderen en jongeren bepalen.

De eerder aangehaalde onderzoeken van het JOP laten zien dat deelname aan sportactiviteiten,
overigens ook een belangrijke bron voor sociale contacten, in zowel georganiseerd als
ongeorganiseerd verband duidelijk samenhangt met het gezinsinkomen (Jeugdonderzoeksplatform b,
z.d.).
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Qua symbolisch kapitaal slagen bestaansonzekere kinderen en jongeren er moeilijk in hun economisch,
cultureel en sociaal kapitaal te laten percipiëren en erkennen als even waardevol en legitiem als dat van
kinderen die in meer geprivilegieerde omstandigheden opgroeien.

Illustraties hiervan kunnen worden gevonden binnen (o.a.) consumptie- en merkenculturen. Gezinnen
die in moeilijke(re) economische omstandigheden terechtkomen waardoor ‘kopen’ niet meer
vanzelfsprekend is, omschrijven de vroegere tijden waarin dat wel zo was als ‘normaal’ en bevestigen
zodoende de norm van een maatschappij gericht op consumptie (Hamilton & Caterall, 2006). Kopen
wordt daarbij ervaren als een middel en een doel. Het kunnen winkelen op zich geeft mensen een
gevoel van erbij te horen, al is dat wat men koopt – vooral in het geval van kinderen en jongeren – van
nog groter belang. ‘Coping’-strategieën als het aanschaffen van goedkopere merken, winkelen in
discountketens of wachten tot het koopjes zijn hebben dan niet steeds het gewenste effect. De
‘authenticiteit’ op vlak van merken (geen namaak), winkels (je merkproduct moet uit een merkwinkel
komen) en prijs (je moet de volledige prijs hebben betaald voor je item) zijn in sommige gevallen van
doorslaggevend belang (Croghan, Griffin, Hunter & Phoenix, 2006). Als jongeren de ‘juiste’ stijl van
kleding, het ‘juiste’ schoenenmerk, … kennen en hebben, kan dat er voor zorgen dat ze worden
opgenomen in de groep, er bij horen en zodoende hun kansarme achtergrond maskeren (zie bv.
Croghan, Griffin, Hunter & Phoenix, 2006; Deutsch & Theodoru, 2010; Elliott & Leonard, 2004; Roper
& Shah, 2007).

Ongelijkheid is dus niet enkel een kwestie van toegang hebben tot materiële middelen en infrastructuur, maar
wordt op een complexe manier door culturele, sociale en symbolische praktijken mee vorm gegeven. In onze
consumptiemaatschappij worden deze praktijken in belangrijke mate gevoed door wat de cultuurindustrie
(media,

reclame,

marketing)

aanbiedt,

voorstelt

en

projecteert.

Via

kledij,

muziekstijl,

communicatietechnologie, voedingscultuur, taalgebruik, enzovoort markeren, maskeren en compenseren
kansarme kinderen en jongeren de exclusie van een ‘gewoon leven zoals anderen’.

Precies die meer subjectieve aspecten van opgroeien in precaire omstandigheden krijgen in onderzoek meer
aandacht (Paus-Hasebrink, Sinner & Prochazka, 2014). In UNICEF-rapporten van de afgelopen jaren (UNICEF,
2007, 2010), bijvoorbeeld, wordt het welzijn van het kind niet louter gedefinieerd in materiële zin, maar ook in
educatieve en subjectieve zin. Van zodra een kind niet kan participeren aan de samenleving zoals men
normaliter zou verwachten, en dus de kansen die de samenleving te bieden heeft misloopt, wordt dit als
armoede gedefinieerd. Geen toegang hebben tot materiële goederen die als noodzakelijk worden beschouwd
voor het welzijn van het kind, is een cruciale indicator. Maar niet de enige.

Een even belangrijke indicator bijvoorbeeld is het gebrek aan agency of de mate waarin de samenleving en
haar instellingen je als handelingsbekwaam beschouwt (Mariën & Baelden, 2015). Wat mensen sociaal
kwetsbaar maakt is hun ‘gebrek aan vermogen om persoonlijke levenskeuzes te maken, persoonlijke
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beslissingen te nemen, onafhankelijkheid te behouden en zelf te beschikken’ (Moore & Miller, 1999: 1034,
geciteerd in Liamputtong, 2007: 2; eigen vertaling). Als het over kinderen en jongeren gaat, of ze nu kansarm of
kansrijk zijn, wordt aangenomen dat hun handelingsbekwaamheid toeneemt naarmate ze ouder worden,
onder begeleiding van welmenende en zorgende volwassenen. Tegen de achtergrond van de wijzigende visie
op kind-zijn in de westerse samenlevingen, het VN verdrag inzake de rechten van het kind (20 november 1989)
en een veranderende wetenschappelijke kijk op de competenties van kinderen, wordt vandaag evenwel meer
en meer erkend dat kinderen en jongeren handelingsbekwame actoren zijn in de samenleving en dat zij een
reële impact (kunnen) hebben op gezinsuitgaven, levensstijl, ruimtelijke ordening, beleidsplannen, etc. Toch
zien we ook hier dat lang niet alle kinderen als even handelingsbekwaam worden gezien, en dat met name
kansarme kinderen en jongeren veel minder gehoord worden door overheidsinstanties, precies omdat hun
ouders vaak als handelingsonbekwaam worden gelabeld (Kinderrechtencommissariaat, 2015; Van Gorp &
Gourdin, 2015).

Ook het gebrek aan toekomstdromen en -plannen, het intomen van aspiraties (zoals ‘wat wil je worden later?’)
en het gevoel dat bepaalde drempels te hoog zijn om over te stappen (zoals schoolkeuze, participatie aan
bepaalde vrijetijdsactiviteiten, lidmaatschap van organisaties), dienen in ogenschouw te worden genomen
wanneer men wil begrijpen wat het betekent in precaire omstandigheden kind en jong te zijn (Simões, Ponte &
Jorge, 2013: 87; Paus-Hasebrink, Sinner & Prochazka, 2014).

3. Hoe betrek je kansarme kinderen en jongeren in onderzoek?
Een van de moeilijkste methodologische kwesties betreft het toegang krijgen tot de te onderzoeken
populatie/onderzoekseenheden (in kwantitatief onderzoek) en de onderzoekssettings/participanten (in
kwalitatief onderzoek). In het bijzonder in landen die een hoge welvaart kennen en veel levensmogelijkheden
te bieden hebben, is kansarmoede vaak een ambigu label. Lang niet alle kinderen die in het westen in precaire
omstandigheden opgroeien, beschouwen zich als arm (Sarti, Schalkers & Dedding, 2015). Of ze distantiëren zich
uitdrukkelijk van het label ‘arme kinderen en jongeren’, wegens de vele stereotiepe en stigmatiserende
beelden die daarmee samenhangen (Van Gorp & Gourdin, 2015).

3.1. Bereiken via scholen
In het geval van kwantitatief onderzoek zien we over het algemeen dat het in Vlaanderen gevoerde surveyonderzoek naar kinderen en jongeren veelal via scholen wordt georganiseerd. Naargelang hun locatie, imago
en reputatie kunnen scholen aanzienlijk verschillen van elkaar qua sociaal-demografische samenstelling van
hun leerlingenpopulaties. Onderzoekers die socio-economische ongelijkheid bestuderen en via scholen
kinderen en jongeren rekruteren kiezen om die reden vaak strategisch voor scholen die, omwille van hun
inplanting, aanzienlijk meer of minder kans maken leerlingen te tellen die met kansarmoede te kampen hebben
(zoals scholen in verpauperde grootstedelijke wijken versus scholen in residentiële buitenwijken; zie vb. Facer
& Furlon, 2001; Isaksen & Roper, 2008). Ook het type onderwijs is hier belangrijk. Zwakke schoolprestaties van
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kansarme kinderen en jongeren – al dient hier wel onderstreept dat die niet per definitie te wijten zijn aan
gebrekkige cognitieve capaciteiten, maar vaak aan het intergenerationele karakter van kansarmoede – brengen
ook met zich mee dat zij verhoudingsgewijs vaker in het buitengewoon onderwijs en niet-academisch
georiënteerd secundair onderwijs school lopen (zie o.a. VLOR, 2013).

Omwille van privacy-redenen hebben onderzoekers nooit rechtstreekse toegang tot de sociale
achtergrondkenmerken van de individuele leerlingen – informatie waarover de scholen wel beschikken.
Onrechtstreeks kunnen onderzoekers wel voortbouwen op sociaalgeografische gegevens over de wijk,
gemeente of stad (vb. hoge werkloosheidsgraad) en geaggregeerde gegevens over de schoolpopulatie (vb.
percentage leerlingen dat gratis warme maaltijden krijgt op school; kinderen en jongeren met een
migratieachtergrond) en kunnen zij daaruit aannames over de sociaal-demografische kenmerken van de
leerlingen deduceren (Morrow, 2001).

Zoals eerder al aangegeven wordt België gekenmerkt door sterk gesegregeerd onderwijs (Koning
Boudewijnstichting, 2014). Concreet vertaalt zich dit in wat men ook wel ‘witte scholen’, ‘zwarte scholen’ ii en
‘gemengde scholen’ noemt. Hoewel deze begrippen vaak gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek in de
Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland, worden ze ook gecontesteerd omwille van hun sterk geladen
connotaties en problematiserende en stigmatiserende betekenis. Wat deze scholen in ieder geval van elkaar
onderscheidt is de mate waarin hun leerlingenpopulaties een cultureel-diverse achtergrond vertonen en
daarmee samenhangend een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid, kansarmoede en
leerachterstand.

In Vlaanderen wordt in het kader van ‘Gelijke Onderwijskansen’ (GOK) op de website van het Agentschap voor
Onderwijsdiensten sinds 2010-2011 geaggregeerde informatie verschaft over de leerlingenkenmerken van alle
basis- en secundaire scholen van het Nederlandstalig onderwijs. Van scholen die hoog scoren op de indicatoren
‘opleiding moeder’, ‘schooltoelage’, ‘thuistaal’ en ‘buurt’ kan men verwachten dat ze meer leerlingen opleiden
die qua onderwijskansen minder geprivilegieerd zijn. In het bijzonder, op basis van onderzoek, gaat men er
vanuit dat kinderen en jongeren (1) waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs behaald heeft, (2)
die een schooltoelage hebben verworven, (3) die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, en (4) in
een buurt opgroeien die gekenmerkt wordt door twee of meerdere jaren studievertraging, meer kans lopen op
kansarmoede. Niet toevallig geven deze kenmerken ook een goede indicatie van financiële kwetsbaarheid.

Onderzoekers die jonge kinderen (kleuterleeftijd) willen bereiken, moeten rekening houden met de vaststelling
dat kansarme ouders en hun kinderen de weg naar het kleuteronderwijs minder makkelijk vinden. Allerlei
drempels van sociale, culturele en financiële aard liggen hieraan ten grondslag (zie verder) (Humblet, Laevers,
Teller, De Rynck, Park & Vandekerckhove, 2013). Ook in onderzoek naar oudere jongeren moet men er zich van
bewust zijn dat jonge mensen die opgroeien in laag geschoolde, bestaansonzekere milieus substantieel vaker
voortijdige schoolverlaters zijn (Lavrijsen & Nicaise, 2013); om die reden dreigen ze meer dan geregeld buiten
de steekproef te vallen.
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Hoewel men zich vooraf via secundaire data een goed beeld kan vormen over de te verwachten
leerlingenpopulatie, dienen onderzoekers nog steeds op het niveau van de leerlingen zelf te achterhalen of zij
al dan niet in kansarmoede opgroeien (zie ook verder). Deze kwestie stelt zich zeker voor onderzoekers die niet
via scholen te werk gaan en op een andere manier bestaansonzekere kinderen en jongeren wensen te
bereiken.

3.1.1.

De school als onderzoekscontext

Op de vraag of de school een goede omgeving vormt voor onderzoek naar sociaal kwetsbare kinderen is het
antwoord dubbelzijdig.

Enerzijds vinden we nogal wat onderzoek terug waarin is vastgesteld dat de schoolomgeving een context is
waarin kinderen die in precaire omstandigheden opgroeien, bevestigd zien dat ze geen ‘normale’ leerlingen zijn
en minder gelijk zijn dan de anderen. Negatieve schoolervaringen kleuren heel vaak hun levensloop (Mariën &
Vleugels, 2011).

Armoede verhoogt de kans dat een kind van laagopgeleide ouders de school vroegtijdig en zonder kwalificatie
verlaat (zie eerder). Tegelijk erkent men ook dat voor deze kinderen en jongeren de school een belangrijke, zo
niet de enige organisatie en gemeenschap is waar ze formeel toe behoren en waar ze op georganiseerde wijze
leeftijdgenoten ontmoeten (Morrow, 2001; Facer & Furlong, 2001). Het is bijgevolg van belang dat
onderzoekers het dubbelzijdige karakter van de schoolomgeving als onderzoekscontext erkennen en zowel de
voor- als nadelen vooraf in ogenschouw nemen. Daarom doet men er als onderzoeker goed aan vooraf het
leven, de sfeer, de staf en de populatie op de school te observeren.


In verschillende studies blijkt bijvoorbeeld dat wanneer men kinderen en jongeren uit het bijzonder
onderwijs wil betrekken in onderzoek, de schoolomgeving en de leerkrachten soms een heel
vertrouwensvolle atmosfeer kunnen scheppen waarin interviews en observaties als minder indringend
worden ervaren (Mascheroni, 2013; Vandoninck, 2015).



Anderzijds, omdat onderzoekers die op scholen neerstrijken, vaak als een soort leerkracht/leraar
worden gezien (Cappello, 2005), en omdat kansarme kinderen en jongeren zich doorgaans als inferieur
geclassificeerd voelen door hun schoolomgeving of leerkrachten (Morrow, 2001), kan een interview in
een schoolse context net voor die groep van kinderen weinig uitnodigend zijn tot deelname. Het
wordt daarom vaak aanbevolen voor creatieve, participatieve, informele en speelse methoden en
technieken te opteren die afwijken van een traditioneel-schoolse aanpak.



Ook de aanwezigheid van klasgenoten met een meer geprivilegieerde achtergrond kan
bestaansonzekere kinderen en jongeren afremmen om open over zichzelf te praten in vb. een
focusgroep-interview. De dynamiek van een klassikale enquête brengt soms met zich mee dat
kinderen en jongeren luidop antwoorden of met hun buur hun antwoorden vergelijken (Scott, 2000).
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Voor kinderen en jongeren die in precaire omstandigheden opgroeien, kan dit opnieuw een nefaste
impact hebben op hun antwoordgedrag. Wat tot elke prijs moet vermeden worden is dat kinderen en
jongeren het interview als een test ervaren met goede (‘de norm’) en foute (‘het afwijkende’)
antwoorden.

3.2. Bereiken via organisaties
Een andere manier om kinderen en jongeren te bereiken is werken via organisaties. Deze aanpak wordt vooral
in kwalitatief onderzoek toegepast. De term ‘organisaties’ bestrijkt een breed terrein. We staan hier stil bij
enkele organisaties en bespreken waarom ze al dan niet relevant kunnen zijn voor de groep kinderen en
jongeren die in dit rapport centraal staan.

3.2.1.

Vrijetijdsorganisaties

Hoewel formele vrijetijdsorganisaties (zoals sportverenigingen en culturele verenigingen (dans-, muziek-,
circus-, etc.)) doorgaans beschouwd worden als een goede toegangspoort tot kinderen en jongeren, bieden ze
geen automatische toegang tot wie een kansarme achtergrond heeft. Kinderen en jongeren die in precaire
omstandigheden opgroeien, nemen immers over het algemeen minder deel aan deze vormen van
vrijetijdsleven (Jeugdonderzoeksplatform b, z.d.; Morrow, 2001; Vandendriessche, Vandorpe, Vaeyens, Malina,
Lefevre, et al., 2012; Vandermeerschen, Vos & Scheerder, 2015).

3.2.2.

Organisaties voor kinderopvang en gezinsondersteuning

Kwetsbare families met jonge kinderen maken substantieel minder gebruik maken van opvangdiensten voor
kinderen en gezinsondersteunende diensten, zoals de consultaties van Kind en Gezin en de Huizen van het
Kind. Het sociale isolement, de onregelmatige dienstroosters van ouders, de culturele onbekendheid met
dergelijke organisaties of de onwetendheid over het bestaan ervan, zijn maar enkele drempels die helpen
begrijpen waarom deze organisaties niet iedereen bereiken (Humblet, Laevers, Teller, De Rynck, Park &
Vandekerckhove, 2013). Bijvoorbeeld de Huizen van het Kind zijn plekken waar (aanstaande) ouders met hun
kinderen terecht kunnen voor advies, ondersteuning en ontmoeting. De Huizen van het Kind zijn
samenwerkingsverbanden tussen verschillende diensten (vb. opvoedingspunten, consultatiebureaus Kind en
Gezin, kinderopvang, lokale initiatieven voor kinderen), maar bereiken kwetsbare ouders en hun kinderen met
moeite (Kinderrechtencommissariaat, 2015).

3.2.3.

Jongerenwerk

Op lokaal en Vlaams niveau bestaan er heel wat jongerenwerkingen en jeugdorganisaties, al dan niet erkend
door de Vlaamse overheid. De jongerenwerkingen (zoals jeugdbewegingen en jeugdhuizen) kunnen in ieder
geval een belangrijke brugfunctie vervullen tussen onderzoekers en kinderen en jongeren. Het in kaart brengen
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van het lokale en daarom sterk versnipperde aanbod aan jongerenwerkingen is niet evident en vergt wat
vooronderzoek via talloze relevante websites. Wel dient ook hier opgemerkt dat jeugdorganisaties niet alle
kinderen en jongeren bereiken. Dat ondervinden trouwens ook pleitbezorgers van kinderrechten, zoals het
Kinderrechtencommissariaat. Kwetsbare kinderen en jongeren maken minder makkelijk gebruik van de
Klachtenlijn, ook al hebben ze meer nood aan hulp, dreigen ze vaker de dupe te worden van procedures en
regels

die

ze

onvoldoende

kennen

en

ondervinden

ze

vaker

ongelijkheid

en

onrecht.

Het

Kinderrechtencommissariaat is om die reden ook nauwer beginnen samenwerken met professionals uit het
armoedewerk (Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat, 2015: 23-24).

Om al die redenen geeft men aan dat wanneer men via organisaties wil rekruteren, men het best samenwerkt
met organisaties (en hun praktijkwerkers) die (1) lokaal verankerd zijn (met het oog op mobiliteit en
bereikbaarheid), (2) in een vertrouwensvolle en veilige entourage van plekken en mensen bestaan en (3)
vertrekken vanuit de principes van gelijkwaardigheid en solidariteit (Deduytsche & Crivit, 2010). We vinden
verschillende onderzoeken terug die op die manier te werk zijn gegaan (Simões, Ponte & Jorge, 2013: Cabello
Cádiz, 2013; Van Gils & Willekens, 2010).

3.2.4.

Armoedewerk

In Vlaanderen zijn talloze organisaties te vinden die zich als eerstelijnswelzijnswerk inzetten voor kwetsbare
kinderen en jongeren en hun ouders. Het Netwerk tegen Armoede, bijvoorbeeld, vertegenwoordigt en
ondersteunt 59 verenigingen uit Vlaanderen en Brussel waarin mensen in armoede participeren en zelf het
woord nemen. Al deze verenigingen streven ernaar kansarmen sterker te maken door ervaringen uit te
wisselen en hen de middelen, instrumenten en kennis aan te reiken voor participatie aan beleid. Personen die
zelf veel ervaring hebben met armoede en in deze organisaties actief zijn, kunnen eventueel als ‘peer leaders’
en tussenpersonen fungeren (Liamputtong, 2007).
Jongerenwerkingen die zich specifiek inzetten voor jongeren in armoede werken noodzakelijkerwijs op het
niveau van de gemeente of stad. Dat maakt er hun bestaansrecht (vb. Beschouwt het lokale bestuur kansarme
kinderen en jongeren als kansengroep of als een probleem van overlast?) en continuïteit (Wie trekt subsidies
uit voor deze werkingen? Welzijn? Jeugdwerk? Cultuur? Onderwijs?) niet eenvoudiger op. Uit de marge, het
steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond, is hier in ieder
geval een goed vertrekpunt (zie ook het overzicht op het einde van dit rapport).

4. Kwantitatieve aanpak
Enquêteonderzoek wordt erg vaak toegepast om op een gestandaardiseerde wijze data te verzamelen over een
grote, representatieve groep kinderen en jongeren. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek is
de samenhang te achterhalen tussen de achtergrondkenmerken van kinderen en jongeren (zoals leeftijd,
gender, woonplaats, studierichting) en hun sociaal gedrag, psychologische ontwikkeling, maatschappelijke
denkbeelden, culturele praktijken, kennisniveau, etc. Ook onderzoekers die nagaan hoe kinderen en jongeren
AdLit IWT/SBO rapport 2016

13

met een precaire achtergrond verschillen van leeftijdgenoten maken vaak gebruik van enquêteonderzoek,
veelal uitgevoerd in scholen, maar soms ook in de thuisomgeving.

4.1. Operationalisering van SES in enquêteonderzoek
Een grote uitdaging die zich hier stelt is de operationalisering van de sociaaleconomische status (kortweg SES).
Doorgaans wordt de SES bepaald aan de hand van drie indicatoren: (1) het opleidingsniveau van de ouders en
de moeder in het bijzonder, (2) de tewerkstelling van de ouders en de moeder in het bijzonder, (3) het inkomen
van het gezin. We vinden studies terug waarin de drie indicatoren bevraagd worden (Dobransky & Hargittai,
2006; Eurobarometer 78, 2012; Potijk et al., 2015). Veel vaker, echter, worden slechts twee variabelen van SES
in kaart gebracht (Adriaens, Van Damme & Courtois, 2011; Devroe, Driesen & Saeys, 2005; Flash
Eurobarometer, 2008; Ladas, Carroll & Vidas, 2015; Notten et al., 2009; Rios-Salas & Larson, 2015; D’Alessio,
Laghi & Baiocco, 2009; Durkin, Biener & Wakefield, 2009; Hargittai & Hinnant, 2008; Hsieh, Rai & Keil, 2008;
Moreas & Pickery, 2011; Niederdeppe et al., 2011; Paulussen, Courtois, Vanwynsberghe & Verdegem, 2011;
Pickery & Moreas, 2011). Het gebeurt eveneens dat voor slechts één enkele variabele wordt gekozen (Hargittai,
2008; Martens & Meers, 2011; Paus-Hasebrink, Ponte, Dürager & Bauwens, 2012; Van Coillie & Raedts, 2014).

In enquêteonderzoek waar ook de ouders als respondent betrokken worden, zijn het de ouders zelf die deze
informatie kunnen aanreiken. Het hoeft evenwel nauwelijks gezegd dat het bekomen van informatie over SES
via minderjarige respondenten een erg moeilijke opdracht is (Schor, 2004). In het bijzonder kinderen en jonge
tieners hebben vaak geen idee hoe lang hun ouders school liepen en welk diploma ze behaald hebben, of wat
het werk of functie van hun ouders precies inhoudt (zie ook verder).

4.1.1.

Peilen naar tewerkstelling van ouders

In enquêteonderzoek waar via de kinderen zelf gepeild wordt naar de SES, ligt de focus doorgaans op de
tewerkstelling van de ouders (Van Coillie & Raedts, 2014; Lien, Friestad & Klepp, 2011; Devroe, Driesen &
Saeys, 2005; Notten et al. 2009; Rios-Salas & Larson, 2015; Van de Walle, Bradt, Bouverne-De Bie, 2013).
Werkloosheid en banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (waarvan de arbeidsinhoud, -voorwaarden, omstandigheden en –verhoudingen zwak zijn; cf. ‘working poor’) zijn de belangrijkste oorzaak van armoede in
families met kinderen (Cantillon & Van den Bosch, 2002: 4). Tegelijkertijd is tewerkstelling wellicht ook die
indicator van de SES waar kinderen en jongeren wél het best van op de hoogte zijn.

4.1.2.

Peilen naar opleidingsniveau van ouders

Het opleidingsniveau van de ouders is moeilijker te bevragen via de kinderen omdat ze hier minder zicht op
hebben, onder andere omdat het zich ver(der)af in de tijd situeert en omdat niet alle ouders hierover praten
met hun kinderen. Hier bestaat de optie om vanuit het antwoord op de vraag naar beroepsstatus af te leiden
van welk opleidingsniveau er sprake is of kan zijn (zie o.a. Adriaens, Van Damme & Courtois, 2011). De analyse
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baseert zich dan op aannames over het vereiste diploma voor het opgegeven beroep. Bij expliciete bevragingen
kan worden gepeild naar het exacte ‘hoogst behaalde diploma’ of naar eerder vage indicaties als ‘enig hoger
onderwijs/middelbare school/minder dan middelbare school/geen onderwijs’.

4.1.3.
Gezinsinkomen

Peilen naar gezinsinkomen
gecombineerd

met

gezinsgrootte,

onmiskenbaar

de

belangrijkste

indicator

van

bestaansonzekerheid, fungeert zelden als enige indicator van SES omdat hij veel ontbrekende antwoorden
(non-respons, missing values) met zich meebrengt (Durkin, Biener & Wakefield, 2009; Hargittai & Hinnant,
2008; Mertens & d’Haenens, 2010; Pickery & Moreas, 2011; Van De Walle, Bradt & Bouverne-De Bie, 2013).
Heel wat mensen beschouwen de vraag naar inkomen als te persoonlijk en beantwoorden die liever niet
(Ladas, Carroll & Vidas, 2015) en zeker bij de kwetsbare doelgroepen wordt verwacht dat de respons op deze
vraag beperkt blijft (Van De Walle, Bradt & Bouverne-De Bie, 2010).
Het verwondert dan ook niet dat het gezinsinkomen zelden wordt bevraagd bij jongeren, laat staan bij
kinderen. Aanwijzingen kunnen evenwel worden verkregen middels het peilen (bij jongeren) naar eerder
subjectieve ervaringen zoals het gemak of de moeilijkheid waarmee een gezin maandelijks ‘toekomt’ (Van De
Walle, Bradt & Bouverne-De Bie, 2010) of naar de frequentie (‘meestal/af en toe/bijna nooit’) waarmee
gezinnen moeilijkheden ondervinden ‘om de rekeningen te betalen’ (Eurobarometer 78, 2012).
Omdat kinderen en jongeren veelal nauwelijks of niet op de hoogte zijn van het inkomen van hun ouders,
voorziet het onderzoek naar kansarme kinderen en jongeren in verschillende items die peilen naar het gemis
van bepaalde consumptiegoederen en consumptie-ervaringen in hun dagelijks leven. Een voorbeeld van
dergelijke schaal vinden we in het Noorse onderzoek van Sletten (2011: 183) waarin jongeren gevraagd werd
wat zij hebben: een jaarlijkse vakantie, een gezinswagen, een gedeelde slaapkamer, een computer thuis, een
DVD-speler in huis, internettoegang in huis, een eigen mobiele telefoon. De onderzoeker opteerde voor items
die dicht bij de leefwereld en belangstellingssfeer van de jongeren aansloten. De meetvaliditeit van deze schaal
werd getoetst door de survey-resultaten te vergelijken met de nationale statistieken over jongeren in armoede
volgens het principe van concurrerende validiteit. Daaruit concludeerde de onderzoeker dat jongeren als
financieel precair konden worden beschouwd wanneer ze twee of meer items misten in hun leven. Ook de JOPmonitor in Vlaanderen (zie http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl) peilt naar wooncomfort, materiële
bezittingen, het nuttigen van warme maaltijden, vakantiemogelijkheden, studiebeurzen, enzovoort om te
peilen naar inkomen en algemene levensstandaard (Van De Walle, Bradt & Bouverne-De Bie, 2010). Bij
dergelijke schaalconstructies dient weliswaar rekening te worden gehouden met de nationale context van
gezinsbudgetten en armoede. In Noorwegen, gekenmerkt door een hoge welvaart, een sterk sociaal
zekerheidsstelsel en een hoog bezit van media- en communicatietechnologie, waren de scores op alle items erg
hoog (minstens 85%). Bovendien is het bezit van media- en communicatietechnologie geen lineaire voorspeller
van armoede (Lissens & Bauwens, 2015; Paus-Hasebrink, Sinner & Prochazka, 2014).

De operationalisering van de drie bovenstaande indicatoren in concrete antwoordcategorieën kan erg variëren,
van grove tot fijnmazige antwoordmogelijkheden. Wat ze evenwel alle gemeen hebben is dat zij een rangorde
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impliceren. Van ‘aantal jaren onderwijs’ tot ‘hoogst behaald diploma’, van ‘wel of niet aan het werk’ tot ‘soort
werk’ – de antwoorden op die vragen geven aan waar je je op de maatschappelijke ladder bevindt, maar stellen
respondenten niet in staat toe te lichten waarom ze zich daar bevinden. Zulke vragen mogen dan in neutrale,
objectieve bewoordingen zijn opgesteld, ze zijn tegelijk een label en ordenen mensen in ‘geslaagde’ en ‘minder
geslaagde’ categorieën. La misère du monde, het klassieke werk van Pierre Bourdieu (1993) en zijn
onderzoeksteam, brengt dit haarscherp in beeld. In enquêteonderzoek is het niet gangbaar en wordt het zelfs
ontraden een echte conversatie te voeren met de respondenten. De opzet is gestandaardiseerd, de setting
formeel en het verloop is sterk gestuurd (klassikaal invullen in stilte; enquêteur-student, -onderzoeker of werknemer komt thuis op bezoek en stelt de vragen). Dat alles maakt het erg moeilijk om gevoelig te zijn voor
en actief te luisteren naar de ervaringen van mensen die niet over onbetwistbaar cultureel, sociaal en
symbolisch kapitaal beschikken.

Anderzijds, zoals eerder al aangehaald, biedt een kwantitatieve onderzoeksaanpak de mogelijkheid om op
systematische wijze de samenhang te achterhalen tussen achtergrondkenmerken van kinderen en jongeren en
hun gedragspraktijken en kenvermogen. Ook voor grootschalig comparatief onderzoek – onderzoek naar
structurele verschillen en overeenkomsten tussen kinderen en jongeren – leent een kwantitatieve
onderzoeksaanpak zich goed.

5. Kwalitatieve aanpak
Om de hierboven aangehaalde redenen, vindt men opvallend veel argumenten terug om voor een kwalitatieve
onderzoeksfilosofie te opteren. We sommen hier even de voornaamste op.

1.

Precies omdat kinderen en jongeren die in welvarende westerse samenlevingen met armoede te kampen
hebben nog veel sterker de stigmatiserende blik van die samenleving ervaren, adviseren onderzoekers om
te starten van de concrete leefwereld van bestaansonzekere kinderen en jongeren, zonder hen daar
evenwel uitdrukkelijk tot te verengen. Hun leven is meer dan een kwestie van ‘armoede’ en hun
ervaringen mag men niet exclusief en uitdrukkelijk herleiden tot de betekenis van armoede in hun
dagelijkse leven (Sarti, Schalkers & Dedding, 2015). In een kwalitatieve onderzoeksaanpak biedt de open
benadering, geïnduceerd door de verhalen van de deelnemers, de mogelijkheid dit reductionisme te
ontwijken.

2.

Velen geven aan dat in het onderzoek naar armoede bij kinderen en jongeren meer aandacht moet uitgaan
naar de concrete beleving en ervaring van bestaansonzekerheid, door kinderen en jongeren zélf aan het
woord te laten (Redmond, 2009; Van Gils & Willekens, 2010). Een kwalitatieve aanpak leent zich daar
duidelijk beter toe.

3.

De empathische of gevoelige benadering die in onderzoek naar kwetsbare groepen wordt bepleit, ziet men
makkelijker verzoend met een kwalitatieve benadering waar de zoekende conversatie en het interview (als
uitwisseling van visies) hun oorsprong vinden (Liamputtong, 2007). Het zich kunnen inleven in de
gemoedsgesteldheid van de respondent; het verzachten van gevoelens van onzekerheid, schaamte en
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twijfel; het omgaan met vrees voor intimidatie en dreiging; maar ook het bevestigen van gevoelens van
trots en hoop zijn allemaal aspecten die in een kwalitatieve onderzoeksaanpak beter tot hun recht komen.
4.

De flexibiliteit en fluïditeit van kwalitatief onderzoek maken dat de onderzoeker zich open stelt voor
afwijkingen van het vooropgestelde onderzoeksplan, voor zoverre die tegemoet komen aan de
particulariteit van elke deelnemer (Liamputtong, 2007).

5.

Geïnspireerd op het feministisch sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt een symmetrische en niethiërarchische relatie nagestreefd tussen de onderzoeker en de deelnemer. Het onevenwicht tussen de
positie van onderzoeker (een volwassene met een vooraanstaande positie) en de participant (een kind of
jongere die bovendien in een precaire context leeft) kan op die manier wat meer in balans gebracht
worden door vb. het taalgebruik af te stemmen op de participant, door een gesprek te voeren waarin niet
alleen de interviewer de richting aangeeft, etc.

6.

Precies omdat bij kwetsbare groepen hard moet gewerkt worden aan het opbouwen van vertrouwen en
het creëren van een band, is de ‘hit and run-approach’ die men vaker in enquêteonderzoek aantreft,
minder opportuun. Een kwalitatieve onderzoeksaanpak laat ruimte om een vertrouwensvolle band tot
stand te brengen (Liamputtong, 2007: 57).

Met deze argumenten kan men ook in kwantitatief onderzoek rekening houden wanneer men kansarme
kinderen en jongeren bestudeert. In een formele schoolse context kunnen bijvoorbeeld weinig bezwaren
worden gemaakt tegen het gebruik van een gestandaardiseerde enquête, op voorwaarde dat de enquêteur bij
afname aandacht heeft voor de verscheidenheid van kinderen en jongeren, mogelijke onwennigheid,
emotionele reacties, etc.

6. Aandachtspunten bij de ontwikkeling van onderzoeks instrumenten
Precies omdat de statistische kans op laaggeletterdheid of functioneel analfabetisme groter is bij kinderen en
jongeren die opgroeien in precaire omstandigheden (Cabell, Justice, Logan & Konold, 2013), worden
onderzoeksinstrumenten dikwijls vooraf getest op begrijpbaarheid en wordt het gebruikte vocabularium in
vragenlijsten en interviewgidsen zo eenvoudig mogelijk gehouden (Isaksen & Roper, 2008; Simões, Ponte &
Jorge, 2013).
Tijdens het proces van dataverzameling botst men wel eens op kinderen en jongeren die met functioneel
analfabetisme te kampen hebben. Onderzoekers moeten hierop voorbereid zijn en flexibiliteit tonen in de
methoden die zij hanteren. Zo worden methoden die op schrijven gericht zijn (vb. ‘written life history’,
mediagrafie) tijdens het onderzoek zelf omgeturnd naar orale en visuele methoden en technieken van
dataverzameling teneinde de betrokken kinderen en jongeren niet uit te sluiten van participatie (Morrow,
2001).
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Men laat de kinderen en jongeren vertellen en neemt hun getuigenissen op.



‘Photo-voice’ methode: men stelt een camera ter beschikking en laat de kinderen en jongeren
foto’s maken (zie vb. Sarti, Schalkers & Dedding, 2015; Van Gils & Willekens, 2010).



Kinderen houden een video-dagboek bij (Liamputtong, 2007).



Men stelt materiaal ter beschikking en laat de kinderen en jongeren tekenen, collages maken met
mediamateriaal, etc. (Van Gils & Willekens, 2010; Christensen & James, 2000; Liamputtong, 2007).



Men laat kinderen op artistieke wijze hun levensverhaal vertellen door middel van schilderijen,
rapmuziek, animatiefilmpjes, dans, etc. (Liamputtong, 2007).

Doorgaans is men het er over eens dat participatieve methoden en technieken, waarbij kinderen en jongeren
allerlei activiteiten doen in plaats van gewoon te antwoorden op de vragen van de onderzoekers erg geschikt
zijn voor kansarme kinderen en jongeren en in het bijzonder voor kinderen en jongeren die zich onwennig
voelen in formele interviewsituaties, omdat ze vb. minder taalvaardig zijn (O’Kane, 2000).

7. Ethiek
Algemeen is sinds het VN verdrag inzake de rechten van het kind (20 november 1989) toenemende aandacht
ontstaan voor de rechten van minderjarigen in wetenschappelijk onderzoek. De vier basisprincipes die ten
grondslag liggen aan een ethisch verantwoorde sociaalwetenschappelijke onderzoekspraktijk zijn (1) ‘weldoen’
(in het Engels: beneficence), (2) ‘niet-schaden’ (‘non-maleficence’), (3) autonomie en (4) gerechtigheid (‘justice’
of ‘fairness’) (Alderson, 2004).

We zien in ieder geval, in eigen land en in het buitenland, dat sociaalwetenschappelijke onderzoeksprojecten
waarin kinderen en jongeren betrokken worden in toenemende mate een officiële goedkeuring nodig hebben
van de universitaire ethische commissies. Ook in het kader van internationale samenwerkingsverbanden (in
onderzoek of publicaties) kan zo’n formele goedkeuring als voorwaarde worden gesteld.

In sociaalwetenschappelijk onderzoek naar kinderen en jongeren bestaat over de eerste twee principes geen
discussie. Algemeen laten sociale wetenschappers zich leiden door de verplichtende idee dat het onderzoek
voordelen moet bieden aan de betrokken personen. In het geval van kansarme groepen wordt de mogelijkheid
om het woord te nemen, om gehoord te worden, om als expert te kunnen spreken, om zich sterker te voelen
(‘empowerment’) en eventueel achteraf te kunnen ingrijpen op het beleid, vaak als vormen van weldoen
beschouwd. Daartegenover moeten risico’s die het welzijn, de vrijheid van expressie en de ontwikkeling van
personen zouden kunnen belemmeren, vermeden worden. Voorts handelen sociaalwetenschappelijke
onderzoekers volgens het principe dat elke vorm van schade (van psychische, lichamelijke, persoonsgebonden,
sociale aard, etc.) moet gebannen worden (niet-schaden).
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Voor deze beide principes wordt van de onderzoekers verwacht de noden, voordelen, risico’s en
mogelijke schade vanuit een kinder- en jongerenperspectief te kunnen benaderen en inschatten.



Het basisprincipe is dat precies omdat men met kwetsbare kinderen en jongeren te maken heeft, men
te allen tijde moet vermijden dat zij nog kwetsbaarder uit het onderzoek komen (Liamputtong, 2007).
Dat betekent bijvoorbeeld dat onderzoekers bepaalde vragen beter niet stellen, als dit de kinderen en
jongeren nodeloos kwetst (vb. schaamtegevoelens oproept).

De andere twee principes, autonomie (3) en gerechtigheid (4), geven meer aanleiding tot debat (Hammersley,
2015). Aan de ene kant is er de visie zoals die binnen de traditie van Sociology of Childhood wordt verdedigd.
Ervan uitgaand dat kinderen en jongeren competente en wilsbekwame actoren zijn, wordt daar sterk
gehamerd op het recht van participatie en inspraak van kinderen en jongeren in het ganse onderzoeksproces
(Kellett, 2004) (autonomie). Ook is men attent voor de ongelijke machtsverhoudingen tussen kinderen en
volwassenen in de diverse sferen en ruimten van onze samenleving (i.e. disciplinering van kinderen in
onderwijs, beleidsvoering, commercie etc.) en streeft men naar een groter bewustzijn omtrent de mogelijke
risico’s van deze ongelijkheden voor het verloop van het onderzoek (zie eerder: school als onderzoekscontext)
(gerechtigheid) (O’Kane, 2000; Alderson, 2004). Wat opvalt is dat de methodologische ideeën binnen de
Sociology of Childhood-traditie sterk resoneren met de methodologische opvattingen in onderzoek naar
minder geprivilegieerde groepen in de samenleving (Liamputtong, 2007).

Aan de andere kant vinden we ook stemmen terug die de competentie en wilsbekwaamheid van kinderen en
jongeren niet wensen te overtrekken. Deze auteurs stellen dat de competentie van minderjarigen steeds moet
bekeken worden in functie van de activiteiten die men van hen verwacht. Het is niet omdat kinderen en
jongeren in staat zijn tot expressie en communicatie, dat zij ook geschikt zijn om beslissingen te nemen of
daadwerkelijk te participeren, als gelijke partners, aan een onderzoek (Hammersley, 2015).

Tussen deze twee visies laveren erg veel onderzoekers die een evenwicht zoeken tussen de erkenning van
kinderen en jongeren als volwaardige subjecten met een eigen subjectiviteit (Christen & Prout, 2000),
enerzijds. Maar anderzijds beroepen zij zich in hun wetenschappelijke analyse op hun competentie als
volwassen onderzoeker om de praktijken van kinderen en jongeren te analyseren, begrijpen en verklaren.

In wat volgt staan we stil bij twee concrete ethische principes en hoe deze uit te werken bij kinderen met een
precaire achtergrond.

7.1. Geïnformeerde toestemming
Wanneer je onderzoek wil doen bij minderjarigen, zijn er algemene richtlijnen die zeker ook in acht genomen
moeten worden wanneer het over kansarme kinderen en jongeren gaat. iii
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1.

Je start met het vragen van toestemming aan de ethische commissie van je instelling (indien van
toepassing).

2.

Je zal ook toestemming moeten vragen aan de scholen of de organisaties als daar het onderzoek zal
plaatsvinden.

3.

De volgende stap is de toestemming van de ouders. Hier is het ‘onderscheidingsvermogen’ van jonge
mensen van belang. Volgens de Privacy commissie zijn jonge mensen vanaf 12 à 14 jaar in staat de
gevolgen van hun handelingen in te schatten. Dat betekent:


bij kinderen onder de 12 jaar moet altijd de toestemming van de ouders verkregen worden
(kinderen die bijna 12 jaar zijn kunnen wel geconsulteerd worden);



bij kinderen tussen 12-14 jaar waarbij het onderscheidingsvermogen niet helemaal duidelijk is,
moet de toestemming van zowel de ouder als het kind verkregen worden;



bij kinderen tussen 12-14 jaar met duidelijk onderscheidingsvermogen of kinderen ouder dan 14
jaar is toestemming van het kind voldoende.

Ervan uitgaand dat kinderen en jongeren competente en wilsbekwame actoren zijn, wordt vandaag heel vaak
het standpunt verdedigd dat niet alleen de verantwoordelijke volwassene(n), maar ook de minderjarigen zelf
hun ‘geïnformeerde toestemming’ of ‘informed consent’ moeten kunnen verlenen en het recht hebben zich
terug te trekken uit het onderzoek wanneer zij dat wensen en dit zonder daarvoor enige verklaring te moeten
geven. Die toegekende autonomie stelt het kind of de jongere vanuit onderzoeksoogpunt op een
gelijkwaardige positie met de volwassene. Ook al is de toestemming van de laatstgenoemde een noodzakelijke
voorwaarde tot onderzoeksdeelname, dan nog is het oordeel van het kind of de jongere doorslaggevend.

Met het oog op het verwerven van geïnformeerde toestemming bij kansengroepen kunnen zowel het fiat van
de ouders/voogden als dat van het kind/de jongere zelf een uitdaging vormen. Uit ervaringen van
praktijkwerkers leren we dat nog meer dan bij middenklasse groepen het belangrijk is de ouders ook goed op
de hoogte te brengen van het onderzoek (Deduytsche & Crivit, 2010). Het eerder aangehaalde gebrek aan
vertrouwen in instellingen uit de officiële sfeer (zoals overheid en onderwijs) is groot. Tegelijk worden in de
maatschappelijke beeldvorming rond kinderen en kansarmoede vaak de ouders geproblematiseerd en
geculpabiliseerd (Van Gorp & Gourdin, 2015). Dat precies hun kinderen voor onderzoek worden geselecteerd
dient dus goed te worden uitgelegd in een vertrouwensvolle relatie. In dat verband kan het aangewezen zijn via
thuisbezoek of via organisaties en werkingen met de ouders een gesprek te hebben (Nakkash, Makhoul & Afifi,
2016).

Aan de zijde van de minderjarigen is het zo dat velen onder hen pas voor de eerste keer een relatief grote mate
van handelingsvermogen krijgen toebedeeld. Ze krijgen de kans om vrijuit ‘nee’ te zeggen, wat kan resulteren
in grote(re) aantallen weigeringen tot deelname (Nakkash, Makhoul & Afifi, 2016). Om dit tegen te gaan
moeten onderzoekers beseffen dat wanneer men kansarme kinderen en jongeren de opportuniteit verleent
zich als actieve participant te laten horen over thema’s die hen rechtstreeks aanbelangen, men het belang van
hun deelname goed moet uitleggen (Liamputtong, 2007).
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Om van een volwaardige geïnformeerde toestemming te kunnen spreken, dienen onderzoekers op volgende
vragen van de deelnemer een antwoord te formuleren:


Wat is wetenschappelijk onderzoek?



Waarom ben ik (= de potentiële respondent/participant) geselecteerd/geschikt voor het onderzoek?
(selectiecriteria)



Hoe is de onderzoeker bij mij terechtgekomen? (rol van intermediairen, gatekepeers, organisaties,
scholen)



Waarom is dit onderzoek belangrijk? (wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie)



Hoe zal het onderzoek verlopen? (wijze van dataverzameling)



Wat houdt dit onderzoek in? (gespreksonderwerpen, aandachtsgebieden)



Welke voordelen zal dit onderzoek opleveren? (weldoen)



Welke risico’s en ongemakken kan dit onderzoek meebrengen? (niet-schaden)



Wat kunnen anderen te weten komen over mij in dit onderzoek? (vertrouwelijkheid, anonimiteit,
disseminatie van de bevindingen)



Wat als ik van gedachten verander en niet meer wil deelnemen? (vrijwillige participatie)

In kinder- en jongerenonderzoek beschouwen we de antwoorden op deze vragen als adequaat wanneer ze een
begrijpelijk en duidelijk beeld geven van wat de deelnemers te wachten staat en wat hun rechten zijn. Op basis
van de talloze goede voorbeelden die hierover bestaan (zie o.a. Kumpunen, Shipway, Taylor, Aldiss & Gibson,
2012; Nakkash, Makhoul & Afifi, 2016; Ruiz-Casares & Thompson, 2016; Liamputtong, 2007) geeft men onder
andere deze aanbevelingen mee:


Heb aandacht voor een eenvoudig en duidelijk taalgebruik.



Lees de tekst die men opgesteld heeft voor de geïnformeerde toestemming luidop voor en vat hem
samen.



Leg termen en concepten zo bevattelijk mogelijk uit en gebruik illustratiemateriaal om ze te
visualiseren en concretiseren.



Bouw voldoende tijd in om de participanten vragen te laten stellen over de opzet van het onderzoek.
Moedig de participanten aan om veel vragen te stellen.



Zorg voor een directe communicatie met de ouders, die dialoog en interactie mogelijk maakt.



Streef naar een creatieve en interactieve aanpak om vrijwillige participatie te verhogen door gebruik
te maken van multimedia, story-boards of ‘woordzoekers’ waarin woorden worden verstopt die te
maken hebben met de deelname aan het onderzoek.



Verschaf niet teveel informatie; dit wordt als saai en vermoeiend ervaren.
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De aanwezigheid van de ouders kan de kinderlijke consent stimuleren, al is dit vanuit ethisch
standpunt niet geheel onproblematisch omdat het kind zich verplicht kan voelen vanuit de ouderkindrelatie.

In kwalitatief onderzoek wordt de blijvende vrijwillige deelname vaak op de proef gesteld, door de iteratieve en
intensieve inzet van kinderen en jongeren. In dat geval is het belangrijk genoeg dynamiek en afwisseling te
voorzien in de verschillende interview- en observatieronden (Ruiz-Casares & Thompson, 2016). De
geïnformeerde toestemming wordt veeleer als een proces van toestemming dan wel als een eenmalig moment
van toestemming benaderd (Sarti, Schalkers & Dedden, 2015).

7.2. Privacy en confidentialiteit
In de ‘geïnformeerde toestemming’ wordt doorgaans melding gemaakt van een vertrouwelijke omgang met
zowel de identiteiten als de antwoorden en reacties van de deelnemers. Deze vertrouwelijkheid of
confidentialiteit fungeert tegelijkertijd als doel en als middel. Als middel kan het er voor zorgen dat de
participatiebereidheid van mogelijke deelnemers wordt verhoogd, men voelt zich immers vrijer om te spreken
wanneer men niet kan worden geïdentificeerd. Dit is zeker het geval bij een gevoelige onderzoeksthematiek of
bij groepen die zich gemarginaliseerd en gestigmatiseerd voelen door de samenleving (Liamputtong, 2007: 36).
Als doel correspondeert het met het ethische principe van ‘niet-schaden’. Wanneer data niet kunnen worden
gelinkt aan specifieke deelnemers (hetzelfde geldt net zozeer voor instellingen, organisaties, etc.), verkleint dit
alvast de kans dat zij door hun onderzoeksdeelname nadelen zouden ondervinden en/of schade zouden
oplopen.

‘Anonimisering’ is het standaardprincipe om een vertrouwelijke omgang met de identiteiten en data van de
deelnemers te bewerkstelligen. Er worden dan pseudoniemen of schuilnamen toegekend wat de identificatie
bemoeilijkt. Andere studies bij kwetsbare groepen geven te kennen dat dit het gevoel van veiligheid bij de
participanten verhoogt en hen aanmoedigt om open te getuigen over hun ervaringen (Liamputtong, 2007: 29,
37).

Een aantal kanttekeningen dienen evenwel te worden gemaakt, zowel in algemene zin als in de specifieke
context van kinderen en jongeren met een kansarme achtergrond.


De vanzelfsprekendheid waarmee a priori voor anonimiteit wordt gekozen, stelt men regelmatig ter
discussie (zie bv. Giordano, O'Reilly, Taylor & Dogra, 2007; Liamputtong, 2007). Het impliceert immers
dat de onderzoeker de respondenten de kans ontneemt om naar buiten te komen met eigen
standpunten en meningen. Wederom komt in dit geval het moeilijk evenwicht tussen empowerment
en protectionisme naar voor. Wil het onderzoek bijvoorbeeld bijdragen tot het zichtbaar maken van
mondige kinderen en jongeren voor beleidsmakers? Uit andere studies onthouden we dat kinderen en
jongeren daar uitgesproken ideeën over kunnen hebben, maar de impact van hun getuigenissen op
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hun eigen kwetsbare leven niet steeds ten volle kunnen inschatten. Om die reden dienen
onderzoekers zelf steeds de vraag te stellen of het doorbreken van de anonimiteit de kwetsbaarheid
van deze kinderen en jongeren mogelijkerwijs niet vergroot.


Het is zinvol om, vanuit het respect voor de autonomie van de respondenten, hen zelf de kans te
geven een schuilnaam te kiezen (Lahman, Rodriguez, Moses, Griffin, Mendoza et al., 2015). Op die
manier kan ook gedeeltelijk aan bovenstaand probleem tegemoet gekomen worden. Er kan voor
gekozen worden om te opteren voor de eigen naam als schuilnaam.



In sommige gevallen kunnen onderzoekers zich genoodzaakt voelen om de vertrouwelijkheid te
doorbreken, met name wanneer zij ervan overtuigd zijn dat de minderjarige gevaar loopt (risico op
schade) (Wiles, Crow, Heath & Charles, 2008). Gezien de meervoudige problematiek die een
kansenachtergrond met zich meebrengt, moeten onderzoekers daar meer op voorbereid zijn. Eén van
de aanbevelingen die men in dit verband terugvindt is dat men kinderen en jongeren op voorhand
meedeelt dat het principe van vertrouwelijkheid niet gehandhaafd kan blijven als zij vb. misbruik
rapporteren (Liamputtong, 2007: 28).



Een onderzoeker dient transparant en voorzichtig te zijn. De vertrouwelijkheid kan ook onbewust op
meerdere manieren worden geschonden (Wiles, Crow, Heath & Charles, 2008); het praten met
collega’s over onderzoeksissues, het verwerken van data tot lesmateriaal, … Bovendien kunnen geen
garanties worden geboden op vlak van ‘interne vertrouwelijkheid’ (Tolich, 2004). Zelfs als de
onderzoeker alle principes in acht neemt, dan nog is zij/hij afhankelijk van de medewerking van de
respondenten zelf. Zeker in het geval van dataverzameling bij meerdere respondenten tegelijkertijd
(vb. focusgroepen) bestaat de kans dat ze achteraf doorvertellen wat andere deelnemers hebben
gezegd. De onderzoeker kan hierop anticiperen door de deelnemers te wijzen op hun
verantwoordelijkheid op dit gebied. Bij kwetsbare groepen wordt hier extra aandacht aan besteed om
vb. de privacy van de families niet te schenden of de kinderen en jongeren niet nog kwetsbaarder te
maken t.a.v. hun leeftijdgenoten (Liamputtong, 2007).

8. Analyse en rapportage
Na de dataverzameling, wanneer de onderzoeker zich terugtrekt voor de analyse en rapportering van de
onderzoeksresultaten, zijn er nog enkele methodologische aandachtspunten die als belangrijk worden geacht.

8.1. Het risico van simplificatie
Elk onderzoek naar specifieke doelgroepen die niet samenvallen met de mainstream moet zich hoeden om niet
te vervallen in al te eenvoudige voorstellingen van de doelgroep. Waar simplificerend gedacht wordt, dreigt de
interne heterogeniteit binnen de doelgroep aanzienlijk onderschat te worden. Ook bij kinderen en families met
lage inkomens spelen heel wat andere factoren mee die mee vorm geven aan de leefwereld en ervaringen.
Bijvoorbeeld migratie-achtergrond blijkt in het Westen een belangrijke determinant te zijn van armoede, en
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brengt de samenhang tussen discriminatie en armoede op de voorgrond, alsook de immense culturele
diversiteit binnen deze groep (Sletten, 2011). Daarnaast zijn gezinssamenstelling, familienetwerk,
opleidingsniveau van de ouders, etc. belangrijke contextuele variabelen die de problematiek van armoede
gediversifieerder maken dan wat men er doorgaans van maakt in de media (Paus-Hasebrink, Sinner &
Prochazka, 2014; Van Gorp & Gourdin, 2015). Dat ook kinderen en jongeren verschillende sociale identiteiten
opnemen (zoals genderidentiteit, subculturele identiteit, levensbeschouwelijke identiteit, etc.), brengt met zich
mee dat armoede niet de enige determinerende factor is in hun identiteitsconstructie (Sarti, Schalkers &
Dedding, 2015).
Precies omdat de beeldvorming over (mensen in) armoede stigmatiserend is, is aandacht voor de
meerduidigheid van het fenomeen en meerstemmigheid van de groep mensen cruciaal. De rapportage mag in
geen geval bijdragen tot meer stigmatisering en stereotypering (Liamputtong, 2007: 19, 26).

In dat laatste verband wordt in de lijn van de Sociology of Childhood-traditie gepleit voor de betrokkenheid van
kinderen in het analyseproces om de kinderbeleving van en -blik op zijn leven, noden, verwachtingen en
problemen na te gaan. Op die manier kunnen interpretaties van middenklasse-onderzoekers soms ernstig
uitgedaagd worden. Het is in deze context aanbevelenswaardig de kinderen te vragen hoe accuraat de
bevindingen volgens hen zijn (Liamputtong, 2007: 61).

8.2. Het belang van nazorg
Hoewel ook in onderzoek naar andere doelgroepen het belang van nazorg wordt onderstreept, is dit in
onderzoek naar kwetsbare groepen nog veel crucialer. Precies omdat kansarme groepen in onze samenleving
sceptisch staan tegenover de relevantie van onderzoek voor hun concrete problemen, is de uiteindelijke
deelname aan onderzoek vaak een grote overwinning op vele weerstanden (Liamputtong, 2007). Om die reden
beschouwen vele onderzoekers die onderzoek doen met en bij kansarmen het als hun morele
verantwoordelijkheid de eigenlijke onderzoeksresultaten en mogelijke beleidsaanbevelingen persoonlijk voor
te leggen aan en te bespreken met de participanten van het onderzoek. Toegankelijkheid is hierbij opnieuw
een belangrijk streefdoel.

Anderen wijzen er in dit verband op dat in onderzoek naar kwetsbare groepen wederkerigheid en respect
ontzettend belangrijk zijn. Dat wil zeggen, er moet van de onderzoeker ook iets terugvloeien naar de
deelnemers die door hun maatschappelijke positie al te vaak met exploitatie geconfronteerd worden. Het
onderzoek mag in geen geval als een zoveelste vorm van uitbuiting worden ervaren. Anders gezegd: het
onderzoek moet een positief verschil kunnen maken voor de deelnemers.

De meest tastbare en concrete vorm van wederkerigheid is een financiële compensatie. Deze wordt m.b.t.
kwetsbare groepen als belangrijk geacht (Liamputtong, 2007). Maar er zijn ook andere voorbeelden te geven
van hoe onderzoekers iets betekenisvol kunnen terugdoen voor de deelnemers van het onderzoek.
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Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: een activiteit leiden in de jongerenwerking, een receptie organiseren
voor de deelnemers, een bijdrage leveren aan huiswerkbegeleiding, een bezoek afleggen bij de familie
thuis, etc.

Met name in participatief actieonderzoek zijn wederkerigheid en respect bijzonder belangrijk. Deze
onderzoeksbenadering, die teruggaat tot Paolo Freire, is gericht op structurele veranderingen in het leven van
onderdrukte groepen in de samenleving, door hen instrumenten, strategieën, perspectieven, kennis en
werkwijzen aan te reiken die bijdragen tot empowerment en controle. Het participatief actieonderzoek wil op
beleidsvlak ingrijpen door de betrokkenen, die het voorwerp van het beleid zijn, als experts te activeren in het
ganse onderzoek. De gelijkwaardige dialoog tussen onderzoekers en deelnemers is hierbij steeds het
uitgangspunt (Liamputtong, 2007: 129-133; Nieuwenhuys, 2004). Deze onderzoeksbenadering is succesvol
toegepast bij kinderen en jongeren die in crisis- of penibele situaties leven (Nieuwenhuys, 2004).
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http://www.armoedebestrijding.be/
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http://www.uitdemarge.be/
Vlaams Armoedesteunpunt
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NOTEN
i

Omdat we hier op kinderen en jongeren focussen, laten we volwassenen buiten beschouwing, maar het
spreekt voor zich dat ook volwassenen al consumerend betekenis verlenen aan hun individueel en sociaal
bestaan.
ii
In Vlaanderen is de term ‘concentratieschool’ meer gangbaar. Hoewel de term doorgaans gekoppeld wordt
aan een hoge concentratie van leerlingen met een migratieachtergrond, kan men sensu lato ook van witte
concentratiescholen spreken (Merckx, 2011).
iii
Zie ook het AdLit-rapport Methodegids voor onderzoek bij kinderen en jongeren voor bijkomende
aanbevelingen terzake http://www.adlit.be/rapporten).
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