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Inleiding: Doelstellingen, onderzoeksontwerp en meetinstrumenten

0.1 De onderzoeksvragen

In de maatschappij bestaat er een zekere fascinatie voor de leefstijl van de
jeugd. Tegelijkertijd hebben we in toenemende mate de indruk dat we de
leefwereld van jongeren slecht kennen. Zelfs mensen met eigen kinderen en
professionele opvoeders hebben het gevoel dat ze jongeren niet altijd
begrijpen. Dit idee wordt versterkt door de groter wordende complexiteit van
de leefwereld van jongeren en onze maatschappij. Eén van de doelstellingen
van dit onderzoek is om aan deze verzuchting tegemoet te treden door een
beschrijving te bieden van de leefwereld van jongeren. De leefwereld van
jongeren is echter een containerbegrip en omvat heel wat levensdomeinen.
Al deze gebieden proberen te verslaan, is een onmogelijke taak en zou leiden
tot veel, maar daarom niet altijd bruikbare gegevens. Daarom zijn we
verplicht een selectie van thema’s door te voeren. Iedere selectie is arbitrair
en staat bijgevolg bloot aan kritiek. Bij de selectie hebben we ons laten
leiden door thema’s die centraal staan in het huidige jeugdvraagstuk. Dit
zijn vragen omtrent de socialisatie van jongeren in de huidige maatschappij.
Dit rapport zal dan ook aandacht besteden aan belangrijke socialisatoren in
het leven van jongeren. We vertrekken daarbij van het sociaal-ecologisch
model dat diverse invloedssferen in het leven van jongeren onderscheidt.
Het eerste niveau bestaat uit relaties uit de directe omgeving. Hoe beleven
jongeren hun relatie met hun ouders? Hoe beleven ze de eigen persoon en
persoonlijkheid? De tweede zone bestaat uit relaties in de buurt of wijk, op
het werk, op school, in de vrije tijd. Omdat we ons beperken tot
schoolgaande jongeren onderzoeken we de beleving van de school en de
klas. Tenslotte onderzoeken we een derde niveau, de beleving van
maatschappelijke verhoudingen. Hoe verhouden jongeren zich tot
belangrijke maatschappelijke thema’s? Zo stelt de toenemende complexiteit
van de maatschappij en de leefwereld grotere eisen aan de
handelingsbekwaamheid van jongeren. De ruimere maatschappij eist steeds
meer persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfsturing van het individu
(Elchardus 1999; Elchardus et al. 2000). Dit roept de vraag in het leven hoe
jongeren kunnen opgroeien tot competente en verantwoordelijke burgers die
betrokken zijn bij de samenleving? Hoe kunnen ze de noodzakelijke
vaardigheden aanleren en ervaren? Van de drie niveaus van de leefwereld
zal de beleving worden bestudeerd. Zij zullen in de analyse tevens worden
gebruikt als socialisatievelden waarvan de variabele kenmerken de
verschillen in houdingen kunnen verklaren.

In de uitwerking van de socialisatievelden zal bijzondere aandacht worden
besteed aan de sociale relaties en de cultuurpatronen. Met betrekking tot
socialisatie worden er namelijk hoge verwachtingen gesteld in de
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maatschappelijke participatie van jongeren. Jongerenparticipatie (in welke
vorm ook) zou een uitstekende oefengrond zijn om democratische burgers te
vormen. De sociale en economische relevantie van participatie wordt verder
onderlijnd door het werk van Putnam [1993, 1995]. Hij stelt namelijk dat
het sociaal kapitaal van een regio doorslaggevend is voor het bestuurlijk en
economisch succes ervan (Hooghe 1999). Anderzijds zijn er tal van studies
die wijzen op de positieve gevolgen van sociale participatie voor het individu
zelf. Diverse auteurs maken een onderscheid tussen positieve gevolgen voor
het huidig welzijn (De Groof et al. 2001; Elchardus et al. 1998; Elchardus &
Siongers 2001; Hepburn 1984; Ochaíta & Espinosa 1997; Osler & Starkey
1998; Samdal et al. 1998) en positieve gevolgen voor toekomstige,
democratische burgerschapswaarden (De Groof et al. 2001; Elchardus et al.
1998; Mc Andrew et al. 1997; Smits et al. 1998). In de beschrijving van de
leefwereld van jongeren zullen we extra aandacht besteden aan het sociaal
kapitaal van jongeren. Naast formele participatie (participatie in het
verenigingsleven en participatie aan het extracurriculum), zal aandacht
uitgaan naar meer informele netwerken zoals vriendschapsrelaties. Niet
alleen een analyse van de meer structurele componenten van deze
vriendschapsnetwerken, maar ook de beleving van vriendschap en de
betekenissen die jongeren er aan hechten, komen aan bod.

Het sociaal ecologisme is dan wel een belangrijke inspiratiebron voor de
manier waarop we de leefwereld van jongeren zullen beschrijven. Het is
echter een beschrijvend model, geen verklaringsmodel. Voor de verklaring
van fenomenen uit de leefwereld dienen we te steunen op een andere
theoretische invalshoek. Hiervoor zullen we ons beroepen op de
detraditionaliseringstheorie en de theorie over de kennismaatschappij. In de
Europese literatuur is de afkalving van de sociale cohesie en het opgroeien
tot burgers vooral benaderd vanuit het detraditionaliserings- en
individualiseringsdebat. Deze detraditionaliseringsthese beweert dat
traditionele culturele bronnen buiten het individu hun statuut als
autoritatieve bronnen van zingeving verliezen. Daardoor kunnen jongeren in
hun ontwikkeling tot burgers steeds minder steunen op cultureel
voorgeschreven gedrag. Dit leidt enerzijds tot een grotere vrijheid, maar
anderzijds hebben jongeren minder houvast in het proces tot
volwassenwording (Beck 1997). Van classificatieschema’s uit de
volwassenwereld, zoals ‘man – vrouw’, ‘katholiek – vrijzinnig’, ‘arbeider –
werkgever’, wordt beweerd dat zij hun relevantie in het leven van jongeren
verliezen (De Hart & Janssen 1991). De vraag ontstaat dan welke
categoriseringen jongeren gebruiken om voor zichzelf en hun directe
omgeving duidelijk te maken welke positie ze in het maatschappelijk bestel
willen innemen. Een beschrijving van de leefwereld van jongeren kan dan
ook niet voorbijgaan aan de manier waarop jongeren classificaties
opbouwen.

De tweede theoretische invalshoek, de theorie over de kennismaatschappij,
stelt daarentegen dat jongeren wel degelijk nog houvast krijgen van de
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ruimere omgeving in het volwassen worden. Dit houvast moet worden
gezocht in een langdurige socialisatie in relatief nieuwe instituties zoals het
schoolse milieu en de massamedia. De vormgeving van het alledaags leven
via indelingen van cultuurproducten kan ons iets leren over de
classificatieschema’s die jongeren gebruiken. Onderzoek toont aan dat
jongeren meer belang hechten aan culturele symbolen als criteria om
onderlinge categoriseringen aan te brengen. Jongeren gebruiken deze
aspecten om een eigen en sociale identiteit op te bouwen (De Hart &
Janssen 1991; Elchardus et al. 1996; Janssen & Prins 1991; Tillekens
1993). Deze categoriseringen helpen niet alleen onderlinge distincties aan te
brengen. Het verleent jongeren ook een soort mentale map om zich te
oriënteren in de maatschappij (Bourdieu & De Saint Martin 1976; De Waal
1989; Roe 1999; Stevens 2001a). Sommige auteurs spreken in die zin over
cultuurconsumptiepatronen als nieuwe bronnen van
gemeenschappelijkheid (Chaney 1996; Gans 1974; Heelas 1996; Laermans
1994). Door hun gemeenschappelijke emotionele basis enerzijds en het in
zich dragen van oude tegenstellingen  (Bourdieu & De Saint Martin 1976;
Stevens 2001a) anderzijds, kunnen deze mediaculturen fungeren als
alternatieve classificatieschema’s voor jongeren. In de beschrijving van de
leefwereld van jongeren is er dan ook extra aandacht voor de culturele
praktijken en smaken van jongeren omdat die jongeren helpen oriënteren in
het ruimer maatschappelijk veld. Een onderzoek van de cultuurpatronen
onder jongeren, kan ons bijgevolg veel leren over die jeugd.

Men kan deze patronen in kaart brengen via allerlei cultuuruitingen.
Meestal onderzoekt men participatie aan hoogculturele elementen zoals
museumbezoek, theaterbezoek en het beluisteren van klassieke muziek
(DiMaggio 1982; Lamb 1989; Voorpostel & van der Lippe 2001) of
onderzoekt men de vrijetijdsbesteding (Katz-Gerro 1999). In deze studie
onderzoeken we de patronen in de voorkeuren met betrekking tot kledij,
muziek, film, televisiezenders, radiozenders, tijdschriften, nieuwe media en
televisieprogramma’s. We opteren voor deze beschrijving van culturele
consumptie niet omdat we musea- en theaterbezoek als irrelevant voor
jongeren beschouwen, maar omdat jongeren heel veel geld en tijd spenderen
aan bovenstaande cultuuruitingen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld
luisteren jongeren gemiddeld vier uur naar muziek en kijken ze gemiddeld
twee uur per dag televisie (Arnett 1995). Dit geldt ook voor Vlaanderen. In
recent onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van jongeren in Vlaanderen,
voeren televisie kijken en muziek beluisteren steeds de lijstjes van de meest
beoefende vrijetijdsbesteding aan (Goedseels et al. 2000; Kaesemans 2001).
Computeren behoort voor één op vijf jongeren tot het lijstje van de favoriete
hobbies, terwijl één op tien jongeren regelmatig naar de bioscoop gaat. Het
bioscooppubliek in Vlaanderen is trouwens een jeugdig publiek. Zowat 90%
van de 16- tot 18-jarigen bezoekt ooit wel eens een bioscoop, tegenover 83%
van de 18- tot 25-jarigen en slechts 64% van de 26- tot 30-jarigen. Hoe
ouder hoe verder dit bioscoopbezoek daalt (Jacobs & Stoffelen 1998). Met
andere woorden, deze vormen van mediacultuur nemen een belangrijk deel
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van de tijdsbesteding van jongeren in. Ze zijn bijgevolg hoogst relevant voor
de cultuurbeleving van jongeren.

Naast een loutere beschrijving van deze cultuurpatronen, willen we ook
onderzoeken welke factoren een rol spelen in de smaakvorming van
jongeren. Extra aandacht zal hierbij uitgaan naar de rol van de school in dit
proces. Het is namelijk opmerkelijk dat in de huidige theorieën over
jeugdculturen het onderwijs een secundaire rol speelt (Stevens 2001b),
terwijl de verschillen in smaak tussen jongeren uit de diverse
onderwijsvormen opmerkelijk groot zijn (Pelleriaux 2000; Stevens 2001a).

Een laatste onderzoeksvraag betreft de vermeende rol die heel wat auteurs
aan deze cultuurpatronen toeschrijven met betrekking tot de ruimere
maatschappelijke oriëntatie van jongeren. Dit betreft de relatie tussen
smaak en waarden. Onderzoek toont het verband aan tussen diverse
aspecten van jeugdcultuur en maatschappelijke waarden als politieke
interesse (Arnett 1995; Christenson & Roberts 1998; Garramone & Atkin
1986), politieke oriëntatie (Christenson & Roberts 1998; De Hart & Janssen
1991; Garramone & Atkin 1986; Janssen & Prins 1991; Sack 1988),
autoritarisme (Bynner & Ashford 1992; De Hart & Janssen 1991), morele
tolerantie (Bynner & Ashford 1992; Christenson & Roberts 1998; Kleijer &
Tillekens 1992), genderopvattingen (Bynner & Ashford 1992), de houding
ten opzichte van druggebruik (Christenson & Roberts 1998),
maatschappelijk vertrouwen (De Hart & Janssen 1991),
toekomstperspectieven (De Hart & Janssen 1991), etnocentrisme (De Hart &
Janssen 1991; Elchardus et al. 1998; Hussain 2000; Van Wel & Van der
Gouwe 1990) en burgerschapsopvattingen (De Hart & Janssen 1991;
Elchardus et al. 1998; Pelleriaux 2000). Esthetische keuzes zijn niet altijd te
onderscheiden van ethische keuzes omdat de ethische ingesteldheid steeds
meer tendeert naar een esthetische invulling (Raes 2000). Dit rapport
spendeert bijgevolg extra aandacht aan deze associatie.

0.2 Over samples en instrumenten

0.2.1 Steekproef, non-respons en wegingscoëfficiënten

Omdat het onmogelijk is alle Vlaamse jongeren te bevragen, moeten we een
steekproef trekken. Een goede steekproef levert een betrouwbare
afspiegeling van de onderzochte werkelijkheid. Men kan de leefwereld van
jongeren  benaderen via diverse researchopzetten. Eén optie is een aselecte
steekproef op het rijksregister te trekken en de jongeren thuis face-to-face te
interviewen. Dit is echter een zeer duur en tijdrovend onderzoeksopzet. Een
tweede manier is hen opzoeken op ontmoetingsplaatsen zoals jeugdcafé’s,
jeugdhuizen, het verenigingsleven, …. Dit biedt het voordeel dat je op
hetzelfde moment verschillende jongeren kan ondervragen, wat een
bezuiniging op tijd en uitgaven betekent. Het probleem echter is dat niet alle
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jongeren op een gelijke manier deelnemen aan het uitgaansleven, wat de
representativiteit niet ten goede komt. Er is echter een andere
ontmoetingsplaats, waar jongeren op eenzelfde moment in grote getale terug
te vinden zijn en waar ze zolang ze geen 18 jaar zijn – theoretisch toch –
aanwezig moeten zijn, namelijk de school. Jongeren brengen gemiddeld
meer dan 30 uur per week door op school en dit voor een aanzienlijke
periode van hun leven (Elchardus, 1999b). Bovendien is het veldwerk van
dit onderzoek gekoppeld aan het veldwerk van een onderzoek dat de
leerlingenparticipatie in het vierde en zesde jaar van het secundair
onderwijs in Vlaanderen in beeld tracht te brengen (OBPWO –project 98.01).
Het ligt dus voor de hand dat we een steekproef opbouwen op basis van
scholen en leerlingen.

De steekproef werd getrokken op de scholendatabank van het Departement
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (februaritelling 1999). Het totale
scholenuniversum waar een vierde en/of een zesdejaar wordt georganiseerd,
bedroeg in februari 1999 745 scholen. Een steekproef van 90 scholen was
hierbij vooropgesteld, wat neerkomt op 12.1% van het totale
scholenuniversum.

Het steekproefraster bestaat uit een bloksteekproefdesign waarbij rekening
wordt gehouden met geografische spreiding, inrichtende macht van de
school en de combinatie van het onderwijsaanbod op school (enkel
ASO/BSO-TSO/rest). Dit raster creëerde echter problemen omdat in het
gemeenschapsonderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs in bepaalde
cellen niet voldoende scholen vertegenwoordigd waren. Om dit te verhelpen,
werd een disproportioneel gestratificeerde steekproef van scholen getrokken
door uit alle cellen minstens 1 school te selecteren.

Scholen uit het gemeenschapsonderwijs (25.6% in de steekproef in de plaats
van 22.9% in de scholenbevolking) en uit het officieel gesubsidieerd
onderwijs (11.1% in de plaats van 9.8%) waren oververtegenwoordigd.
Scholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs waren ondervertegenwoordigd
(63.3% in de plaats van 67.2%). Deze over- en ondervertegenwoordiging,
nodig om alle onderscheiden soorten scholen in de steekproef op te nemen,
werd via weging gecorrigeerd.

Tussen steekproefdesign en werkelijk gerealiseerde steekproef staan
praktische bezwaren van schoolhoofden. Daarom werden drie
reservesteekproeven getrokken. Wanneer een school uit de oorspronkelijke
steekproef weigerde, werd die vervangen door een gelijkaardige school uit
één van de reservesteekproeven. Voor de eerste steekproeflijst werd een
responsratio van 82.2% behaald. Zestien scholen weigerden hun
medewerking. Uit de tweede selectie hielden we 5 weigeringen over. De 5
scholen uit de tweede steekproef die medewerking weigerden, werden
vervangen door een gematchte selectie uit de derde steekproeflijst. Hiervan
hebben vier scholen toegezegd en heeft 1 school geweigerd. Het schooljaar
was toen echter te ver gevorderd om deze ene school opnieuw te vervangen
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door een andere. Dit maakt dat we niet 90, maar 89 scholen in onze
steekproef hebben. In de ASO-cel van het vrij onderwijs in de provincie
Antwerpen is er één school ondervertegenwoordigd. Dit probleem kan
worden gecorrigeerd met wegingscoëfficiënten. Doordat de andere scholen in
deze cel vrij groot zijn, zorgt dit niet voor problemen. De totale responsratio
bedraagt uiteindelijk een zeer bevredigende 79.6%.

Voor een uitgebreidere en technische beschrijving van de
steekproeftrekking, non-respons en berekening van de wegingscoëfficiënten
kan de lezer terecht in bijlage 1 van het technisch verslag.

0.2.2 Meetinstrumenten

Om een zicht te krijgen op de leefwereld van jongeren in Vlaanderen,
gebruiken we verschillende onderzoeksmethoden:

1. een schriftelijke administratieve vragenlijst die werd ingevuld door het
schoolhoofd of de administratie van de school

2. een mondeling interview met de schoolhoofden

3. een schriftelijke vragenlijst voor één van de ouders van de leerlingen

4. een schriftelijke vragenlijst voor de leerlingen

5. gegevens verleend door het Departement Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap

De leerlingendatabank is uitsluitend opgebouwd uit gegevens die we
verkregen hebben uit de vragenlijsten die we hebben voorgelegd aan de
leerlingen. De scholendatabank is opgebouwd uit gegevens verkregen uit de
administratieve vragenlijst, data die we afgeleid hebben uit de mondelinge
vraaggesprekken met de schoolhoofden, geaggregeerde gegevens op
schoolniveau uit de leerlingenvragenlijsten en enkele objectieve gegevens die
we gehaald hebben uit de scholendatabank van het Departement Onderwijs.
Voor de huidige analyses baseren we ons echter vooral op de
leerlingendatabank.

0.2.2.1 Administratieve vragenlijst

Bij het afnemen van de vragenlijst werd aan de directies van de
deelnemende scholen een korte, hoofdzakelijk administratieve vragenlijst
meegegeven. Hierin werden vooral  vragen over structurele kenmerken van
de school opgenomen. Deze vragen vergen meestal een zekere hoeveelheid
opzoekingswerk en konden dus niet zomaar in het vraaggesprek met het
schoolhoofd worden gesteld. Het betreft hier gegevens zoals het aantal
leerlingen per studierichting (en per klas), de samenstelling van het
lerarenkorps, de samenstelling van de schoolpopulatie volgens geslacht en
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het aanbod aan projectwerking op school. De non-respons op deze laatste
vraag was echter te hoog om het in de analyse te kunnen betrekken.

0.2.2.2 Vragenlijst schoolhoofden

Op iedere school werd het schoolhoofd geïnterviewd. Bedoeling van deze
vragenlijst was vooral zicht te krijgen op wat de school aan participatie- en
inspraakmogelijkheden biedt. Bovendien werd ook gepeild naar het beleid
en de visie omtrent participatie van de schoolverantwoordelijken. Hiertoe
werden zowel open als gesloten vragen gebruikt. In de vragenlijst van de
directie werden ook enkele moeilijkere aspecten van de participatie
opgenomen. Met moeilijker bedoelen we aspecten waarvan we aannemen dat
ze door een groot deel van de leerlingen niet gekend zijn zoals
beslissingsbevoegdheden, aanwezigheid in andere schoolorganen, …
Hiermee wilden we vermijden dat we door een grote non-respons
onbruikbare en onbetrouwbare antwoorden zouden krijgen. Bovendien
wilden we de vragenlijst voor de leerlingen niet onnodig lang maken.

0.2.2.3 Schriftelijke vragenlijst ouders

Voor de invloed van het ouderlijk milieu werd geopteerd een vragenlijst mee
te geven aan de leerlingen. In deze vragenlijst wordt zo nauw  mogelijk
dezelfde lijn van bevragen gehanteerd als bij de jongeren. Soms werden de
vragen toch iets aangepast aan de ouders en werd er in de
leerlingenvragenlijst rekening gehouden met het feit dat ook de ouders op
bepaalde aspecten ondervraagd werden (b.vb. in de muziekvraag zijn er
enkele genres opgenomen die waarschijnlijk relevanter zijn voor de ouders).
Omwille van budgettaire redenen kon slechts één vragenlijst worden
meegegeven aan de leerlingen. We lieten daarbij de leerlingen vrij aan wie ze
de vragenlijst afgaven, hun vader of hun moeder.

In de begeleidende brief werd aan de ouders gevraagd om, indien ze twee
vragenlijsten hadden ontvangen (broer of zus zitten op dezelfde school), er
slechts één in te vullen en het nummer van de andere sibling te vermelden
op de vragenlijst. Hierdoor kunnen ook siblings deels worden getraceerd.

Van de 13 729 ouderenquêtes die werden uitgedeeld, zijn er 7 184
teruggekeerd. Dit is 52.3%. Na controle van de enquêtes, werden er 7114
weerhouden als bruikbaar. Omdat enkele methodologische problemen nog
dienen opgelost te worden (onder andere een sterke selectie naargelang
school, opleidingsniveau ouders, levensbeschouwing en relatie tussen
ouders en kinderen), werd besloten om voor dit rapport deze gegevens maar
heel gedeeltelijk te gebruiken (zie hoofdstuk 7).

0.2.2.4 Schriftelijke vragenlijst leerlingen

Aan de vierdejaars en zesdejaars van het ASO, BSO, TSO en KSO van de 89
deelnemende scholen werd een gestandaardiseerde vragenlijst voorgelegd. In
het totaal werden 13 729 enquêtes uitgedeeld. Hiervan werden er 131 niet
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gebruikt omdat ze als te onbetrouwbaar werden geacht of omdat te veel
vragen niet waren ingevuld. Door de wegingscoëfficiënten wordt dit totaal
echter herleid tot 13 419 cases. De vragenlijst had als bedoeling zicht te
krijgen op de culturele praktijken van de leerlingen. Daarom werden vragen
opgenomen over voorkeuren met betrekking tot diverse aspecten van de
populaire cultuur (muziek, televisieprogramma’s, media, film, …), gebruik
van nieuwe media, aankoopgedrag van kledij en enkele maatschappelijke
opvattingen. Om deze culturele praktijken te kaderen werden ook
indicatoren omtrent participatie binnen en buiten de school, de
schoolloopbaan van de leerlingen, effecten van socialisatie-agenten zoals
gezin, school en verenigingsleven opgenomen. Tenslotte werd een groot deel
van de vragenlijst gereserveerd voor controlevariabelen zoals sociale
achtergrond, kenmerken van gezin van herkomst, ….

0.2.2.5 Externe databronnen

Er werd beroep gedaan op de scholendatabank van het Department
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Meer bepaald op de databank
voor het schooljaar 1998 – 1999 (meetpunt 01/02/1999) om het
steekproefraster samen te stellen. De wegingscoëfficiënten werden berekend
op basis van de scholendatabank van het schooljaar 1999-2000 (meetpunt
01/02/2000).
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DEEL 1:

BESCHRIJVING VAN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN
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Hoofdstuk 1: De afbakeningen van de leefwerelden

Volwassenen hebben vaak de indruk dat ze jongeren niet goed begrijpen.
Het lijkt wel dat jongeren van een andere planeet komen. Zelfs ouderen die
iedere dag werken met jongeren, zoals leerkrachten of jeugdwerkers,
ontsnappen niet aan dit gevoel. Om professionelen meer vertrouwd te
maken met wat er onder jongeren leeft, worden ze dan meegetroond naar
een festivalsite ergens in het diepe Limburg. In het dagelijks taalgebruik is
de omschrijving ‘de leefwereld van jongeren’ uitgegroeid tot een mantra om
het verschil tussen jongeren en volwassenen te beklemtonen. Het begrip is
echter een containerbegrip. Het kan bijvoorbeeld wijzen op het gezinstype,
de buurt of de sociale klasse waarin jongeren opgroeien of de kansen die
jongeren krijgen op de arbeidsmarkt. Het betekent dan de materiële
leefsituatie van jongeren. Leefwereld kan echter ook een relationele invulling
krijgen. Het heeft dan betrekking op de relaties die jongeren aangaan
binnen het gezin, de buurt, op school, op de werkvloer of in de vrije tijd. Ook
de ervaringen die jongeren in het dagelijks leven opdoen, kunnen onder het
begrip gevat worden. Dan definieert men leefwereld als een geheel van
praktijken en gedragingen typisch voor jongeren. Het kan tenslotte wijzen op
het geheel van sociale en culturele processen die het leven van jongeren
beïnvloeden. Met andere woorden, leefwereld is een zeer ruim begrip,
waarvan de juiste betekenis moet worden ontleend aan de context.

Dit is in het dagelijks taalgebruik meestal geen probleem. Voor
wetenschappers die een onderzoek opzetten omtrent dit onderwerp, is de
term echter problematisch. Alles en nog wat kan worden onderzocht onder
deze noemer, waardoor het gevaar voor het verzamelen van een veelheid aan
onbruikbare gegevens niet ondenkbeeldig is. Een zekere begripsafbakening
dringt zich op. In de jaren 1970 en 1980 werden enkele Duitse
jeugdsociologen met dit probleem geconfronteerd. Om een
wetenschappelijke invulling aan het begrip te geven, ontwikkelden ze een
leefwereldmodel (Baacke 1983; Bronfenbrenner 1976). Het staat bekend als
het sociaal-ecologisme. Het biedt geen verklaringen, maar het is een
heuristisch model. Dat wil zeggen dat het enerzijds een operationaliseerbaar
begrip voor leefwereld biedt en anderzijds het een kader creëert waarmee
onderzoekers hun opdracht kunnen afbakenen.

In de sociale ecologie betekent leefwereld de wisselwerking tussen het
individu en de sociale en culturele omgeving, waardoor het individu een
identiteit opbouwt en tot maatschappelijk competent handelen komt (Van
der Linden & Klaassen 1991). Centraal staat de subjectieve beleving van de
omgeving en van de eigen persoon (Van der Linden & Dijkman 1989).
Uitgangspunt is dat jongeren opgroeien binnen een bepaald sociaal milieu,
waarbinnen ze sociale competenties opbouwen. Dit sociaal kader is
opgebouwd uit verschillende zones van beïnvloeding. Diverse auteurs
onderscheiden verschillende niveaus, maar toch kunnen in het algemeen
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drie elkaar beïnvloedende concentrische niveaus worden onderscheiden: het
centrum dat bestaat uit persoonlijke relaties, de ecologische nabijheid die
bestaat uit relaties op de werkvloer of op school en de ecologische periferie
die bestaat uit de ruimere maatschappelijke context. Zoals op iedere model
kan ook op deze visie kritiek worden geformuleerd. Van der Linden en
Dijkman (1989) wijzen er bijvoorbeeld op dat niet heel het leven in het
zoneconcept van het sociaal-ecologisme kan worden gepast en dat de
opdeling van het leven in diverse niveaus steeds een analytische constructie
is. Zo kan de beleving van vriendschapsrelaties tot het microniveau worden
gerekend omdat het primaire, hechte relaties zijn (Laermans et al. 2001).
Vriendschappen en peergroepen worden echter vooral gevormd binnen
milieus die tot het mesoniveau behoren, zoals de schoolcontext, de
werkvloer of de vrije tijd. In dit opzicht kan een vriendengroep worden
opgevat als een informeel milieu waarbij jongeren zich voorbereiden op meer
formele relaties in een ruimere maatschappelijke context (Elchardus 1999c;
Kleijer & Tillekens 1992). Het sociaal-ecologisme rekent media tot het
macroniveau, maar media spelen een belangrijke rol in de onderlinge face-
to-face contacten op school, op het werk of in de vrije tijd. In dit opzicht kan
het tot alle drie niveaus worden gerekend. In dit onderzoek hebben we het
sociaal-ecologisch model dan ook gebruikt als inspiratiebron, waarbij het
idee dat de leefwereld bestaat uit elkaar beïnvloedende sferen, is
overgenomen, zonder echter slaafs het model te volgen. Er is een eigen
invulling gegeven aan de drie niveaus.

De eerste concentrische cirkel rond het individu bestaat uit de beleving van
relaties met belangrijke personen uit de directe, primaire omgeving. Dit
milieu bestaat uit emotionele relaties en face-to-face contacten (Van der
Linden & Klaassen 1991). Dit is het microniveau of het ecologisch centrum.
Over dit primaire milieu bestaat er een zekere consensus. In dit milieu
heersen namelijk hechte en persoonlijke relaties, waarbij duidelijke en
afgebakende rolverwachtingen bestaan. Dit primaire milieu bestaat uit
betekenisvolle anderen uit de directe omgeving. In eerste instantie zijn dit
ouders, maar ook vrienden en mensen uit de buurt kunnen deze rol
vervullen (Van der Linden & Dijkman 1989). Alhoewel het individu centraal
staat in het sociaal-ecologisch model, is er in de oorspronkelijke uitwerking
van het model doorgaans weinig aandacht voor de beleving van de eigen
persoonlijkheid (Van der Linden & Dijkman 1989). Nochtans is het
interessant om juist te weten hoe jongeren zichzelf inschatten om iets te
kunnen zeggen over hoe ze hun ruimere omgeving beleven (Elchardus
1999c). Latere conceptualiseringen van het leefwereldmodel hebben wel
aandacht voor dit aspect van de leefwereld (Hooge et al. 2000a; Van der
Linden & Dijkman 1989; Van der Linden & Klaassen 1991; Van der Linden
& Roeders 1983). Uitgangspunt is dat het ontwikkelen van een eigen
identiteit één van de belangrijkste opgaven van adolescenten is (Hooge et al.
2000a). Een zekere consensus bestaat er bijgevolg over dat in een
leefwereldonderzoek aandacht moet zijn voor de perceptie van het zelf en de
inschatting van dit zelf als een min of meer stabiele entiteit. Sommige
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onderzoekers gaan hier verder in dan andere, maar zelfbeeld en
toekomstbeeld zijn twee vaak terugkerende onderwerpen in het
leefwereldonderzoek. Daarom is in de vragenlijst expliciet gepeild naar
enkele meer psychologische aspecten. We hebben hiervoor gevraagd naar
het zelfbeeld, het toekomstbeeld van de leerlingen en naar de graad van
zelfzekerheid. Het zelfbeeld betreft de manier waarop jongeren zichzelf zien.
Het is het cognitieve beeld dat iemand van zijn eigen persoon heeft (Hooge et
al. 2000a). Het toekomstbeeld peilt naar hoe jongeren zichzelf situeren
binnen de tijd. Zelfzekerheid peilt naar de mate waarin jongeren zichzelf
definiëren als een verantwoordelijk en succesvol persoon die de nodige zin
voor initiatief aan de dag legt.

De tweede cirkel, de ecologische nabijheid, staat iets verder verwijderd van
het individu en bestaat uit de beleving van eerder functionele relaties
binnen de school, relaties op de werkvloer en de relaties die worden
opgebouwd in de vrije tijd. Om het subjectieve karakter van dit niveau te
beklemtonen, wordt er vaak gesproken van een klimaat, zoals het
schoolklimaat of het arbeidsklimaat (Van der Linden & Klaassen 1991).
Omdat dit onderzoek zich beperkt tot schoolgaande jongeren, is alleen de
beleving van het schoolklimaat onderzocht. Over dit schoolwelbevinden is er
echter veel minder overeenstemming. Diverse auteurs geven er een andere
invulling aan. Bepaalde auteurs beschouwen het schoolklimaat als de
manier waarop mensen met elkaar omgaan op school, de houding van
leerkrachten ten opzichte van hun werk op school, alsook hun
belangstelling en hun inzet (van Marwijk Kooy-Von Baumhauer 1984).
Schoolklimaat wordt zo geoperationaliseerd vanuit het standpunt van de
leerkrachten en van de leerlingen. Andere auteurs benaderen het
schoolklimaat uitsluitend vanuit het standpunt van de leerlingen en
onderscheiden diverse aspecten aan deze beleving. Van der Linden en
Roeders (1983) bijvoorbeeld onderscheiden zeven factoren: inspraak en
openheid op school, druk tot conformiteit in de klas, gevoelens van
uitsluiting, prestatiedruk, persoonlijke betrokkenheid met de leerkrachten,
een gevoel van samenhorigheid in de klas en gevoelens van afgunst tussen
leerlingen in de klas (Van der Linden & Klaassen 1991). De beleving van de
school wordt zo sterk gereduceerd tot de beleving van het klasleven. Andere
mensen definiëren het schoolklimaat als een gevoel van nestwarmte op
school (Fend 1977) of als de mate waarin de school er in slaagt om een
rechtvaardige leefgemeenschap te creëren (Van der Linden & Klaassen
1991). De klemtoon komt dan te liggen op de totstandkoming en de
toepassing van de reglementering op school. De huidige bevraging heeft oog
voor de beleving van de school vanuit het standpunt van de leerlingen. Het
peilt zowel naar de beleving van de ruimere schoolcontext als naar het
klasklimaat, de beleving van inspraakmogelijkheden, de toepassing van
regels en het algemeen schoolwelbevinden.

Het macroniveau, de ecologische periferie, bestaat uit de beleving van
maatschappelijke relaties en houdt ook ruimere culturele en
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maatschappelijke processen in. Het betreft onder andere de visie op en
beleving van massamedia, politiek en religie (Van der Linden & Dijkman
1989). Tot het maatschappelijk niveau kan er dan ook veel gerekend
worden. De consensus over wat er juist bevraagd dient te worden, is dan
ook ver weg. Ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken, de
opvattingen over de verhouding tussen de seksen, maatschappelijke
solidariteit, de organisatie van de maatschappij, de houding ten opzichte
van mensen met een andere cultuur, tolerantie ... kunnen allemaal op dit
niveau worden gesitueerd. De politieke sociologie, die peilt naar
maatschappelijke opvattingen van Belgische kiezers stelt dat de Belgische
maatschappij wordt gekenmerkt door drie belangrijke politieke
tegenstellingen. De oudste strijd handelt over de plaats van de religie in het
maatschappelijk bestel. Dit komt onder andere tot uiting in de spanningen
tussen de katholieke partij en de liberale partij, kort na het ontstaan van de
Belgische staat. De tweede traditionele tegenstelling omvat de spanning
vrijheid-gelijkheid in de maatschappij. De politieke vertaling van deze
breuklijn kan men terugvinden in de verschillen in ideologie tussen de
liberale familie en de socialistische. De derde politieke breuklijn draait om
de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen. Een duidelijk aspect van deze
breuklijn is de opdeling van de grote Belgische politieke families in een
Vlaamse en Waalse politieke partij.

Tot het einde van de jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw
was dit een adequaat model om de politieke opvattingen in België te duiden.
Sindsdien is een nieuwe tegenstelling opgedoken in de Belgische
maatschappij. Het betreft een tegenstelling die zich afspeelt met betrekking
tot een alignement van maatschappelijke waarden die bekend staat als de
nieuwe breuklijn (Elchardus 1993; Elchardus 1994; Elchardus & Pelleriaux
1998; Elchardus & Siongers 2001). Aan de basis van deze politieke
tegenstelling ligt een verschil in wereldbeeld.

De ene zijde van de tegenstelling kenmerkt zich door een argwanend en een
vrij Hobbesiaans mens- en wereldbeeld (Elchardus & Pelleriaux 2001). Het
is een instrumentele kijk op de wereld. Mensen handelen steeds in hun
eigenbelang. Solidariteit is een waarde waarachter heel wat mensen hun
eigenlijke beweegredenen verhullen (Elchardus & Pelleriaux 2001). De
maatschappij is bevolkt met menselijke wolven en het is niets anders dan
het slagveld waarop een oorlog van allen tegen allen wordt uitgevoerd. Orde
kan alleen gegarandeerd worden via een strikte, externe sociale controle.
Alleen een autoritaire aanpak van degenen die de normen overtreden kan
sociale orde garanderen. Als individu mag je er voor opteren om de normen
te overtreden. Als je echter betrapt wordt, moet je streng boeten. Deze roep
naar een repressief criminaliteitsbeleid, vraagt gezag en een sterke man. In
een democratisch bestel is dit gezag te veel versplinterd over een te grote
groep mensen en instellingen. Deze instituties zijn machteloos en bevolkt
door een klasse mensen die geen gevoel hebben voor wat echt leeft onder de
mensen en bijgevolg niet wakker liggen van de problemen van de burgers.
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Deze politici verschillen in niets van andere mensen en zijn alleen maar op
nutsmaximalisatie uit. Vertrouwen in mensen die dezelfde cultuur delen is
een hachelijke onderneming, maar tot op een zekere hoogte weet je waaraan
je je kan verwachten. Van mensen met een andere cultuur weet je echter
minder goed waaraan die zich zullen houden. Als er al mensen te
vertrouwen zijn, dan zijn dit vooral mensen die gelijken op ons. Ze delen
dezelfde cultuur, hebben dezelfde opvattingen en ideeën. Mensen met een
andere cultuur zijn nog meer onvoorspelbaar en bijgevolg nog minder te
vertrouwen. Daarom valt een maatschappij die samengesteld is uit één
cultuur te verkiezen boven een multiculturele maatschappij.

Tegenover het instrumenteel wereldbeeld staat een normatief mens- en
maatschappijbeeld dat kan geduid worden als een geheel van democratische
burgerschapshoudingen. Het is een multidimensioneel begrip met een
politiek, cultureel en een sociaal aspect (Siongers 2000; Veldhuis 1997). Met
de politieke dimensie wordt vooral gewezen op waarden als democratie en
het belang van politieke participatie en interesse bij individuen. Cultureel
burgerschap verwijst, kort samengevat, naar de bewustwording en
erkenning van verschillende culturen en hun cultuurbeleving, waarbij ook
nadrukkelijk wordt gewezen op het bestrijden van racisme en discriminatie.
De sociale dimensie verwijst naar de relatie tussen individuen in de
samenleving en beklemtoont aspecten als solidariteit en de rechten van de
mens.

Hoewel het vooralsnog moeilijk is om deze politieke breuklijn te vatten,
omdat die zich nog volop aan het ontwikkelen is (Elchardus 1999c), is ze
toch reeds uitgegroeid tot het belangrijkste culturele conflict die de
stemintentie van de Vlaamse kiezer beïnvloedt (Billiet et al. 2001). We weten
intussen dat deze tegenstelling in maatschappelijke visie zich ook voordoet
bij laatstejaarsleerlingen (Elchardus et al. 1998). In dit onderzoek willen we
nagaan of dit ook geldt voor de vierdejaars. Daarom hebben we ons voor de
maatschappelijke beleving vooral toegespitst op de waarden die tot de
nieuwe breuklijn kunnen worden gerekend. Het is niet mogelijk om al deze
belevingen van het maatschappelijk leven bij jongeren te meten via één
vraag of één vragenbatterij. Om het multidimensionele te kunnen vatten,
dienen er dus verschillende opvattingen en visies te worden gemeten.
Daarom wordt gepeild naar de mate waarin jongeren meestappen in
discoursen over het nastreven van het eigenbelang, de mate van
autoritarisme in de maatschappij, de houding ten opzichte van culturele
minderheden en hun opvattingen over de democratie.

In wat volgt, presenteren we de verschillende indicatoren waarmee de drie
onderscheiden niveaus van de leefwereld worden beschreven. Daarna (sectie
1.4) onderzoeken we hun samenhang en verifiëren we of het vooropgestelde,
drieledige model houdbaar en hanteerbaar is.
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1.1 De beleving van de persoonlijke levenssfeer

De persoonlijke levenssfeer bestaat uit de beleving van het zelf en de
beleving van relaties met belangrijke mensen uit de directe omgeving zoals
ouders, broers en/of zussen, vrienden, buurtgenoten. In eerste instantie is
gepeild naar de cognitieve perceptie van de eigen identiteit. Identiteit kan
worden opgevat als een duidelijke visie op het zelf, die over de tijd een
zekere continuïteit kent (Hooge et al. 2000a). Een positief zelfbeeld is
hiervoor cruciaal.

TABEL 1:POSITIEF ZELFBEELD  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item (helemaal)
niet akkoord

noch
akkoord
noch niet
akkoord

(helemaal)
akkoord

N

Ik vind mezelf best ok 8.3 33.3 59.4 13365
Ik vind dat ik een aantal goede
kwaliteiten heb

4.1 21.4 74.6 13362

Ik vind dat ik trots kan zijn op wie ik
ben

9.2 35.8 55.0 13359

Algemeen genomen voel ik me een
mislukkeling

79.8 15.0 5.2 13356

Algemeen welbevinden 4.6 24.2 71.2 13304

In het algemeen blijkt dat jongeren zichzelf vrij positief inschatten. Zo voelt
meer dan 70% van de jongeren zich algemeen goed in hun vel. Drie kwart
van hen is ervan overtuigd dat ze over goede kwaliteiten beschikken om iets
te maken van hun leven, terwijl bijna 80% zichzelf niet als een mislukkeling
definieert. De meerderheid vindt zichzelf OK of is best trots op wie hij/zij is.
Kortom, het grote deel van de jongeren voelt zich redelijk gelukkig. Dit beeld
stemt grotendeels overeen met gegevens uit een onderzoek uitgevoerd
tijdens het schooljaar 1996-1997 (Elchardus 1999c).

Hoewel het percentage jongeren dat ronduit ontevreden is over zichzelf
eerder aan de lage kant is, mag niet uit het oog verloren worden dat één
kwart tot één derde van de jongeren toch zekere twijfels heeft over het zelf.
Dit is echter niet dramatisch en voor heel wat psychologen is onzekerheid
omtrent zichzelf een definiërend kenmerk van de adolescentie. Deze
existentiële onzekerheid is bijgevolg vrij normaal. Het mag echter niet doen
vergeten dat een minderheid van de jongeren problemen kent.
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TABEL 2: NEGATIEF TOEKOMSTBEELD  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos 57.4 27.1 15.5 13343
Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb 71.1 16.8 12.1 13335
De meeste van mijn toekomstplannen zijn
nogal vaag

36.2 28.0 35.8 13321

Het is het beste om van de ene dag in de
andere te leven

25.5 32.5 42.0 13286

Ik zie mijn toekomst vaak somber in 64.4 21.7 13.9 13309
De toekomst is te onzeker om ver vooruit te
kunnen plannen

22.3 30.1 47.6 13329

Het toekomstbeeld van jongeren kan tot de persoonlijke sfeer gerekend
worden. Het verwijst namelijk naar een zekere stabiliteit over de tijd in de
perceptie van de eigen persoonlijkheid. Een persistente en continue ervaring
van de eigen persoon is voor de adolescentiepsychologen een essentiële
voorwaarde om tot een identiteit te komen (Erikson 1968). In dit opzicht is
het hebben van een toekomstperspectief een belangrijk aspect op de weg
naar volwassenheid (Hooge et al. 2000a). Wat die toekomst betreft, zijn
jongeren duidelijk geen zwartkijkers. De meerderheid onder hen treedt de
toekomst positief tegemoet. Toch heeft 12% tot 15% van de jongeren heeft
een somber tot zeer somber beeld van de toekomst. Dit wil echter niet
zeggen dat alle jongeren een duidelijk beeld hebben van wat ze in hun eigen
leven willen doen. Over hun toekomstplannen zijn ze namelijk sterk
verdeeld. Ongeveer  één derde heeft voor zichzelf al een mooi uitgewerkt
plan voor de toekomst, terwijl ongeveer een even grote groep nog geen idee
heeft van wat ze zullen aanvatten. Meer dan 40% van de jongeren opteert
om van dag tot dag te leven. Dit gevoel leeft sterker onder de vierdejaars dan
bij de zesdejaars.

Indien we de laatstejaars uit dit onderzoek vergelijken met de jongeren uit
het schooljaar 1996-1997, krijgen we geen duidelijke trend. Zo schatte in
1996-1997 bijna één op vijf jongeren de toekomst vaak hopeloos in. Drie
jaar later is dit percentage onder de laatstejaars gedaald tot 14%. Anderzijds
is het percentage zesdejaars zonder een doel in het eigen leven in deze drie
jaar gestegen van 6% tot 11%.

TABEL 3: ZELFZEKERHEID  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Ik reken er gewoonlijk op dat ik succesvol ben 20.6 50.1 29.3 13216
Ik hou ervan verantwoordelijkheid op te nemen 17.5 44.3 38.2 13198
Ik hou ervan om leiding te nemen in een groep
die dingen tesamen doet

33.3 42.4 24.3 13185

Ik stel regelmatig vast dat ik voor anderen als
een voorbeeld dien

40.8 45.2 14.0 13212

Ik ben meestal onzeker over hoe ik mij zou
moeten gedragen

35.1 40.4 24.5 13217
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Aan hun kwaliteiten als zelfzekere personen twijfelen jongeren toch iets
meer. Eén op vier voelt zich meestal onzeker over hoe zich precies te
gedragen. Meer dan 40% kan zich situaties voorstellen waarin ze niet goed
weten welke houding aan te nemen. Slechts 14% denkt dat ze een voorbeeld
zijn voor anderen en slechts 30% verwacht succesvol te zijn in hun
ondernemingen. Anderzijds beweert bijna een kwart van de ondervraagde
jongeren dat ze spontaan als leider in een groep optreden en meer dan 38%
neemt graag zijn verantwoordelijkheid op.

Voor het primair niveau is verder gepeild naar de beleving van de relaties
binnen het gezin, met enerzijds de moeder en anderzijds de vader.
Onderzoek toont namelijk aan dat een goede ouder-kindrelatie vooral
belangrijk is voor het vormen van een stabiele sociale identiteit. Een goede
relatie met de ouders is zelfs belangrijker dan een goede relatie met andere
personen uit de directe omgeving, zoals vrienden. De ouder-kindrelatie is
namelijk gedurende de hele adolescentie een belangrijke factor in de
vorming van een identiteit, terwijl goede relaties met vrienden vooral in de
vroege adolescentie hun voornaamste invloed op de identiteitsvorming
kennen (Barber & Erickson 2001; Helsen et al. 1997). Aan ouder-
kindrelaties kunnen verschillende aspecten worden onderscheiden zoals
ouderlijke steun, ouderlijke controle van het gedrag, ouderlijke
psychologische controle, conflict tussen ouders en kinderen (Barber &
Erickson 2001), responsiviteit die kinderen ontvangen van hun ouders en de
mate van zelfstandigheid in de ouder-kindrelatie (Vandoorne et al. 2000).
Het is echter onmogelijk al deze aspecten te onderzoeken. Daarom is er voor
geopteerd om een algemene index van de ouder-kindrelatie te gebruiken.
Belangrijke aspecten in de ouder-kindrelatie zijn de mate waarin kinderen
zich identificeren met hun ouders, hun ouders als voorbeeld aanzien en hen
accepteren als opvoeders. Een uiterst belangrijk aspect van de ouder-kind
relatie is de waardering die ouders genieten van hun kinderen. Ze worden
dan beschouwd als vrienden en communicatiepartners waardoor een
vertrouwensrelatie kan ontstaan (Van Wel 1994).



[18]

TABEL 4: RELATIE MET OUDERS  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Ik heb vaak ruzie met mijn vader 65.3 23.3 11.4 12640
Ik hou mij er aan als mijn vader me iets
verbiedt

16.0 38.6 45.4 12585

Ik heb het gevoel dat mijn vader me helemaal
niet begrijpt

59.0 22.4 18.6 12590

Van mijn vader kan ik nog veel leren 11.3 22.9 65.8 12681
Ik kan ontzettend goed met mijn vader praten 32.5 35.7 31.8 12563
Mijn vader zou me altijd steunen 12.7 22.2 65.1 12684
Ik heb vaak ruzie met mijn moeder 65.3 21.9 12.8 13126
Ik hou mij er aan als mijn moeder me iets
verbiedt

17.0 38.1 44.9 13107

Ik heb het gevoel dat mijn moeder me
helemaal niet begrijpt

67.9 19.4 12.7 13056

Van mijn moeder kan ik nog veel leren 10.7 28.1 61.2 13112
Ik kan ontzettend goed met mijn moeder
praten

14.7 28.2 57.1 13134

Mijn moeder zou me altijd steunen 7.0 16.0 77.0 13161

In het algemeen ervaren jongeren de relatie met hun ouders als goed. Dit is
een bevestiging van ander onderzoek (Bouverne-De Bie 1992; Van Wel 1994;
Vandoorne et al. 2000). De relatie met moeder wordt doorgaans iets beter
ingeschat dan de relatie met vader. Zo beweert meer dan 57% van de
ondervraagde jongeren dat ze goed kunnen babbelen met moeder.
Hiertegenover staat dat nog geen derde van de jongeren goed kan praten
met hun vader. Jongeren ervaren bijgevolg meer begrip van hun moeder dan
van hun vader (68% respectievelijk 59%). Ook wat  steun betreft, heeft een
groter deel van de jongeren meer vertrouwen in hun moeder dan in hun
vader, alhoewel hier het verschil minder uitgesproken is.  Van vader kan
men dan weer vaker iets leren en de geringere communicatie tussen vader
biedt het voordeel dat vader en kinderen minder ruzie maken. Vaak wordt
gesteld dat vader en moeder een andere rol vervullen in het leven van
jongeren. Moeder heeft vooral een emotioneel ondersteunende rol. Dat wil
zeggen dat ze vooral optreedt als de zorgende ouder die warmte, acceptatie
en begrip toont (Bouverne-De Bie 1992; Vandoorne et al. 2000). Vader heeft
vooral een instrumenteel ondersteunende en afstandelijk controlerende rol.
Hij zorgt vooral voor het economisch en materieel kader van het gezin en
treedt op als het gedrag van de kinderen moet bijgestuurd worden (Claes
1998; Vandoorne et al. 2000). Hoewel de schaal niet ontworpen is met als
doel deze aspecten van de ouder-kindrelatie te onderzoeken, blijkt uit deze
gegevens toch dat moeder nog steeds de persoon is waarbij jongeren in
eerste instantie emotionele steun zoeken.

Heel wat onderzoeken wijzen op de veranderende relatie tussen ouders en
kinderen binnen gezinnen waarvan de ouders gescheiden zijn (Bouverne-De
Bie 1992; Vandoorne et al. 2000). Bijna één op vijf van de ondervraagde
jongeren (19,4%) leeft in een gescheiden gezin. De relatie met vader en de
relatie met moeder worden in gezinnen waarvan de ouders niet gescheiden
zijn, beter ervaren. Zo gaat een groter percentage jongeren uit gezinnen
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waarvan de ouders niet gescheiden zijn, akkoord met de uitspraak dat hun
vader hen altijd zou steunen (66% tegenover 61% van de jongeren uit
gescheiden gezinnen). Jongeren uit intakte gezinnen maken ook minder
ruzie met hun vader (11% tegenover 13,6% van de jongeren uit gescheiden
gezinnen) of met hun moeder (12% tegenover 16,6% van de jongeren uit
gescheiden gezinnen). Jongeren uit gezinnen waarvan beide ouders nog
steeds samenwonen, ervaren ook meer begrip van beide ouders dan
jongeren uit gescheiden gezinnen. Bijna één op vier jongeren (24%) uit
gescheiden gezinnen heeft het gevoel dat hun vader hen niet begrijpt,
tegenover 17,5% van de jongeren zonder gescheiden ouders. Ook van
moeder wordt er minder begrip ervaren. Zo’n 17% van de jongeren waarvan
vader en moeder gescheiden zijn, gaat akkoord met de uitspraak dat ze het
gevoel hebben dat hun moeder hen niet begrijpt.  Dit percentage ligt onder
de jongeren waarvan de ouders nog samen zijn op 12%. De ervaren relatie
verschilt ook sterk naargelang de woonsituatie na de scheiding. Indien we
de relatie tussen kind en ouder uitdrukken op een schaal van 0 tot 100, dan
zien we dat de vader-kindrelatie beter ervaren wordt (65,9 op 100) dan de
moeder-kindrelatie (60,8 op 100) indien de jongere inwoont bij vader. Als de
jongere inwoont bij moeder, dan zien we dat de relatie met moeder positiever
wordt beleefd (68,5 op 100) dan de relatie met vader (59,3 op 100). Ook dit
ligt in de lijn van eerder onderzoek (Vandoorne et al. 2000). Hoewel de
literatuur veel aandacht besteed aan de verschillen in de ervaring van de
ouder-kindrelatie na een scheiding (Vandoorne et al. 2000) en hoewel deze
verschillen in ervaren relatie tussen ouders en kind naargelang gezinstype,
in dit onderzoek statistisch significant zijn, moeten we er echter op wijzen
dat deze verschillen redelijk klein zijn. Sommige auteurs wijzen er trouwens
op dat het niet zodanig het gezinstype, maar de mate waarin ouders ruzie
met elkaar maken een negatieve invloed heeft op de beleving van de relatie
met ouders. De beleving van de onderlinge kind-ouderrelatie is even positief
in gescheiden gezinnen waarvan de ouders hun onderlinge disputen
uitgeklaard hebben als in gezinnen waarvan de ouders niet gescheiden zijn
(Dronkers 1996). Uit multivariate modellen zal moeten blijken in welke mate
het opgroeien in al dan niet gescheiden gezinnen een invloed heeft op de
beleving van de persoonlijke levenssfeer.

Het algemeen beeld dat uit deze cijfers naar voor komt over de persoonlijke
levenssfeer, is dat jongeren een  goede relatie hebben met hun ouders en
dat dit gepaard gaat met een vrij positief zelfbeeld. Ze kijken met het nodige
vertrouwen de toekomst tegemoet. Dit leidt niet tot overmoed. Ze behouden
een gezond scepticisme over het eigen kunnen.
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1.2 Het schoolklimaat

Het schoolklimaat kan omschreven worden als de manier waarop alle
betrokkenen van de school met elkaar omgaan en hoe het dagelijks leven op
school georganiseerd is. Het vertegenwoordigt de levenskwaliteit op school
(Hepburn 1983b).

1.2.1 De beleving van het schoolleven

Het schoolklimaat wordt onder andere bepaald door de ruimte voor
meningsuiting op school (Mahony & Moos 1998; Ochaíta & Espinosa 1997)
en de mate waarin directie en leerkrachten informatie geven over belangrijke
beslissingen omtrent de school (Eder 1998; Harber 1998). Dit hangt nauw
samen met de ervaren relaties met medeleerlingen en leerkrachten. Hebben
ze de indruk dat hun mening even sterk geapprecieerd wordt als die van
andere schoolactoren (Harber 1998; Mahony & Moos 1998)? Dit aspect van
het schoolleven kan omschreven worden als de mate waarin de leerlingen
van oordeel zijn dat de school ruimte biedt aan participatie.

TABEL 5: SCHAAL VOOR HET METEN VAN HET PARTICIPATIEF SCHOOLKLIMAAT (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
De directie houdt rekening met de meningen en
voorstellen van leerlingen

38.1 45.2 16.7 13265

Bij ons gebruiken de leerkrachten vaak de meningen
van hun leerlingen in hun lessen

37.5 46.8 15.7 13204

Wanneer het om belangrijke zaken betreffende de
school gaat, worden de leerlingen altijd om hun
mening gevraagd

58.2 32.4 9.6 13171

Als de leerlingen zich bij ons ergens echt voor
inzetten, dan kunnen ze zelf in de school veel
veranderen

36.3 40.8 22.9 13129

Wanneer onze leerkrachten iets beslissen, zeggen ze
ons altijd waarom ze deze beslissing hebben
genomen

48.0 35.7 16.3 13223

Leerlingen voelen zich mee verantwoordelijk voor
hun school

47.2 40.8 12.0 13195

Hoe we het ook bekijken, we kunnen het participatief schoolklimaat in
Vlaanderen moeilijk als positief beschrijven. Naast een grote
middencategorie is er ook een zeer grote categorie leerlingen die het
schoolklimaat negatief beoordeelt. Zo vindt slechts een minderheid dat
leerkrachten en directie rekening houden met de mening van de leerlingen.
Nog geen één op tien leerlingen vindt dat ze voldoende op de hoogte worden
gehouden van belangrijke beslissingen op school. Het grootste deel van de
ondervraagde jongeren vindt dat de schooloverheid beslissingen neemt
zonder die te verantwoorden. Niet alleen de leerkrachten en de directie
krijgen een veeg uit de pan. Ook de (andere) leerlingen tonen te weinig
initiatief wat het schoolleven betreft. Het hoeft dan ook niet te verwonderen
dat leerlingen twijfelen omtrent hun eigen vermogen om de gang van zaken
te veranderen op school.
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Deze laatste waarneming vestigt de aandacht op de mate waarin jongeren
het idee hebben dat ze er alleen voor staan op school of de mate waarin ze
het gevoel hebben dat ze op anderen kunnen rekenen om de schooltijd
heelhuids te overleven. Dit staat bekend als een gevoel van aliënatie of
machteloosheid op schoolniveau (Newman 1981).

TABEL 6: SCHAAL VOOR HET METEN VAN DE SCHOOLALIËNATIE (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Op onze school telt de mening van een leerling
niet veel mee

26.9 45.5 27.6 13242

Wanneer iemand in onze klas een andere
mening heeft dan de anderen, kan hij
gemakkelijk worden uitgesloten

45.9 35.0 19.1 13150

De mening van een goede leerling telt bij
sommige leerkrachten meer dan de mening van
een leerling met slechte resultaten

24.9 36.7 38.4 13212

Mensen met macht laten ons jongeren in de
steek

24.3 51.9 23.8 13133

Wanneer de mening van een leerling tegen een
mening van een leerkracht komt te staan,
krijgt de leerkracht altijd gelijk

14.4 36.0 49.6 13115

Bij ons op school blijft niets anders over dan
het onderwijs te aanvaarden zoals het is

13.3 40.8 45.9 13193

Op onze school moet iedere leerling zich er
alleen doorheen vechten, op steun hoef je niet
te rekenen

54.0 35.2 10.8 13204

De mate van schoolaliënatie valt niet te onderschatten in Vlaanderen. De
leerlingen voelen duidelijk aan dat ze onderaan de hiërarchische ladder van
het schoolgebeuren staan. Als hun mening tegenover die van een leerkracht
staat, zal volgens de helft van de leerlingen de school automatisch de kant
van de leerkracht kiezen. Bovendien percipiëren ze een zekere willekeur in
de manier waarop leerlingen worden behandeld. De beter presterende
leerling kan daarbij op meer begrip rekenen dan een leerling die het iets
minder goed doet. Volgens 46% van de leerlingen rest er bijgevolg niets
anders over dan zich gewoon bij de situatie neer te leggen en het onderwijs
zo goed en zo kwaad mogelijk te aanvaarden. Alleen over de medeleerlingen
zijn ze iets milder. Leerlingen met afwijkende meningen worden niet buiten
gekeken en meer dan de helft van de leerlingen ondervindt de nodige steun
bij medeleerlingen.
Andere relevante aspecten van het schoolklimaat zijn de correcte toepassing
van de leefregels en het schoolreglement enerzijds en de wijze waarop de
leerlingen op school worden behandeld anderzijds. De bevraagde leerlingen
konden op een schaal van 0 tot 10 aangeven in welke mate de schoolregels
willekeurig dan wel correct werden toegepast. Nagenoeg de helft van de
leerlingen ervaart de schoolregels als zijnde rechtvaardig (een score 6 tot
10). Een derde van de leerlingen geeft echter hun school een buis als het de
eerlijke toepassing van de schoolregels betreft.
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TABEL 7: TOEPASSING VAN DE SCHOOLREGELS (IN PERCENTAGES, N =13225)

Toepassing leefregels en reglement Percentage
Willekeurig 33.4
Neutraal: noch willekeurig, noch correct 21.2
Correct 45.4

Wanneer we tenslotte kijken naar de visie van de leerlingen op de
gezagsverhoudingen in de school, merken we dat 45% van de leerlingen stelt
dat de leerlingen op hun school op de correcte wijze worden behandeld, en
dat 16% meent dat ze als volwassenen worden beschouwd. Veertig procent
van de leerlingen vindt evenwel dat ze in de school als kinderen worden
aanzien. Uit een studie in Frankrijk kwam net dezelfde verhouding naar
boven (Ballion 1998).

TABEL 8: BEHANDELING VAN DE LEERLINGEN (IN PERCENTAGES, N =12766)

Behandeling leerlingen Percentage
Als kinderen 39.1
Als volwassenen 16.2
Op de correcte manier 44.7

Als slotvraag voor de beleving van de school als institutie peilden we naar de
mate waarin de leerlingen het gevoel hadden dat ze zaken op hun school
konden veranderen. Dit is een belangrijk aspect van het schoolklimaat.
Ongeacht de reële inspraakmogelijkheden die ten dienste staan van de
leerlingen, is het van groot belang dat leerlingen hun kansen op
beïnvloeding van het schoolleven maximaal inschatten (Hepburn 1984).
Slechts een derde van de leerlingen in Vlaanderen meent enige invloed te
kunnen uitoefenen op wat er in hun school gebeurt.

TABEL 9: GEVOELENS OMTRENT MOGELIJKE BEÏNVLOEDING VAN SCHOOLLEVEN (IN PERCENTAGES,

N=13192)

Gevoel zaken te kunnen veranderen? Percentage
Ja 32.9
Neen 67.1

1.2.2 De beleving van inspraak op school

Niettemin doen Vlaamse scholen inspanningen om de leerlingen te
betrekken bij het schoolleven. Dit gebeurt vooral via formele kanalen als de
leerlingenraad (De Groof et al. 2001). We hebben de leerlingen dan ook
gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de leerlingenraad op hun
school. Dit hebben we in twee vragen opgedeeld. Een eerste vraag peilt naar
de visie op de leden van de leerlingenraad en een inschatting van hun
bedoelingen (Ballion 1998). Leerlingen evalueren de leden van de
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leerlingenraad op basis van twee criteria. Enerzijds kijken ze naar de
positieve bedoelingen van de leden. Vindt men dat het leerlingen zijn die
zich willen inzetten voor een beter leven op school, niet alleen voor zichzelf
maar voor alle leerlingen. Houden ze hierbij rekening met de wensen van
alle leerlingen of trekken ze zich, eenmaal verkozen of aangeduid, niets meer
aan van hun medeleerlingen? Anderzijds schatten ze de leden kritisch in.
Meent men dat het leerlingen zijn die op een goed blaadje willen staan bij de
leerkrachten? Zijn ze vooral uit op betere schoolresultaten? Het hoeft niet te
verwonderen dat de oordelen op beide criteria samenhangen. Iemand die de
leden van de leerlingenraad vooral positief inschat, zal veel minder overtuigd
zijn dat de leden van de leerlingenraad negatieve bijbedoelingen hebben.
De leden van de leerlingenraad krijgen vrij positieve commentaren. Een
ruime meerderheid van de leerlingen meent dat de leden in de
leerlingenraad stappen omdat ze zaken willen realiseren in de school en
hiervoor wel degelijk hun verantwoordelijkheid opnemen. Het zijn met
andere woorden leerlingen die bereid zijn zich in te zetten voor hun school.
Uit de tabel valt ook duidelijk af te lezen dat de leden geenszins worden
beschouwd als bondgenoten van de leerkrachten, als mouwvegers of als
strevers. In buitenlands onderzoek kwam men eveneens tot de vaststelling
dat leerlingen redelijk positief zijn over de leden van de leerlingenraad. Vele
leerlingen menen dat de leden het beste met hun school en medeleerlingen
voorhebben, en slechts een kleine minderheid beschouwt de leden als
‘handlangers van de gevestigde macht’ (Ballion 1998).

TABEL 10: EVALUATIE LEDEN LEERLINGENRAAD  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item : leerlingen van de leerlingenraad zijn … - -/+ + N
Leerlingen die verantwoordelijkheid opnemen 10.7 34.2 55.1 10659
Mouwvegers 60.5 25.3 14.2 10623
Leerlingen die bepaalde zaken willen
realiseren

4.6 19.7 75.6 10634

Leerlingen die hun mening durven geven 17.1 35.2 47.7 10603
Populaire leerlingen 70.4 23.0 6.6 10537
Leerlingen die op de hoogte willen blijven 14.1 41.3 44.6 10610
Lievelingetjes van de leerkrachten 66.7 21.1 12.2 10614
Leerlingen die rekening houden met mening
van anderen

17.2 41.8 41.0 10609

Leerlingen die goed zijn in zo’n zaken 18.3 46.0 35.7 10641
Strevers 58.5 24.9 16.4 10647

Het is echter anders gesteld als het de werking en de realisaties van het
leerlingenorgaan betreft. Deze raad mag wel bevolkt zijn met enthousiaste
en welmenende leerlingen, de resultaten van dit participatieorgaan vallen
tegen en verdelen de leerlingen sterk. De informatiedoorstroming van
leerkrachten en directie naar de leden toe verloopt volgens de leerlingen niet
optimaal. Deze verdeeldheid over de werking van de leerlingenraad werd ook
in ander onderzoek vastgesteld (Ballion 1998).
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TABEL 11: EVALUATIE WERKING LEERLINGENRAAD  FREQUENTIEVERDELINGEN  (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
De leerlingenraad bereikt goede resultaten 26.4 50.4 23.2 10599
De andere leerlingen zijn meestal tevreden met
de werking van de leerlingenraad

25.5 49.9 24.6 10566

De leden van de leerlingenraad krijgen
voldoende kansen om het verslag van de raad
bij de andere leerlingen toe te lichten

39.7 30.9 29.4 10577

De leerlingenraad heeft een positieve invloed op
het leven op school

24.1 47.0 28.9 10552

Er is voldoende hulp en steun vanwege
leerkrachten en/of directie om de
leerlingenraad goed te doen werken

22.5 39.3 38.2 10496

De leden van de leerlingenraad krijgen genoeg
informatie van de leerkrachten en directie om
goede beslissingen te kunnen nemen

23.4 52.3 24.3 10530

De andere leerlingen zijn onverschillig over de
manier waarop de leerlingenraad werkt

19.9 51.5 28.6 10545

De leerlingen werden ook bevraagd over de mate waarin ze het zelf
belangrijk vinden dat er op school formele en informele
participatiemogelijkheden zijn. Formele participatie verwijst naar
participatie die zichtbaar aanwezig is op school en voor die reden expliciet in
het leven is geroepen. Het betreft initiatieven zoals de leerlingenraad of de
klasafgevaardigden. Informele participatie verwijst naar de openheid van
directie en leerkrachten voor de mening van de leerlingen en het belang van
informatiedoorstroom. Het betreft de leerlingenbetrokkenheid van de school
(De Groof et al. 2001; Van Dinter 1999). Deze schaal werd ontwikkeld in een
Oostenrijks onderzoek naar leerlingenparticipatie op school (Eder 1998).

TABEL 12: BELANGRIJKHEID INFORMELE INSPRAAK  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item : Belangrijkheid van … - -/+ + N
Dat ook leerlingen om hun mening wordt
gevraagd

2.8 14.3 82.9 13230

Dat er tijdens de les tijd is voor discussie met
leerlingen en leerkrachten

3.4 15.6 81.0 13176

Dat men als leerling informatie krijgt over wat
in de school gebeurt

4.0 19.3 76.7 13202

Dat men als leerling aan belangrijke
beslissingen kan deelnemen

4.8 25.2 70.0 13176

Dat er klasvertegenwoordigers zijn 14.7 31.0 48.3 13200
Dat er een leerlingenraad is 13.9 33.9 52.2 13201

De formele vormen van participatie worden duidelijk minder belangrijk
geacht dan informele participatie. Een overgroot deel van de leerlingen vindt
het uiterst belangrijk dat leerkrachten en directie openstaan voor hun
mening, rekening houden met hun mening, hen op de hoogte houden van
belangrijke beslissingen of dat ze tenminste iets kunnen zeggen over deze
beslissingen.
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1.2.3 De beleving van de klas

De dagelijkse interactie met medeleerlingen en leerkrachten speelt zich af in
klasverband. Informele participatie speelt zich bijgevolg sterk af in de klas.
In dit opzicht is het informele klasklimaat, de beleving van de sociale relaties
in de klas, belangrijk voor de beleving van het schoolmilieu. Doordat de
relaties in de school en de klas hiërarchisch van aard zijn, is de manier
waarop de leerkracht het klasleven organiseert van groot belang. Het
klasklimaat kan opgevat worden als de mate waarin de leerkracht ruimte
laat voor de leerlingen om hun eigen mening te verwoorden. Het
basisbestanddeel van een leerlingbetrokken klasklimaat is dat leerlingen
hun meningen vrij kunnen uiten, en er ook toe worden aangemoedigd door
de leerkrachten (Ehman 1980; Hahn 1998; Ochaíta & Espinosa 1997; Osler
& Starkey 1998). Deze vrije meningsuiting mag echter niet worden ‘geleid’
door de leerkrachten, want dan monden de discussies vaak uit in
eenrichtingsverkeer. Anderzijds betekent een leerlingenbetrokken
klasklimaat niet dat leerkrachten hun gezagspositie aan de kant schuiven.
Het gezag is echter gebaseerd op ervaring en kennis. Het nemen van
collectieve beslissingen is een ander aspect van het leerlingbetrokken
klasklimaat (Ochaíta & Espinosa 1997). Indien er plaats is voor onderlinge
discussie in de klas, spreken we van een open klasklimaat. Een open klas is
een klas waar rekening wordt gehouden met de meningen van de leerlingen,
waar de klasregels in overleg worden opgesteld, zonder dat de leerkracht zijn
democratisch gezag verwaarloost (Hepburn 1983a; Hepburn 1984). Als de
leerkrachten echter strikt de les in eigen handen nemen en er geen plaats is
voor uitwijdingen en vragen van de leerlingen, kan men spreken van een
gesloten klasklimaat (Ehman 1980). Wie lesgeeft of wat er in de les wordt
gegeven zijn van minder belang, het hoe van het lesgeven des te meer
(Ehman 1980; Hahn 1998; Osler & Starkey 1998).
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TABEL 13 : SCHAAL VOOR HET METEN VAN HET INFORMEEL KLASKLIMAAT (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Onze leerkrachten zijn meestal bereid om er
met ons over te praten als ons iets niet bevalt

17.2 44.7 38.2 13269

Onze leerkrachten letten er op dat elke leerling
werkelijk zijn/haar mening kan uiten

31.6 45.6 22.8 13248

De meeste leerkrachten praten eerder met een
leerling dan dat ze hem zullen straffen

34.5 40.8 24.7 13186

Bij ons op school nemen de meeste
leerkrachten ons serieus

21.4 40.0 38.6 13120

In onze klas kunnen de leerlingen openlijk hun
mening geven, zelfs als hun mening met die
van de leerkrachten verschilt

19.9 35.4 44.7 13141

Bij ons heeft het weinig zin met de leerkrachten
over punten te spreken, omdat je er toch niets
mee bereikt

26.5 41.1 32.4 13212

We kunnen met de meeste leerkrachten
overleggen op welke dagen toetsen afgenomen
worden of taken binnengebracht moeten
worden

12.1 31.9 56.0 13255

Onze leerkrachten sporen ons aan om onze
mening uit te drukken

24.0 47.5 28.5 13244

Allereerst merken we dat een groot aantal leerlingen zich bij het
beantwoorden van de stellingen rond het klasklimaat in de middencategorie
plaatst. Los daarvan wordt het informeel klasklimaat door de leerlingen vrij
positief beoordeeld. Vooral bij praktische zaken, zoals het plannen van taken
en toetsen, voelen de leerlingen zich vaak geconsulteerd. Ze hebben ook het
gevoel dat ze door hun leerkrachten ernstig worden genomen: ze kunnen
zonder angst voor sancties hun mening uiten, zelfs als die verschilt met die
van hun leerkrachten; ze kunnen openlijk aangeven als iets hen niet bevalt
in de klas, enz. De beleving van de klas is dus merkelijker positiever dan de
beleving van de school in haar geheel. Toch is ook hier niet alles koek en ei.
Leerkrachten zouden volgens de leerlingen toch meer hun best mogen doen
om iedereen in de les te betrekken. Zo is de groep leerlingen die beweert dat
leerkrachten iedereen evenveel kans geven om zijn/haar mening te geven
kleiner dan de proportie leerlingen die vinden dat leerkrachten hier wel
voldoende attentie voor hebben. Bovendien beweert één leerling op drie dat
het zinloos is om met leerkrachten te onderhandelen over  punten en één op
vier leerlingen meent dat leerkrachten liever naar straffen grijpen bij
problemen dan erover te praten.  Kortom, het klasklimaat in Vlaanderen kan
omschreven worden als een redelijk open klimaat. Een vergelijkend
internationaal onderzoek tussen Denemarken, Duitsland, Nederland,
Engeland en de Verenigde Staten (Hahn 1998), toont echter aan dat er wel
degelijk nog gesleuteld kan worden aan deze leerlingenbetrokkenheid. In
deze landen stemden namelijk zo’n 60 à 70% van de bevraagde leerlingen in
met gelijkaardige uitspraken rond meningsuiting in de klas.
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1.2.4 Het schoolwelbevinden

Als een soort overkoepelende maat, peilden we naar het algemeen
schoolwelbevinden van de leerlingen, naar de mate dus waarin leerlingen
zich goed voelen op de school en erover tevreden zijn.

TABEL 14: SCHOOLWELBEVINDEN  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Ik vind het meestal tof op school 27.2 39.7 33.1 13355
Ik zou graag van school veranderen 65.6 20.5 13.9 13349
Ik voel me meestal ongelukkig als ik op school
zit

63.5 25.6 10.9 13319

Ik vind de meeste lessen op school te saai 18.0 36.5 45.5 13324
De sfeer bij mij op school is goed 14.7 33.9 51.4 13312
Ik zou liever geen lessen meer volgen 58.9 23.4 17.7 13349

In het algemeen zijn jongeren best wel tevreden over hun school, hoewel ook
hier geldt dat alles beter kan. Zo wil twee derden van de ondervraagde
jongeren niet van school veranderen en een bijna even grote groep voelt zich
thuis op de schoolbanken. Elf procent daarentegen voelt zich meestal
ongelukkig op school. Veertien procent wil van school veranderen en 18%
zou het liefst van al de schoolpoorten definitief achter zich laten.

Als we dit vergelijken met de gegevens van het schooljaar 1996-1997, dan
blijkt dat een groter aantal leerlingen positief staat ten opzichte van hun
school. Zo ging in 1996-1997 27% van de laatstejaars akkoord met de
uitspraak dat de school meestal tof is, drie jaar later is dit percentage
gestegen tot 32% van de leerlingen uit het zesde secundair. Opvallend
echter is dat dit goed gevoel zich niet vertaalt in lagere percentages
laatstejaars die van school willen veranderen (op beide meetpunten 11%) of
die definitief van school willen gaan. Dit laatste percentage is zelfs
toegenomen van 14% tot 18%. De beleving van de school is waarschijnlijk
niet de enige factor die bepaalt of jongeren al dan niet willen voortstuderen.
Zo kan een aantrekkende economie jongeren er toe verleiden om zich eerder
op de arbeidsmarkt te begeven.

Het ongenoegen beperkt zich echter niet alleen tot jongeren die schoolmoe
zijn. In het schooljaar 1996-1997 bleek 40% van de leerlingen de lessen een
vrij saaie bedoening te vinden. Drie jaar later blijkt dit gevoel nog sterker te
leven, want meer dan 45% van de ondervraagde leerlingen vindt de lessen
op school ronduit saai. Deze stijging kan niet alleen toegeschreven worden
aan de vierdejaars, want ook 44% van de zesdejaars is het eens met deze
uitspraak.

In het algemeen kunnen we echter besluiten dat jongeren zich goed voelen
op school, ondanks de bedenkingen die ze soms uiten ten opzichte van het
schoolleven. Uit de cijfers blijkt dat jongeren een zekere nestwarmte
verwachten op school. De school moet niet alleen een leergemeenschap zijn,
maar vooral een leefgemeenschap (Van der Linden & Klaassen 1991). De
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school moet in eerste instantie een vertrouwensmilieu zijn waar informele
vormen van betrokkenheid veel belangrijker zijn dan formele organisaties
van inspraak. Het Vlaams onderwijs slaagt beter deze geborgenheid te
organiseren op klasniveau dan op het niveau van de school. Een groot deel
van de leerlingen meent dan ook dat alle schoolactoren zich iets actiever
mogen inzetten om van het schoolleven een succes te maken. Vooral directie
en leerkrachtenkorps zouden meer inspanningen moeten leveren om de
leerlingen beter te informeren en meer te betrekken bij de school. Nu
hebben leerlingen vaak de indruk dat ze niet serieus genomen worden.
Hetzelfde geldt trouwens voor de organen die uitdrukkelijk in het leven zijn
geroepen om leerlingen meer te betrekken op school. De resultaten van deze
formele participatieorganen zijn ronduit teleurstellend. De oorzaak wordt
daarbij niet gezocht bij de slechte wil van de deelnemers van deze organen,
maar eerder aan een beperkte informatiedoorstroom en een te geringe
ondersteuning door de schooloverheid. Dit gevoel leidt tot vervreemding van
de school en een lagere bereidheid om zich voor die school in te zetten. De
school wordt ervaren als te formeel, te abstract en te afstandelijk. De
informele contacten met klasgenoten en leerkrachten op klasniveau,
compenseren grotendeels deze negatieve aspecten van de school. Dit
ondersteunt de vaststelling dat vrienden en vriendschappen op school een
belangrijke, positieve afgeleide zijn van een voor de rest minder interessant
schoolleven (Laermans et al. 2001). De andere leerlingen zijn namelijk een
steun en sluiten elkaar niet uit, ook al houdt men er een andere mening op
na. De leden van de leerlingenraad worden overwegend positief geëvalueerd.
De leerkrachten doen moeite om de leerlingen te betrekken in de les en
houden rekening met de wensen van de leerlingen als het praktische
aangelegenheden betreft. Hierdoor helt de balans voor de school bij de
grootste groep leerlingen over naar de positieve kant.

1.3 Het maatschappelijk klimaat

Leefwereldonderzoek waarbij het effect van het macroniveau geduid kan
worden, is zo goed als onbestaande en bijna zo goed als uitgesloten (Van der
Linden & Klaassen 1991). Het vereist namelijk een vergelijking tussen
landen met een totaal andere maatschappelijke organisatie en context of
historisch onderzoek waarbij de beleving van het macroniveau over de tijd
wordt onderzocht. Dergelijke data zijn niet voorhanden of vragen een groots
researchopzet. Toch kan het macroniveau betrokken worden in een
eenmalig onderzoek naar de leefwereld. Dit niveau bestaat namelijk uit de
beleving van de maatschappelijke context en de maatschappelijke
instituties. De beleving van het maatschappelijk klimaat kan bijgevolg peilen
naar de manier waarop jongeren zich verhouden ten opzichte van
belangrijke maatschappelijke discussiepunten. Zoals reeds gezegd is de
nieuwe breuklijn één van de belangrijkste politieke tegenstellingen in
Vlaanderen. Hiervoor hebben we de opvattingen van jongeren ten opzichte
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van het utilitair individualisme, etnocentrisme, harde repressie en anti-
democratie onderzocht.

1.3.1 Me, myself and I?

Een eerste aspect is het utilitair individualisme. Dit is de mate waarin
individuen hun eigen belangen nastreven. Het vertrekt vanuit de
veronderstelling dat iedereen uit is op het vrijwaren van het eigenbelang.
Het beklemtoont het belang van materieel succes en stelt dat het individu
geen scrupules moet hebben wat het nastreven van dit materieel succes
betreft (Derks 2000). In dat opzicht staat het haaks op waarden zoals
solidariteit en verbondenheid.

TABEL 15: UTILITAIR INDIVIDUALISME  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Men moet steeds zijn eigen plezier nastreven 71.3 20.1 8.6 13331
Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn
praatjes

68.1 22.5 9.4 13303

Iedereen moet maar eerst voor zichzelf zorgen 61.6 26.3 12.1 13305
De mensheid, onze naasten, solidariteit … wat
een onzin allemaal.

66.1 24.7 9.2 13314

Jongeren zijn maar weinig aanhangers van dit utilitair mensbeeld. Slechts
8% tot 12% van de jongeren geeft hun goedkeuring aan de uitspraken die
indicaties zijn van het utilitair individualisme. Vergeleken met drie jaar
terug,  zijn er geen opmerkelijke verschuivingen in deze percentages. Een
reden waarom jongeren zich niet echt akkoord verklaren met deze
uitspraken is dat de items nogal sterk geformuleerd zijn waardoor het
moeilijk is om ermee akkoord te gaan.

1.3.2 Harde repressie

Het instrumenteel maatschappijbeeld zou sterk de nadruk leggen op
gehoorzaamheid en gezagsgetrouwheid. Dit wordt traditioneel gemeten via
autoritarisme. De bestaande autoritarismeschalen zijn niet altijd afgesteld
op jongeren. Daarom werd gekozen voor een schaal die meet naar de
ondersteuning van een autoritatieve aanpak van criminaliteit (Elchardus et
al. 1998). Deze schaal meet de mate waarin jongeren meestappen met het
discours over een repressief criminaliteitsbeleid.
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TABEL 16 : HARDE REPRESSIE  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Alle misdrijven, hoe klein ook, zouden even
hard aangepakt moeten worden

75.5 14.5 10.0 13364

Wat hij/zij ook gedaan heeft, iedereen moet
recht hebben op een eerlijk proces

8.1 12.4 79.5 13341

In probleemwijken moet er een avondklok
voor jongeren ingesteld worden

41.8 30.9 27.3 13163

De doodstraf zou terug ingevoerd moeten
worden voor zware misdaden

37.5 18.4 44.1 13324

Verkrachters moeten gecastreerd worden 21.8 18.1 60.1 13310
Zware misdadigers verdienen geen proces 49.0 18.5 32.5 13306
Men moet zich niet schuldig voelen als men
een inbreker zou doden

27.4 30.1 42.5 13365

Minderjarigen moeten voor zware misdaden
opgesloten worden in gevangenissen, net
zoals volwassenen.

43.7 28.7 27.6 13373

Een overgroot deel van de jongeren onderschrijft het principe dat iedereen
recht heeft op een eerlijk proces. Als er echter schuld vaststaat, zijn de
jongeren niet mild in hun strafmaat. Zestig procent van de jongeren zouden
verkrachters castreren. Bijna de helft van de jongeren willen de doodstraf
terug ingevoerd zien en 42% zou zich niet schuldig voelen als ze een
inbreker zouden doodschieten. In het schooljaar 1997-1998 werden ook
dergelijke hoge percentages waargenomen (Elchardus et al. 1998). Toen
werden die geduid binnen de maatschappelijke onrust die de Dutroux-
affaire met zich meebracht. Drie jaar later leven de overtuigingen echter nog
even sterk terwijl andere aspecten van het Dutroux-tijdperk, zoals de Witte
Beweging, dood zijn. Er is zelfs een opmerkelijke stijging van het aantal
jongeren dat zich niet schuldig zou voelen bij het doodschieten van een
inbreker. Het percentage is namelijk gestegen van 29% naar 42%.  Deze
stijging zou kunnen toegeschreven worden aan een voorval dat zich
afspeelde net voor het onderzoek. Een juwelier uit Harelbeke had toen een
inbreker doodgeschoten. Deze gebeurtenis is zeer breed uitgemeten in de
Vlaamse pers en zelfs de leider van de grootste oppositiepartij schaarde zich
achter de juwelier. Het is echter moeilijk aan te tonen dat dit soort
voorvallen de antwoorden van jongeren rechtstreeks beïnvloeden.

De oorspronkelijke schaal (Elchardus et al. 1998) is uitgebreid met drie
uitspraken, namelijk een uitspraak over het nultolerantiebeleid en twee
uitspraken waarbij uitdrukkelijk jongeren het onderwerp zijn van het beleid.
Nultolerantie kent duidelijk minder aanhang bij jongeren. Slechts één op
tien onderschrijft dit beleid. Ergens strookt het niet met hun opvattingen
over rechtvaardigheid. Ook de twee maatregelen gericht op jongeren, een
avondklok in probleemwijken en het opsluiten van jongeren in
gevangenissen, kennen een kleinere aanhang dan bijvoorbeeld de doodstraf
of de castratie van verkrachters. Niettemin blijft het percentage jongeren dat
dit soort maatregelen steunt eerder hoog. Zo is één op vier jongeren
voorstander van een avondklok en een even grote groep zou jonge
criminelen op dezelfde manier aanpakken als volwassen misdadigers.
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1.3.3 Alle kleuren van de regenboog?

Een instrumenteel mensbeeld wordt ook gekenmerkt door etnocentrisme.
Dit is een houding waarbij een positieve houding ten opzichte van de eigen
groep wordt gecombineerd met een vijandige houding ten opzichte van een
groep met een andere cultuur (Billiet 1994). De vragen, voorgelegd aan de
jongeren, peilen echter uitsluitend naar de negatieve houding ten opzichte
van vreemdelingen en migranten. Er wordt hierbij vaak een onderscheid
gemaakt tussen cultureel en economisch etnocentrisme. Cultureel
etnocentrisme is de opvatting dat andere culturen een bedreiging vormen
voor de eigen cultuur. Daarom is het aangewezen om de eigen cultuur zo
zuiver mogelijk te houden door contacten met anderen te mijden.
Economisch racisme ziet migranten en vreemdelingen als een bedreiging
voor ons economisch systeem. Ze zijn concurrenten op de arbeidsmarkt en
genieten, ten onrechte, van ons sociaal zekerheidssysteem.

TABEL 17: ETNOCENTRISME  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
België had eigenlijk nooit vreemdelingen
mogen binnenlaten

50.7 25.3 24.0 13363

Migranten zijn over het algemeen niet te
vertrouwen

50.2 28.6 21.8 13356

Vreemdelingen nemen ons werk af 52.1 27.3 20.6 13347
Migranten komen hier profiteren van de
uitkeringen

34.2 30.8 35.0 13246

In sommige buurten doet de overheid te veel
voor migranten en te weinig voor de Belgen

31.7 27.9 40.4 13268

Mensen uit verschillende culturen hebben
best zo weinig mogelijk contact met elkaar

67.9 21.1 11.0 13292

Ik ben een racist 68.4 19.8 11.8 13322
Ik ben een antiracist 29.8 26.2 44.0 13249
We moeten er op toezien dat wij ons ras
zuiver houden

67.6 19.8 12.6 13279

Migranten moeten onder elkaar huwen 61.9 21.4 16.7 13307

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat het economisch racisme sterker
leeft dan het cultureel racisme. Twintig tot veertig procent van de jongeren
gaat akkoord met bepaalde uitspraken die wijzen op economisch
etnocentrisme. Het cultureel racisme kent een aanhang van 10 tot 15%. Op
de directe vraag ‘ik ben een racist’, antwoordde 12% positief. Anderzijds
omschrijft 44% van de jongeren zich als een antiracist. Als we deze gegevens
vergelijken met de bevraging van drie jaar terug, dan zien we maar weinig
verschillen. De enige opmerkelijke toename is het percentage jongeren dat
vindt dat migranten onder elkaar moeten huwen, namelijk een stijging van
6% tot 16%. In het algemeen is er echter geen opmerkelijke stijging of daling
van het etnocentrisme tussen de twee meetpunten.

1.3.4 Rock the vote

Voor de maatschappelijke beleving is verder gepeild naar de ondersteuning
van de democratische basisprincipes. Deze uitspraken meten de steun voor
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het vertegenwoordigingsprincipe in de politiek. De uitspraken uit deze
schaal zijn geïnspireerd op enkele geschriften, die in het kader van de
discussie rond de Nieuwe Politieke Cultuur, kritiek formuleerden op het
vertegenwoordigingsprincipe (Smits et al. 1998).

TABEL 18: ANTIDEMOCRATISCHE HOUDINGEN : FREQUENTIEVERDELINGEN ALGEMEEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Het parlement is een machteloze praatbarak,
je kunt het beter afschaffen

51.5 35.1 13.4 13255

Men moet de politiek gewoon afschaffen en
het land laten besturen door verstandige
mensen

55.7 24.6 19.7 13272

Zonder politieke partijen zou het in ons land
veel beter gaan

56.7 30.7 12.6 13240

Ik heb politiek niet nodig 33.4 30.6 36.0 13262
Politici zouden geen minister mogen worden 46.1 40.9 13.0 13191
Laat het land besturen door experts en
specialisten, niet door politici.

39.3 39.0 21.7 13236

Hoewel 36% van de jongeren de mening is toegedaan dat ze politiek niet
nodig hebben, is het vertrouwen in de democratische basisprincipes iets
sterker. Toch zou één op vijf jongeren het huidig politiek systeem afschaffen
en een soort technocratie prefereren. De overtuiging dat politici er niet veel
van terecht brengen, leeft bij een aanzienlijke groep jongeren. Het verwerpen
van het parlementair systeem of het verwerpen van de organisatie van de
vertegenwoordiging in partijstructuren wordt door één op acht jongeren
onderschreven.

In 1998 werden dezelfde uitspraken voorgelegd aan een representatieve
steekproef van de Vlaamse volwassenen (Smits et al. 1998). De vergelijking
tussen beide groepen is ontluisterend. Zo zei een kleine helft van de
Vlaamse volwassenen dat ze politiek niet nodig hebben in hun leven,
tegenover iets meer dan één derde van de jongeren. Eén op vijf volwassenen
verwacht een beter leven zonder politieke partijen, tegenover slechts één op
acht jongeren. 31% tot 35% van de volwassenen zou de politiek vervangen
door een systeem van experts tegenover slechts 20% van de ondervraagde
jongeren. Eén op vier van de Vlaamse volwassenen vindt het parlement een
nutteloze praatbarak. Ook dit percentage ligt opmerkelijk lager bij jongeren.
Eén op vier volwassenen zou tenslotte politici verbieden om minister te
worden en deze taak wegleggen voor een zakenkabinet. Jongeren zijn hier
duidelijk minder voorstander van. Hoewel jongeren dus wel zekere twijfels
hebben bij ons parlementair systeem, onderschrijven ze de democratische
basisprincipes opmerkelijk meer dan de volwassen bevolking. Onderzoek
naar de politieke opvattingen van jongeren en volwassenen, wees er reeds op
dat jongeren meer vertrouwen hebben in de politiek en zich minder politiek
vervreemd voelen dan volwassenen. Voor een groot deel is dit verschil te
verklaren door het opleidingsniveau. Als groep zijn jongeren, ook diegenen
die nog op de schoolbanken zitten, hoger opgeleid dan het geheel van de
Vlaamse volwassenen (Kavadias et al. 1999).
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In landen waar geen opkomstplicht is bij de verkiezingen, wordt
burgerschap vooral gemeten aan de hand van de intentie om te gaan
stemmen. In ons land is er een opkomstplicht. Daarom hebben we aan de
jongeren gevraagd of ze zouden stemmen als deze opkomstplicht zou worden
afgeschaft en indien ze morgen over stemrecht zouden beschikken. Een
kleine helft van de jongeren zou sowieso stemmen, ook al is het niet
verplicht. Bij de jongeren die niet zouden stemmen, werd gevraagd naar de
reden hiervoor. Ongeveer 15%  van de totale groep ondervraagde jongeren
roept een geringe politiek interesse in als reden. 10% zou niet stemmen
omwille van een rancuneus gevoel ten opzichte van de opkomstplicht.
Opvallend is echter dat de voornaamste reden voor niet stemmen een gebrek
aan politieke kennis is. Meer dan één op vier ondervraagde jongeren meent
over onvoldoende politieke kennis te beschikken om een zinvolle keuze te
kunnen maken. In het reeds geciteerde vergelijkend onderzoek naar de
politieke opvattingen van volwassenen en jongeren was reeds gebleken dat
volwassenen en jongeren het sterkst van elkaar verschilden met betrekking
tot politieke kennis (Kavadias et al. 1999). Jongeren hadden een opvallend
lagere politieke kennis.

TABEL 19: STEMINTENTIE + REDEN VOOR NIET TE STEMMEN (N=13355)

Stemintentie + reden Percentage
Ik zou gaan stemmen 48,6%
Ik zou niet stemmen, omdat politiek me niet interesseert 15,2%
Ik zou niet stemmen, omdat ik niet genoeg ken van politiek 26,2%
Ik zou niet stemmen, omdat ik vind dat er geen stemplicht mag zijn 10,0%

We krijgen een iets ander beeld als we vierdejaars met zesdejaars
vergelijken. De laatstejaars zouden meer hun stemrecht opnemen. Liefst
57% zou zonder meer gaan stemmen na de afschaffing van de stemplicht.
Bij de vierdejaars ligt dit percentage echter op 40%. De vierdejaars roepen
meer in dat ze niet geïnteresseerd zijn in politiek (18% tegenover 12% van de
zesdejaars). Dertig procent van de vierdejaars vindt dat ze niet voldoende
politieke kennis hebben. Bij de zesdejaars ligt dit percentage op 23%.
Politieke kennis wordt cumulatief opgebouwd (Kavadias et al. 1999). Dit is
de meest waarschijnlijke verklaring voor het waargenomen verschil in
zelfinschatting van de eigen politieke kennis. Eén op vier zesdejaars die
zichzelf politiek incompetent beschouwt, is trouwens best nog hoog als je
rekening houdt met het feit dat deze jongeren op het punt staan om
stemplicht te krijgen.

Een vergelijking tussen leerlingen uit diverse onderwijsvormen leert dat de
stemintentie het hoogst is in het ASO en het KSO. 52% van de leerlingen uit
deze onderwijsvormen zouden gaan stemmen, tegenover 47% van de TSO-
leerlingen en 44% van de leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs.
Opvallend zijn de cijfers van de jongeren die een gebrek aan politieke kennis
inroepen om niet te gaan stemmen. Dit percentage ligt het hoogst onder de
ASO/KSO-leerlingen. Liefst 32% van deze leerlingen voelt zich onvoldoende
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geïnformeerd om een zinvolle keuze te maken. Bij de leerlingen uit het
technisch onderwijs is dit 25%, terwijl 18% van de leerlingen uit het
beroepssecundair onderwijs zich politiek competent voelt. BSO-leerlingen
hebben daarentegen voor zichzelf uitgemaakt dat de politiek hen niet
interesseert (21%) of dat stemplicht niet nodig is (17%). Ook de TSO-
leerlingen voelen zich minder politiek geïnteresseerd (17%) dan de leerlingen
uit het ASO/KSO (10%) of zetten zich meer af tegen de stemplicht (10% in
het TSO tegenover 6% van de ASO/KSO-leerlingen). Dit bevestigt tendenzen
die we eveneens bij volwassenen zien: lagergeschoolden (bij jongeren
leerlingen uit het BSO) zouden bij afwezigheid van opkomstplicht in mindere
mate gaan stemmen (Hooghe & Pelleriaux 1997).

1.3.5 Vive ma Liberté?

Het macroniveau bestaat echter niet alleen uit opvattingen over
maatschappelijke instituties, maar ook uit de beleving van maatschappelijke
en culturele tendensen. Deze laatste zijn niet altijd gemakkelijk aan te
duiden. In dit opzicht hebben mensen iets gemeen met een kikker die in
kokend water wordt geworpen. Indien men het beestje direct in kokend
vocht gooit, redt het zichzelf door onmiddellijk uit het water te springen.
Indien het echter in een pot koud water wordt gezet en dit water
langzaamaan wordt opgewarmd, laat de kikker zich dood koken. Door de
langzame opwarming heeft het namelijk niet door dat er iets verandert.
Culturele en maatschappelijke processen hebben hetzelfde effect op
mensen. Ze zijn aanwezig en ze beïnvloeden mensen, maar we kunnen ze
moeilijk benoemen doordat ze zich ontwikkelen over een ruim
tijdsspectrum.  Mensen die op een bepaald moment leven, hebben het
daarom moeilijk om greep te krijgen op culturele en maatschappelijke
processen die zich ontwikkelen over een tijdsperiode die langer duurt dan
een mensenleven. Het is dan ook moeilijk om maatschappelijke
veranderingen aan te wijzen, ook voor sociale wetenschappers.

Een trend die tegenwoordig in heel wat sociaal wetenschappelijke werken
opduikt, wijst op een verandering van de sociale controle in de
maatschappij. Waar vroeger de sociale controle vooral buiten het individu
gesitueerd was, wordt in toenemende mate sociale controle gezocht binnen
het individu (Heelas 1996). Disciplinering is in toenemende mate een
kwestie van zelfdisciplinering. Deze verandering staat in de literatuur
bekend onder de noemer detraditionalisering. Het is een maatschappelijk
proces waarbij de relatie tussen het individu en het handelen verandert
(Elchardus et al. 2000).

De detraditionaliseringsthese stelt dat in de huidige maatschappij een
overkoepelende levensvisie ontbreekt. Externe culturele bronnen reiken niet
langer symbolisch materiaal aan om het eigen gedrag te kaderen. Deze
voelen aan als niet toereikend en als opgedrongen aan het individu. In de
plaats hiervan zoeken individuen de verantwoording van hun eigen gedrag
in persoonlijke motieven. Deze verschuiving is geen nieuw fenomeen en zat
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reeds vervat in theorieën over secularisering en modernisering. In
traditionele maatschappijen legitimeren mensen het handelen via externe
bronnen, zoals religie en kerk (Kleijer & Tillekens 1997). Iets is goed,
rechtvaardig of aanvaardbaar omdat het in de Bijbel, Koran of Thora staat.
Deze externe bronnen informeren mensen over hun positie binnen de
sociale orde, over wat gepast gedrag is voor iemand in hun positie en
waarom dit zo is. Bij het ontstaan van de moderne maatschappij verliest
godsdienst haar legitimiteit, dat wil zeggen dat steeds grotere groepen
mensen het gevoel hebben dat godsdienstige verhalen niet langer relevant
zijn voor hun dagelijks leven. Max Weber spreekt in dit opzicht over de
onttovering van de wereld (Vanmarcke 1996). Tegelijkertijd ontstaan er
nieuwe discoursen. Kenmerkend is echter dat deze kaders geen uitspraken
doen over alle levensdomeinen. In de plaats hiervan valt de dagelijkse wereld
uiteen in functionele deelsystemen zoals politiek, kunst, technologie,
wetenschap en economie, elk met hun eigen sociale logica of rationaliteit. In
plaats van één overkoepelend kader verlaten mensen zich steeds meer op
domeinspecifieke expertise van politici, rechtsgeleerden, kunstenaars,
wetenschappers of andere experten. Deze differentiatie van de samenleving
roept nieuwe beroepen en een nieuwe sociale orde in het leven. Ieder beroep
ontwikkelt een eigen expertise, een eigen doel-middel-rationaliteit die aan
individuen die dit beroep delen een gevoel van eigenwaarde geeft. Deze
beroepsspecifieke vormen van expertise bevatten tegelijkertijd het
symbolisch materiaal om een eigen sociale identiteit op te bouwen.
Collectieve identiteiten worden gebaseerd op sociale klasse of beroep (Kleijer
& Tillekens 1997).  Het verlies van de autoritatieve status van religie wordt
in eerste instantie gecompenseerd door seculiere verhalen opgebouwd rond
expertise en wetenschap (Zwart 1996). Iets is waar, is goed, is rechtvaardig
omdat één of andere expert het heeft gezegd. Doordat deze beroepen ongelijk
toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen, ontstaan genderspecifieke
invullingen van deze rationaliteiten.  De overkoepelende cultuur
fragmenteert bijgevolg in klassengebonden en geslachtsspecifieke
deelculturen (Beck 1992).

Volgens de detraditionaliseringsthese verliest echter ook deze vorm van
externe legitimatie de laatste decennia haar autoriteit. Steeds meer mensen
zien in dat een doorgedreven wetenschappelijke rationaliteit en ordening
niet automatisch een groter maatschappelijk welzijn impliceren. Zygmunt
Bauman (Bauman 1989) toont aan dat de moderne doel-middel-rationaliteit
aan de basis ligt van het destructief karakter van de nazi holocaust. In het
werk van Beck (1992) staan de negatieve, ecologische gevolgen van een sterk
wetenschappelijk doorgedreven productieproces centraal. Zo houdt de
wetenschappelijke uitvinding en toepassing van kernenergie enorme risico’s
in en de industriële voedselproductie zou aan de basis liggen van de
voedselcrisissen van de laatste jaren. Ook de historisch gegroeide scripts
voor het dagelijks handelen binnen een sociale klasse of voor een bepaalde
gender verliezen hun geldigheid. Er bestaat geen universeel systeem meer
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waarop het individu kan steunen om zijn of haar identiteit op te bouwen
(Roberts 1997) of om het handelen te legitimeren.

Dit wil niet zeggen dat we alle vormen van expertise verwerpen. Als de auto
rammelt, consulteren we een garagist. Bij ernstige gezondheidsproblemen
winnen we medisch advies in van een gekwalificeerde arts. Het betekent wel
dat mensen op bepaalde levensdomeinen minder geneigd zijn om zich zo
maar te laten leiden door het advies van experts. Vooral op de manier
waarop we ons leven moeten leiden, laten we ons steeds minder de levieten
lezen. Diezelfde arts die zopas nog geconsulteerd werd als expert, wordt met
het nodig scepticisme onthaald als die een wijziging van levensstijl
voorschrijft als remedie voor de gezondheidsproblemen. We winnen een
tweede of derde advies in totdat we een dokter vinden die bereid is te doen
wat wij van een arts verwachten, namelijk het geven van een pil in plaats
van een preek. In toenemende mate voelt het aan dat geen enkele expert
objectieve standaarden kan opstellen voor het goede leven. Bijgevolg kan
niemand bepalen hoe dit leven er uit moet zien (Skoble 2001).

Wat geldt voor de arts, gaat ook op voor mensen uit de directe omgeving. We
nemen het niet langer dat anderen ons het leven voorschrijven. Buren of
vrienden die naar onze zin teveel opmerkingen maken over hoe we leven,
worden al vlug gestigmatiseerd als vervelende wijsneuzen die dringend een
eigen leven moeten leiden. Het werkt ook omgekeerd. Omdat we geen extern
kader hebben waaraan we ons eigen handelen kunnen afmeten, zijn we ook
minder geneigd om het doen en laten van anderen te beoordelen. Daarom
zien we er van af om mensen terecht te wijzen, ook al menen we stiekem dat
ze verkeerd zijn. Dit leidt tot het afbrokkelen van informele vormen van
sociale controle.

Er blijft slechts één referentiekader over, namelijk het zelf. Zelf kunnen
beschikken over het leven, zelf kunnen bepalen wat mag en niet mag, wat
goed is en wat slecht, los van de ruimere sociale voorschriften, zijn
belangrijke waarden geworden. De relatie tussen het individu en het
handelen verandert doordat het individu uitgroeit tot de bron van legitimatie
van het handelen (Bauman 1996). Iets is goed omdat het voortvloeit uit de
persoonlijke wil, omdat het goed is voor de persoon in kwestie, omdat het
bijdraagt tot de eigen ontwikkeling. Het individu moet voor zichzelf
uitmaken wat hij of zij nu precies wil. Een gevolg van detraditionalisering is
een groter streven naar autonomie. Doen wat je zelf wilt en jezelf zijn in alle
omstandigheden, is nu uitgegroeid tot een nieuwe plicht (Elchardus 1999c).
Hoewel deze gerichtheid op het individu sterk doorgedrongen is in de
Westerse maatschappij en bepaalde aspecten zoals zelfontplooiing en
creativiteit onomwonden ondersteund worden (Elchardus 1999c), is er een
zekere maatschappelijke spanning omtrent het autonomiestreven. In welke
mate staat het individu boven het collectief en in welke mate mag een
maatschappij grenzen stellen aan de individuele ambities? Daarom is
gepeild naar de mate waarin jongeren meestappen met het discours omtrent
autonomie.
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TABEL 20: AUTONOMIESTREVEN: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Ik wil kunnen doen en laten wat ik zelf wil 10.7 36.7 52.6 13355
Jezelf zijn betekent: geen rekening moeten
houden met de samenleving

85.0 10.0 5.0 13347

Ik wil van niemand afhankelijk zijn 23.2 35.8 41.0 13304
Ik wil niet aan regels gebonden zijn 35.0 42.4 22.6 13253
In onze samenleving worden aan de vrijheid
van het individu te veel beperkingen opgelegd

24.8 41.8 33.4 13234

Ik doe in de eerste plaats mijn eigen zin. Wat
de anderen daarvan denken kan mij niet veel
schelen

47.6 30.2 22.2 13334

Ik wil zelf kunnen uitmaken wat mag en niet
mag

27.3 39.6 33.2 13336

Jezelf zijn betekent: onafhankelijk zijn 38.2 35.6 26.2 13314

Het mag misschien vreemd overkomen, maar het autonomiestreven onder
jongeren is verre van absoluut. De overgrote meerderheid vindt dat men
rekening moet houden met wat de samenleving oplegt. Toch vindt één derde
van de ondervraagde jongeren dat de huidige maatschappij zich teveel moeit
met het leven van het individu. Hier komt het autonomiestreven van
jongeren naar boven. Bijna één derde van de jongeren zoekt de bron van
legitimiteit bij zichzelf. Zij willen voor zichzelf uitmaken welk gedrag al dan
niet gepast is. Autonomie betekent echter in eerste instantie
handelingsvrijheid. Net iets meer dan de helft van de jongeren kan zich
akkoord verklaren met de uitspraak dat ze zelf willen uitmaken wat ze al
dan niet doen. Autonomie betekent ook niet afhankelijk zijn van iemand.
Deze betekenis van het begrip kan 41% van de ondervraagde jongeren
bekoren. Deze onafhankelijkheid als een definiërend kenmerk van de eigen
persoonlijkheid aanzien, gaat echter voor een grotere groep te ver. Drie
vierden van de ondervraagde jongeren ontleent uit een onafhankelijke
opstelling geen materiaal voor het opbouwen van een identiteit.

In het schooljaar 1996-1997 werden gelijkaardige uitspraken voorgelegd aan
4722 laatstejaars (Elchardus 1999c; Elchardus et al. 1998). De vraagstelling
was wel iets anders dan de huidige. De jongeren moesten niet aanduiden of
ze al dan niet akkoord gingen met de uitspraak, maar aanstippen in welke
mate ze die belangrijk vonden. Verschuivingen in eventuele percentages
wijzen daarom nog niet op een toename of een afname van de autonomie. In
1996-1997 was het ‘kunnen doen wat jezelf wil’ voor slechts 38% van de
ondervraagde leerlingen belangrijk. In de huidige bevraging gaat 53% van de
jongeren akkoord met de uitspraak ‘ik wil kunnen doen en laten wat ik zelf
wil’. Opvallend is verder de stijging in het percentage jongeren dat niet
gebonden wil zijn aan regels. Drie jaar geleden vond nog geen 10% van de
ondervraagde jongeren dit belangrijk. Nu gaat meer dan één op vijf jongeren
er mee akkoord. Nogmaals, deze verschillen wijzen niet noodzakelijk op een
stijging van het autonomiestreven, maar kunnen het resultaat zijn van de
verschillen in vraagstelling.
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Samenvattend kunnen we voor de beleving van de maatschappij stellen dat
jongeren zich inderdaad niet volledig willen onttrekken aan de
maatschappij. Niettemin beleeft een aanzienlijk deel van de jongeren de
maatschappij als een carcan en willen ze aan minder regels gebonden zijn
en voor zichzelf uitmaken wat legitiem gedrag is. Tegelijkertijd zien we dat
bepaalde jongeren vinden dat de maatschappij teveel bestaat uit mensen die
alleen maar hun eigen belang op het oog hebben. Deze opvatting vertaalt
zich in een utilitair individualistisch mensbeeld, etnocentrisme, het
meestappen in vertogen over een repressief optreden ten opzichte van
criminaliteit en het in vraag stellen van de democratische basisprincipes.
Een vergelijking tussen de gegevens van een onderzoek uit het schooljaar
1996-1997 en het huidig onderzoek, leert dat de opvattingen met betrekking
tot etnocentrisme, utilitair individualisme en harde repressie slechts kleine
verschuivingen hebben ondergaan. Alleen het recht in eigen handen nemen
en een inbreker doodschieten, kan de goedkeuring van een merkelijk groter
aantal jongeren meedragen. Deze stijging zou kunnen worden toegeschreven
aan enkele voorvallen die zich net voor de afname van de enquête hebben
afgespeeld. Dit lijkt te suggereren dat de mediaberichtgeving en de
handelingen van belangrijke politici kunnen bijdragen tot het creëren van
een maatschappelijk klimaat waardoor jongeren beginnen te twijfelen aan
het huidig samenlevingsverband. Uit de respons op de vraag rond de
doodstraf en het castreren van verkrachters blijkt dat eenmaal een sfeer
gecreëerd is, die nog jaren nazindert. Ook al zijn die gebeurtenissen tijdelijk
uit de media-aandacht verdwenen. Het zou er echter ook kunnen op wijzen
dat er zich in de maatschappij een reële en substantieve verschuiving naar
een harder optreden ten opzichte van criminaliteit voordoet.

Verder vallen jongeren in veel geringere mate het
vertegenwoordigingsprincipe af dan volwassenen. Cynici onder ons zouden
natuurlijk kunnen opwerpen dat dit te wijten is aan de geringere kennis van
het politiek bedrijf bij jongeren. Door hun geringere kennis hebben ze nog
een naïef geloof in de democratie en haar instellingen. In dat geval moeten
de jongeren die vinden dat ze geen kaas hebben gegeten van politiek, de
grootste voorstanders zijn van het democratisch discours. Dit blijkt echter
niet het geval. Jongeren die zich capabel voelen en die de intentie hebben
om te gaan stemmen scoren het laagst op anti-democratische houdingen.
Daarna volgt pas de groep jongeren die zich niet voldoende competent voelt
om te stemmen. De jongeren die zich niet in politiek interesseren of die uit
een soort rancune tegenover de stemplicht niet zouden stemmen, scoren het
hoogst wat betreft verzet tegen het vertegenwoordigingsprincipe. Een groot
deel van de jongeren is oprecht overtuigd van de basiswaarden van de
democratie en dit geloof in de democratie is dus niet een uitdrukking van
jeugdige naïviteit.

De grotere politieke desinteresse bij vierdejaars zou kunnen worden
geïnterpreteerd als een trend naar meer politiek cynisme bij jongeren. Het
zou er echter ook op kunnen wijzen dat naarmate het moment waarop men
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voor de eerste keer moet gaan stemmen dichter komt, jongeren zich
spontaan meer interesseren en informeren over politiek (Kavadias et al.
1999). Dit roept het probleem van politieke vorming op school op. Voor een
aanzienlijke groep jongeren is gebrek aan politieke kennis een serieus
obstakel. Zo erg zelfs dat indien ze de keuze zouden hebben, ze er voor
zouden opteren om geen beroep te doen op hun stemrecht. Democratie is
voor jongeren te belangrijk om onwetend een stem uit te brengen. Deze
opinie zou kunnen verklaren waarom jongeren op eigen houtje op zoek gaan
naar meer informatie. Een deel van de jongeren zal dus zelf initiatief nemen
om zichzelf een politieke vorming te geven. Een aanzienlijke groep jongeren
zou daarentegen gebaat zijn met politieke vorming op school. Het zou hen
hierbij kunnen helpen een gevoel van politieke competentie op te bouwen.
Dit zou het cijfer van één op de vier jongeren die zich politiek incompetent
voelt, kunnen drukken.

1.4 Een ecologische structuur?

Voor al deze subjectieve ervaringen, gevoelens en attituden werden
somschalen geconstrueerd. Voor de technische gegevens verwijzen we naar
het technisch verslag. De minimumwaarde van deze schalen is altijd gelijk
aan 0, de maximumwaarde aan 100. De volgende schalen werden aldus
gebruikt:

TABEL 21: OVERZICHT VAN DE BEVRAAGDE WAARDESCHALEN

Beleving van het persoonlijk milieu (microniveau)
Positief zelfbeeld
Zelfzekerheid
Negatief toekomstbeeld
Positieve relatie met vader
Positieve relatie met moeder
Beleving van de school (mesoniveau)
Informeel klasklimaat
Participatief schoolklimaat
Schoolaliënatie
Positieve evaluatie van de werking van de leerlingenraad
Positieve evaluatie van de leden van de leerlingenraad
Negatieve evaluatie van de leden van de leerlingenraad
Schoolwelbevinden
Belang dat wordt gehecht aan informele inspraak
Beleving van het maatschappelijk milieu (macroniveau)
Etnocentrisme
Utilitair individualisme
Anti-democratische houdingen
Harde aanpak van criminaliteit
Autonomiestreven

De schalen werden steeds geconstrueerd naar de benaming van de schaal
toe. Dit wil zeggen dat voor bijvoorbeeld ‘positief zelfbeeld’ de waarden in de
buurt van 0 betekenen dat men een negatief zelfbeeld heeft en dat de hoge
waarden op deze schaal op een positief zelfbeeld duiden. Jongeren die dan
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bijvoorbeeld een negatieve visie op de toekomst hebben, halen een hoge
score op de schaal ‘negatief toekomstbeeld’.

Om na te gaan of we inderdaad over drie niveaus in de leefwereld van
jongeren kunnen spreken, zijn we via principale componentenanalyse
nagegaan of zich binnen de schalen onderlinge samenhangen vertonen.

TABEL 22: RESULTATEN VAN DE PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE OP DE SUBJECTIEVE BELEVING VAN

DE LEEFWERELD

Schaal 1ste dimensie 2de dimensie 3de dimensie
Participatief schoolklimaat .741 -.045 -.125
Informeel klasklimaat .668 -.184 -.226
Evaluatie werking llnraad .592 -.035 -.089
Schoolaliënatie -.676 .293 .204
Positieve evaluatie leden llnraad .430 -.156 -.059
Schoolwelbevinden .521 -.296 -.434
Etnocentrisme -.146 .705 -.057
Utilitair individualisme -.259 .582 .052
Harde repressie -.051 .558 -.069
Negatieve evaluatie leden llnraad -.379 .422 .071
Antidemocratische houding -.211 .429 .202
Belangrijkheid informele inspraak -.023 -.208 -.067
Negatief toekomstbeeld -.184 .175 .617
Positief zelfbeeld .035 .006 -.567
Relatie met vader .233 -.077 -.430
Relatie met moeder .256 -.127 -.373
Autonomie -.332 .313 .245
Zelfzekerheid -.034 .055 -.339
Eigenwaarde
Verklaarde variantie

3.829
21.27

2.010
11.16

1.705
9.47

In bovenstaande tabel is duidelijk dat we binnen de bevraagde schalen
inderdaad over drie verschillende niveaus kunnen spreken. Een aantal
variabelen passen niet goed bij de drie onderscheiden dimensies (met
relatief zwakke ladingen op de drie dimensies). Dat geldt voor het belang dat
aan informele inspraak wordt gehecht, het streven naar persoonlijke
autonomie en de mate van zelfzekerheid. De andere variabelen zijn duidelijk
met één van de drie dimensies verbonden.

De eerste component is de beleving van de school. Enerzijds komt hier de
evaluatie van het informeel klas- en schoolklimaat aan bod, anderzijds de
evaluatie van de leerlingenraad. De beoordeling van de formele en informele
schoolaspecten hangen dus nauw samen, en monden uit in gevoelens van
thuishoren of vervreemding van de school. Doorgaans worden al deze
aspecten in de buitenlandse literatuur apart beschouwd, en verklaart men
het schoolwelbevinden van leerlingen door, enerzijds het informeel klimaat
dat op de school heerst, anderzijds de kwaliteit van de formele
participatiemogelijkheden die op de school voorhanden zijn. Het is evenwel
duidelijk dat deze aspecten één dimensie vormen, waardoor de verklaring
van een deelaspect door een ander deelaspect eerder een tautologische
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verklaring is dan een reële. Bovendien kan men niet achterhalen welke de
causale orde is tussen deze deelaspecten. Voelt men zich beter op school
omdat men in de klas van begeleide vrijheid geniet, of beoordeelt men het
informeel klasklimaat positiever omdat men graag naar de school gaat?
Daarom menen we dat het in de verdere analyses correcter is met de
volledige component te werken, die men als een metafactor voor (en een
betere meting van) het schoolklimaat in het algemeen kan beschouwen1.
Belangrijk is wel dat de positieve beoordeling van het informele én het
formele participatieve klimaat op de school duidelijk samenhangt met een
gunstige evaluatie van de school. Leerlingen gaan graag naar
‘democratische’ scholen (of scholen die ze als dusdanig beleven), waar ze het
gevoel hebben op een correcte manier te worden behandeld. De manier
waarop de schoolregels worden toegepast en de wijze waarop de leerlingen
worden behandeld, hangen immers eveneens samen met het schoolklimaat.
We hebben deze twee aspecten evenwel niet aan deze component
toegevoegd, daar zij de betrouwbaarheid van de schaal ietwat naar beneden
haalden.

De tweede component is samengesteld uit aspecten van wat we ‘de nieuwe
breuklijn’ hebben genoemd. Uit vroeger onderzoek is reeds naar voor
gekomen dat deze houdingen eveneens bij jongeren uit het zesde jaar
secundair onderwijs voldoende samenhangen om ze als één geheel te
beschouwen (Elchardus et al. 1998; Pelleriaux 2000). Uit onze gegevens
blijkt dat dit ook voor jongere leerlingen (uit het vierde jaar) geldt.
Interessant is hier dat een van de schoolgebonden attituden op deze
dimensie laadt. De negatieve evaluatie van de leden van de leerlingenraad,
of de mate waarin men de leden als strevers, mouwvegers en lievelingetjes
van de leerkrachten beschouwt, hangt immers samen met de houdingen van
de nieuwe breuklijn. Daar waar de nieuwe breuklijn dus wordt gekenmerkt
door een hoge graad van politiek cynisme, en een gevoel dat politici alleen
maar dubieuze bijbedoelingen hebben, projecteren sommige leerlingen deze
gevoelens ook al op het vertegenwoordigingsprincipe op school. Vaak wordt
beweerd dat de school een afspiegeling is van de ruimere maatschappij.
Blijkbaar geldt dit ook voor de schoolpolitiek. Jongeren die geneigd zijn om
zich af te zetten van hun vertegenwoordigers op school, hebben eveneens
weinig vertrouwen in maatschappelijke systemen die gebaseerd zijn op het
vertegenwoordigingsprincipe. Omdat we hier eveneens de causaliteit van de
samenhangen niet kunnen achterhalen, hebben we ervoor geopteerd in
latere analyses de nieuwe breuklijn als één complex van factoren te
hanteren.

De derde component wordt gevormd door de meer persoonsgebonden
attitudes. De attitudes die op deze component laden, houden verband met

                                          
1 Wanneer we in de volgende hoofdstukken spreken over het ‘schoolklimaat’, doelen we dus op deze

eerste component (en niet op het ‘participatief schoolklimaat’ dat slechts één van de deelaspecten
vormt van de component ‘schoolklimaat’).
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een positief zelfbeeld en toekomstbeeld aan de ene kant en een goede
inschatting van de relatie met de ouders aan de andere kant. In de
literatuur worden deze verschillende onderdelen vaak gebruikt om elkaar te
verklaren. Zo verklaren sommige auteurs het persoonlijk welbevinden aan
de hand van o.a. een goede relatie met de ouders (Aydin & Öztütüncü 2001;
Barber & Erickson 2001; Bouverne-De Bie 1992; Dekovic & Meeus 1993;
Helsen et al. 1997; Hooge et al. 2000b; Van Wel 1994). Vanuit een
theoretisch standpunt wordt ook sterk het verband tussen ouderlijke
relaties en zelfconceptie gelegd. Het symbolisch interactionisme en de
sociale psychologie beweren dat de eigen persoonlijkheid en het zelfbeeld
worden gevormd binnen interacties met belangrijke personen uit de directe
omgeving (Gecas & Seff 1990). We zullen in de volgende hoofdstukken
echter ook deze component als één geheel beschouwen. Het is onmogelijk de
aard van de relatie tussen de verschillende houdingen te bepalen.
Bovendien willen we vermijden iets door zichzelf te verklaren. Er is tenslotte
ook een statistische reden. Door te werken met de onderliggende component
voorkomen we problemen van multicollineariteit en bekomen we
betrouwbaardere indicatoren. Wel is het belangrijk te beklemtonen dat het
persoonlijk welbevinden en een positieve evaluatie van de relatie met de
ouders nauw samenhangen.

1.5 Big Brother in elk van ons

Het sociaal-ecologisme is een bruikbaar model voor het beschrijven van de
leefwereld van jongeren. Het verklaart echter niets. Daarvoor moeten we een
beroep doen op andere modellen. Twee toonaangevende modellen, die
maatschappelijke fenomenen proberen te duiden, zijn enerzijds het model
van de risicomaatschappij en anderzijds het model van de
kennismaatschappij (Elchardus 1999a; Stevens 2001b). Beide modellen
ondersteunen het idee van een verschuiving in autoriteit en sociale controle.
Het idee van detraditionalisering zoals hierboven uitgewerkt, is grotendeels
ontleend aan het werk van belangrijke theoretici van de risicomaatschappij
zoals Beck, Bauman en Giddens. Detraditionalisering is dan ook een
kernidee binnen de theorie van de risicomaatschappij. Er bestaat echter wel
een verschillende appreciatie tussen beide modellen over hoe ver
detraditionalisering reikt.

1.5.1 Het risico van kennis

De maatschappij als risicomaatschappij vertrekt vanuit het standpunt dat
expertise en wetenschappelijke kennis onderhevig zijn aan een
statusverandering in onze maatschappij. Het ontkent niet dat moderne
maatschappijen worden geschraagd door toename in kennis. Integendeel
zelfs. Dankzij de wetenschap hebben we nieuwe energiebronnen (zoals
kernenergie) aangeboord en schoeien we onze voedselproductie op een
industriële leest. Goedkopere energievoorzieningen en goedkoper voedsel
worden zo toegankelijk voor een grotere groep mensen. Tegelijkertijd is
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echter het besef gegroeid dat deze vooruitgang en groei grenzen kennen. Het
heeft namelijk nieuwe, vooral grootschalige risico’s in het leven geroepen
(Beck 1992). Voorbeelden hiervan zijn de kernramp van Tsjernobyl en de
diverse recente voedselcrisissen. Deze crisissen zijn slechts uitingen van een
veel fundamentelere maatschappelijke trend, namelijk het verlies aan de
autoritatieve status die wetenschap en techniek genoten in een moderne
maatschappij. In de theorievorming rond de risicomaatschappij is sprake
van een zekere dubbelzinnige houding ten opzichte van deze evolutie.
Enerzijds heb je de strekking Anthony Giddens en Ulrich Beck die sterk de
nadruk leggen op een toenemende reflexiviteit in de maatschappij.
Anderzijds vindt men bij bepaalde auteurs (waaronder Zygmunt Bauman)
het idee terug dat mensen in toenemende mate twijfelen aan alle
expertenadvies. Beide opvattingen zijn het er echter over eens dat de
risicomaatschappij het resultaat is van detraditionalisering. De negatieve
gevolgen van een doorgedreven wetenschap en rationele ordening doen
mensen in toenemende mate realiseren dat wetenschap niet noodzakelijk
leidt tot maatschappelijk welzijn. De grotere risico’s en de grotere
onzekerheid stellen de waarde van kennis in vraag. Hierdoor draagt de
laatste vermeende bron van waarheid op, zodat individuen steeds meer
gedwongen zijn om de waarheid bij zichzelf te zoeken. Traditionele
onderscheiden ontstaan tijdens de moderne maatschappij zoals ‘man –
vrouw’, ‘katholiek – vrijzinnig’, ‘arbeider – baas’, … worden in vraag gesteld,
boeten in aan relevantie en zijn niet langer richtinggevend voor het handelen
en denken.

De theorie van de risicomaatschappij beklemtoont dat de erosie van de
restricties eigen aan de klassencultuur, geslachtscultuur, lokaliteit of geloof
een emancipatorische werking heeft. Een groter aantal
handelingsalternatieven behoort tot het dagelijks repertorium doordat
gedrag dat voorheen verboden was voor een bepaald geslacht, sociale klasse
of levensbeschouwing plots wel mogelijk wordt. Dit zorgt voor meer
individuele vrijheid, een uitbreiding van keuzemogelijkheden en een
contingenter leven (Laermans 1994). Het individu moet anderzijds optreden
als de architect van het eigen leven. Dit staat bekend onder de term
individualisering. Collectieve vormen van levensstijlen boeten aan belang in.
De dagelijkse keuzes moeten daarbij in toenemende mate gerechtvaardigd
worden. Dit leidt tot grotere reflexiviteit in het dagelijks leven. Het leven in
de risicomaatschappij wordt alleen bedreigd door grootschalige problemen
voortgebracht door industrie en wetenschap, voor de rest is het een feest
van keuzes en opties. De keerzijde echter is dat het risico op een verkeerde
keuze toeneemt (Laermans, 1994). Het hele dagelijkse leven wordt namelijk
één groot risico. Zelfs de keuze van de juiste schoenen voor een
sollicitatiegesprek is een levensbepalende keuze.

Toch worden enkele belangrijke vraagtekens gezet bij deze typering van de
huidige maatschappij (Adam 1996; Heelas 1996; Luke 1996). Een
belangrijke kritiek betreft juist de veronderstelde automatische koppeling
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tussen detraditionalisering, individualisering en reflexiviteit. Het ene vloeit
niet logisch voort uit het andere. Reflexiviteit heeft nogal een sterk deus ex
machina-gehalte in deze benadering. Het verdwijnen van culturele scripts
dwingt het individu om het eigen handelen te legitimeren. Hoe het individu
dit precies doet en welke hulpmiddelen het individu hiertoe aanwendt,
wordt niet behandeld. Bepaalde theoretici, waaronder Bauman, verwijzen
naar nieuwe culturele bronnen zoals mode en media die het leven
structureren. Die krijgen echter het statuut van nieuwe afhankelijkheden en
minder het statuut van bronnen van reflexiviteit (Warde 1994).

Bovendien is het niet omdat we over meer keuzes beschikken, dat we
automatisch gebruik maken van al deze keuzes. Integendeel zelfs. Op
bepaalde domeinen springen mensen juist zeer selectief om met keuzes.
Nederlands onderzoek naar de vrije tijd van jongeren in de periode 1975-
1995 (De Haan & van den Broek 2000) leert dat het aanbod van
vrijetijdsactiviteiten voor jongeren sterk gestegen is. In dezelfde tijdsspanne
is de vrije tijd van jongeren echter gemiddeld met drie uur per week
afgenomen. Opvallend is dat de gemiddelde tijd gespendeerd aan diverse
vrijetijdsbestedingen op bevolkingsniveau niet afgenomen is en in veel
gevallen zelfs toegenomen. Zo is de participatie aan het verenigingsleven en
de participatie aan het culturele leven niet noemenswaardig afgenomen en
spenderen Nederlandse jongeren gemiddeld meer tijd voor het televisie- of
computerscherm. In navolging van de individualiseringsthese zou je dus
kunnen verwachten dat jongeren een soort zapcultuur vertonen, dat wil
zeggen dat ze een groter aantal vrijetijdsbestedingen beoefenen, maar dit
voor een kortere periode. Het onderzoek toont echter aan dat net het
tegendeel waar is. Het aantal vrijetijdsbestedingen per jongere over de
periode is namelijk gedaald. Dit wijst er op dat jongeren hun geringere vrije
tijd selectiever invullen en in dit kleiner aantal hobby’s meer tijd investeren.
Op populatieniveau daalt de gemiddelde tijd gespendeerd aan diverse
vrijetijdsbestedingen bijgevolg niet en kan het zelfs perfect toenemen. Een
proliferatie aan mogelijkheden en keuzes leidt niet noodzakelijk tot het
stellen van een groter aantal keuzes door het individu.

Individualisering en reflexiviteit manifesteren zich niet even sterk binnen
alle bevolkingsgroepen. In de Vlaamse en Nederlandse sociologische
literatuur staat dit verschijnsel bekend onder de noemer de paradox van de
individualisering (Derks 2000): enerzijds kennen individuen meer
keuzevrijheid, anderzijds zien we dat bepaalde groepen in onze
maatschappij in die keuzes vrij traditionele paden bewandelen. Dit zorgt
ervoor dat de verwachte vermindering van sociale verschillen niet
teruggevonden wordt in empirisch onderzoek. Zo bestaan er nog steeds
significante genderverschillen en sociale verschillen in de overgang naar
volwassenheid (Peters et al. 1993). Het levensverloop bij jongeren uit lagere
sociale milieus volgt overwegend de standaardbiografie van werk-huisje-
tuintje (of birth – school – work – death om The Godfathers te parafraseren).
Ook andere auteurs doen gelijkaardige vaststellingen. Een onderzoek naar
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de statuspassages van de leeftijdscohorten geboren tussen 1903 en 1965 in
Nederland komt tot de conclusie dat de verschillen in statuspassages tussen
jongeren uit verschillende sociale milieus niet verminderd zijn, terwijl de
verschillen in het maken van belangrijke levenspassages tussen jongens en
meisjes zelfs toegenomen zijn (Liefbroer & de Jong Gierveld 1993). Vlaams
onderzoek toont aan dat de levensbeschouwing nog sterk de leefvorm
bepaalt (Corijn 1993).

Er zijn niet alleen belangrijke verschillen in statuspassages. Ook op andere
levensdomeinen blijven belangrijke sociale verschillen bestaan. Zo blijkt het
verlenen van voornamen aan kinderen sterk milieu bepaald. Duitse
onderzoekers kwamen tot de conclusie dat in de periode 1894-1994 het
aantal voornamen dat in Duitsland voorkwam sterk toegenomen is.
Tegelijkertijd bleven belangrijke verschillen in naamgeving tussen sociale
milieus bestaan (Gerhards & Hackenbroch 1997). Maatschappelijke
waarden (Elchardus 1999c) en muzieksmaken (Stevens 2001a) zijn sterk
gedifferentieerd naar opleidingsniveau, geslacht en levensbeschouwing. Een
grotere contingentie in het leven leidt niet noodzakelijk tot het verdwijnen
van de collectieve vormgeving van het leven. Om het met de woorden van
Campbell (1996) te stellen: detraditionalisering is een kwestie van
marktsegmentatie. Diversiteit hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een
uitbreiding van de keuzes gemaakt door het individu, maar kan evengoed
leiden tot een specialisatie of restrictie van de keuzes die bepaalde groepen
maken (Stevens 1999). Reflexiviteit en individualisering zijn kenmerken van
de leefstijl van de hogere en middenklassen (Gudmundsson 2000) of van
hoger opgeleiden (Campbell 1996; Vanhove 2001). Het idee van een
risicomaatschappij biedt enkele treffende beschrijvingen en verklaringen
voor het leven van hoogopgeleiden. Het leven als een festijn van opties (Beck
& Beck-Gernsheim 1996) is voorlopig echter geen accurate beschrijving van
de leefwereld van een groot deel van de bevolking  (Campbell 1996; Stevens
2001b).

1.5.2 Kennis van risico’s

De tweede vaak gehanteerde typering van de huidige maatschappij, de
kennismaatschappij, wijst op de centrale maatschappelijke rol van de
toename van kennis, de toegenomen capaciteit om kennis te verwerken en
de rol die deze laatste speelt om nieuwe kennis te genereren (Rosanvallon,
1995). Uitgangspunt hierbij is dat er inderdaad een grotere contingentie in
het leven is. Diverse empirische onderzoeken tonen dit trouwens aan. Zo is
er een uitbreiding van het aantal samenlevingsvormen en bestaat er een
ruimere socio-culturele vrijheid. De secularisering van West-Europese
maatschappijen is een feit. Mensen hebben steeds minder vertrouwen in de
wetenschap (Jensen 2000) en ook met betrekking tot de erkenning van
gezag tonen bepaalde studies sporen van detraditionalisering aan
(Elchardus & Siongers 2001). Er is een grotere keuzevrijheid in het leven,
maar deze autonomie is echter niet absoluut. Deze visie gaat op zoek naar
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vormen van gebondenheid en beperkingen die het autonomiestreven en de
maatschappelijke onverschilligheid verminderen. Het gaat op zoek naar de
manier waarop mensen beperkingen opleggen aan hun keuzevrijheid (zie
ook hoofdstuk 7).

Dit is de vraag naar zingeving in de huidige maatschappij. Volgens
Durkheim (1924) hebben mensen een heel gamma aan behoeften en
impulsen die ingevuld dienen te worden. De manier waarop een mens een
maximale invulling kan geven aan deze behoeften, is door in groep te leven.
Een samenleving biedt het individu de mogelijkheden zich te ontwikkelen en
zijn wensen te realiseren. Anderzijds stelt het leven in groep ook bepaalde
eisen. Het legt beperkingen op aan het individu. Het individu moet zijn eigen
impulsen temperen, want zo niet is het samenleven onmogelijk. Zingeving
kan nu opgevat worden als het omgaan met deze grenzen en beperkingen
(Elchardus & Siongers 2001). Religie is volgens Durkheim de eerste
institutie die deze spanning opheft omdat het de individuele behoeften
onderschikt aan een transcendente werkelijkheid. Via zelfdisciplinering
worden individuele impulsen ingekaderd in het collectieve goed (De Jong
1997) waardoor beperkingen zin krijgen (Elchardus & Siongers 2001).
Religie is echter slechts één vorm van dergelijke beperkingen, ook tradities
als onderdeel van het collectieve bewustzijn vervullen deze rol (De Jong
1997). Er is met andere woorden een mechanisme waarbij individuele
behoeften en sociale vereisten op elkaar afgestemd worden. Het is een soort
van geïnternaliseerde versie van een externe autoriteit. Zonder dit
geïnternaliseerd regulerend systeem, nemen de individuele verwachtingen
toe en botsen de behoeften van het ene individu met die van anderen.

Externe autoriteiten verdwijnen, waardoor traditionele mechanismen voor
het afremmen van individuele aspiraties dreigen verloren te gaan. Sommigen
pleiten daarom voor een soort religieus réveil. Sporen van deze visie kunnen
bijvoorbeeld teruggevonden worden in het werk van Bellah, Bell en Etzioni
(Elchardus & Siongers 2001). Anderen zoeken naar nieuwe vormen van
zingeving in de maatschappij. Omdat we steeds minder externe sociale
controle aanvaarden, kunnen individuele aspiraties en sociale beperkingen
alleen maar op elkaar worden afgesteld als de sociale beperkingen worden
ervaren als het resultaat van de individuele wil. In deze optiek is
detraditionalisering een doorgedreven voortzetting van het proces dat
Durkheim reeds beschreef (Gerhards & Hackenbroch 1997). Terwijl het
werk van Durkheim zich toespitst op het verdwijnen van religie als sociaal
controlemechanisme, is het centrale thema in de detraditionaliseringsthese
de erosie van culturele blokkades. Dit verdwijnen is echter niet totaal. Zo
stelt Adam (1996) bijvoorbeeld dat tradities ons nog steeds symbolische
betekenissen leveren, het legitimerende en normatieve karakter van tradities
zijn echter verdwenen. We internaliseren deze culturele inhouden en
maatschappelijke vereisten namelijk zo sterk dat ze een integraal deel
worden van de eigen persoonlijkheid. Dit proces heet socialisatie (Berger &
Berger 1972).  Dit is natuurlijk geen nieuw fenomeen, maar de manier
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waarop we gesocialiseerd worden, is echter diep veranderd. In traditionele
maatschappijen, met duidelijk externe kaders ligt de nadruk in het
socialisatieproces op conformiteit en gehoorzaamheid aan de externe kaders.
Dit staat bekend als enge socialisatie (Arnett 1995). In een maatschappij
zonder duidelijke kaders is de socialisatie breder en gericht op waarden als
individualisme, onafhankelijkheid en vrijheid in het nastreven van de eigen
doelstellingen (Arnett 1995) of zelfbepaling (Fend 1977). Er komt steeds
meer nadruk te liggen op persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfsturing,
waarachtigheid en zelfontplooiing. De vraag naar vaardigheden en
houdingen in die zin wordt steeds groter (Elchardus 1999c). Burgers dienen
competent gemaakt te worden om mee te draaien en te participeren in een
samenleving die door de fragmentering van traditionele kaders steeds
complexer wordt. Resultaat is dat het zelf wordt gesacraliseerd. In dit
opzicht is er sprake van een zelfreligie (Elchardus & Lauwers 2000). Het is
niet een geloof dat het bestaan van een transcendente god verkondigt, maar
dat sterk beklemtoont dat een persoon ten alle tijde zichzelf moet zijn,
zonder de sociale verwachtingen uit het oog te verliezen. Het hoeft dan ook
niet te verwonderen dat een heel grote groep jongeren niet akkoord gaat met
de uitspraak dat ‘jezelf zijn’ gelijk staat met ‘onafhankelijk zijn’. Jezelf zijn
kan alleen in sociaal verband. Het is je aanpassen en inpassen in een groep.
Zo bouw je je identiteit op. Dat deze twee aspecten niet noodzakelijk
tegenstrijdig zijn, toont empirisch onderzoek aan. Tussen authenticiteit,
solidariteit en verbondenheid bestaan er positieve verbanden (Elchardus &
Lauwers 2000; Elchardus & Siongers 2001). Tegelijkertijd drukken deze
vertogen het autonomiestreven (Elchardus & Siongers 2001).

De toename van kennis leidt tot nieuwe maatschappelijke instituties, die in
het leven geroepen zijn om dit langdurig socialisatieproces mogelijk te
maken. De belangrijkste institutie van de kennismaatschappij is het
onderwijs. De kennismaatschappij wijst in eerste instantie op de
competentie  zelf kennis op te bouwen en uit te breiden. Een zo groot
mogelijk deel van de populatie wordt daarom onderwezen, gevormd en
beïnvloed in het opbouwen van denksystemen (Elchardus 1999b). Dit is de
maatschappelijke rol van het onderwijssysteem. De groei van deze sector is
misschien nog de beste indicator van het ontstaan, de groei en de
ontwikkeling van de kennismaatschappij. Het schoolpact van 1958 dat
voorzag in een verlenging van de leerplicht, het kosteloos maken van het
basisonderwijs en de invoering van een beurssysteem, vormde het elitair
middelbaar onderwijs definitief om tot een massaonderwijs (Pelleriaux
2000). Zo liep in 1956 slechts één derde van de 16- tot 18-jarigen school. In
1982 was dit percentage gestegen tot 82%. Vanaf 1983 bedraagt het
(theoretisch toch) 100% omdat toen de deeltijdse leerplicht tot 18 jaar werd
geïntroduceerd. Ook de groei van het hoger onderwijs is spectaculair.
Tussen 1955 en 1970 kenden de Vlaamse hogescholen en universiteiten een
exponentiële groei van hun studentenpopulaties. Na 1970 groeide het hoger
onderwijs nog verder, maar minder snel. De extra groei na 1970 kwam
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vooral door een grotere deelname van meisjes aan het voortgezet onderwijs
(Pelleriaux 2000).

Het onderwijssysteem is niet alleen sterk gegroeid. Het heeft tegelijkertijd
een sterke verandering ondergaan. Zo is het socialisatieproces op school
onderhevig aan een transformatie. Deze verandering kan omschreven
worden als de overgang van een enge naar een brede socialisatie. Deze
overgang kenmerkt zich door een ander soort waarden die centraal staan in
het pedagogisch project. In plaats van conformiteit, gehoorzaamheid, plicht,
inzet en respect leert de school waarden aan als zelfbepaling, kritisch
denken, nood aan informatie en zelfontplooiing (Fend 1977). Belangrijk in
dit socialisatieproces is dat jongeren het gevoel hebben dat ze kunnen
vertrouwen op de andere schoolactoren. De beleving van de relaties met
anderen op school, het schoolklimaat, is een cruciaal begrip. Volgens Fend
(1977) is een schoolklimaat dat wordt gekenmerkt door een zekere
emotionele warmte het effectiefste milieu om zelfbepaling te socialiseren.

Een tweede verandering is dat het onderwijssysteem sterk differentieert. Er
bestaan met andere woorden verschillende socialisatietrajecten in onze
maatschappij. De meest grondige vorm van differentiatie is de opdeling van
het secundair onderwijs in het algemeen vormend, kunst, technisch en
beroepsonderwijs. Deze opdeling is pas wettelijk binnen het
onderwijssysteem opgenomen in 1953 (Pelleriaux 2000). Deze differentiatie
van het onderwijssysteem zet zich de laatste decennia verder door en
vertaalt zich onder andere in de opkomst van nieuwe vormen van onderwijs,
zoals het volwassenonderwijs en permanente vorming. Een belangrijk thema
binnen de studie van de kennismaatschappij is de mate waarin de sociale
ongelijkheid de lijnen volgt van de onderwijsvormen. Het onderwijsniveau
wordt namelijk het dominerend mechanisme van de verdeling van
levenskansen in de maatschappij (Rosanvallon 1995). Zo speelt
tegenwoordig het beschikken over het juiste diploma een veel grotere rol in
het verwerven van een job dan vroeger (Pelleriaux 2000). Laagopgeleiden
hebben een grotere kans om in kansarmoede terecht te komen (Cantillon &
Marx 1995) en ze houden er ongezondere levensstijlen op na waardoor ze
een lagere levensverwachting hebben dan hoogopgeleiden (Deboosere &
Page 1997). Het niveau van het diploma bepaalt ook sterk met wie men
huwt (Agneessens 1999).

Het onderwijs is bovendien een responsibaliserend systeem. In hun
socialisatie krijgen jongeren voortdurend de impliciete boodschap dat
diegene die zich wil inzetten en die zich wil ontwikkelen, het ver zal brengen.
Falen valt bij het individu te zoeken. Met andere woorden, in de huidige
maatschappij proberen we de impulsen en behoeften te sturen via een
langdurig proces van socialisatie binnen onder andere het schoolmilieu. De
regulering van de individuele behoeften gebeurt via een zelfreligie waarin
waarden als authenticiteit en zelfrealisatie centraal staan. De consensus
onder de jongeren over deze waarden is trouwens overweldigend (Elchardus
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1999c). Het onderwijs is zo uitgegroeid tot een belangrijke institutie voor
sociale controle via zelfdisciplinering.

Enkele auteurs wijzen er op dat, hoewel in de kennismaatschappij een
sterke klemtoon ligt op een verantwoordelijkheidsethiek, niet alles in dit
soort maatschappij kan worden gereduceerd tot individuele
verantwoordelijkheid (Elchardus 1999b). De sociale achtergrond van
jongeren bepaalt bijvoorbeeld nog steeds sterk in welk socialisatietraject zij
terecht komen (De Groof et al. 2001; Elchardus 1999c; Elchardus et al.
1998; Pelleriaux 2000; Tan 1998). Ook in onze gegevens merken we nog
sterke selectie-effecten tussen beroep van de vader en onderwijsniveau van
de ouders enerzijds en de gevolgde onderwijsvorm van de leerling anderzijds.

TABEL 23: ASSOCIATIE TUSSEN BEROEP VADER EN GEVOLGDE ONDERWIJSVORM ZOON OF DOCHTER

(KOLOMPERCENTAGE)

vader werkloos of
arbeider

vader bediende of
zelfstandige

vader leidinggevende,
ondernemer of vrij beroep

Totaal

ASO/KSO 23,3% 49,0% 63,0% 42,8%
BSO 38,5% 16,4% 12,1% 23,4%
TSO 38,3% 34,6% 24,8% 33,8%
Totaal 4662 5590 2773 13025

CHI²=15045, DF = 4, P= .00000

Terwijl bijvoorbeeld 43% van de ondervraagde jongeren in onze steekproef
ASO of KSO volgt, daalt dit percentage onder jongeren uit arbeidersmilieus
tot 23%. Jongeren waarvan de vader een ondernemer is, een
managersfunctie heeft of een vrij beroep uitoefent, zijn dan weer
oververtegenwoordigd in het ASO en het KSO.  Het omgekeerde zien we met
betrekking tot het BSO. Jongeren uit arbeidersmilieus komen overredig
meer voor in het BSO, terwijl jongeren waarvan de vader een hogere functie
heeft sterk ondervertegenwoordigd zijn in het BSO.

TABEL 24: ASSOCIATIE TUSSEN OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS EN GEVOLGDE ONDERWIJSVORM ZOON OF

DOCHTER

geen van beide ouders
een hogere opleiding

Minstens één van beide
ouders hoger diploma

Totaal

ASO/KSO 26,6% 64,5 43,9%
BSO 33,1% 8,9% 22,0%
TSO 40,3% 26,6% 34,0%
Totaal 6850 5774 12624

CHI²=2020, DF = 2, P= .00000

Het verband tussen het opleidingsniveau van de ouders en de gevolgde
onderwijsvorm van de jongeren is misschien nog sterker. Slechts 9% van de
families waarvan minstens één van de ouders een hoger diploma heeft,
stuurt hun zoon of dochter naar het BSO tegenover één derde van de
families waarvan beide ouders hoogstens een diploma middelbaar onderwijs
hebben. Ouders met een hoger diploma sturen hun kinderen dan weer
opvallend meer naar het ASO, terwijl jongeren waarvan de beide ouders
hoogstens een diploma middelbaar onderwijs hebben, hun kinderen
opvallend minder naar het ASO of het KSO sturen.
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Niet alleen is er een sterk verschil in gevolgde onderwijsvorm naar sociale
achtergrond. De waarden die aangeleerd worden op school sluiten nauwer
aan bij de culturele achtergrond van de midden- en hogere klassen dan bij
het waardepatroon uit de arbeidersklassen (Elchardus & Pelleriaux 2001;
Kohn 1972). Deze vertrouwdheid, opgebouwd in het familiaal milieu, levert
jongeren uit de midden- en hogere klassen een relatief voordeel op in het
onderwijs ten opzichte van jongeren uit arbeidersklassen. Het onderwijs
reproduceert zo deels de sociale verhoudingen (Bourdieu & Passeron 1970).
Dit blijkt trouwens ook uit de schoolachterstand bij de ondervraagde
jongeren. Terwijl 41% van de jongeren ooit al eens een jaar is blijven hangen
in het onderwijs, ligt dit percentage op 47% voor leerlingen afkomstig uit een
arbeidersmilieu. Leerlingen waarvan de vader zelfstandige of bediende is,
doen het iets beter met 39%. Dit percentage ligt nog lager bij leerlingen
waarvan de vader een leidinggevende functie heeft of een vrij beroep
uitoefent, namelijk 35%.

Resultaat is dat in modellen waar zowel sociale achtergrond als
onderwijsvorm wordt ingevoerd, sociale achtergrond weinig verklarende
kracht heeft. Alles wordt namelijk verklaard door onderwijsvorm. Sociale
ongelijkheid wordt steeds meer gemedieerd via onderwijsvorm. Opleiding
heeft nu de maatschappelijke status die afstamming en stand hadden in het
Ancien Régime of die beroep en sociale klasse in de industriële maatschappij
innamen (Elchardus 1999b). De sociale problemen die voortvloeien uit de rol
van het onderwijs bij de verdeling van levenskansen en uit de kennis van
sociale risico’s, heet de de nieuwe sociale kwestie (Rosanvallon 1995). Deze
laatste auteur wijst op nog een ander aspect van deze nieuwe sociale
kwestie. Hij spreekt namelijk over het wegrukken van de sluier van
onwetendheid. Op basis van het onderwijsniveau kan men namelijk vrij
accuraat de kans op ziekte of werkloosheid berekenen. Risico’s zijn bijgevolg
niet langer toevallig verdeeld binnen de bevolking. In de moderniteit werd de
sociale zekerheid namelijk gelegitimeerd vanuit de kennis dat iedereen een
risico loopt op ziek worden, werkloos worden, … Het welbegrepen
eigenbelang, lang kenmerkend voor ons sociaal zekerheidssysteem, is
hierdoor ten dele weggevallen. Dit kan het draagvlak van de sociale
zekerheid aantasten. Waarom zouden hoogopgeleiden bijvoorbeeld niet eisen
voor een geïndividualiseerde, kleinere RSZ-bijdrage omdat ze nu eenmaal
minder sociale risico’s lopen?

We moeten echter opmerken dat in een kennismaatschappij niet alleen het
onderwijs een belangrijk socialisatiemilieu is waarin jongeren de zelfreligie
beleven. In dit opzicht is de term ‘kennismaatschappij’ misleidend. De naam
legt te veel de klemtoon op cognitieve vaardigheden, op kennis. Het diploma
is een belangrijk toegangsticket tot een goede sociale positie. Een diploma
afgeleverd door een erkende onderwijsinstantie garandeert een werkgever
dat een sollicitant beschikt over bepaalde vaardigheden en kennis (of zou dit
toch moeten doen). Deze vaardigheden kunnen echter ook worden
opgebouwd via ervaring. Indien men een werkgever voldoende bewijs kan
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leveren dat men via ervaring een zinvolle bijdrage kan leveren tot de
symbolen die men produceert, dan kunnen bepaalde deuren opengaan.
Opleiding, vorming en diploma vormen dus slechts een deel van het verhaal
Een tweede probleem met het concept ‘kennismaatschappij’ is dat de term
de aandacht focust op het onderwijssysteem als socialiserende instantie,
waarbij men dreigt te vergeten dat socialisatie zich hoofdzakelijk afspeelt
buiten het onderwijs. Via culturele symbolen, verspreid via media en nieuwe
communicatietechnologieën, sturen we de impulsen en het gedrag van
individuen. Daarom opteren we om de huidige maatschappij te omschrijven
als een symbolische maatschappij en niet louter als een
kennismaatschappij. Onderwijs, media en communicatietechnologieën zijn
de institutionele dragers van deze symbolische maatschappij (Elchardus
1999a). Sociale sturing verloopt in dit type maatschappij via symbolen. Dit
impliceert dat iemand die een bijdrage weet te leveren aan de creatie van
socialiserende symbolen, ongeacht het niveau van hun diploma, een goede
sociale positie kan verwerven. Het betekent ook dat telkens als iemand naar
de televisie kijkt, naar de radio luistert, de computer aanzet of de krant
leest, de symbolische maatschappij in het dagelijks leven binnendringt. Een
belangrijke vorm van socialisatie is namelijk de langdurige en voortdurende
blootstelling aan media- en reclameboodschappen. Misschien kunnen we via
media nog het best illustreren hoe sociale controle via socialisatie verloopt.
In onze consumptiekeuzes laten we ons namelijk sterk beïnvloeden door
reclameboodschappen als externe bron, zonder dat dit overkomt als
opgedrongen. Constante herhaling van een boodschap kan resulteren in de
beïnvloeding van het gedrag.

Zo is de bijna toevallige ontdekking van de kracht van de constante
herhaling in het creëren van hits vrij illustratief voor dit proces. In 1948
stuurde de jazzcomponist Art Mooney een opname door naar Albert Collins,
een jazzliefhebber die tegelijkertijd radio DJ was in Salt Lake City. Deze
laatste was vooral gecharmeerd door het vriendelijke briefje dat Art Mooney
bij de opname had gestopt. Hij speelde het liedje (‘I’m Looking over a Four–
Leaf Clover’)  in zijn programma zonder er eerst naar geluisterd te hebben.
Het bleek echter voor de jazzpurist Collins een vrij banaal wijsje te zijn.
Collins had echter alleen het einde van de opname gehoord en geschokeerd
door wat hij hoorde, besloot hij het nog eens te draaien om het hele liedje te
beluisteren. Spontaan begonnen de mensen naar het radiostation te bellen
om te vragen van wie de opname was. Collins was echter verontwaardigd
over de slechte smaak van zijn luisteraars en besloot als wraak het liedje te
herhalen telkens iemand belde om meer informatie. Heel de namiddag werd
hetzelfde liedje gespeeld en uiteindelijk belden zoveel mensen naar het
radiostation dat het telefoonnetwerk van Salt Lake City het begaf. De dag
erop haalde het voorval alle krantenkoppen. 'I'm Looking over a Four-Leaf
Clover’  werd één van de grootste hits van dat jaar (Poschardt 1998).

Deze beïnvloeding door de media is nooit absoluut, maar toch laten we ons
op bepaalde momenten sturen door mediaberichten. Indien we in de winkel
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staan bijvoorbeeld en een keuze moeten maken tussen 20 soorten
wasproducten, zullen we eerder kiezen voor een merk waarvan we ooit al
gehoord hebben. Reclameboodschappen bevatten bepaalde symbolische
inhouden zoals product X wast witter dan wit en ruikt naar rozen. We laten
ons in onze keuzes niet leiden doordat we reclame als waarheid aanzien,
maar door de kracht van de herhaling komen op het moment waarop we een
keuze moeten maken deze boodschappen in ons op. We putten dan uit een
hele reeks van scripts die voorhanden zijn in ons cultureel
gereedschapskistje (Swidler 1986) en maken juist die keuze die de
reclamejongens ons willen doen maken. We worden beïnvloed door een
externe bron, de media, maar we ervaren het als een hoogsteigen keuze.

Media bevatten dus duidelijke boodschappen waarmee jongeren hun leven
vorm kunnen geven. Zo worden mediafiguren steeds vaker door jongeren
opgenoemd als belangrijke voorbeelden in hun leven (Fischer & Münchmeier
1997.) Media bevatten trouwens vrij traditionele boodschappen omtrent
gender, ras en sociale verhoudingen (Lapp 1999). Media kunnen worden
opgevat als symbolische scripts en inhouden waarmee de identiteit kan
worden opgebouwd (Hustinx 1998; Laermans 1994; Warde 1994). Dat ze
ook als een zingevingsysteem fungeren, illustreert de daling van het aantal
oproepen bij hulpdiensten als er zich ergens een ramp afspeelt die
uitgebreid in het nieuws komt. Zo daalde het aantal vragen bij Teleonthaal
bij het uitbreken van de Golfoorlog en bij de recente aanval op het WTC-
gebouw in New York (De Morgen, 15 september 2001). Deze daling kan
perfect verklaard worden vanuit de zingevingstheorie van Durkheim. Door
de mediaberichtgeving kunnen mensen plots overal met hun verhaal
terecht, want alle gesprekken, zelfs die met wildvreemden, draaien om
hetzelfde onderwerp. Mensen ventileren hun emoties en ontvangen begrip
en herkenning van anderen, wat in normale omstandigheden veel minder
het geval is. Belangrijker is echter dat mensen hun eigen problemen
relativeren. ‘Mijn leven is nog niet zo slecht als je het vergelijkt met die arme
mensen uit het WTC...’ Met andere woorden, het mediaverhaal beperkt en
relativeert de individuele behoeften en problemen. Die worden
ondergeschikt aan het grotere collectief zoals het gepast tonen van
medeleven in Europa of de sterke gevoelens van patriottisme bij de
Amerikanen zelf. Niet alleen nieuwsberichtgeving kan dit effect hebben. Ook
amusementsprogramma’s kunnen een tijdelijke emotionele gemeenschap in
het leven roepen. Programma’s als Twin Peaks, De Mol, Big Brother leverden
gespreksstof op en leidden zelfs tot specifieke fanclubs. Dit soort van
tijdelijke, gedelokaliseerde, emotioneel verbonden gemeenschappen is door
Maffesoli (Maffesoli & Smith 1996) omschreven als een stam. Deze
beschrijving van de cultuurruimte als socialisatiemilieu komt uitgebreid aan
bod in hoofdstuk 3.

Tenslotte kan het sociaal netwerk aanzien worden als een belangrijk aspect
van deze symbolische maatschappij. Persoonlijke relaties zoals
vriendschapsnetwerken (Elchardus & Lauwers 2000) of romantische relaties
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(Stevens 2000) gebaseerd op trouw en zelfonthulling, zijn het emotionele
terrein bij uitstek waar waarden als authenticiteit, trouw zijn aan jezelf of
zelfontplooiing kunnen worden gerealiseerd en beleefd. Sociale integratie
binnen een groep kan opgevat worden als een praktijkles ‘omgaan met
beperktheden’. Samen iets ondernemen leert jongeren afspraken met elkaar
te maken, rekening te houden met elkaar, verantwoordelijkheid op te
nemen. Het drukt het autonomiestreven en bevordert het sociaal bewustzijn
(Elchardus & Siongers 2001). In dat opzicht wordt er in de maatschappij
veel – misschien iets te veel zelfs - verwacht van deze vormen van sociale
integratie. Het leert de jongeren het nut van de beperktheden inzien op een
kleine schaal en dat kan hen wapenen met instrumentele voordelen in een
maatschappij waarin steeds meer keuzes dienen gemaakt te worden. Deze
voordelen worden vaak benoemd onder de term sociaal kapitaal (Jacobs et
al. 2001; Portes 1998). Dit sociaal kapitaal kan zowel opgebouwd zijn in
formele structuren (zoals het verenigingsleven) als in informele contexten
zoals in vriendengroepen. De beleving van dit aspect van de leefwereld van
jongeren zal verder worden uitgediept in het volgende hoofdstuk. Voor de
lezer zijn als afsluiting van dit hoofdstuk in tabel 23 schematisch de
belangrijkste verschil- en gelijkpunten tussen beide visies op de huidige
maatschappij weergegeven.

TABEL 25: VERGELIJKING MODEL RISICOMAATSCHAPPIJ VERSUS SYMBOLISCHE MAATSCHAPPIJ

Vergelijkingspunt Risicomaatschappij Symbolische maatschappij
Autonomie ? Absoluut Relatief, er blijft sturing via

symbolen en cultuurwerk
Keuzevrijheid van
het individu ?

Door toename van het
opleidingsniveau ontvoogt het
individu tot een homo optionis

Individuele keuzes worden sterk
gestuurd door socialisatie

Verantwoordelijk-
heid ?

Grotere nadruk op persoonlijke
verantwoordelijkheid en zelfsturing

Grotere nadruk op persoonlijke
verantwoordelijkheid en zelfsturing

Reflexiviteit ? Neemt toe door het verdwijnen van
de autoritatieve status van kennis

Neemt toe door de stijging van het
gemiddelde opleidingsniveau van de
populatie

Risico’s ? Het leven is één en al risico Risico’s zijn groter voor
laaggeschoolden

Collectieve
identiteiten ?

Collectieve vormen van het leven
verdwijnen

Collectieve vormgeving volgt steeds
meer de scheidslijnen van het
opleidingsniveau

Zingeving ? Het leven wordt reflexiever. De
bronnen van reflexiviteit worden
echter minder geproblematiseerd

Zingeving gebeurt via langdurige
socialisatie op school, via de media
en in sociale netwerken

Gedragssturing ? Individuele gedragssturing via socialisatie, waarbij collectieve
identiteiten belangrijk blijven en
misschien zelfs belangrijker worden
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Hoofdstuk 2: Sociale integratie

Over sociale participatie van jongeren bestaan er verschillende visies. De
normatieve visie beklemtoont dat participatie voor jongeren een recht is
en dat bijgevolg een beleid gericht op jongeren (op welk niveau ook)
inspanningen moet leveren om participatie aan het maatschappelijk
leven maximaal mogelijk te maken voor alle jongeren. Vaak wordt daarbij
verwezen naar het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarin
uitdrukkelijk gestipuleerd is dat participatie een kinderrecht is. Doordat
België dit Verdrag ondertekend heeft, is het verplicht inspanningen te
leveren om participatie voor jongeren te voorzien, waaronder ook
participatie op school. Volgens deze visie is deze wetgeving op zich
voldoende om participatie afdwingbaar te maken.

Een tweede visie vertrekt vanuit een meer instrumenteel standpunt.
Participatie wordt niet verantwoord vanuit een normatieve houding,
maar vanuit de positieve effecten die sociale participatie zou hebben. Ten
eerste zou sociale participatie, zowel binnen als buiten de school,
bijdragen tot een hoger persoonlijk welbevinden (Barber & Erickson
2001; Elchardus et al. 1998; Gecas & Seff 1990; Hepburn 1984; Ochaíta
& Espinosa 1997; Osler & Starkey 1998; Samdal et al. 1998) en een
beter schoolbeleven (De Groof et al. 2001; Ochaíta & Espinosa 1997).
Ten tweede zou sociale participatie positieve effecten hebben voor de
toekomst. Democratische settings waar jongeren worden aangemoedigd
om hun eigen mening te verwoorden en waar ze worden aangezet om te
participeren, zouden de beste omgevingen zijn om democratische
burgerschapswaarden over te brengen (De Groof et al. 2001; Elchardus
et al. 1998; Mc Andrew et al. 1997; Smits et al. 1998).

Bovendien vormen informele sociale relaties een soort leerschool voor het
maken van afspraken en het ervaren van beperkingen (Hooghe 1999) en
een kader om de zelfreligie te beleven (Elchardus & Lauwers 2000).
Vriendschappen zijn een soort emotioneel klankbord waartegen men
zichzelf kan zijn, zichzelf kan ontplooien en waarin men spontane
vormen van solidariteit en vertrouwen kan beleven (Elchardus 1999;
Raes 2000). Zelfgekozen en vrijwillige sociale relaties hebben dan een
belangrijk huidig en toekomstig effect doordat ze een belangrijke sociaal
controlerende functie vervullen in een maatschappij zonder externe,
autoritatieve bronnen voor het handelen. Dit is niet bepaald een nieuwe
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gedachte. Reeds in 1831 stelde Alexis De Tocqueville vast dat het zich
verenigen op vrijwillige basis van gelijke en vrije burgers de rol kan
overnemen van de dwingende kaders en verbanden eigen aan het Ancien
Régime (Hooghe 1999).

Het verband tussen sociale integratie en sociale controle vindt men terug
in de criminologie, zoals in de social bond theory van Travis Hirschi
(Hirschi 1969). Deze theorie stelt dat mensen zich in de huidige
maatschappij meer aan maatschappelijke normen houden naarmate ze
meer verbonden zijn met belangrijke mensen uit hun directe omgeving.
Empirisch onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat een goede relatie met de
ouders, gekenmerkt door steun en erkenning van het ouderlijk gezag,
leiden tot lagere niveaus van antisociaal gedrag bij jongeren (Barber &
Erickson 2001). Verder argumenteert Hirschi dat jongeren die bereid zijn
meer tijd te investeren in conventionele sociale acties, zoals
extracurriculaire activiteiten, hun reputatie niet zullen willen schenden
door regels te overtreden. Bovendien kan de tijd gespendeerd in
dergelijke sociale activiteiten niet aangewend worden om regels te
overtreden. Hirschi impliceert dus dat integratie binnen sociale
verbanden jongeren kan wapenen met instrumentele voordelen. Hirschi
veronderstelt daarbij echter dat er een maatschappelijke consensus
bestaat over wat een goed leven is. Zoals in het vorige hoofdstuk
uitgelegd is, gaat deze visie niet langer op voor de huidige maatschappij.

Een benadering die sterk de instrumentele voordelen van sociale
participatie onderlijnt, is de sociaal kapitaal-benadering. Het begrip
sociaal kapitaal is populair geworden na de publicatie van het werk
Making Democracy Work van Putnam (1993). Alhoewel het als begrip
tegenwoordig in heel wat onderzoek te pas en te onpas opduikt, is er
geen eenduidige defniëring van het concept. Putnam definieert sociaal
kapitaal op een hoog aggregatieniveau (Jacobs et al. 2001; Portes 1998).
Dat wil zeggen dat hij het steeds heeft over het sociaal kapitaal van een
staat of een regio, niet over het sociaal kapitaal van het individu. Het
sociaal kapitaal van een regio of een staat is een conglomeraat van
wederkerigheid, algemeen vertrouwen en een netwerk van sociaal
engagement. Het bestaan van sociale netwerken bevordert
wederkerigheid en vertrouwen. Als indicator van dit sociaal kapitaal
hanteert hij de mate dat er verenigingen en politieke organisaties zijn in
een regio, de vormen van sociale interactie, de mate dat er kranten
gelezen worden, de deelname aan verkiezingen of referenda. Sociaal
kapitaal zelf verwijst daarentegen niet zozeer naar deze verenigingen en
gedragingen, maar naar de veralgemeende verwachting van de leden van



56

een gemeenschap dat anderen hun gedrag wederkerig zullen
beantwoorden en niet alleen zullen handelen in termen van het
eigenbelang (Stolle 1999). Het verwijst dus sterk naar de mate waarin
leden van een gemeenschap bereid zijn om samen te werken, niet
zodanig of het individu al dan niet lid is van een sociaal netwerk. De
redenering hierbij is dat in een gemeenschap met een hoge
participatiegraad het algemeen vertrouwen en de wil tot samenwerking
hoger zal zijn, ook bij die leden die niet participeren. Deze visie op
sociaal kapitaal kunnen we in het onderhavig onderzoek vertalen in het
sociaal kapitaal van een school. Het sociaal kapitaal van een school zou
zo kunnen geoperationaliseerd worden als de mate waarin leerlingen van
een school deelnemen aan het extracurriculum of aan het
verenigingsleven buiten de school.

Naast sociaal kapitaal als kenmerk van een zeker aggregatieniveau,
bestaat er een alternatieve visie die sociaal kapitaal definieert als een
hulpbron voor het individu (Jacobs et al. 2001; Portes 1998; Stolle
1999). Ook hier kijkt men dus naar de participatie van het individu aan
sociale netwerken, alleen worden de eventuele instrumentele voordelen
op het individueel in plaats van het gemeenschappelijk niveau
onderzocht. Zo kunnen informele sociale contacten ingeschakeld worden
om de arbeidsmobiliteit te beïnvloeden (De Graaf & Flap 1988) waardoor
sociaal kapitaal kan omgezet worden in economisch kapitaal (Decoster
2000). Mensen uit de omgeving kunnen worden aangesproken in geval
van een probleem. Vrijwilligerswerk verrichten kan bijdragen tot het
realiseren van het zelf en van de eigen ontplooiing (Hustinx 1998).
Sociale netwerken kunnen bijgevolg emotionele, materiële en
informatieve hulpbronnen vormen voor het individu (Komter et al. 2000).

Deze benadering verschilt niet alleen van een Putnamiaanse invulling
van sociaal kapitaal door het niveau waarop sociaal kapitaal wordt
gesitueerd. Het stelt ook dat sociaal kapitaal zowel voor- als nadelen
kent. Recent onderzoek onderscheidt verschillende positieve gevolgen
van sociaal kapitaal. Het is een bron voor sociale controle, het is een
bron voor familiesteun en het is een bron voor voordelen via netwerken
buiten de familie (Barber & Erickson 2001; Portes 1998). Onderzoek
naar middenveldparticipatie onderscheidt belangrijke effecten van
deelname aan het verenigingsleven op diverse dimensies van sociale
integratie (Elchardus et al. 2000b). Participatie heeft sterke effecten op
de maatschappelijke betrokkenheid van volwassenen.
Verenigingsparticipanten  zijn bijvoorbeeld sterker betrokken bij hun
buurt dan niet-participanten. In het dagelijks leven praten ze al vlugger
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over politieke problemen. Een lid van een middenveldorganisatie voelt
zich bijvoorbeeld veel meer betrokken bij de buurt dan iemand met een
hoger diploma.  Het lidmaatschap heeft verder positieve effecten op
bepaalde burgerschapswaarden. Wie participeert aan het middenveld
heeft meer vertrouwen in de mensheid, is verdraagzamer, minder politiek
cynisch en verleent meer steun aan het vertegenwoordigingsprincipe
(Elchardus et al. 2000b). Deze effecten zijn echter minder sterk dan het
effect van middenveldparticipatie op maatschappelijke betrokkenheid.
Participatie betrekt mensen sterk bij de samenleving. In dat opzicht is
het eigenlijk beter om participatie aan het verenigingsleven op
individueel niveau te aanzien als een indicatie van sociale integratie
(Elchardus et al. 2000b).

Een andere vraag die nieuw leven is ingeblazen door het debat over
sociaal kapitaal, is de mate waarin er een afname van deelname aan het
verenigingsleven is. De tweede publicatie van Putnam Bowling Alone
(1995) heeft deze discussie aangezwengeld. Hierin beweert Putnam dat
de laatste decennia het sociaal kapitaal van de Verenigde Staten
systematisch gedaald is (Putnam 1995). Deze visie is door heel wat
auteurs gecontesteerd. Empirisch onderzoek zou maar weinig
aanwijzingen vinden voor een afsterven van het sociaal kapitaal (Costa &
Kahn 2001). Ook in Vlaanderen worden er maar geringe sporen
teruggevonden van een afname van de participatiebereidheid (Hooghe et
al. 2001). Er lijkt zich wel een verschuiving in de participatie af te
spelen. Politieke partijen en grote verzuilde organisaties kennen een
duidelijke achteruitgang. Andere organisaties, niet in het minst de
sportorganisaties, kennen een opmerkelijke groei van het aantal leden
(Elchardus et al. 2000c; Elchardus et al. 2000d).

Wat verondersteld wordt van volwasssenen, wordt dubbel aangenomen
als het jongeren betreft. Een grote groep volwassenen maakt zich
bijgevolg druk over het sociaal engagement van de jeugd. Jongeren
zouden zich niet langer onbaatzuchtig willen inzetten voor hun
medemensen en alleen sociale verbanden willen aangaan als ze er iets
kunnen uithalen. Deze jeremiades worden versterkt door berichten uit
het werkveld zelf. Bepaalde verenigingen hebben inderdaad
moeilijkheden om jongeren te blijven aanspreken. Het betreft hier vooral
het traditioneel sociocultureel werk (zoals KWB, KAV, Culturele Centrale,
...) (Bral 1997), dat ook bij de volwassenen een achteruitgang kent
(Elchardus et al. 2000c; Elchardus et al. 2000d). Met een
beschuldigende vinger wordt er dan gewezen naar de trend van
individualisering van de maatschappij (Hustinx 1998) en de competititie
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met de commerciële vrijetijdsmarkt (Kleijer et al. 1992). Meestal hanteert
men dan een verkeerde interpretatie van het begrip individualisering.
Het staat dan voor een individualistischer maatschappij, vereenzaming.
Individualisme en individualisering worden zo synoniemen (Hustinx
1998). De huidige maatschappij, en vooral de jongeren, zou worden
gekenmerkt door een soort sociale bindingsangst (De Haan & van den
Broek 2000). Dit is echter niet de oorspronkelijke betekenis.
Individualisering wijst op het feit dat individuen zelf hun leven moeten
inrichten. Zij kunnen er echter ook voor opteren sociale verbanden aan
te gaan. Sociale participatie en een geïndividualiseerd leven zijn dan ook
geen elkaar uitsluitende begrippen (Hustinx 1998). Niettemin leeft dit
idee sterk in Vlaanderen. De dominantie van de visie dat er een
achteruitgang van het sociaal engagement is, valt waarschijnlijk te
verklaren door de prominente plaats van het socio-cultureel werk in het
geheel van het Vlaams verenigingsleven. Bovendien is er weinig
cijfermateriaal voorhanden om deze bewering al dan niet
wetenschappelijk te weerleggen. Het weinige cijfermateriaal is trouwens
niet altijd vergelijkbaar door verschillen in vraagstelling. Tabel 1 geeft
een overzicht van het lidmaatschap dat is vastgesteld in Vlaams
jeugdonderzoek sinds de jaren 50.

TABEL 1: PARTICIPATIE AAN HET VERENIGINGSLEVEN VOLGENS VLAAMS JEUGDONDERZOEK

 Jaar van onderzoek % jongeren actief lid in minstens één vereniging
1958-1959a 53%

1970b 51%
1974c 70%
1975d 59,8%
1995e 70,5%

1996-1997f 72,6%
1999-2000 73,0%

a Cammaer, 1962 – een representatieve steekproef van Vlaamse 16- tot 17-jarigen, geciteerd in Faché, 1976

b Geeraert, 1970 – 16 tot 17-jarigen uit kleine en middelgrote Vlaamse steden, geciteerd in Faché, 1976

c Faché, 1976 -  14 tot 22-jarigen in grote en middelgrote Vlaamse steden

d Marivoet, 1975 – 16 tot 19-jarigen in de provincie Antwerpen, geciteerd in Faché, 1976

e Loosveldt, G. & J. Pickery, 1996  - representatieve steekproef van 20- en 21-jarigen

f Elchardus, M., Kavadias, D. & J. Siongers, 1998 – representatieve steekproef van laatstejaarsscholieren

Deze cijfers zijn echter moeilijk vergelijkbaar omdat de onderzoeksgroep
onderling verschilt, maar ook omdat de definitie van vereniging is
veranderd. Terwijl in de jaren 50 de verenigingen vooral
jeugdbewegingen waren, worden vanaf de jaren 1970 veel meer soorten
verenigingen bevraagd, zoals sociale verenigingen,
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ontspanningsverenigingen, jeugdhuizen, .... De schommelingen in
lidmaatschap kunnen dus te wijten zijn aan een betere meting van de
participatie (Elchardus et al. 2001). De onderlinge verschillen in
definiëring kunnen bijgevolg de oorzaak zijn van de schommelingen in
het lidmaatschap dat we in tabel 1 aantreffen.

Uit een vergelijking van cross-sectionele onderzoeken bij jongeren komt
niet echt een systematische achteruitgang van de participatie aan het
verenigingsleven naar voor. Zoals gezegd kan dit te wijten zijn aan een
betere meting van participatie. Er kan echter nog een ander aspect
meespelen. Waar vroeger in veel Vlaamse dorpen slechts een
meisjeschiro, een jongenschiro en een lokale voetbalclub was, bestaat er
nu in diezelfde dorpen een ruim aanbod aan verenigingen. De meisjes-
en jongenschiro mogen dan wel samengesmolten zijn, naast de chiro heb
je er ook de scouts, een lokaal jeugdhuis, drie tennisverenigingen, een
paardrijdersclub, een plaatselijke afdeling van de wereldwinkel en een
11.11.11-comité. Een groot aantal soorten verenigingen (denk maar aan
nieuwe sociale bewegingen zoals milieubewegingen,
dierenrechtenverenigingen, maar ook meer vanzelfsprekende
organisaties zoals jeugdhuizen) zijn pas ontstaan op het einde van de
jaren 1960 (Faché 1976). Tegelijkertijd is het aantal kinderen en
jongeren door demografische evoluties afgenomen. Een kleiner aantal
jongeren dat verdeeld dient te worden over een groter aantal
verenigingen, leidt in absolute cijfers tot kleinere ledenaantallen, maar
tot een toename van de participatiegraad.

Onderzoek toont verder aan dat bepaalde soorten verenigingen zelfs een
aanzienlijke groei kennen. Een vergelijking van de ledencijfers van de
grootste jeugdverenigingen (zoals Scouts, Chiro en FOS) en de
koepelorganisatie van de jeugdhuizen (Vlaamse Federatie van
Jeugdhuizen) toont aan dat de jeugdverenigingen en jeugdhuizen na een
dieptepunt in de jaren 80 een aanzienlijke groei in de jaren 90 kenden
(Bral 1997; Elchardus et al. 2000c; Elchardus et al. 2000d). Ook de
aanhang van sportverenigingen kent geen afname en het publiek van
deze verenigingen is bij uitstek een jong publiek (Bral 1997; Elchardus et
al. 2000c; Elchardus et al. 2000d). Zelfs het vrijwilligerswerk, een hoek
waaruit ook vaak wordt gesignaleerd dat er een afname is van de inzet
van jongeren, kent volgens onderzoek geen afname van het jeugdig
engagement. Jongeren (tussen 18 en 25 jaar oud) participeren meer dan
ouderen aan het vrijwilligerswerk en spenderen er gemiddeld meer tijd
aan (Bral 1997). Deze trend is ook vastgesteld in Nederland (De Haan &
van den Broek 2000). In de loop van de periode 1983 tot 1999 is de
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participatie aan het verenigingsleven van jongeren niet afgenomen en
bepaalde verenigingen kennen ook in Nederland een aanzienlijke
aangroei van het aantal leden.

Het negatieve beeld van het sociaal engagement van jongeren blijft
echter opduiken, hoewel het steeds een andere vorm aanneemt. Er zijn
hierbij twee nieuwe stellingen. Er zou namelijk een verkleutering van de
leden van jeugdverenigingen optreden en het engagement van jongeren
zou meer en meer van kortere duur zijn. De verkleutering van het
jeugdwerk wijst op de trend dat de leden van een jeugdvereniging jonger
worden doordat jeugdverenigingen niet langer in staat zijn om oudere
jongeren te boeien. Dit zou het gevolg zijn van het feit dat adolescenten
steeds meer afhaken van het traditioneel jeugdwerk, terwijl kinderen
steeds meer deelnemen of moeten deelnemen omdat het jeugdwerk als
een goedkope vorm van kinderopvang wordt aanzien. Deze bewering is
nog moeilijker te toetsen met het bestaande onderzoeksmateriaal dan de
vermeende afname van de sociale participatie van jongeren. Als we de
deelnamecijfers van jongeren aan het jeugdwerk bekijken, stellen we
inderdaad een daling van het lidmaatschap vast bij de overgang naar het
secundair onderwijs (Jacobs & Stoffelen 1998; Kaesemans 2001). Er zijn
echter geen gegevens die de veronderstelling ondersteunen dat jongeren
op steeds jongere leeftijd afhaken. Uit de vergelijking van de ledencijfers
van de grotere jeugdverenigingen blijkt trouwens dat jeugdverenigingen
wel degelijk in staat zijn om een grote groep adolescenten aan te spreken
(Bral 1997). De daling in het ledenaantal in het jeugdwerk stopt namelijk
vanaf 16 jaar omdat ten eerste een nieuwe jeugdwerkvorm haar intrede
doet, namelijk het jeugdhuis, en ten tweede omdat een deel van de leden
van de jeugdverenigingen doorstromen naar de leiding van de
jeugdvereniging. Hierin verschilt trouwens het jeugdwerk van de
sportverenigingen. Ook bij deze verenigingen vinden we een terugval van
het aantal leden vanaf twaalf jaar, maar deze daling zet zich lineair door
na 16 jaar (De Knop 1997). Ook al bereikt het jeugdwerk veel minder
jongeren dan de sportverenigingen, ze zijn meer in staat om jongeren
vast te houden dan de sportsector.

Daarmee komen we op het tweede nieuwe verwijt aan het adres van de
‘jongeren van tegenwoordig’, namelijk het idee van de zapcultuur van de
tiener (Kaesemans 2001). Jongeren zouden zich veel minder lang
engageren. Ze zijn misschien wel warm te maken om te participeren aan
het verenigingsleven, maar dit engagement zou van korte duur zijn. Over
dit aspect van participatie bestaat er geen enkel cijfermateriaal, dus
kunen we het niet natrekken. Toch moeten er enkele kanttekeningen
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gezet worden bij deze vermeende stelling. Ten eerste hebben
jeugdverenigingen altijd een zeker verloop gekend. Als er al gezapt wordt,
dan is het zeker geen nieuw fenomeen. We kunnen echter niet met
cijfermateriaal nagaan of dit fenomeen toegenomen is. Kwalitatief
onderzoek wijst er echter op dat de kortstondigheid en vrijblijvendheid
van het engagement vooral een manier van spreken is, niet een bewuste
keuze. Jongeren zijn eerder gedwongen tot een kortstondig engagement
omdat het hen gewoon aan tijd ontbreekt, niet omdat ze hun inzet
minder serieus nemen (Hustinx 1998). Nederlands tijdsbudgetonderzoek
toont inderdaad aan dat de vrije tijd van jongeren in de periode 1975-
1995 gemiddeld met drie uur per week is gedaald, onder andere doordat
ze gemiddeld langer studeren (De Haan & van den Broek 2000).

Dit alles illustreert dat sociale participatie van jongeren in onze
maatschappij een heet hangijzer is. Het belang van deze discussie en de
angst voor de afname van de sociale integratie van jongeren zijn
waarschijnlijk deels ingeluisterd door de rol die sociale relatievorming
speelt in de sociale controle.

Voor de beschrijving van de sociale integratie van jongeren zullen we ons
echter niet beperken tot participatie aan verenigingen of georganiseerde
verbanden. De sociaal kapitaaltraditie heeft vooral oog voor de
participatie in formele netwerken, zoals verenigingen. De belangrijkste
vorm van sociale netwerken zijn echter niet formeel georganiseerd.
Sociale participatie en engagement komen namelijk veel meer voor in
informele situaties, zoals vriendschapsnetwerken.  De beschrijving van
de sociale participatie zal dus in eerste instantie de formele netwerken
van jongeren beschrijven, in tweede instantie zal het de informele
netwerken proberen te vatten. Sociale integratie wordt daarbij vooral
benaderd vanuit het individueel niveau. Dit maakt het mogelijk om een
onderscheid te maken tussen enerzijds structurele aspecten van het
sociaal netwerk (zoals het al dan niet participeren aan verenigingen, de
kenmerken van de vriendengroep) en de meer culturele aspecten van
deze netwerken, zoals opvattingen omtrent wederkerigheid, vertrouwen
en vriendschapsopvattingen (Hooghe 1999; Pahl 2000; Stolle 1999). De
uiteindelijke bedoeling is om de gegevens te reduceren tot een
hanteerbaar aantal indicatoren van de integratie van jongeren in formele
en informele netwerken. Deze indicatoren zullen in latere hoofdstukken
gebruikt worden om de rol van sociale integratie in het leven van
jongeren te onderzoeken.
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2.1 Participatie aan formele netwerken

2.1.1 De participatie van jongeren aan het middenveld

Om de participatie aan het middenveld te onderzoeken, peilden we naar
het lidmaatschap van de leerlingen van veertien soorten verenigingen.
Daarbij is ook de aard van het engagement bevraagd. De jongeren
konden aanstippen of ze passief, actief of organiserend lid zijn. Passief
lidmaatschap betekent dat de jongeren lidgeld aan de organisatie betalen
en/of de publicaties van de organisatie lezen, maar niet deelnemen aan
de activiteiten van de vereniging. Actief lidmaatschap bestaat uit
deelname aan minstens één activiteit van de organisatie in het laatste
jaar. Organiserend lid definiëren we als deelnemen aan de organisatie
van activiteiten van de vereniging, in de leiding staan of in het bestuur
zetelen.

TABEL 2: PARTICIPATIE AAN HET MIDDENVELD (PERCENTAGE LEERLINGEN NAAR SOORT

LIDMAATSCHAP)

Soort vereniging Geen lid Passief lid Actief lid Organiserend lid N
Sportvereniging 48,5% 4,4% 43,3% 3,8% 13243
Jongerenorganisatie 70,4% 4,1% 16,1% 7,3% 13231
Jeugdhuis 77,3% 7,6% 12,1% 3,0% 13248
Jongerenafdeling vakbond
of mutualiteit

79,6% 12,4% 7,4% 0,6% 13210

Culturele vereniging 82,4% 2,6% 13,5% 1,5% 13248
Milieuvereniging 85,2% 11,8% 2,4% 0,6% 13263
derdewereldorganisatie 91,3% 5,9% 2,5% 0,3% 13220
Vrijwilligerswerk 91,4% 3,7% 4,1% 0,8% 12633
Mensenrechtenorganisatie 91,7% 6,4% 1,6% 0,3% 13273
Hobbyvereniging 92,4% 1,9% 4,9% 0,8% 13228
Wijkvereniging 93,9% 2,4% 2,8% 0,9% 13249
Vredesorganisatie 96,0% 2,6% 1,2% 0,2% 13215
Antiracistische organisatie 96,4% 2,3% 1,0% 0,3% 13273
Jongerenafdeling van
politieke partij

97,3% 1,6% 0,8% 0,2% 13274

Sportverenigingen zijn de populairste verenigingen onder jongeren. Meer
dan de helft van de ondervraagde jongeren is lid van dit soort vereniging.
Daarna volgen de jongerenorganisaties, waartoe jeugdbewegingen (zoals
scouts en chiro) en jongerenverenigingen (zoals KAJ) gerekend kunnen
worden. Een kleine dertig procent van de ondervraagde jongeren is lid
van een jeugdorganisatie. Zij worden op de voet gevolgd door de
jeugdhuizen, die 22,7% van de ondervraagde jongeren bereiken. Ook
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andere onderzoeken in binnen- en buitenland komen tot de bevinding
dat onder jongeren sport- en jeugdverenigingen het populairst zijn (Bral
1997; Bynner & Ashford 1992; De Haan & van den Broek 2000;
Elchardus 1999; Elchardus et al. 2000c; Elchardus et al. 2000d; Faché
1976; Goedseels et al. 2000; Jacobs & Stoffelen 1998; Kaesemans 2001;
Loosveldt & Pickery 1996; Sack 1988). De participatie aan het jeugdwerk
ligt in Vlaanderen opmerkelijk hoger dan in bijvoorbeeld Nederland. Uit
Nederlands onderzoek blijkt dat in 1999 het lidmaatschap aan
sportverenigingen bij de 12- tot 24-jarigen op 52% ligt, dus ongeveer op
hetzelfde niveau als in dit onderzoek. In Nederland ligt echter het
lidmaatschap van jeugdverenigingen en clubhuizen samen op 11% (De
Haan & van den Broek 2000), lager dus dan in Vlaanderen. Dit zou
natuurlijk het gevolg kunnen zijn van het verschil in
onderzoekspopulatie, maar het jeugdwerk in beide landen valt sowieso
niet altijd te vergelijken. Het Vlaamse jeugdwerk is in het verleden veel
beter in staat geweest om zich aan te passen aan jeugdculturele
tendenzen dan het Nederlands jeugdwerk (Kleijer et al. 1992), waardoor
het voor een groter deel van de Vlaamse jongeren aantrekkelijk blijft om
te participeren in deze verenigingsverbanden.

Een soort vereniging die ietwat verrassend hoog scoort, is de
jongerenafdeling van de vakbond of de mutualiteit. De populariteit van
dit soort verenigingen kan waarschijnlijk onder meer worden
toegeschreven aan de internationale groepsreizen georganiseerd door de
jongerenverenigingen van de ziekenfondsen. Vijfde populairste soort
vereniging zijn de culturele verenigingen, die ongeveer één op vijf
jongeren bereiken. Milieuverenigingen, vrijwilligerswerk, derdewereld-
organisaties, mensenrechtenorganisaties en hobbyverenigingen spreken
10 à 15% van de jongeren aan. Het bereik van vredesorganisaties,
antiracistische organisaties en wijkverenigingen is nog kleiner. De
nieuwe sociale bewegingen bereiken dus slechts een betrekkelijk kleine
populatie van de jongeren. Het minst populair zijn de politieke partijen
die nog geen 3% van de jongeren kunnen overhalen om lid te worden van
hun jongerenafdeling.
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TABEL 3: AARD VAN DE PARTICIPATIE AAN HET MIDDENVELD (PERCENTAGE LEDEN NAAR SOORT

VERENIGING)

Soort vereniging Passief lid actief lid Organiserend lid N
Sportvereniging 8,5% 84,1% 7,3% 6816
Jongerenorganisatie 14,0% 61,3% 24,7% 3916
Culturele vereniging 14,5% 76,7% 8,8% 2332
Hobbyvereniging 24,7% 64,8% 10,5% 1005
Jeugdhuis 33,4% 53,3% 13,4% 3008
Wijkvereniging 39,1% 45,6% 15,3% 812
Vrijwilligerswerk 42,7% 47,4% 9,9% 1086
Jongerenafdeling vakbond
of mutualiteit

60,7% 36,3% 3,1% 2693

Jongerenafdeling van
politieke partij

61,0% 31,0% 8,0% 357

Antiracistische organisatie 63,1% 28,2% 8,7% 479
Vredesorganisatie 65,4% 29,1% 5,5% 523
derdewereldorganisatie 67,8% 28,5% 3,6% 1147
Mensenrechtenorganisatie 76,9% 19,4% 3,8% 1105
Milieuvereniging 79,9% 16,3% 3,8% 1963

Sportverenigingen spreken niet alleen het grootst aantal jongeren aan,
de betrokkenheid binnen dit soort organisaties is bovendien uiterst
actief. Hetzelfde geldt, maar dan in iets geringere mate, voor de
jongerenorganisaties. 86% van de jongeren die lid zijn van dergelijke
organisaties zijn ofwel actief ofwel organiserend lid. Jongerenorganisaties
zijn het soort verenigingen die er trouwens het meest in slagen hun
leden door te sluizen naar hun kaders, meer nog dan sportverenigingen.
De verklaring hiervoor kan in hun historische ontwikkeling gezocht
worden. Jongerenverenigingen hebben reeds vroeg in hun
ontstaansontwikkeling aandacht besteed aan de positie van jongeren
binnen de organisatie. Al vlug beseften deze bewegingen dat hun succes
deels te danken was aan het feit dat ze niet alleen een aanbod
uitwerkten voor jongeren, maar hen ook actief betrokken bij het
opstellen en uitvoeren van dit aanbod (Ter Bogt & Hibbel 2000). Alles
voor en door jongeren dus. Jongerenverenigingen verschillen ook sterk
van jeugdhuizen wat de aard van het lidmaatschap betreft. Jeugdhuizen
kennen een groter passief lidmaatschap en slagen er ook niet in om in
even sterke mate jongeren in de organisatie van hun activiteiten te
betrekken. De oorzaak hiervan moeten we zoeken bij onze
onderzoeksgroep. Jeugdhuizen richten zich op jongeren vanaf 16 jaar en
ouder, terwijl jongerenorganisaties een jonger doelpubliek hebben. Op
16-jarige leeftijd kan je opgenomen worden in het kader van
jongerenorganisaties, terwijl dit minder vanzelfsprekend is binnen de
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jeugdhuissector. De besturen van jeugdhuizen bestaan voornamelijk uit
iets oudere jongeren, die hier niet bevraagd zijn. Tot de activerende
soorten verenigingen kunnen we verder ook de wijkcomité’s, het
vrijwilligerswerk, de culturele verenigingen en de hobbyverenigingen
rekenen. Opvallend trouwens is dat meer dan 10% van de jongeren die
zich inzetten voor deze verenigingen doorstoten naar de kaders, niet in
het minst in de wijkcomité’s.

Het lidmaatschap van jongerenafdelingen van vakbonden, mutualiteiten,
politieke organisaties, vredesorganisaties, derdewereldorganisaties,
mensenrechtenorganisaties en antiracistische organisaties is vooral
passief van aard. Voor meer dan 60% van de leden van dergelijke
organisaties is hun lidmaatschap een kwestie van op tijd het lidgeld te
storten en af en toe eens het ledenblad te lezen. Daarbij slagen
antiracistische organisaties en politieke jongerenverenigingen er nog het
best in om jongeren door te laten groeien naar de kaders. Als
relativerende noot moeten we hier wel wijzen op het klein aantal leden
van deze twee laatste soorten organisaties. Opvallend is toch de vooral
passieve aard van het lidmaatschap van milieuverenigingen en
mensenrechtenorganisaties. Meer dan drie op vier leden zijn passieve
leden. Dit zijn juist twee soorten verenigingen die veel aandacht krijgen
in de media, het onderwijs en de wetenschappelijke literatuur. Zo stelde
Ulrich Beck (1994) op basis van de populariteit van deze organisaties dat
er een nieuwe soort van politiek is ontstaan. Hij noemde dit subpolitiek.
De traditionele politiek in een hiërarchisch en formeel partijorgaan wordt
diffuus en versplintert in allerlei organisaties en drukkingsgroepen. ‘De
politiek van boven’ wordt steeds meer vervangen door een ‘politiek van
beneden’. Mensen worden mondiger en organiseren zich in allerlei
drukkingsgroepen en burgerbewegingen. Mensen buiten de traditionele
beslissingsorganen kunnen een belangrijke rol spelen in het
beslissingsproces. Mensenrechtenorganisaties en milieuorganisaties
zouden net op dit vlak actief zijn en dit steeds meer op een globaal
niveau (Beck et al. 1994). Beck gebruikt subpolitisering als een reactie
op het populaire cliché dat individualisering leidt tot een afname van het
sociaal engagement. In het licht van onze gegevens lijkt dit evenwel een
wankel argument. Deze soort organisaties bereiken wel een groter aantal
jongeren dan de traditionele politieke verenigingen, maar hun aanhang
is niet echt massaal onder de jongeren, zeker als men ze vergelijkt met
de sport- en jongerenverenigingen. Het subpolitiek lidmaatschap is zelfs
merkelijk kleiner dan dat van vakbonden en mutualiteiten. En als
dergelijke organisaties dan al jongeren bereiken, is het vooral op een vrij
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passieve manier. Er bestaan grote mensenrechtenorganisaties en
milieuverenigingen die er via een uitgekiende marketingcampagne in
slagen visueel sterk op te vallen en veel jongeren aan te spreken via
onder andere T-shirtverkoop. Het aantal jongeren dat overgaat tot directe
vormen van actievoering en bijvoorbeeld voor een langere periode in een
boom kruipt om te voorkomen dat die wordt gerooid, is echter veel
kleiner. Beck loopt hier in een aloude val, namelijk het uitvergroten van
een visueel opvallend maar marginaal verschijnsel onder de jongeren tot
een algemene jongerentrend. De nieuwe sociale bewegingen verschijnen
vooral als kaderbewegingen, minder gericht op participatie, zeker als het
jongeren betreft.

In één opzicht heeft Beck echter wel gelijk. Individualisering leidt niet
noodzakelijk tot een afname van het sociaal engagement. Dit blijkt zowel
uit kwantitatief (Bral 1997; De Haan & van den Broek 2000; Hooghe et
al. 2001) als uit kwalitatief onderzoek (Hustinx 1998). Integendeel zelfs,
sociaal engagement is één van de manieren waarop de toenemende
onzekerheid, die gepaard gaat met het verdwijnen van culturele kaders,
kan worden bestreden (Elchardus & Siongers 2001; Hustinx 1998). Er is
daarentegen wel sprake van een verschuiving van de participatie binnen
de verschillende soorten verenigingen. Vooral verenigingen die de nadruk
leggen op het lichaam en beweging (zoals sportverenigingen) kennen een
steeds grotere populariteit, terwijl traditionele socio-culturele
verenigingen aan aanhang inboeten (De Haan & van den Broek 2000;
Elchardus et al. 2001).

TABEL 4: EVOLUTIE VAN DE PARTICIPATIE AAN HET MIDDENVELD (PERCENTAGE JONGEREN NAAR

SOORT LIDMAATSCHAP)

Soort vereniging Lidmaatschap
1994

Lidmaatschap
1996-1997

Lidmaatschap
1999-2000

Sportvereniging 42,1% 51,4% 48,8%
Jongerenorganisatie 13,5% 29,5% 28,6%
Jeugdhuis 14,4% 17,8% 25,8%
Culturele vereniging 11,4% 17,8% 16,8%
Milieuvereniging 7,6% 10,0% 14,0%
Derdewereldorganisatie 7,4% 5,8% 8,1%
Mensenrechtenorganisatie 7,0% 8,9% 8,2%
Hobbyvereniging 10,4% 8,4% 6,7%
Antiracistische organisatie 6,1% 4,1% 3,2%
Jongerenafdeling van
politieke partij

4,2% 3,3% 2,9%

Een vergelijking van enkele jeugdonderzoeken die het lidmaatschap van
verschillende soorten verenigingen onderzochten in de jaren 90 kan
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misschien meer duidelijkheid bieden. Hiervoor werden gegevens uit een
onderzoek van Hans Waege (1994), uit het onderzoek dat drie jaar
geleden door de TOR-groep (Elchardus et al. 1998) afgenomen is en uit
het huidig onderzoek met elkaar vergeleken. Het probleem hierbij is dat
ieder onderzoek wel een andere populatie heeft of een andere
vraagstelling. Zo heeft Hans Waege een iets oudere groep jongeren
bevraagd, namelijk 20- tot 21-jarigen. Hij peilde naar passief, actief en
kernlidmaatschap van verenigingen bij jongeren (Waege 1994). Het
waardeonderzoek (Elchardus et al. 1998) beperkte zich tot de
laatstejaars secundair onderwijs en maakte alleen een onderscheid
tussen passief en actief lidmaatschap. Om onderlinge vergelijkingen
mogelijk te kunnen maken zijn de gegevens uit het huidig onderzoek in
tabel 4 beperkt tot de laatstejaars.

Hoewel de cijfers niet atijd even eenduidig zijn, onder andere door
eventuele steekproeffluctuaties en door een verschillende vraagstelling,
kunnen we uit tabel 4 afleiden dat er zich sinds het midden van de jaren
90 een lichte stijging heeft voorgedaan met betrekking tot het
lidmaatschap van sportverenigingen en culturele verenigingen.
Jeugdorganisaties en jeugdhuizen kennen daarentegen een aanzienlijke
stijging. Ook milieuverenigingen blijken aan aanhang te winnen, hoewel
we hier zeer voorzichtig moeten zijn met de interpretatie omwille van de
verschillende vraagstelling1. Het lidmaatschap van verenigingen zoals
mensenrechtenorganisaties en derdewereldorganisaties is min of meer
stabiel gebleven in de late jaren 90. Hobbyverenigingen, antiracistische
verenigingen en politieke organisaties kennen daarentegen een
achteruitgang van het lidmaatschap onder jongeren. De daling van het
lidmaatschap van politieke verenigingen kan echter ook het gevolg zijn
van de verschillen in onderzochte populaties.

Hoewel we deze cijfers met de nodige omzichtigheid moeten benaderen,
kunnen we toch enkele tendenzen waarnemen, waarbij enerzijds
verenigingen toegespitst op lichaam en beweging (zoals
sportverenigingen) populairder worden en de meer verzuilde, politiek
geïnspireerde socio-culturele verenigingen een kleine achteruitgang
kennen. Deze trend werd trouwens ook bij volwassenen teruggevonden
(Elchardus et al. 2000d).

                                          
1 Het onderzoek van Waege maakte namelijk een opsplitsing tussen

milieubeweging en natuurstudievereniging, terwijl de twee latere studies de
natuurstudieverenigingen onder de categorie milieuvereniging plaatsten.
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Naast lidmaatschap aan soorten verenigingen, peilden we ook naar het
totaal aantal verenigingen waarvan jongeren lid zijn. Het kan
bijvoorbeeld best zijn dat jongeren lid zijn van twee sportverenigingen of
twee culturele verenigingen. Het lidmaatschap opgesplitst naar soort
vereniging vertelt dus niet het hele verhaal.

TABEL 5: TOTAAL AANTAL VERENIGINGEN WAARVAN ACTIEF EN/OF ORGANISEREND LID

Totaal aantal verenigingen Percentage
0 27,0%
1 32,6%
2 en meer 40,3%

Zevenentwintig procent van de ondervraagde jongeren is van geen enkele
vereniging actief lid. Omgekeerd wil dit zeggen dat 73% van de jongeren
zich actief inzet binnen een vereniging. Bijna één derde van de
ondervraagde jongeren is lid van één vereniging, terwijl meer dan 4 op 10
ondervraagde jongeren zelfs lid is van meerdere organisaties. Gemiddeld
is de Vlaamse leerling lid van 1,5 organisaties. Als we ons beperken tot
die leerlingen die participeren aan het verenigingsleven, dan stijgt dit
gemiddelde zelfs tot 2. In Nederland bleken in 1999
verenigingsparticipanten gemiddeld van 1,3 organisaties lid. 60% van de
ondervraagde Nederlandse jongeren bleek in 1999 lid te zijn van een
jeugdvereniging, een jeugdclub, een culturele vereniging, een
sportvereniging of een hobbyvereniging. In Vlaanderen ligt dit percentage
voor dezelfde soorten vereniging op 72,4%. Opnieuw moeten we er echter
op wijzen dat in het Nederlands onderzoek 12- tot 24-jarigen
ondervraagd zijn (De Haan & van den Broek 2000), en dat een dergelijke
vergelijking bijgevolg niet volledig te trekken valt.

We kunnen de huidige bevindingen echter ook spiegelen aan een
representatieve steekproef van de volwassen Vlaamse bevolking
(Elchardus et al. 2000e). Hieruit blijkt dat bijna de helft van de
volwassenen aan geen enkele vereniging participeert (49,3%), 28,5% van
de volwassenen is lid van één vereniging, terwijl 22,2% van de
volwassenen een multipel lidmaatschap kent. Met andere woorden,
jongeren stappen niet alleen meer dan volwassenen in
verenigingsverbanden, ze participeren ook aan meer verenigingen dan
volwassenen.
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2.1.2 Participatie aan het extracurriculum

Het middenveld is niet de enige speler die activiteiten organiseert voor
jongeren. Tegenwoordig richten heel wat scholen extracurriculaire
activiteiten in om hun leerlingen na de schooluren een zinvolle
vrijetijdsbesteding aan te bieden. Het gamma aan activiteiten is
aanzienlijk en zeer gediversifieerd: interscolaire sportcompetities, het
maken van een schoolkrantje, vrijwilligerswerk in een bejaardentehuis,
het aanmaken van websites, het uitbaten van een leerlingenbedrijfje,
filmforum of het bezoeken van het theater. Omdat het onmogelijk was de
vragen af te stemmen op de activiteiten die per school worden
georganiseerd, is er ook hier voor geopteerd het soort extracurriculaire
activiteit te bevragen. Daarbij werd eerst gepeild naar de mate waarin er
extracurriculaire activiteiten worden georganiseerd (of de mate waarin de
leerlingen ervan op de hoogte zijn). Leerlingen die beweerden dat de
activiteit niet georganiseerd werd, werden niet in de verdere analyse
betrokken. Vervolgens peilden we naar de frequentie van deelname van
de leerlingen aan de activiteiten en de frequentie waarmee ze meewerken
aan de organisatie van die activiteiten. Deze antwoorden die
oorspronkelijk uit vier antwoordcategorieën bestonden (nooit tot altijd)
werden herleid tot al dan niet deelname.

TABEL 6: DEELNAME AAN EN ORGANISATIE VAN EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN

Soort
extracurriculaire
aciviteit

Organisatie
activiteit op

school?

Deelname aan
activiteiten? a

Deelname aan
organisatie van

activiteit? a

% N % N % N
Sport 75,5% 13293 47,5% 10103 15,2% 10081
Sociale 45,6% 13212 57,5% 6115 16,6% 6100
Economische 23,7% 13217 24,4% 3171 15,8% 3165
Technische 27,9% 13221 47,1% 3691 12,2% 3675
Culturele 57,3% 13249 65,5% 7557 15,7% 7534
Wetenschappelijke 11,9% 13223 50,6% 1575 14,2% 1570
Ontspanning 74,0% 13268 84,8% 9750 43,8% 9722
a   alleen  leerlingen  die beweren dat de activiteit op school  wordt  georganiseerd.

Het aanbod van extracurriculaire activiteiten is ook gevraagd aan de
directies van de ondervraagde scholen. Eerdere analyses tonen aan dat
leerlingen niet altijd goed op de hoogte zijn van het aanbod op school en
dat er zelfs aanzienlijke verschillen bestaan tussen het beeld dat de
directie schetste en het beeld dat uit de bevraging van de leerlingen naar
voor kwam (De Groof et al. 2001). Het eerste deel van tabel 5 leert ons
dus niet zozeer in welke mate er een aanbod is van extracurriculaire
activiteiten op Vlaamse scholen, het geeft ons wel een idee van de mate
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waarin leerlingen van dit aanbod op de hoogte zijn. Dit is echter een
eerste voorwaarde opdat leerlingen zouden deelnemen aan
extracurriculaire activiteiten.

Volgens de meeste leerlingen worden op school voornamelijk
sportactiviteiten georganiseerd. Onder sportactiviteiten valt een zeer
breed aanbod: recreatieve sporten die in de sportlessen minder aan bod
komen, allerlei sporttornooien tussen leerlingen of tussen leerlingen en
leerkrachten gedurende de middagpauzes, maar ook regionale en
nationale interscolaire sporttornooien. Meer dan drie kwart van de
leerlingen stelt dat er een aanbod is van dit soort activiteiten op hun
school. De tweede meest verspreide extracurriculaire activiteit bestaat
uit ontspanningactiviteiten. We kunnen hier de schoolfuiven, - feesten,
rock rallies en honderddagenvieringen op school onder verstaan. Een
kleine drie kwart van de leerlingen meent dat hun school dit soort
activiteiten organiseert. Daarna volgen culturele activiteiten, zoals
filmvoorstellingen, theater, toneel spelen, .... Bijna zes op tien leerlingen
beweert dat hun school dit soort activiteiten inricht. Sociale activiteiten
(vrijwilligerswerk, acties voor de derde wereld, schrijf ze vrij activiteiten,
geldinzamelingen voor allerlei goede doelen, ...) komen veel minder
frequent voor. Nog niet de helft van de leerlingen stelt dat er dergelijke
activiteiten zijn op hun school. De meer zeldzame activiteiten zijn de
technische (het aanmaken van websites, fietsatelier, ...), economische
(voornamelijk leerbedrijven) en vooral de wetenschappelijke activiteiten
(deelname aan wetenschapsolympiades, maar ook allerlei
wetenschappelijke testen). Eén op vier beweert dat er technische en
economische activiteiten zijn op school en net iets meer dan één op tien
van de leerlingen zijn zich bewust van wetenschappelijke activiteiten op
school.

De deelname aan extracurriculaire activiteiten ligt relatief hoog. Zo doet
maar liefst 85% van de leerlingen die weten dat er
ontspanningsactiviteiten zijn op school, eraan mee. Ook sociale en
culturele activiteiten kennen een participatiegraad boven de 50%. Zelfs
wetenschappelijke activiteiten kunnen meer dan de helft van de jongeren
die beweren dat er dergelijke activiteiten op school zijn, aanspreken.
Sport- en technische activiteiten kunnen bijna de helft van de leerlingen
na de schooluren verleiden. De laagste participatiegraad vinden we bij
economische activiteiten. De reden hiervoor is dat dit soort activiteiten
vooral wordt voorbehouden voor bepaalde studierichtingen zoals de
handelsrichtingen in het technisch en beroepsonderwijs en de
economische richtingen van het algemeen vormend onderwijs.
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De participatie aan ontspanningsactiviteiten ligt niet alleen hoog.
Leerlingen worden ook sterk betrokken in de organisatie van dit soort
activiteiten. Liefst 44% van de leerlingen wordt soms tot altijd
ingeschakeld in de organisatie van dergelijke activiteiten. De andere
soorten activiteiten zijn veel meer in handen van leerkrachten en
directie. Niettemin zegt ongeveer 15% van de leerlingen dat ze soms tot
altijd betrokken worden in de organisatie van deze activiteiten.

2.1.3 Participatie aan formele inspraak op school

Participatie aan het formele schoolleven vindt niet alleen plaats door deel
te nemen aan het extracurriculum. De meeste Vlaamse scholen richten
formele organen op om hun leerlingen te betrekken bij de school.
Deelname aan deze formele inspraakorganen kan eveneens opgevat
worden als participatie aan formele sociale netwerken. Zo is er gepeild
naar de inrichting van en de participatie aan de leerlingenraad.

TABEL 7: HET BESTAAN VAN EEN LEERLINGENRAAD OP SCHOOL (N=13302)

Bestaat er een leerlingenraad op school? Percentage
Ja 81,0%
Neen, maar ik heb wel interesse om er aan deel te nemen 3,7%
Neen, maar ik zou me nooit kandidaat stellen 4,3%
Ik weet het niet 11,1%

81% van de ondervraagde leerlingen zegt dat er een leerlingenraad is op
hun school. Daarnaast zegt 11% dat ze niet goed weten of er al dan niet
een leerlingenorgaan actief is op hun school. Van diegenen die zeggen
dat er geen leerlingenraad is, zegt iets minder dan de helft dat ze zich wel
zouden kandidaat stellen voor zo’n raad. Een kleine meerderheid zou
echter nooit kandideren voor een plaats in dit formeel inspraakorgaan.

TABEL 8: DEELNAME AAN DE LEERLINGENRAAD? (N=10678)

Ooit lid geweest van de leerlingenraad? Percentage
ik ben dit jaar lid 5,7%
Ik ben dit jaar lid en vroeger ook 4,4%
Ik was vroeger lid 12,2%
Ik ben nooit lid geweest, maar heb wel interesse 16,6%
Ik ben nooit lid geweest en heb ook geen interesse 60,8%

Bij de leerlingen die beweerden dat er een leerlingenraad is op hun
school, peilden we naar vroegere en huidige deelname. Een kleine 6%
van de leerlingen (5,7%) is nu lid van het leerlingenorgaan, 4,4% procent
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is nu lid en was het vroeger ook al. Nog eens 12,2% zette zich vroeger in
voor dit inspraakorgaan. Dat wil zeggen dat iets meer dan één op vijf
ondervraagde leerlingen (22,3%) rechtstreekse ervaring heeft met de
leerlingenraad. Nagenoeg 78% is nog nooit lid geweest. 16,9% van de
ondervraagde leerlingen is nooit lid geworden, maar drukt wel een
interesse uit om ooit eens te zetelen in het leerlingenorgaan. De grootste
groep leerlingen, namelijk 60,8% van hen, heeft geen ervaring met de
leerlingenraad en stelt ook uitdrukkelijk dat ze geen interesse hebben
om er ooit aan deel te nemen.

Naast de leerlingenraad richten heel wat scholen een systeem van
klasafvaardiging in. De invulling van de taken van deze afgevaardigden
verschilt sterk van school tot school. In de ene instelling is de
klasvertegenwoordiger een praktische hulp voor de klastitularis en houdt
hij of zij de aanwezigheidslijst bij, verzamelt taken, enzovoort. In andere
scholen kan de klasafgevaardigde optreden als woordvoerder voor de
hele klas met betrekking tot schoolaangelegenheden. In andere scholen
zit de klasvertegenwoordiger dan weer automatisch in de leerlingenraad.

TABEL 9: INRICHTING VAN EN PARICIPATIE AAN SYSTEEM VAN KLASAFVAARDIGING (N=13336)

Participatie klasafgevaardigde Percentage
ja, en ik ben afgevaardigde 9,8%
ja, en ik ben geen afgevaardigde 61,4%
neen, maar ik heb wel interesse 2,8%
neen, maar ik heb geen interesse 13,3%
ik weet het niet 12,8%

Iets meer dan zeven op tien leerlingen beweert dat er klasafgevaardigden
zijn op hun school en een kleine 10% van de ondervraagde jongeren zijn
daadwerkelijk klasvertegenwoordiger. Het percentage leerlingen dat niet
weet of er een klasafgevaardigde bestaat, is iets groter dan bij de
leerlingenraad. Tenslotte kunnen we duidelijk uit de cijfers aflezen dat
het enthousiasme om klasafgevaardigde te worden veel lager ligt dan het
enthousiasme om lid te worden van een leerlingenraad (bij die leerlingen
die beweren dat de respectievelijke systemen van inspraak niet bestaan
op hun school).
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2.1.4 Een maat voor formele participatie?

We beschikken dus over een hele batterij aan gegevens betreffende de
participatie van jongeren aan meer formele vormen van sociale
netwerken. Het gevaar bestaat dat we door de veelheid aan informatie
het geheel niet meer kunnen overschouwen. Daarom proberen we de
gegevens over participatie te reduceren. In vorig onderzoek werd de
participatie aan soorten verenigingen gehergroepeerd op basis van
inhoudelijke criteria (De Groof et al. 2001; De Groof & Siongers 1999;
Elchardus 1999; Elchardus et al. 2000a). Er zijn echter sterke
aanwijzingen voor het feit dat participatie aan bepaalde soorten
verenigingen buiten de school sterk samenhangt met participatie aan
bepaalde soorten extracurriculaire activiteiten. Bovendien bestaat er een
zekere cumulatie van de participatie (De Groof et al. 2001). Daarom werd
met een niet-lineaire principale componentenanalyse (princals) op zoek
gegaan naar verbanden tussen de verschillende soorten participatie.
Achterliggende idee is dat bepaalde vormen van participatie significant
meer samen voorkomen dan op basis van louter toeval zou verwacht
worden. Zijn leden van een leerlingenraad vaker lid van een politieke
vereniging? Participeren jongeren die vrijwilligerswerk verrichten in hun
vrije tijd opvallend meer aan sociale activiteiten op school? Vinden we
jongeren die sporten in het schoolteam ook meer terug op het sportveld
in hun vrije tijd? Of is de enige zinnige indeling degene die we tot nu toe
hebben gehanteerd, namelijk participatie in het maatschappelijk
middenveld, participatie aan het extracurriculum en participatie aan
formele inspraakorganen? Deze vragen betreffen de onderliggende
structuren die we kunnen onderscheiden in de participatie van jongeren.
Een dergelijke analyse zegt ons dus iets meer over de mate van
overeenkomst tussen de participatie aan diverse soorten organisaties en
die aan extracurriculaire activiteiten.

In eerste instantie werd een princals uitgevoerd op alle indexen van
participatie samen. In het totaal werden 30 variabelen betrokken in de
analyse, namelijk indexen voor deelname aan zeven soorten
extracurriculaire activiteiten, indexen voor het meehelpen aan de
organisatie van deze verschillende soorten activiteiten op school, een
driedeling voor klasafvaardiging (geen klasafgevaardigden op school, zelf
geen klasafgevaardigde en zelf klasafgevaardigde), een driedeling van het
lidmaatschap van de leerlingenraad (geen leerlingenraad op school, nooit
lid van de leerlingenraad, ooit lid van de leerlingenraad) en de
participatie aan veertien soorten middenveldorganisaties. In een
princalsanalyse kan men spreken van een zinvolle dimensie als de
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eigenwaarde van de dimensie groter is dan 1/n, waarbij n staat voor het
aantal variabelen betrokken in de analyse. In dit geval hebben we een
goede dimensie als we een eigenwaarde hebben groter dan 0.03. Een
tweede criterium is het verval in eigenwaarde. Indien er na een bepaalde
dimensie slechts een kleine afname bestaat, dan kunnen we besluiten
om het aantal dimensies te beperken tot dit aantal dimensies. Op basis
van deze laatste regel kan een tweedimensionele structuur weerhouden
worden. Deze twee dimensies zijn goed voor 28% van de totale variatie in
onze 30 variabelen.

TABEL 10: COMPONENTENSTRUCTUUR VAN PARTICIPATIE AAN EN ORGANISATIE VAN

EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN, PARTICIPATIE AAN HET MIDDENVELD EN

PARTICIPATIE AAN FORMELE INSPRAAKORGANEN

Variabele Eerste dimensie Tweede dimensie
deelname sportactiviteiten .547 -.155
deelname sociale activiteiten .665 -.107
deelname economische activiteiten .415 -.111
deelname technische activiteiten .478 -.136
deelname culturele activiteiten .682 -.150
deelname wetenschappelijke activiteiten .444 -.050
deelname ontspanningsactiviteiten .545 -.191
organisatie sportactiviteiten .547 -.151
organisatie sociale activiteiten .667 -.102
organisatie economische activiteiten .415 -.110
organisatie technische activiteiten .478 -.136
organisatie culturele activiteiten .682 -.149
organisatie wetenschappelijke activiteiten .444 -.052
organisatie ontspanningsactiviteiten .538 -.193
klasafgevaardigde .230 -.072
lid leerlingenraad .220 -.068
vrijwilligerswerk .161 .432
jongeren afdeling politieke partij .104 .462
antiracistische organisatie .142 .607
milieuvereniging .176 .605
mensenrechtenorganisatie .227 .686
vredesorganisatie .151 .649
sportvereniging .087 .218
jongerenorganisatie .169 .350
culturele vereniging .202 .404
hobbyvereniging .078 .397
jeugdhuis .135 .357
derdewereldorganisatie .191 .600
jongerenafdeling mutualiteit of ziekenfonds .187 .283
wijk of buurtcomité .128 .375
Eigenwaarde .16 .12
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Uit de resulterende onderliggende structuur kunnen we een tweedeling
opmaken. Enerzijds vinden we de participatie aan en organisatie van
activiteiten op school, anderzijds de participatie buiten de school. De
verbanden die we in eerder onderzoek tussen beide gevonden hebben
(De Groof et al. 2001), zijn niet sterk genoeg om ze te herleiden tot één
onderlinge samenhangende structuur. Bovendien valt uit de
princalsoplossing af te lezen dat al dan niet klasafgevaardigde zijn en/of
lid van de leerlingenraad niet voldoende samenhangt met één van beide
dimensies. Binnen de dimensie participatie aan het middenveld, hangen
de sportverenigingen en de jongerenafdelingen van de mutualiteit of
vakbond niet sterk samen met het lidmaatschap van andere
middenveldorganisaties.

Het is echter niet omdat er tussen de diverse participatiedomeinen geen
samenhang bestaat, dat dit uitsluit dat we per domein een zekere
structuur zouden kunnen vinden. Daarom werd een princals uitgevoerd
op de indexen voor schoolse participatie (zonder formele participatie)2 en
de indexen voor participatie buiten de school.

De princals op de participatie aan het extracurriculum bestond uit een
analyse op 14 variabelen, wat moet resulteren in dimensies met
eigenwaarden groter dan .07. De uiteindelijke analyse levert één grote
dimensie op die een eigenwaarde (en dus verklaarde variantie) heeft van
.32.

                                          
2 Deze analyse is wel uitgevoerd, maar er bleek niet voldoende samenhang te

bestaan tussen participatie aan de formele inspraakorganen en de andere
indexen van schoolse participatie.
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TABEL 11: PRINCALS OP PARTICIPATIE AAN EN ORGANISATIE VAN EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN

(COMPONENTLADINGEN)

Variabele Componentladingen
deelname sportactiviteiten .566
deelname sociale activiteiten .674
deelname economische activiteiten .430
deelname technische activiteiten .501
deelname culturele activiteiten .695
deelname wetenschappelijke activiteiten .457
deelname ontspanningsactiviteiten .566
organisatie sportactiviteiten .564
organisatie sociale activiteiten .674
organisatie economische activiteiten .429
organisatie technische activiteiten .501
organisatie culturele activiteiten .694
organisatie wetenschappelijke activiteiten .456
organisatie ontspanningsactiviteiten .561

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, hebben we een vrij sterke dimensie
waarbij zowel de participatie aan als de organisatie van extracurriculaire
activiteiten sterk samenhangen. Dit wil enerzijds zeggen dat deelname en
organisatie samenhangen. Iemand die vaak participeert zet uiteindelijk
ook wel eens de stap naar de organisatie ervan. Anderzijds zijn er
duidelijke kruisverbanden over de verschillende soorten activiteiten
heen. Iemand die naar de schoolfuif gaat, zal ook vaker geneigd zijn om
deel te nemen aan sportactiviteiten, culturele activiteiten of sociale
activiteiten. Dit illustreert nog eens het zelfaanzwengelend karakter van
participatie dat in eerder onderzoek teruggevonden is (De Groof et al.
2001).

Deze procedure werd herhaald voor de middenveldparticipatie. Opnieuw
hebben we 14 variabelen, dus zijn we op zoek naar onderliggende
dimensies met een eigenwaarde groter dan .07. De analyse resulteert in
een driedimensionele oplossing, waarbij elke dimensie een eigenwaarde
heeft groter dan .07. Samen verklaren de drie dimensies 42% van de
variatie in deelname aan het middenveld.

De eerste dimensie is een hergroepering van sociale verenigingen. Op
deze dimensie laden nieuwe sociale bewegingen als
mensenrechtenorganisaties, milieubewegingen, vredesorganisaties,
derdewereldverenigingen en antiracistische organisaties het hoogst.
Daarnaast laden andere organisaties met een sociaal oogmerk iets
minder hoog, maar voldoende om ze op te nemen op deze dimensie. Het
betreft vrijwilligerswerk, politieke organisaties, culturele verenigingen en
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in iets mindere mate wijkcomité's. Het feit dat de lidmaatschappen van
deze verenigingen samenhangen, wijst er op dat voor jongeren het
onderscheid tussen ‘nieuwe’ sociale bewegingen en ‘oude’ sociale
bewegingen niet relevant is. Opvallend is echter dat één sociale
organisatie niet laadt op deze dimensie (op geen enkele trouwens),
namelijk participatie aan de jongerenvereniging van mutualiteiten en
vakbonden. Deze vorm van participatie is wel het nauwst verbonden met
deze ene dimensie, maar niet voldoende om het op te nemen. Blijkbaar
bereiken deze organisaties een iets ander deel van de jongerenbevolking
dan de andere sociale bewegingen.

TABEL 12: PRINCALS OP PARTICIPATIE AAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Organisatie 1ste dimensie 2de dimensie 3de dimensie
Vrijwilligerswerk .465 -.001 .302
Jongeren afdeling politieke partij .471 -.092 .436
Antiracistische organisatie .625 -.265 .069
Milieuvereniging .629 -.191 .097
Mensenrechtenorganisatie .712 -.253 .201
Vredesorganisatie .661 -.258 .009
Sportvereniging .235 .251 .475
Jongerenorganisatie .384 .662 .225
Culturele vereniging .437 .178 .081
Hobbyvereniging .395 .021 .550
Jeugdhuis .383 .651 .091
Derdewereldorganisatie .634 -.165 .276
Jongerenafdeling mutualiteit of ziekenfonds .325 .218 .037
Wijk of buurtcomité .393 .167 .267
Eigenwaarde .25 .09 .08

Deze oplossing is echter voor een andere zaak interessant. Het feit dat
politieke jongerenorganisaties wel met deze dimensie samenhangen en
de jongerenorganisaties van de mutualiteit en vakbond niet, wijst er op
dat de politieke recrutering bij jongeren niet verloopt via de traditionele
weg van de verzuilde achterban. Integendeel, deze oplossing wijst er op
dat politieke jongerenorganisaties vooral in het hetzelfde water vissen als
de nieuwe sociale bewegingen. Jongeren actief binnen nieuwe sociale
bewegingen zijn namelijk meer geneigd lid te zijn van een politieke partij
dan de jonge leden van de mutualiteit of vakbond. Deze vaststelling is
nog om een andere reden belangrijk. De Duitse socioloog Ulrich Beck
(1994) stelt in zijn theorie over subpolitisering van de maatschappij (dat
is de trend waarbij een deel van de politieke beslissingsbevoegdheid
verschuift van een hiërarchisch gestructureerde politieke organisatie
naar mondige burgers die zich groeperen in verenigingen) dat de
opkomst van subpolitieke organisaties een bedreiging vormt voor de
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traditionele politiek. In eerdere analyses waarbij de profielen van de
leden van politieke organisaties vergeleken werden met de profielen van
leden van subpolitieke organisaties (waaronder
mensenrechtenorganisaties, derdewereldorganisaties, ...) werden reeds
vraagtekens geplaatst bij deze visie (Kavadias et al. 1999). De
profielanalyse leerde namelijk dat beide groepen sterk op elkaar geleken.
De hypothese werd daarbij geformuleerd dat nieuwe sociale bewegingen
eerder een soort wachtkamer vormen voor politieke organisaties. De
huidige princalsanalyse onderschrijft deze alternatieve hypothese.

Op de tweede dimensie laden slechts twee verenigingen hoog, namelijk
de jeugdbewegingen en jeugdverenigingen. Dit zijn de indicatoren voor
het traditioneel jeugdwerk.

De derde dimensie bestaat vooral uit de participatie aan
hobbyverenigingen en sportverenigingen. Daarom wordt deze dimensie
omgedoopt tot participatie aan ontspanningsverenigingen. Natuurlijk zijn
verenigingen die behoren tot het traditioneel jeugdwerk ook
ontspanningsverenigingen. Er bestaat echter een verschil tussen de
organisaties behorende tot de tweede en derde dimensie.
Sportverenigingen en hobbyverenigingen leggen bepaalde accenten in
hun werking. Ze zijn gericht op specifieke vaardigheden, zoals het zich
verder bekwamen in één sport of één hobby. Het jeugdwerk daarentegen
streeft naar vorming op diverse gebieden.

De oorspronkelijke 28 indicatoren voor participatie aan het
extracurriculum en aan het middenveld, kunnen we herleiden tot 4
dimensies. Per dimensie kunnen we twee indicatoren maken. We
kunnen de verenigingen en activiteiten die laden op één dimensie samen
nemen en omvormen tot dummies: het al dan niet participeren aan het
extracurriculum, het al dan niet participeren aan sociale bewegingen,
het al dan niet participeren aan het jeugdwerk en het al dan niet
participeren aan ontspanningsverenigingen.

Daarnaast kunnen we gebruik maken van de factorscores die
voortkomen uit de princalsanalyse. Op de drie dimensies van participatie
aan het maatschappelijk middenveld, scoren jongeren die geen lid zijn
van deze verenigingen negatief, terwijl jongeren die zich inzetten voor de
organisatie van de activiteiten positief en zeer hoog scoren (tussenin
liggen dan het passief en vervolgens het actief lidmaatschap). Met andere
woorden, we hebben niet alleen drie indexen van wie al dan niet
participeert aan het middenveld, we hebben ook drie maten van de mate
van inzet binnen deze verenigingen. Voor deelname aan het
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extracurriculum is de situatie echter anders. Zowel voor de participatie
aan als de organisatie van deze activiteiten is gepeild naar de frequentie
van deelname (leerling participeert of organiseert nooit, soms, vaak tot
altijd). Uit de princals blijkt echter dat deze variabelen niet-lineair zijn.
Het is dus niet zo dat jongeren die altijd aan een bepaalde activiteit
deelnemen een hogere factorscore krijgen. Het zijn jongeren die soms
deelnemen of soms mee organiseren die de hoogste score krijgen. Met
andere woorden, de factorscores drukken niet de intensiteit van
participatie uit, maar eerder een accumulatie aan extracurriculaire
activiteiten.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de indexen waarover we
beschikken om de structurele componenten van het formeel kapitaal van
jongeren in kaart te brengen.

TABEL 13: INDICATOREN VAN DE STRUCTURELE COMPONENTEN VAN FORMEEL SOCIAAL KAPITAAL

Indicator Omschrijving
Klasafgevaardigde Driedeling: aanwezigheid, al dan niet

klasafgevaardigde
Lid Leerlingenraad Driedeling: aanwezigheid, al dan niet ooit

lid leerlingenraad
Deelname aan en participatie
extracurriculum

Dummy: al dan niet participatie of
organisatie

Accumulatie extracurriculum Factorscore
Deelname sociale bewegingen Dummy: al dan niet participatie
Intensiteit deelname sociale bewegingen Factorscore
Deelname jeugdwerk Dummy: al dan niet deelname
Intensiteit deelname jeugdwerk Factorscore
Deelname ontspanningsverenigingen Dummy: al dan niet deelname
Intensiteit deelname
ontspanningsverenigingen

Factorscore

Accumulatie participatie middenveld Aantal verenigingen waarvan men actief
en/of organiserend lid is

Vooraleer we het profiel van de participanten bekijken, moeten we eerst
de participatiecijfers per type middenveldorganisatie en het
extracurriculum beschouwen (tabel 14). Zoals te verwachten is, zijn de
meeste jongeren lid van de ontspanningsverenigingen. Sportverenigingen
zorgen natuurlijk voor het merendeel van deze participatievorm. Daarna
volgt het jeugdwerk. Vier op tien ondervraagde jongeren participeert aan
het jeugdwerk. De sociale bewegingen bereiken samen meer dan één
derde van de ondervraagde jongeren. Het extracurriculum trekt meer
dan 8 op 10 leerlingen aan. 6.6% van de leerlingen tenslotte is in geen
enkele participatievorm betrokken. Dit betekent dat niet minder dan
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93.4% op de een of andere manier deelneemt aan het participatieve leven
binnen dan wel buiten de school.

TABEL 14: DEELNAME AAN DE DIVERSE PARTICIPATIETYPES

Soort organisatie Percentage deelnemers N
Sociale bewegingen 34,5% 12477
Jeugdwerk 40,1% 13419
Ontspanningsverenigingen 54,3% 13165
Extracurriculum 80,9% 12689
Geen enkele participatievorm 6.6% 11770

2.1.5 Wie participeert er nu?

Om te onderzoeken wie er participeert aan formele netwerken hebben we
een analyse gemaakt van de dummyvariabelen omtrent participatie aan
en lidmaatschap van de diverse formele netwerken. Daarbij hebben we
de klasafvaardiging buiten beschouwing gelaten, omdat deze sterk
overlappend is met het lidmaatschap van de leerlingenraad: 56% van de
klasafgevaardigden is namelijk ook lid van de leerlingenraad.

2.1.5.1 Schoolse participatie

De deelname aan extracurriculaire activiteiten in Vlaanderen is zeer
uitgebreid beschreven in het rapport ’Leerlingenparticipatie in het
secundair onderwijs tussen theorie en praktijk’(De Groof et al. 2001).3

Jongens en meisjes participeren evenveel op school, maar wel aan
verschillende soorten activiteiten. Jongens zetten zich meer in voor
sport- en ontspanningsactiviteiten, terwijl meisjes meer deelnemen aan
sociale en culturele activiteiten. Er treedt geen verschil op tussen
meisjes en jongens wat het lidmaatschap van de leerlingenraad betreft.

Leerlingen uit het vierde jaar participeren significant minder aan de
leerlingenraad. Een aantal scholen beperkt hun leerlingenraad tot de
leerlingen van de derde graad, maar zelfs als we deze factor in rekening
brengen, blijft het verschil tussen de vierde- en zesdejaars bestaan. Zelfs

                                          
3 Dit is het eindrapport van het OBPWO-project 98.01, waarvan het veldwerk

samen met dit onderzoek is uitgevoerd en waarvan de analyses gebaseerd
zijn op een steekproef van de huidige gegevens. De geïnteresseerde lezer
verwijzen we door naar het desbetreffende eindrapport. Hier beperken we
ons tot een samenvatting van de belangrijkste conclusies.
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op scholen waar ook leerlingen uit het vierde jaar vertegenwoordigd zijn
in de leerlingenraad, ziet men dat de leerlingen uit het vierde minder
betrokken zijn. Leerlingen uit het zesde jaar zetten zich eveneens meer
in voor het extracurriculum (behalve dan voor sportactiviteiten). Ook
nieuwere leerlingen zijn minder betrokken bij de activiteiten op school.
Wanneer leerlingen reeds een aantal jaren op eenzelfde school zitten, en
bijgevolg over meer informatie beschikken dan recentere leerlingen, is de
drempel om te participeren blijkbaar lager. De participatiebereidheid
neemt dus toe naarmate men langer op dezelfde school zit.

Leerlingen uit het BSO hebben een lagere participatiegraad dan
leerlingen uit het ASO en het TSO, waarbij leerlingen uit het TSO een
tussenpositie innemen maar dichter aansluiten bij het ASO. Er kan een
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen deelname aan de
leerlingenraad en participatie aan extracurriculaire activiteiten. Er
treden namelijk geen verschillen op tussen de onderwijsvormen wat de
deelname aan het leerlingenorgaan betreft, terwijl dit wel het geval is bij
de extracurriculaire activiteiten. Dit zou kunnen worden verklaard
doordat de leerlingenraad een meer ‘gedwongen’ karakter heeft. Een
leerlingenraad moet namelijk bevolkt worden door een bepaald aantal
leerlingen om operationeel te kunnen zijn. Daarom wordt er vaak op
aangedrongen dat iedere klas een afgevaardigde heeft. Andere
activiteiten zijn daarentegen meer vrijwillig, waardoor BSO-leerlingen
zich er gemakkelijk van kunnen distantiëren (of er minder toe worden
aangezet).

Jongeren die actief zijn in het verenigingsleven, zijn ook actiever op
school. Binnen de school kent participatie eveneens een sterk cumulatief
karakter. Dit bleek reeds uit de princalsoplossing en werd herhaaldelijk
vastgesteld in ander onderzoek (De Groof & Siongers 1999; Quiroz et al.
1996; Waege 1994). Van één deelname komt gemakkelijk een tweede.

Tenslotte blijkt de participatiecultuur op school doorslaggevend te zijn
voor de individuele beslissing om al dan niet te participeren. Als vele
leerlingen lid zijn van de leerlingenraad of dit ooit geweest zijn, zet dat
andere leerlingen aan om ook de stap te zetten. Hetzelfde zien we met
betrekking tot de andere extracurriculaire activiteiten. Hoe hoger het
percentage jongeren op school dat deelneemt aan activiteiten, hoe meer
de andere leerlingen worden gemotiveerd om deel te nemen aan die
bepaalde activiteiten. Participatie van de andere leerlingen wakkert met
andere woorden de participatiebereidheid van het individu aan. De aard



82

van de participatie op zich heeft hier niet veel belang, wel de
participatiecultuur.

Wat bepaalt nu dat er een goede participatiecultuur op school bestaat?
De belangrijkste factor blijkt de mate van schoolachterstand van de
leerlingen op school. Scholen die een groot aantal jongeren herbergen die
in de loop van de jaren een achterstand hebben opgelopen, kennen een
lagere participatiegraad. Dit is een aspect waaraan een school maar
weinig kan sleutelen. Het aanbod van participatiekanalen op school lijkt
echter ook belangrijk te zijn. Onder participatiekanalen verstaan we niet
alleen de leerlingenraad, maar ook andere inspraakorganen als een
leerlingenkrant, vertrouwensleerlingen en/of –leerkrachten, valva,
klasuren, klasdagen .... Als er op school veel dergelijke kanalen bestaan,
dan ligt de participatiegraad hoger. Tenslotte is ook de betrokkenheid
van de leerlingen bij de organisatie van de activiteiten belangrijk. Niet
zodanig het aantal soorten activiteiten op school, maar wel het aantal
soorten activiteiten waarbij leerlingen actief in de organisatie worden
betrokken, beïnvloedt in de positieve zin het participatieklimaat op
school. Met andere woorden, niet alleen op individueel niveau bevordert
mede-organisatie de participatie (en omgekeerd). Ook op schoolniveau
zien we een duidelijk verband tussen beide aspecten. Activiteiten
medegeorganiseerd door leerlingen, werken blijkbaar motiverend voor de
deelname van andere leerlingen.

2.1.5.2 Middenveldparticipatie

Tabel 154 geeft ons een beeld van het profiel van de jongeren die
deelnemen aan het middenveld. De tabellen verdienen echter een beetje
uitleg. Deze tabel bevat multilevelmodellen. De lezer die geïnteresseerd is
in de finesses van deze analysetechniek en in de verantwoording van het
gebruik van deze techniek, verwijzen we door naar het technisch verslag.
Hier is zowel een intuïtieve als een meer uitgebreide uitleg van de
methode opgenomen. Hier beperken we ons tot een soort handleiding
voor de tabellen te lezen. In de tweede kolom (parameter) zijn de effecten
van de achtergrondvariabelen weergegeven ten opzichte van een
referentiecategorie. De constante kan worden geïnterpreteerd als de
participatiegraad van onze referentiecategorie. In de onderstaande

                                          
4 De multilevelanalyses zijn parametrische analyses op dummyvariabelen en

geen logistische analyses. De dummies zijn echter niet scheef verdeeld zodat
parametrische analyses hier geen problemen scheppen.
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tabellen bestaat de referentiecategorie uit autochtone jongens in het
vierde jaar die een studierichting in het algemeen vormend onderwijs
volgen. De jongens uit de referentiecategorie hebben in hun
schoolloopbaan nog nooit een c-attest of een b-attest opgelopen. Ze
komen uit een gezin waarvan geen van beide ouders een hoger diploma
heeft behaald. Een hoger diploma is hier gedefinieerd als een diploma
hoger of universitair onderwijs. Verder gaan de jongens uit onze
referentiecategorie nog iedere week naar een godsdienstige plechtigheid,
maar nemen ze niet deel aan het extracurriculum en zijn ze geen lid van
de andere soorten middenveldorganisaties (dan degene waarvan we het
profiel opmaken). Uit tabel 15 blijkt bijvoorbeeld dat 31% van de
jongeren die tot deze referentiecategorie behoort, deelneemt aan de
sociale verenigingen.

De effectparameters geven nu een schatting van de verandering in
participatiegraad als we één van de kenmerken van onze
referentiecategorie veranderen, waarbij de andere kenmerken constant
blijven. Uit tabel 15 kunnen we bijvoorbeeld zien dat de participatiegraad
aan de sociale bewegingen onder meisjes die voor de rest dezelfde
karakteristieken delen als de jongens uit de referentiecategorie 44%
bedraagt (namelijk .31+.13). Willen we de participatiegraad kennen voor
meisjes uit het zesde jaar, met voor de rest dezelfde kenmerken, dan
tellen we bovenstaande participatiegraad op met het effect van het zitten
in het zesde jaar. Dit maakt nauwelijks verschil uit omdat het effect
slechts -.003 bedraagt.

De derde kolom (SF) is de standaardfout. De vierde kolom is de schatting
van de beta-waarde van het effect in ons model. Dit is een
gestandaardiseerde maat. Op basis van de beta-coëfficiënten kunnen we
een uitspraak doen over het relatief belang van een effect in het model.
Hoe hoger de absolute waarde van de beta, hoe belangrijker de
onafhankelijke variabele is in de verklaring van de afhankelijke
variabele. De laatste kolom slaat op de significantie van het effect.
Omwille van de grote omvang van de steekproef werden zeer strenge
significantieniveaus gehanteerd. Een individueel kenmerk werd
significant verklaard als het significant is op een niveau rond 0.001. Voor
een schoolkenmerk werd de traditionele significantiedrempel van 0.05
gebruikt.
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TABEL 15: PARTICIPATIE AAN SOCIALE BEWEGINGEN, JEUGDWERK EN ONTSPANNINGSVERENIGINGEN (RESULTATEN MULTILEVELANALYSE)

Sociale bewegingen Jeugdwerk Ontspanningsverenigingen
Variabele Parameter SF Beta P Parameter SF Beta P Parameter SF Beta P
Cons .31 .03 .75 .0000 .28 .03 .78 .0000 .56 .03 1.10 .0000
Sekse (0=jongen) .13 .01 .13 .0000 -.02 .01 -.02 .03 -.14 .01 -.13 .0000
Nationaliteit ouders (0=beide ouders niet Turks of
Marokkaans)

.02 .03 .01 .55 -.02 .03 -.01 .41 -.13 .03 -.04 .0000

Leerjaar (0=vierdes) -.003 .01 .00 .71 -.001 .01 -.00 .90 -.05 .01 -.05 .0000
Leerling in het BSO (0=ASO) -.13 .01 -.11 .0000 .01 .02 .03 .67 -.17 .02 -.14 .0000
Leerling in het KSO (0=ASO) .08 .07 .01 .22 .02 .07 .00 .76 -.16 .07 -.02 .02
Leerling in het TSO (0=ASO) -.09 .01 -.09 .0000 .04 .01 .04 .001 -.07 .01 -.07 .0000
c-attest (0=nooit een c-attest) -.01 .01 -.02 .68 -.02 .01 -.04 .13 -.04 .01 -.09 .0005
b-attest (0=nooit een b-attest) .004 .01 .01 .36 .01 .01 .03 .24 .01 .01 .01 .57
Opleidingsniveau ouders (0=geen van beide ouders
hoger diploma)

.09 .01 .09 .0000 .08 .01 .08 .0000 .03 .01 .03 .008

Randgelovigen (0=kerngelovigen) -.14 .02 -.13 .0000 -.07 .02 -.06 .002 .06 .02 .05 .01
Twijfelende gelovigen (0=kerngelovigen) -.14 .02 -.13 .0000 -.09 .02 -.08 .0000 .05 .02 .04 .03
Vrijzinnigen (0=kerngelovigen) -.10 .02 -.07 .0000 -.09 .03 -.06 .0005 .03 .03 .02 .23
Onverschilligen (0=kerngelovigen) -.21 .02 -.14 .0000 -.11 .02 -.07 .0000 .01 .02 .01 .70
Ongelovigen (0=kerngelovigen) -.16 .02 -.12 .0000 -.12 .02 -.09 .0000 .01 .02 .01 .68
Andersgelovigen (0=kerngelovigen) -.08 .03 -.03 .006 -.09 .03 -.03 .007 -.07 .03 -.03 .02
Deelname extracurriculaire activiteiten (0=geen
deelname)

.08 .01 .07 .0000 .04 .01 .03 .0004 .07 .01 .06 .0000

Deelname ontspanningsverenigingen (0=geen
deelname)

.01 .01 .01 .18 .09 .01 .09 .0000 / / / /

Deelname jeugdwerk (0=geen deelname) .17 .01 .18 .0000 / / / / .09 .01 .09 .0000
Deelname sociale bewegingen (0=geen deelname) / / / / .19 .01 .18 .0000 .01 .01 .01 .16
Bruto rho .04 .02 .04
Resterende rho .005 (ns) .02 .02
Verklaarde variantie op leerlingniveau .08 .06 .05
Verklaarde variantie op schoolniveau .89 .23 .57
Totaal verklaarde variantie .11 .07 .07
N 10976 10976 10976
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Uit de profielen kunnen we opmaken, dat uitgezonderd voor het
jeugdwerk, er aanzienlijke verschillen in participatie bestaan tussen
jongens en meisjes. Meisjes participeren significant meer aan de sociale
bewegingen, maar minder aan ontspanningsverenigingen. Dit ligt in de
lijn van eerder onderzoek, waaruit reeds bleek dat meisjes (en vrouwen)
zich door andere soorten verenigingen aangesproken voelen dan jongens
(en mannen). Jongens vinden we meer terug in de sportverenigingen,
meisjes zijn meer bereid om lid te worden van sociale verenigingen (De
Groof & Siongers 1999; Roker et al. 1999; Smits 2000). Dit onderscheid
tussen jongens en meisjes vinden we ook terug bij de participatie aan
schoolse activiteiten (De Groof et al. 2001).

Leerlingen uit het BSO en het TSO participeren opmerkelijk minder aan
de sociale bewegingen en de ontspanningsverenigingen. Dit laatste is wel
een opmerkelijke vaststelling. Participatie aan ontspanningsverenigingen
is grotendeels lidmaatschap van sportverenigingen. Vroeger onderzoek
vond weinig verschillen tussen leerlingen uit het ASO enerzijds en het
technisch en beroepsonderwijs wat participatie aan sportverenigingen
betrof (De Groof & Siongers 1999). Niettemin ligt deze vaststelling in het
verlengde van de bevindingen met betrekking tot het extracurriculum.
Opnieuw valt op dat het jeugdwerk, meer dan andere soorten
middenveldorganisaties er in slagen om jongeren uit alle
onderwijsvormen in gelijke mate aan te spreken (Stevens 2001).

Het opleidingsniveau van de ouders is belangrijk voor de participatie aan
het jeugdwerk en het lidmaatschap van sociale bewegingen. Jongeren
waarvan één van de ouders een hoger diploma heeft, zetten zich meer in
voor deze verenigingstypes dan jongeren afkomstig uit gezinnen waarvan
geen van beide ouders een hoger diploma heeft. De enige uitzondering
hier zijn de ontspanningsverenigingen. Jongeren uit diverse familiale
milieus participeren in even sterke mate aan deze verenigingen.
Allochtone jongeren zijn dan weer significant minder lid van
ontspanningsverenigingen. Een vaststelling die zich niet uitstrekt tot het
jeugdwerk en de sociale bewegingen. Opnieuw is dit tegenstrijdig met
eerdere onderzoeken die wel verschillen waarnemen in participatiegraad
tussen autochtone en allochtone jongeren. Doorgaans is de vaststelling
dat allochtone jongeren meer lid zijn van sociale verenigingen (De Groof
& Siongers 1999) of dat ze meer lid zijn van bepaalde sociale
verenigingen (zoals welzijnsorganisaties) (Roker et al. 1999). Met
betrekking tot het jeugdwerk wordt dan weer vaak vastgesteld dat
allochtone jongeren minder lid zijn van de traditionele jeugdbewegingen,
maar dan weer meer deelnemen aan specifieke jeugdwerkvormen zoals
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jeugdclubs (Kaesemans 2001). Deze verschillen met de huidige
bevindingen kunnen te wijten zijn aan het feit dat in die andere
onderzoeken het aantal migrantenjongeren beperkt is. In het huidig
onderzoek zijn 471 allochtone jongeren betrokken, wat aanzienlijk hoger
is dan in vorig onderzoek.

Een belangrijke determinant in de participatie aan de sociale bewegingen
en het jeugdwerk is de levensovertuiging van de jongeren. Jongeren die
iedere week naar een religieuze plechtigheid gaan (dit omvat ook
moslimjongeren) en andersgelovige jongeren5, zijn significant meer lid
van sociale bewegingen dan jongeren met een andere
levensbeschouwelijke zelfomschrijving. Gelovige jongeren (of ze nu nog
iedere week naar een godsdienstplechtigheid gaan of niet),
andersgelovigen en vrijzinnige jongeren verschillen niet significant van
elkaar als het hun participatiegraad aan het jeugdwerk betreft.
Kerngelovigen participeren wel meer aan jeugdverenigingen dan
twijfelende katholieken, levensbeschouwelijk onverschillige jongeren en
ongelovige jongeren. De levensbeschouwelijke zelfomschrijving heeft
daarentegen geen effect op het lidmaatschap van
ontspanningsverenigingen. Deze bevindingen komen overeen met
vroeger onderzoek (De Groof & Siongers 1999; Elchardus et al. 2001;
Roker et al. 1999). Roker et al. verklaren de hogere participatie van
jongeren met een duidelijke levensovertuiging aan sociale verenigingen
doordat ze meer bereid zijn om zich in te zetten voor maatschappelijke
doelen en zich veel meer aangesproken voelen door thema’s waarrond
het middenveld werkt.

Er bestaan maar weinig verschillen tussen jongeren uit het vierde en het
zesde jaar. De enige uitzondering vormen hier de
ontspanningsverenigingen. We hebben er reeds op gewezen dat het
jeugdwerk er beter in slaagt dan sportorganisaties hun leden vanaf een
bepaalde leeftijd te behouden door hen te laten doorstromen naar het
kader van de organisatie. De bereidheid om zich voor deze laatste
verenigingen in te zetten ligt dan ook op een lager niveau bij de
laatstejaars.

                                          
5 De andersgelovigen vormen een restcategorie. Het is een vrij diverse groep,

maar de belangrijkste subgroep zijn de Jehova-getuigen. Verder bestaat het
uit een vrij kleurrijke mengeling waartoe alternatieve geloofssystemen zoals
Wicca en satanisme behoren.
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Ook de schoolloopbaan maakt weinig uit. Jongeren die een jaar hebben
moeten overdoen of die verplicht een andere studierichting hebben
gekozen, participeren niet minder aan het middenveld dan jongeren met
een normale schoolcarrière. Opnieuw is dit een bevestiging van vroeger
onderzoek (De Groof & Siongers 1999).

Opnieuw blijkt de aanzwengelende kracht van participatie. Jongeren die
deelnemen aan activiteiten op school en jongeren die lid zijn van andere
middenveldorganisaties zijn significant meer actief in de sociale
bewegingen, het jeugdwerk en de ontspanningsverenigingen. Vooral het
verband tussen het lidmaatschap van het jeugdwerk en het
lidmaatschap van sociale bewegingen is aanzienlijk. Daarnaast bestaat
er een sterke associatie tussen de deelname aan
ontspanningsverenigingen en de deelname aan het jeugdwerk. Alleen het
lidmaatschap van een ontspanningsvereniging en dat van een sociale
beweging lijkt elkaar niet echt te beïnvloeden. Verder leidt participatie op
school niet noodzakelijk tot grotere participatie aan het jeugdwerk of
omgekeerd.

Tenslotte willen we er op wijzen dat er maar weinig variatie bestaat
tussen de onderzochte scholen. De intra-schoolcorrelatie is in de drie
modellen eerder bescheiden. De modellen verklaren trouwens maar
weinig variatie in participatie. Dit gaat vooral op voor het jeugdwerk,
waar sociale achtergrondfactoren zo goed als niets verklaren en de
sterkste verklarende factor de participatie aan andere verenigingen en
activiteiten is. Dit is voor sociale wetenschappers vrij vervelend. Deze
lage verklaringenskracht kan enerzijds te wijten zijn aan de hoge
participatiegraad aan het verenigingsleven. Anderzijds kan het er op
wijzen dat in de praktijk deze verenigingen er vrij goed in slagen jongeren
uit alle geledingen van de maatschappij aan te spreken.

2.2 Informele sociale netwerken

Na de formele netwerken van jongeren, gaan we in dit deel dieper in op
de contacten van jongeren die niet via formele structuren verlopen. Als
aspecten van informele sociale netwerken onderzoeken we het aantal
vrienden, de plaats waar vrienden elkaar ontmoeten, de samenstelling
van de vriendengroep, het al dan niet hebben van een lief, de duur van
deze liefdesrelatie en de subjectieve populariteitsbeleving.
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Voor de analyse van de informele contacten van jongeren spitsen we ons
in eerste instantie toe op de omgang met leeftijdgenoten, meer specifiek
met vrienden en lief. Vrienden zijn uiterst belangrijk voor jongeren (Claes
1998). Zo blijken jongeren zonder vrienden, meer psychosociale
problemen te hebben dan jongeren met vrienden (Van Leeuwen 1999;
Van Lieshout 2000). Omgaan met vrienden duikt dan ook steevast op als
één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen van jongeren. Jongeren
brengen het vaakst hun vrije tijd door met een groepje vrienden en 32%
van de jongeren vernoemt het bezoeken van vrienden  of langs gaan bij
hun vrienden als één van hun favoriete vrijetijdsbestedingen (Goedseels
et al. 2000; Kaesemans 2001). Zelfs in het uitgavenpatroon van jongeren
komt  het belang van de vriendengroep tot uiting. Bij de 16- tot 18-
jarigen zien we dat de top 10 van de favoriete uitgaven wordt aangevoerd
door ‘met vrienden uitgaan’ (Bral 1999). In Europees perspectief scoren
Belgische jongeren iets hoger dan gemiddeld wat het omgaan met
vrienden betreft. In de Europese Unie zegt 73,4% van de jongeren dat ze
in hun vrije tijd vaak met vrienden omgaan. In België ligt dit percentage
op 75,5% (Bral 1999; Van Lieshout 2000).

In eerste instantie hebben we voor het in kaart brengen van het
informele netwerk van jongeren gevraagd hoeveel beste vrienden ze
hebben. We peilden hier naar via een open vraagstelling. Dit wil zeggen
dat we geen antwoordcategorieën gebruikten, maar dat de jongeren zelf
een getal konden opgeven. De antwoorden varieerden van 0 (geen
vrienden) tot het maximale aantal dat op de gegeven plaats kon worden
ingevuld, namelijk 99. Door de grote variatie in antwoorden, was het
beter deze te hergroeperen. Hiervoor baseren we ons op de categorieën
die gebruikt worden in een onderzoek van de K.U.Leuven, afgenomen in
het schooljaar 1998-1999 (Goedseels et al. 2000).

TABEL 16: AANTAL BESTE VRIENDEN (N=13058)

Aantal beste vrienden Percentage 1999-2000
0 1,1%
1 8,3%

2 tot 4 47,8%
5 of meer 42,8%

De jongeren beweren gemiddeld 5,6 beste vrienden te hebben. Het meest
gegeven antwoord is 3 beste vrienden: 18,5% van de jongeren geven dit
aantal op. Na hergroepering zien we dat slechts een heel klein aantal
jongeren geen enkele beste vriend heeft, amper 1%. Iets meer dan 8%
van de ondervraagde leerlingen heeft een exclusieve vriendenband met
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één persoon. Een kleine helft van de jongeren heeft een kleine
vriendengroep bestaande uit twee tot vier personen. Iets meer dan 40%
van de ondervraagde jongeren heeft daarentegen een uitgebreide
vriendengroep die bestaat uit 5 of meer personen.

TABEL 17: VERGELIJKING AANTAL BESTE VRIENDEN MET SCHOOLJAAR 1998-1999

Aantal beste vrienden Percentage 1998-1999 Percentage 1999-2000
0 1,3% 1,1%
1 6,5% 8,3%

2 tot 4 37,8% 47,8%
5 of meer 54,4% 42,8%

Opnieuw kunnen we deze gegevens niet zonder problemen vergelijken
met het Leuvense onderzoek uit het schooljaar 1998-1999 omwille van
verschillen in onderzoekspopulatie en vraagstelling. In het onderzoek
uitgevoerd door de K.U. Leuven (Goedseels et al. 2000) zijn namelijk
eerstejaars tot zesdejaars uit het secundair onderwijs bevraagd.
Ondanks deze verschillen zijn er opmerkelijke parallellen in de
resultaten van beide onderzoeken. Het aantal jongeren zonder vrienden
is in beide onderzoeken zeer miniem en de meeste jongeren hebben ofwel
een kleine, hechte vriendengroep ofwel een uitgebreide peergroep. Het
Leuvense onderzoek heeft echter meer jongeren die zich plaatsten in de
categorie 5 vrienden of meer. Bij de eerste interpretatie van de cijfers,
was de vrees ontstaan dat de open bevraging een hoog aantal vrienden
uitgelokt had. Dit lijkt echter niet het geval te zijn. Onze open bevraging
leidt tot minder jongeren met 5 vrienden of meer. Een mogelijke
verklaring voor het verschil tussen beide bevragingen moet niet gezocht
worden in de vraagstelling, maar in de onderzoekspopulatie. We weten
dat de definitie van vriendschap sterk verandert naarmate jongeren
ouder worden.  Voor jonge tieners is iedereen waarmee ze goed
overeenkomen een vriend. Oudere jongeren maken daarentegen fijnere
onderscheiden. Ze hebben kennissen, makkers, maten, vrienden en
uiteindelijk echte vrienden (Bouverne-De Bie & Verschelden 1999). Beste
vriend krijgt hierbij een zeer exclusieve invulling en speelt een zeer
specifieke rol in het leven van oudere jongeren (Bouverne-De Bie &
Verschelden 1999; Pahl 2000; Urberg et al. 1995). Niet iedereen voldoet
aan de criteria voor beste vriend. De verschillen tussen beide
onderzoeken kunnen dus te wijten zijn aan verschillen in definiëring van
vriendschappen bij jongeren van verschillende leeftijd. Deze redenering
wordt bevestigd als we een kleine analyse maken van het aantal
vrienden naar achtergrondsvariabelen (zie tabel 18). Tussen de leerjaren
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zijn er significante verschillen waarbij de leerlingen van het zesde jaar
een kleiner aantal vrienden hebben dan de leerlingen uit het vierde jaar.
De verschillen zijn echter niet uitgesproken.

Er zijn toch wel enkele opmerkelijke verschillen tussen de bevindingen
uit Vlaams onderzoek en onderzoek uit Nederland. Zo beweren 12- tot
18-jarigen in Nederland dat ze gemiddeld 4 vrienden hebben tegenover
5,6 in dit onderzoek. Het opmerkelijkste verschil zit hem echter in het
percentage jongeren dat beweert dat ze geen enkele echte vriend hebben.
In 1990 beweerde 11% van de Nederlandse jongeren geen enkele echte
vriend te hebben (Van der Linden 1990). Recent scholierenonderzoek uit
1999 zou er op wijzen dat in Nederland het percentage jongeren zonder
echte vrienden verder toeneemt (Van Lieshout 2000). Dit staat in schril
contrast met het zeer lage percentage Vlaamse jongeren dat geen enkele
beste vriend heeft in zowel dit onderzoek als in vorig Vlaams onderzoek.

TABEL 18: AANTAL VRIENDEN NAAR ENKELE ACHTERGRONDVARIABELEN

Variabele Aantal vrienden
Parameter S.F Beta P

Cons 6.5 .18 .73 .0000
Geslacht (0=jongen) -2.4 .15 -.16 .0000
Leerjaar (0=4des) -.7 .13 -.05 .0000
BSO (0=ASO) 1.9 .22 .10 .0000
KSO (0=ASO) -.5 1.00 -.00 .62
TSO (0=ASO) .7 .19 .04 .0000
Bruto rho .04
Resterende rho .02
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .02
Verklaarde variantie op schoolniveau .51
Totaal verklaarde variantie .04
N 13090

Een analyse op het aantal vrienden, leert ons dat jongens een groter
aantal vrienden beweren te hebben dan meisjes. Aan het verschil in
vriendschap tussen meisjes en jongens is al heel wat aandacht besteed.
Meestal wordt er van uitgegaan dat jongens en meisjes vriendschap
anders beleven. Voor meisjes zouden hechte vriendschappen met enkele
vriend(inn)en, die gebaseerd zijn op communicatie, veel belangrijker zijn
dan voor jongens. Er wordt dan gesproken over een slaapkamercultuur
bij meisjes (De Hartog 2001; Pahl 2000; Van Lieshout 1999). Voor
jongens zou het veel belangrijker zijn om opgenomen te zijn in een
vriendengroep waar het samen iets doen de kern uitmaakt van de relatie
(Elchardus 1999; Van Lieshout 1999). Bepaalde onderzoekers komen tot
het besluit dat in een nieuwe omgeving (bijvoorbeeld bij een verandering
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van school) jongens beter in staat zijn om nieuwe vrienden te maken dan
meisjes (Epstein 1983). Anderen stellen dan weer vast dat jongens, meer
dan meisjes optrekken met vrienden in hun vrije tijd (Passmore &
French 2001) en dat meisjes meer dan jongens dyadische
vriendschapsrelaties hebben (Urberg et al. 1995). Recent onderzoek stelt
echter dat het verschil tussen jongens- en meisjesvriendschap niet altijd
zo absoluut is als wel eens wordt beweerd. Het vermeende verschil is
vooral te wijten aan de manier van onderzoek. Vriendschap wordt vaak
bestudeerd in kwalitatieve onderzoeksopzetten en bij een uitsluitend
vrouwelijke onderzoekspopulatie.  De definiëring van vriendschap
vertrekt daarbij vaak vanuit het standpunt van meisjes. Vrienden bij
jongens wordt alleen bestudeerd als vriendschap binnen een
vriendengroep. Wederkerige vriendschapsrelaties tussen jongens waren
veel minder het onderwerp van onderzoek (Pahl 2000; Van Lieshout
1999). Ook met betrekking tot de uitgebreidheid van de vriendengroep
van jongens en meisjes zouden er maar weinig verschillen te merken zijn
(Van Leeuwen 1999). Uit onze analyse blijkt echter dat jongens meer
vrienden opgeven dan meisjes.

Niet alleen tussen jongens en meisjes bestaan er aanzienlijke
verschillen. Het aantal vrienden dat men heeft, verschilt significant
volgens de onderwijsvorm, hoewel dit minder uitgesproken is. TSO-
leerlingen, maar vooral BSO-leerlingen  geven te kennen meer vrienden
te hebben dan leerlingen uit het ASO en KSO. Deze vaststelling strookt
met het kwalitatief luik van dit onderzoeksproject (Laermans et al. 2001).
Dit laatste onderzoek toont aan dat de leefwereld en het dagelijks
handelen van beroepssecundaire leerlingen sterk bepaald wordt door
gebeurtenissen in de fysieke en nabije omgeving. Ook in de vorming van
vriendschap speelt deze proximiteit een grote rol. Vooral in de sterke
gerichtheid op de peergroup in de leefwereld van BSO-jongeren komt
deze proximiteit tot uiting. Als je geregeld iets met iemand samen doet
(zoals samen les volgen, met elkaar op de speelplaats spreken of uitgaan)
en dit leidt niet tot ruzie, dan kan die persoon worden beschouwd als
een vriend, iemand waar je goed mee kan opschieten. Een vriend is dan
ook een ruim begrip en iedereen die niet roddelt of huichelachtig is, kan
tot deze categorie gerekend worden. Een beste vriend is eigenlijk
hetzelfde als een makker of een kameraad. Proximiteit betekent hier
vooral socio-emotionele nabijheid. Hierdoor kan gemakkelijker een groter
aantal leeftijdgenoten worden beschouwd als vrienden.

Naast de uitgebreidheid van de vriendengroep hebben we de jongeren
gevraagd naar de samenstelling van hun vriendengroep. Hieronder
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verstaan we de plaats waar de vriendengroep te lokaliseren is en de
geslachtssamenstelling van de vriendengroep. Deze twee aspecten zijn
bevraagd op basis van de bestaande literatuur over de rol van
vriendschappen in het leven van jongeren. Volgens de proximiteitsthese
in de vriendschapsliteratuur ontstaan vriendschappen in de directe
omgeving. Zo ontstaan de eerste vriendschappen op 3- tot 4-jarige
leeftijd als speelmakkers in de buurt of op school (Pahl 2000). Deze
ruimtelijke proximiteit blijft een belangrijke vereiste ook in de latere
adolescentie (Epstein 1983). Vrienden blijft men vinden in de directe
omgeving, alhoewel deze nabijheid verandert. In dit opzicht kunnen we
onderzoeken welke rol de school speelt als plaats waar vriendschappen
groeien. Er is reeds opgemerkt dat het hebben van vrienden binnen de
schoolcontext als zeer belangrijk wordt ervaren door leerlingen. Daarom
hebben we de jongeren uitdrukkelijk gevraagd of hun beste vrienden
terug te vinden zijn in de klas, op school of buiten de school. Daarbij
konden de leerlingen meerdere antwoorden aanduiden.

TABEL 19: DE SCHOOL ALS ONTMOETINGSPLAATS VOOR VRIENDEN (N=13053)

Plaats Percentage
uitsluitend in klas 28,8%
uitsluitend op school 18,9%
uitsluitend buiten school 2,3%
in klas en op school 44,9%
op school en buiten school 1,4%
in klas en buiten school 2,4%
in klas, op school en buiten school 1,3%

Tabel 19 illustreert hoe belangrijk het school- en klasmilieu is voor de
vorming van vriendschap. Slechts 2,3% van de ondervraagde jongeren
heeft namelijk uitsluitend beste vrienden buiten de school en geen
enkele beste  vriend op school. Bekijken we eerst de resultaten op het
niveau dat het dichtst bij de jongere staat, namelijk de klas. Een kleine
dertig procent van de ondervraagde leerlingen heeft alleen beste vrienden
in hun klas. Niet minder dan 77,4% van de leerlingen geeft te kennen
dat ze een beste vriend hebben in hun klas. In de iets ruimere omgeving
van de school ontmoeten jongeren ook vaak hun vrienden. Een kleine
twintig procent van de jongeren mag dan wel geen vriend hebben in de
klas, op de speelplaats van de school komen ze hun vrienden wel tegen.
Het is eigenlijk opvallend hoe weinig vrienden er buiten de
schoolomgeving worden gevonden. In het totaal heeft slechts 7,4% van
de ondervraagde leerlingen vrienden buiten hun schoolomgeving. Een
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groot deel van deze jongeren heeft daarenboven vrienden in klas en/of
op school.

Bekijken we de verschillen tussen de onderwijsvormen (tabel 20) dan
zien we dat ASO- en KSO-leerlingen hun vriendschappen meer beperken
tot uitsluitend de klas ofwel tot uitsluitend de school. De vrienden van
meisjes  zijn dan weer opvallend meer uitsluitend terug te vinden in hun
klas dan die van jongens. De vriendengroepen van jongens strekken zich
meer uit over het geheel van de school. Naar leerjaar zien we dat de
vriendengroep gevarieerder samengesteld is bij de zesdejaars dan bij de
leerlingen uit het vierde jaar. Met gevarieerder bedoelen we dat de
vrienden van de laatstejaars minder uitsluitend in hun klas of school
terug te vinden zijn.

TABEL 20: ROL VAN SCHOOL IN VRIENDSCHAPSVORMING UITGESPLITST VOOR GESLACHT,

ONDERWIJSVORM EN LEERJAAR

Plaats Geslacht Onderwijsvorm Leerjaar
Jongen Meisje A/KSO BSO TSO 4des 6des

uitsluitend in klas 23,0% 33,9% 32,2% 27,7% 25,4% 30,7% 26,8%
uitsluitend op
school

17,8% 19,9% 23,5% 13,8% 16,7% 20,8% 16,9%

uitsluitend buiten
school

1,9% 2,7% 3,0% 2,0% 1,8% 3,0% 1,6%

in klas en buiten
school

1,6% 3,0% 2,1% 3,2% 2,1% 2,6% 2,2%

op school en buiten
school

1,5% 1,4% 1,5% 1,1% 1,6% 1,6% 1,2%

in klas, op school
en buiten school

1,2% 1,3% 1,4% 1,1% 1,3% 1,5% 1,0%

in klas en op school 52,9% 37,8% 36,4% 51,2% 51,2% 39,8% 50,3%
N 5976 6972 5578 3072 4394 6733 6299

ch²=346; df=12,
p=.0000

chi²=339, df=6, p=.0000 chi²=162, df=6;
p=.0000

Niet alleen de plaats waar vriendschappen worden gevormd, ook de
samenstelling van de vriendengroep heeft de nodige aandacht gekregen
in de literatuur. Vooral de theorie van Dunphy (1963) is daarbij
toonaangevend (de Waal 1993). Dit is een ontwikkelingstheorie van
vriendschappen. Volgens deze visie ontwikkelen jonge adolescenten
vriendschappen in seksehomogene vriendenkliekjes die uit drie tot
negen personen bestaan (Epstein 1983). In een tweede fase smelten deze
kliekjes samen met twee tot drie andere kliekjes. Jongenskliekjes en
meisjeskliekjes smelten daarbij samen, waardoor grotere,
seksegemengde vriendengroepen tot 20 personen gevormd worden.
Binnen deze groepjes richten de toonaangevende jongens en meisjes zich
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steeds meer op elkaar. De vriendengroep vervult dus een belangrijke
functie in de relatievorming van jongeren (Kleijer & Tillekens 1992).
Resultaat hiervan is dat er binnen de vriendengroep sekseheterogene
kliekjes groeien. Kleinere, gemengde groepen vormen zich waaruit
romantische relaties kunnen voortspruiten (Pahl 2000; Urberg et al.
1995). In een laatste fase desintegreert de vriendengroep. Er is sprake
van heteroseksuele koppeltjes die af en toe binnen een vriendengroep
met elkaar omgaan. Dunphy maakt dan ook een onderscheid tussen drie
soorten relaties: individuele vriendschapsrelaties, vriendenkliekjes en
vriendengroepen (Dunphy 1963). Om dit te onderzoeken peilden we
zowel naar de samenstelling van de vriendengroep als naar het al dan
niet hebben van een lief.

TABEL 21: SAMENSTELLING VRIENDENGROEP (N=13263)

Samenstelling Percentage
Vriendengroep van hetzelfde geslacht 29,4%
Vriendengroep  van het andere geslacht 5,4%
Vriendengroep is gemengd 63,9%
Ik heb geen vrienden 1,4%

Uit bovenstaande tabel blijkt nogmaals het klein aantal jongeren zonder
vrienden. Bovendien blijkt de grootste groep jongeren, zoals verwacht in
de latere adolescentie, een vriendengroep te bezitten waar zowel jongens
als meisjes deel van uitmaken. Daarnaast bezit toch iets meer dan één
op drie jongeren een vriendengroep die uitsluitend samengesteld is uit
leden van hetzelfde geslacht. Het merendeel van deze seksehomogene
vriendengroepen bestaan uit leden die hetzelfde geslacht hebben als de
respondent. Slechts een kleine groep jongeren heeft een vriendengroep
die uitsluitend samengesteld is uit leden die het ander geslacht hebben
dan de ondervraagde jongere.

De vriendengroep van de vierdejaars is seksehomogener dan deze  van
de zesdejaars, wat opnieuw in de lijn van de verwachtingen ligt. De
zesdejaars hebben echter ook meer een vriendengroep die exclusief
samengesteld is uit leden van het andere geslacht. Verder blijkt dat
meisjes  veel meer met elkaar omgaan dan dat jongens dat doen. De
vriendengroep van jongens is heterogener dan deze van meisjes. Een
mogelijke verklaring moeten we zoeken in de seksehomogene dyadische
relatie tussen vriendinnen. Meisjes hebben meer dan jongens een
dyadische vriendschapsrelatie. Van de 1088 leerlingen die slechts één
beste vriend hebben, is zeventig procent meisje. Ook de leerlingen met
twee beste vrienden zijn overwegend meisjes. In dit soort van relaties
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gaan meisjes duidelijk vaker om met andere meisjes. Bij de jongens is
deze trend minder aanwezig. Ook naar onderwijsvorm zijn er significante
verschillen. Jongeren uit het ASO en KSO hebben  meer een
seksehomogene vriendengroep dan leerlingen uit het BSO of uit het TSO,
terwijl de vriendengroep van leerlingen uit het BSO en het TSO meer
gemengd is dan van jongeren uit het ASO. Leerlingen uit het BSO
hebben dan weer meer vriendengroepen die uitsluitend samengesteld
zijn uit het andere geslacht dan jongeren uit het TSO en het ASO/KSO.

TABEL 22: ROL VAN SCHOOL IN VRIENDSCHAPSVORMING UITGESPLITST VOOR GESLACHT,

ONDERWIJSVORM EN LEERJAAR

Plaats Geslacht Onderwijsvorm Leerjaar
Jongen Meisje A/KSO BSO TSO 4de 6de

Vriendengroep van
hetzelfde geslacht

25,6% 32,9% 34,8% 24,4% 26,1% 32,1% 26,6%

Vriendengroep  van
het andere geslacht

5,3% 5,4% 3,7% 7,8% 5,8% 4,2% 6,6%

Vriendengroep is
gemengd

67,9% 60,2% 60,2% 66,2% 66,9% 62,3% 65,4%

Ik heb geen
vrienden

1,2% 1,5% 1,4% 1,6% 1,2% 1,3% 1,4%

N 6080 7075 5687 3106 4462 6822 6419
ch²=92; df=3,
p=.0000

chi²=189, df=6, p=.0000 chi²=74, df=3;
p=.0000

We hebben niet alleen aandacht voor de vriendengroep, maar ook voor
het al dan niet hebben van een romantische relatie. Bovendien is gepeild
naar de stabiliteit van deze relatie.

TABEL 23: DUUR VAN RELATIE MET LIEF (N=13250)

Duur Percentage
Geen relatie 60,2%
Minder dan een maand 8,3%
Minder dan 6 maanden 12,3%
Minder dan een jaar 7,5%
Meer dan een jaar 11,7%

Meer dan 6 jongeren op 10 had op het moment van ondervraging geen
lief, vier op tien wel. Van de jongeren die een relatie hebben, duurt
ongeveer de helft van deze relaties niet langer dan zes maanden op het
moment van afname van de enquête. Ongeveer 30 procent van de
jongeren met een relatie, hebben deze relatie al langer dan een jaar. Het
zal waarschijnlijk niemand verwonderen dat de laatstejaars meer een lief
hebben dan de vierdejaars. Leerlingen uit het BSO en het TSO hebben
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meer een liefdesrelatie dan jongeren uit het ASO/KSO. Qua duur zijn er
ook verschillen tussen de onderwijsvormen. BSO-leerlingen die een
relatie hebben, hebben die relatie doorgaans al iets langer dan de
leerlingen uit de andere onderwijsvormen. Meisjes hebben meer een lief
dan jongens. Bovendien duurt deze relatie bij meisjes al opvallend langer
dan bij jongens. Deze bevindingen liggen allen in de lijn van eerder
onderzoek (Goedseels et al. 2000).

TABEL 24: DUUR VAN LIEFDESRELATIES UITGESPLITST VOOR GESLACHT, ONDERWIJSVORM EN

LEERJAAR

Plaats Geslacht Onderwijsvorm Leerjaar
Jongen Meisje A/KSO BSO TSO 4de 6de

Minder dan een
maand

9,4% 7,3% 6,4% 10,4% 9,2% 9,8% 6,7%

Minder dan 6
maanden

11,6% 12,9% 10,5% 14,6% 13,0% 12,3% 12,3%

Minder dan een
jaar

6,1% 8,7% 5,7% 9,4% 8,5% 5,9% 9,2%

Meer dan een jaar 7,7% 15,2% 8,2% 17,5% 12,3% 5,2% 18,6%
Geen relatie 65,2% 55,9% 69,2% 48,1% 57,0% 66,8% 53,1%
N 6077 7063 5694 3096 4451 6813 6414

ch²=254; df=4,
p=.0000

chi²=430, df=8, p=.0000 chi²=697, df=4;
p=.0000

Tenslotte peilden we voor de samenstelling van het informele netwerk
naar de beleving van de eigen populariteit. Diverse auteurs wijzen er
namelijk op dat de acceptatie van de anderen uit het netwerk even
belangrijk is als het netwerk zelf (Hirschi 1969) en dat bijvoorbeeld
succes op school sterk wordt afgemeten aan het sociaal succes dat ze bij
anderen hebben op school (Coleman 1961; Eder & Kinney 1995).
Populariteit is op zich een multidimensioneel begrip en kan slaan op de
waardering van anderen op basis van diverse aspecten. Acceptatie door
vrienden en peers is op zich een belangrijk aspect van populariteit. Deze
acceptatie is echter gebaseerd op het zichtbaar zijn. Je moet in iets
uitblinken, waardoor je aandacht krijgt van anderen of waardoor
anderen naar je opkijken. Hierdoor krijgt die persoon een zekere macht
binnen de informele netwerken op school (Vermeersch 1998). Hij of zij
vervult een leidersfunctie in een ruime vriendengroep op school (de Waal
1993).  Er bestaan verschillende criteria om als populair aanzien te
worden: je lichaam, je kledij en je gedrag vormen bronnen van
populariteit (Vermeersch 1998). Jongens en meisjes worden trouwens
populair op basis van andere criteria. Zo blijkt voor jongens atletisch
vermogen, competitief zijn, stoer zijn, het kunnen omgaan met pijn en
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het naast zich neerleggen van schoolregels en autoriteit een belangrijk
aspect van hun populariteit (Eder & Kinney 1995). Bij meisjes ligt de
sleutel tot populariteit bij hun empathisch vermogen (Eder & Sanford
1986), schoolse prestaties (Sadker & Sadker 1994) of hun uiterlijk
(Simmons & Blyth 1987).

In onze bevraging peilden we naar de subjectieve populariteit van
jongeren. Dit is hun inschatting van de mate waarin ze door anderen op
school geliefd  zijn. Voor de operationalisering van het begrip hebben we
ons gebaseerd op de vraagstelling uit Nederlands onderzoek (Van der
Linden & Dijkman 1989).  Deze peilt naar de mate dat jongeren het
gevoel hebben dat anderen spontaan met hen zouden komen praten.
Deze maat is een algemene maat voor sociale populariteit. Op een schaal
lopende van 0 tot 10 konden de jongeren aanduiden in welke mate ze
dachten dat ze in dit opzicht populair zijn.

TABEL 25: INSCHATTING EIGEN POPULARITEIT

Mate van populariteit Percentage
Weinig populair (0 tot en met 4) 12,0%
Matig populair (5 tot en met 7) 61,0%
Zeer populair (8 tot 10) 27,0%

Vlaamse jongeren hebben de neiging om zichzelf te omschrijven als
matig tot lichtjes populair. De meest vernoemde score is namelijk een
(veilige) 7. De gemiddelde score is 6,37 op tien. Slechts 12% van de
ondervraagde jongeren beschouwt zichzelf als totaal onpopulair tot vrij
onpopulair. Iets meer dan één op vier beschrijft zichzelf als zeer populair.
Vierdejaars en zesdejaars verschillen niet in hun zelfinschatting van hun
populariteit en ook tussen de onderwijsvormen bestaan er geen
significante verschillen in populariteit. Jongens schatten zich iets
populairder in dan meisjes, maar het verschil is miniem. Jongens scoren
gemiddeld 6,5 op tien en meisjes 6,3 op tien.

Het is niet ondenkbaar dat er onderlinge samenhangen bestaan tussen
de hierboven besproken aspecten van het informeel sociaal netwerk van
jongeren. Om eventuele structuren in het informeel netwerk te
ontdekken hebben we de indicatoren voor vriendschap en liefdesrelatie
samen in een princalsanalyse gestopt. Uiteindelijk kwamen we tot een
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ééndimensionele oplossing. Deze ene dimensie is goed voor 40% van de
variatie6.

TABEL 26: COMPONENTLADINGEN OP PRINCALS VRIENDSCHAP

Variabele Componentlading
Duur relatie .768
Driedeling populariteit -.611
Plaats beste vrienden -.467

Zoals uit tabel 26 blijkt, laden slechts het al dan niet hebben van een lief
en de duur van deze liefdesrelatie, de inschatting van de eigen
populariteit en de plaats waar jongeren hun beste vrienden treffen op
deze dimensie. Om er echter een interpretatie aan te kunnen geven,
moeten we kijken naar de categoriecoördinaten van de oorspronkelijke
categorieën op deze dimensie.

TABEL 27: CATEGORIECOÖRDINATEN VAN DE OORSPRONKELIJKE CATEGORIEËN OP ONDERLIGGENDE

DIMENSIE

Antwoordcategorie Categoriecoördinaat
weinig populair 1.12
geen lief .63
beste vrienden uitsluitend buiten school .60
beste vrienden uitsluitend op  school .48
beste vrienden uitsluitend in klas .45
matig populair .19
vrienden in klas en buiten de school, maar niet op school .10
vrienden op school en buiten de school, maar niet in klas -.46
vrienden in klas en op school, maar niet buiten de school -.48
vrienden in klas, op school en buiten school -.80
minder dan 1 maand een lief -.81
minder dan 6 maanden een lief -.84
zeer populair -.89
minder dan een jaar een lief -1.02
meer dan een jaar een lief -1.06

Hoewel de geslachtssamenstelling van de vriendengroep en het aantal
vrienden niet laden op deze dimensie, weerspiegelt deze voor de rest wel

                                          
6 Er zijn verschillende princalsoplossingen uitgeprobeerd. Het aantal vrienden

leek niet samen te hangen met de andere indicatoren en vormde op zijn
eentje een tweede dimensie. De samenstelling van de vriendengroep laadde
niet voldoende hoog op de overblijvende dimensie om het te behouden in de
analyse.
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het proces waarbij jongeren het oorspronkelijk milieu waar
vriendschappen zijn ontstaan, ontgroeien en daarbij in staat zijn om
buiten dit oorspronkelijk milieu vriendschappen en een langdurige,
stabiele relatie te vormen. Dit proces is gelieerd aan subjectieve
populariteit. Het zijn juist de populaire leerlingen die volgens het model
van Dunphy het eerst overgaan tot koppelvorming. Aan de ene (positieve)
zijde van de dimensie vinden we dan ook jongeren die zich weinig
populair voelen en geen lief hebben. Deze jongeren vinden hun vrienden
vooral in één bepaald milieu (uitsluitend buiten de school, uitsluitend op
school of uitsluitend in de klas). Aan de negatieve zijde vinden we
jongeren terug met een langdurige liefdesrelatie en die in staat zijn om
vrienden te vinden in verschillende milieus (in de klas, op school én
buiten de school). Omdat vriendenrelaties binnen het oorspronkelijk en
onmiddellijk milieu gesitueerd zijn, noemen we de positieve pool van
deze onderliggende dimensie de endogene zijde van vriendschap. Aan de
negatieve zijde vinden we jongeren die wel in staat zijn om vriendschap
en relaties op te bouwen buiten hun oorspronkelijk milieu. Daarom
noemen we deze zijde van de dimensie exogene relatievorming. Omdat
we onze schalen steeds naar de positieve uiteinden van de schaal
benoemen, zullen we deze schaal in het vervolg endogene relatievorming
noemen. Exogeen zijn, kort samengevat, de jongeren die zich sociaal
sterker engageren in het niet-schoolse milieu: vrienden buiten de school
hebben, een romantische relatie hebben .... Dat blijkt samen te hangen
met populariteit. Wat suggereert dat in de peergroep populariteit
gekoppeld is aan niet-schoolse criteria van onderscheiding.

2.3 Vriendschapsopvattingen

Zoals reeds meerdere malen gezegd, is niet zozeer de omvang van het
vriendschapsnetwerk van belang, maar wel de inhoudelijke invulling van
vriendschap (Pahl 2000; Van Leeuwen 1999). Daarom is er gepeild bij
jongeren wat ze precies onder vriendschap verstaan. Voor de beleving
van vriendschapsbanden werd een nieuw meetinstrument ontworpen.
Dit instrument baseerde zich deels op bestaande schalen (Elchardus et
al. 1998; Sikkema 1987; Van Wel 1993). De oorspronkelijke items van
deze schalen werden echter aangevuld met uitspraken die ontleend zijn
aan de diepte-interviews die afgenomen zijn in het kwalitatieve deel van
het project PBO 97/16/115 (Laermans et al. 2001).

Via principale factoranalyse met oblieke rotatie is op zoek gegaan naar
systhematische samenhangen in de antwoorden van jongeren op deze
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uitspraken om zo tot grondpatronen in vriendschapsopvattingen te
komen. Vriendschap blijkt een multidimensioneel begrip te zijn
(Laermans et al. 2001). Deze factoranalyse leverde namelijk twee grote
dimensies op, die goed zijn voor 40% van de variatie in de gegeven
antwoorden.

TABEL 28: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR VRIENDSCHAP ALS

VERTROUWEN EN ZELFONTHULLING

Uitspraken - -/+ + Ladingen
Een echte vriend(in) respecteert mijn mening 2.3 7.7 90.0 .485
Een goede vriend of vriendin heb je voor het leven 8.4 24.0 67.6 .578
Van mijn vriend(in) leer ik veel. 5.1 36.5 58.4 .590
Tegen je beste vriend of vriendin kan je alles
vertellen

5.4 14.5 80.1 .758

Ik vertrouw mijn vriend(in) in alles 8.1 24.3 67.6 .771
Ik zou mijn beste vriend(in) nooit laten vallen,
ongeacht wat hij/zij gedaan heeft

11.8 31.4 56.8 .564

Een goede vriend of vriendin is beter dan 10
kennissen

7.6 24.5 67.9 .541

Ik kan ontzettend goed met mijn beste vriend(in)
praten

2.5 17.6 79.9 .761

Bij mijn vriend(in) kan ik altijd terecht, ook als het
even minder gaat

2.9 17.7 82.5 .718

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alpha

4.86
28.57%

.82

De eerste dimensie wijst op vriendschap als een sterk emotioneel terrein
waar elementen van zelfreligie en zelfonthulling een voorname plaats
innemen. Vriendschap is een relatievorm waarin jongeren zichzelf
kunnen zijn. Het is een relatie waarin men met elkaar kan praten in
vertrouwen. Aan je vrienden kan je je diepste geheimen kwijt. Je kan bij
elkaar terecht voor wederzijdse steun en vrienden respecteren je. Het is
vriendschap als intimiteit.

Vrienden dienen dus niet alleen om plezier mee te maken. Bij goede
vrienden kan je terecht als er iets op je lever ligt en als je eens goed wil
praten. Goed met elkaar kunnen praten, vooral over persoonlijke zaken,
is een essentieel kenmerk van amicale relaties. Bijna acht op tien van de
jongeren vindt dan ook dat ze goed kunnen praten met hun vrienden. Dit
wil echter niet zeggen dat ze over alle problemen met hun vrienden
praten. Bepaalde onderwerpen bespreekt men gemakkelijker met ouders.
Niettemin zijn vrienden de ideale gesprekspartners als het seksualiteit
en relatievorming betreft (Bouverne-De Bie & Verschelden 1999;
Laermans et al. 2001). Dit illustreert nog eens de belangrijke rol die
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vriendengroepen spelen in het ontwikkelen van een eigen relatie.
Vrienden kunnen dan ook een belangrijke bron van informatie uitmaken.
Bijna zes op tien jongeren gaat akkoord met de uitspraak dat ze veel
kunnen leren van hun vrienden.

Misschien wel het meest specifieke kenmerk van vriendschap is dat het
een vertrouwensrelatie is. Vrienden kan je in vertrouwen nemen, zonder
dat ze alles doorvertellen aan anderen. Meer dan acht op tien van de
jongeren gaan dan ook akkoord met de uitspraak dat ze tegen hun
vrienden alles kunnen vertellen. Twee derde van de ondervraagde
leerlingen vertrouwen hun vrienden onvoorwaardelijk.

Anderzijds impliceert dit dat vrienden respect hebben voor je mening en
je niet automatisch uitsluiten of laten vallen als het eens iets minder
goed gaat of als je er een andere mening op nahoudt. Vrienden mogen
elkaar bekritiseren, maar deze kritiek mag niet uitmonden in een
veroordeling of een kleinering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 90%
van de jongeren akkoord gaat met de uitspraak dat vrienden respect
hebben voor hun mening.

Vrienden zullen elkaar niet alleen emotioneel steunen, maar ook
praktisch. Vrienden zijn dan ook een toeverlaat voor elkaar. 82% van de
jongeren kan terecht bij hun vrienden als het iets minder gaat en 57%
zou de ontvangen steun van hun vrienden onvoorwaardelijk repliceren,
wat hun vrienden ook hebben gedaan. Vrienden zijn voor meer dan de
helft van de jongeren belangrijker dan goede punten.

De grote nadruk op vertrouwen, zelfonthulling en onderliggende steun
maakt dat je niet zo maar iedereen een beste vriend zal noemen.
Vriendschap moet groeien in de tijd, je moet al samen bepaalde watertjes
doorzwommen hebben om iemand als een vriend te aanzien. Deze
gedeelde ervaringen scheppen een sterke band. Vriendschap is bijgevolg
voor twee derden van de ondervraagde jongeren voor het leven. Niet
iedereen uit de omgeving voldoet echter aan de voorwaarden van
vriendschap. Daarom maken jongeren tot op zekere hoogte een
onderscheid tussen kennissen en vrienden. Deze categorieën vervullen
elk een eigen rol in het leven van jongeren. Vrienden worden daarbij
hoger ingeschat dan kennissen. Meer dan twee derden van de
ondervraagde jongeren geeft de voorkeur aan één goede vriend dan aan
10 kennissen. Zoals reeds gezegd, wordt dit onderscheid vooral op latere
leeftijd gemaakt (Bouverne-De Bie & Verschelden 1999; Pahl 2000) en
niet door alle jongeren even sterk (Laermans et al. 2001).
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Op de tweede dimensie laden uitspraken als ‘een goede vriend vindt
dezelfde kleren of muziek leuk’, ‘het is leuk om dezelfde kleren aan te
hebben als je vrienden’, ‘ik doe alles samen met mijn vrienden, zoals
mijn vriend is wil ik ook zijn’, ... Het is vriendschap in termen van samen
iets doen. Dit geeft een vriendschapsopvatting weer die verwijst naar een
soort conformiteit tussen vrienden en het is de vertaling van proximiteit
in vriendschapsrelaties.

TABEL 29: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR VRIENDSCHAP OP BASIS VAN

CONFORMITEIT

Uitspraken - -/+ + Ladingen
Ik doe echt alles samen met mijn vriend(in) 29.3 42.8 27.9 .460
Het is leuk om dezelfde soort kleren aan te
hebben als je vrienden of vriendinnen.

54.2 31.5 14.3 .665

Vaak heb ik dezelfde opvattingen als mijn
vriend(in)

11.5 34.0 54.4 .485

Mijn vrienden en vriendinnnen vinden dezelfde
soort muziek goed als ik

19.9 33.9 46.2 .616

Zoals mijn vriend(in) is, wil ik ook zijn 47.8 39.8 12.4 .652
Een goede vriend(in) vindt dezelfde soort kleren
goed als ik

33.7 40.3 26.0 .725

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alpha

1.89
11.11%

.71

Volgens deze visie op vriendschap is een vriend in eerste instantie
iemand waar je wel eens dingen samen mee doet in de vrije tijd: samen
sporten, samen uitgaan, naar de film gaan .... Uit de bevraging blijkt dat
dit een belangrijk aspect van vriendschap is, zolang het niet een te
stringente vereiste wordt. Met de uitspraak ‘ik doe echt alles samen met
mijn beste vriend(in)’ gaat iets meer dan een kwart van de ondervraagde
jongeren akkoord. Toch zien we dat een iets grotere groep van de
jongeren absoluut niet akkoord gaat met deze uitspraak en de grootste
groep (43%) heeft toch zekere twijfels of ze echt wel alles samen doen.

De zogenaamde proximiteitsthese in vriendschap stelt dat vrienden in
zekere mate op elkaar gelijken (Epstein 1983). Vrienden en vriendinnen
moeten zekere interesses delen. Niet alleen op het gebied van
smaakvoorkeuren, maar ook in meningen, gevoel voor humor en
karakter bestaan tussen vrienden overeenkomsten. Onderzoek wijst er
trouwens op dat jongeren er sterk van overtuigd zijn dat ze bijvoorbeeld
meer gemeen hebben met hun vriend(inn)en dan met hun ouders (Van
Wel 1993; Van Wel 1994). Volgens Pahl (2000) wijst deze vereiste van
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gelijkenis niet zo zeer op een soort van groepsdruk. Mensen die
gedurende een lange tijd met elkaar optrekken, ontwikkelen dezelfde
trekjes en interesses. Van een ziekelijke neiging om elkaar na te doen is
er dan ook geen sprake. Er moet een zekere individuele vrijheid bestaan
binnen de vriendschapsrelaties (Laermans et al. 2001). Uit de bevraging
van de jongeren komt dit aspect van vriendschap tot uiting. Meer dan de
helft van de ondervraagde jongeren meent er dezelfde mening op na te
houden als hun vrienden of vriendinnen. Met betrekking tot muzikale
smaak is er volgens de jongeren minder overeenstemming. Toch vindt
nog steeds de grootste groep jongeren het leuk dat ze dezelfde
muzieksmaak delen met hun peers. Dit aspect verdwijnt als het kledij
betreft. Slechts één op vier jongeren gaat akkoord met de uitspraak dat
vriend(inn)en dezelfde kleren leuk vinden. Van een gelijkaardig outfit
aanhebben is totaal al geen sprake voor het merendeel van de jongeren.
Meer dan de helft van de jongeren wijst deze uitspraak categorisch af,
terwijl slechts 14% er zich mee akkoord kan verklaren. Het is echter de
vraag of deze overtuiging zich niet beperkt tot het discursieve niveau. Uit
de observaties van het gedrag van de jongeren in het kwalitatief
onderzoek, bleek dat jongeren die er eenzelfde kledingstijl op na hielden
elkaar spontaan opzochten op de speelplaats. Het idee dat men zelfs op
zijn/haar vriend(in) gelijkt, kan slechts één op acht jongeren bekoren,
terwijl bijna de helft van de jongeren de gedachte afwijst.

Deze eis tot gelijkenis zou tot gevolg hebben dat men slechts vriend kan
zijn van iemand die ongeveer even oud is. In het kwalitatief luik zeiden
de jongeren dat men gemakkelijk bevriend kan zijn met iemand die 1 à 2
jaar jonger/ouder is. Iemand die meer dan 2 jaar jonger is, is echt wel
nog een kind. Iemand die meer dan 2 jaar ouder is, moet wel andere
interesses hebben. Ook in andere onderzoeken wordt er sterk de nadruk
op gelegd dat ongeveer dezelfde leeftijd hebben een belangrijke
voorwaarde is om tot vriendschap te komen. Een vriendschap tussen
mensen van verschillende leeftijd kent namelijk vlug een hiërarchisch
aspect, waardoor deze vormen van vriendschappen (receptieve
vriendschappen) niet hetzelfde emotionele kader vormen als
vriendschappen tussen mensen van ongeveer dezelfde leeftijd (Hollady &
Kerns 1999). Onze jongeren denken daar toch anders over. Nog geen één
op tien van de ondervraagde jongere gaat akkoord met de uitspraak dat
je slechts vriend kan zijn met iemand van ongeveer dezelfde ouderdom.
Bijna drie kwart van hen wijst deze zienswijze zelfs resoluut van de
hand.
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Een  analyse op enkele achtergrondvariabelen leert ons dat er tussen de
leerlingen uit de verschillende Vlaamse onderzochte scholen niet echt
veel verschillen bestaan in opvattingen. De bruto-schoolcorrelaties zijn
opmerkelijk laag. Dit wijst er op dat deze twee dimensies in
vriendschappen als een algemeen verschijnsel kunnen worden
beschouwd. Hetzelfde kan gezegd worden van de verklaarde varianties.
In beide gevallen is de verklaringskracht van de modellen bitter laag.

TABEL 30: VRIENDSCHAP ALS VERTROUWEN EN ZELFONTHULLING NAAR ENKELE

ACHTERGRONDVARIABELEN

Variabele Vriendschap als vertrouwen en
zelfonthulling

Parameter S.F Beta P
Cons 71.05 .31 5.26 .0000
Geslacht (0=jongen) 2.70 .26 .10 .0000
Leerjaar (0=4des) -.12 .24 -.00 .62
BSO (0=ASO) .42 .37 .01 .26
KSO (0=ASO) .90 1.83 .00 .63
TSO (0=ASO) 1.01 .33 .05 .002
Bruto rho .01
Resterende rho .009
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .008
Verklaarde variantie op schoolniveau .13
Totaal verklaarde variantie .009
N 13282

Er wordt tamelijk veel aandacht besteed aan de verschillen in
vriendschapsopvattingen tussen jongens en meisjes. Jongens zouden
vooral de nadruk leggen op samen iets doen, meisjes op intimiteit in
vriendschap (Floyd & Parks 1995; James 2001; Pahl 2000; Van Leeuwen
1999). Bekijken we de verschillen, dan zien we dat meisjes inderdaad
significant meer belang hechten aan zelfonthullling en vertrouwen in
vriendschapsrelaties. De conformiteitseis of de voorwaarde tot samen
iets doen om tot vriendschap te komen, leeft niet significant sterker
onder jongens dan meisjes. Dit ligt in de lijn van een onderzoek van
Floyd et al. (1995). Deze auteurs peilden naar de basis van gehechtheid
in vriendschapsrelaties. Zij kwamen tot de conclusie dat het traditionele
beeld, waarbij mannen nadruk leggen op samen iets doen en vrouwen op
intimiteit om tot hechtheid te komen, niet klopt. Vrouwen hebben
namelijk meer scripts voorhanden om tot gehechtheid te komen dan
mannen. Niet alleen intimiteit is voor hen belangrijk, maar ook met
vrienden of vriendinnen geregeld iets ondernemen, bevordert amicale
relaties bij vrouwen. De huidige analyses lijken deze conclusie te
ondersteunen. Meisjes hechten meer belang aan vertrouwen en
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zelfonthulling dan jongens, maar baseren hun vriendschap tegelijkertijd
ook op basis van proximiteit.

In de opvattingen over vriendschap als vertrouwensrelatie, vinden we,
afgezien van geslacht, weinig verschillen naar achtergrond. Dit is echter
anders wat de vriendschap als conformiteit betreft. Bepaalde auteurs
beweren dat jongere adolescenten (Epstein 1983) en jongeren uit het
beroepsonderwijs (Laermans et al. 2001) meer belang hechten aan
proximiteit, hier gedefinieerd als socio-emotionele nabijheid. Deze
verwachting wordt bevestigd. Leerlingen uit het vierde jaar hechten veel
meer belang aan onderlinge conformiteit dan jongeren uit het zesde jaar.
De grootste verschillen vinden we echter terug tussen jongeren uit het
beroeps- en technisch onderwijs enerzijds en leerlingen uit het algemeen
vormend en kunstonderwijs anderzijds. Bij TSO-leerlingen en meer nog
bij BSO-leerlingen blijkt conformiteit een zeer belangrijk aspect van
vriendschap te zijn.

TABEL 31: VRIENDSCHAP ALS CONFORMITEIT  NAAR ENKELE ACHTERGRONDVARIABELEN

Variabele Vriendschap als conformiteit
Parameter S.F Beta P

Cons 47.62 .35 3.24 .0000
Geslacht (0=jongen) -.04 .29 -.00 .88
Leerjaar (0=4des) -2.98 .26 -.10 .0000
BSO (0=ASO) 6.28 .42 .17 .0000
KSO (0=ASO) -.14 1.98 -.00 .94
TSO (0=ASO) 3.63 .37 .11 .0000
Bruto rho .03
Resterende rho .01
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .02
Verklaarde variantie op schoolniveau .58
Totaal verklaarde variantie .04
N 13269

Tenslotte blijkt dat er een negatieve correlatie bestaat tussen de twee
soorten vriendschapsopvattingen en de mate van endogenititeit van de
vriendschapsrelaties van jongeren. Hoe endogener het
vriendschapsmilieu, hoe minder jongeren van vrienden conformiteit én
vertrouwen verwachten. Jongeren die ook vrienden weten te vinden in
verschillende milieus, stellen blijkbaar meer eisen aan die vrienden. De
onzekerheid die gepaard gaat met buiten het vertrouwde milieu te
stappen, wordt gecompenseerd door grotere plichtsverwachtingen ten
opzichte van vrienden.

De twee opvattingen kunnen dan ook worden begrepen als wat de
sociologie instellingen noemt, namelijk opvattingen, die bepaalde
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samenlevingsproblemen oplossen door het gedrag in bepaalde banen te
leiden. De eerste instelling – vriendschap als vertrouwensband – schept
de mogelijkheid  een duurzame relatie op te bouwen met iemand die
vreemd is. De andere vriendschapsopvatting is een andere instelling. Zij
brengt mensen die op elkaar gelijken nog dichter bij elkaar. Gedeelde
smaak en gedeelde opvattingen selecteren de vriendschappen die men
aangaat en die gelijkenis wordt in de vriendschapsband beleefd en verder
ontwikkeld.
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Hoofdstuk 3: To boldly go ...de culturele ruimte.

Jongeren delen andere jongeren in op basis van bepaalde
(jeugd)culturele elementen (Janssen & Prins 1991). Culturele symbolen
zijn gelieerd aan specifieke jeugdgroepen. Cultuurproducten, dus ook die
uit de populaire cultuur waarvan de jeugdcultuur deel uitmaakt, zijn
niet neutraal in de zin dat ze optreden als criteria om onderlinge
categoriseringen aan te brengen. Op basis van deze symbolen bouwen
jongeren een persoonlijke en sociale identiteit op (De Hart & Janssen
1991; Elchardus et al. 1996; Janssen & Prins 1991; Tillekens 1993). Dit
is belangrijk in een maatschappij waar tradities hun legitimiteit
verliezen. Oude culturele scripts bieden namelijk minder houvast,
waardoor identiteit steeds meer maakbaar wordt. Cultuur komt niet
langer over als een gegevenheid, maar als het resultaat van (eigen)
cultuurwerk (Elchardus 1999). De belangrijkste vorm van cultuurwerk is
de beïnvloeding van denk- en gevoelssystemen via een langdurige
socialisatie op school. Een andere vorm van cultuurwerk vindt plaats via
de massamedia. In dit hoofdstuk willen we nagaan hoe jongeren hun
(media)culturele ruimte beleven. Aan de hand van de percepties van
jongeren, willen we de culturele ruimte beschrijven. Tenslotte willen we
via een beperkt aantal indicatoren de positie van de ondervraagde
jongeren in deze culturele ruimte bepalen. Deze posities zullen in latere
modellen gebruikt worden om na te gaan welke rol cultuur vervult in de
leefwereld van jongeren. We willen dus een antwoord geven op de vraag
hoe jongeren cultuur creëren en hoe deze jeugdcultuur opereert binnen
het dagelijks leven van jongeren.

3.1 Jeugdcultuur als vertooggemeenschap

Daarvoor moeten we eerst een omschrijving  van (jeugd)cultuur geven.
Een heel brede opvatting van cultuur stelt dat het een geheel van
gedeelde betekenissen betreft (Hall 1997). Betekenissen zijn echter niet
gegeven, ze worden geconstrueerd via culturele praktijken. Cultuur staat
dus niet alleen maar voor cultuurproducten. Het verwijst in eerste
instantie naar praktijken gesteld door mensen. Deze praktijken zijn
gericht op het tot stand brengen van gedeelde betekenissen. Vaak wordt
in dit opzicht gesproken over discoursen of vertogen. Anton Derks (2000)
omschrijft een vertoog als volgt:
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“We vatten vertogen op als repertoires van verantwoording met
een verhalend karakter, door een gemeenschap ontwikkeld,
gericht op het structureren van het sociale leven van die
gemeenschap en van relaties met andere gemeenschappen.”
(Derks 2000, p.130)

Een discours is een narratief waarbinnen men de werkelijkheid en de
omringende omgeving structureert en verantwoordt (Derks 2000). Het is
de manier waarop we spreken of de manier waarop we denken over een
onderwerp (Hall 1997). Een vertoog is ruimer dan gewoon maar praten.
Een discours kan ook wijzen op de handelingslogica waarmee we
culturele symbolen of tekens met elkaar combineren. De programmatie
van een bioscoopzaal, de combinatie van kledingstukken in een winkel,
de combinatie van muziek gespeeld op een bepaald radiostation of in een
specifieke discotheek, de bricolage van elementen binnen een stijl,
kunnen worden opgevat als discursieve formaties (Derks 2000; Hall
1997). Deze formaties  bepalen wat al dan niet geschikt is binnen een
bepaalde setting of sociale activiteit, wat bruikbare kennis is voor een
specifieke context of welke personen voldoende de impliciete codes
verpersoonlijken.

Een culturele praktijk is verder een manier van verantwoording van
dagelijkse keuzes van een maatschappij of een groep binnen de
maatschappij op basis van een specifiek evaluatiecriterium. Deze
evaluaties geschieden aan de hand van binaire codes (Derks 2000). Op
basis van de gehanteerde binaire code kan een typologie van vertogen
opgesteld worden. Indien een evaluatie geschiedt in termen van
waar/onwaar, kan men spreken over een kennisoordeel of wetenschap.
Een oordeel in termen van de binaire tegenstelling goed/slecht maakt een
ethische keuze uit. Indien het onderliggend criterium mooi/lelijk is, dan
spreken we over esthetische vertogen (Zwart 1996). Er is echter
aanzienlijke discussie over de mate waarin dit onderscheid houdbaar is.
Vooral het onderscheid ethiek-esthetiek staat onder spanning.
Esthetische keuzes zijn onder meer niet altijd te onderscheiden van
ethische keuzes omdat de ethische ingesteldheid steeds meer tendeert
naar een esthetische invulling (Raes 2000). Bovendien kan men zich
afvragen in welke mate oordelen over smaak eigenlijk niet ethisch zijn,
want als we een oordeel vellen over iemands smaak, gebruiken we juist
ethische termen via bewoordingen als een ‘goede’ en ‘slechte’ smaak. De
vraag is of dit een linguïstische lacune is of wijst op de kunstmatigheid
van het onderscheid tussen esthetiek en ethiek. In het dagelijks leven
wijzen we aan kunst of esthetiek vaak ethische implicaties toe (zoals
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kunst kan de wereld redden of cultuur is het bindmiddel van de
samenleving). Dit roept de vraag op in hoeverre het onderscheid esthetiek
– ethiek houdbaar is. Sommige auteurs stellen onomwonden dat er een
eenheid is tussen morele en esthetische oordelen (Rochberg 1988).
Hetzelfde kan geopperd worden over het onderscheid smaak en kennis. In
de Griekse oudheid bijvoorbeeld kreeg degene die het mooi kon zeggen
gelijk. Ook in de huidige politiek is de verpakking dikwijls belangrijker
dan de inhoud.  Sommige auteurs stellen het onderscheid tussen kennis
en smaak dan ook in vraag (Bauman 1996). Met betrekking tot deze
discussie nemen we een pragmatische houding aan. De overeenkomst
tussen ethische en esthetische keuzes is voor ons een empirische vraag
die dient onderzocht te worden (zie hoofdstuk 7) en die niet, a-priori, per
definitie kan worden geregeld. Voor de ontwikkeling van een cultuur kan
de differentiatie tussen ethiek en esthetiek heel belangrijk zijn. De vraag
die wij ons stellen is echter of ethische en esthetische oordelen verwant
zijn, deel uitmaken van dezelfde vertoogposities, identiteiten en posities
in de culturele ruimte.

In het dagelijks leven zullen we echter nooit over esthetische vertogen
spreken, maar zullen we eerder de woorden ‘stijl’ of ‘smaak’ gebruiken.
Ook hier bestaat er een zekere discussie over de preciese inhoud van
deze begrippen. Voor Munters bijvoorbeeld (1992) is stijl een imaginair
geheel van schema's en interpretaties dat we hanteren om mensen en
onszelf te plaatsen. De materiële vertaling van deze schema’s omschrijft
hij als stijluitingen (Munters 1992).  Bij Bourdieu (1976) zien we dan
weer het omgekeerde. Esthetische disposities maken deel uit van de
habitus, een geïnterioriseerde reeks van onderbewuste gewoontes,
disposities (zowel ethische als esthetische) of schema's  die een soort van
matrix vormen voor ons denken en doen. De habitus veruitwendigt zich
in ons denken, waarnemen, handelen, oordelen tot in onze
lichaamshouding toe. Smaak is bij Bourdieu het resultaat van de
habitus (Bourdieu & De Saint Martin 1976). Er bestaat dus duidelijk een
mate van begripsverwarring. Daarom willen we eerst enkele concepten
duidelijk definiëren. In dit rapport zullen we het begrip smaakvertoog
gebruiken om de onderliggende schemata, principes en categoriseringen
aan te duiden. Indien een bepaald discours zich uitstrekt over
verschillende culturele domeinen, dan spreken we over een culturele
oriëntatie. Smaak en stijl gebruiken we voor de veruiterlijking van deze
esthetische vertogen. In dit opzicht hebben smaak en stijl twee
betekenissen. Enerzijds verwijzen ze naar een veruitwendiging van een
vertoog met betrekking tot één specifiek domein. Een muziekgenre
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bijvoorbeeld is de veruitwendiging van een vertoog over een specifiek
musicologisch aspect (zoals bijvoorbeeld intrumentatie of ritme)
waardoor alle liedjes die opgebouwd zijn volgens deze principes, worden
herkend als onderdeel van hetzelfde genre. Smaak en stijl kunnen echter
ook wijzen op de positie die iemand inneemt ten opzichte van het geheel
van esthetische vertogen of culturele oriëntaties die er in een culturele
ruimte bestaan. Die culturele ruimte wordt bepaald door de culturele
assen of oriëntaties én de posities die de ondervraagde jongeren innemen
ten opzichte van deze assen. De culturele ruimte is bijgevolg een geheel
van smaken en onderliggende principes die  smaken genereren.

Vertogen, tekens en symbolen (geschreven woorden, klanken, geluiden,
digitale en elektronische beelden, muzikale noten, gedragingen,
instituties, strategieën en voorwerpen) maken onderdeel uit van het
culturele gereedschapskistje van een individu (Swidler 1986).  Met de
elementen uit dit gereedschapskistje zijn we in staat om aan anderen
onze gevoelens, ideeën en gedachten te communiceren. Dit veronderstelt
echter dat die anderen onze gedachten en gevoelens kunnen
interpreteren aan de hand van de discoursen, de tekens en symbolen die
we gebruiken. Een narratief kan slechts identificeerbaar zijn als het
refereert naar een min of meer gekende betekenishorizon, naar min of
meer reeds bestaande waardecriteria van wat goed is, wat mooi is, ....
(Derks 2000). Een vertoog kan nooit los worden gezien van andere
vertogen, historisch gegroeid in een bepaalde sociale context. Dit is de
vertoogcontext waaruit het geheel van de cultuur is opgebouwd. Een
vertoog moet dan ook putten uit bestaande betekenisrepertoires (Derks
2000). Van een absolute detraditionalisering kan er bijgevolg nooit
sprake zijn. Culturele boodschappen en mediaboodschappen moeten, om
zinvol te zijn, verwijzen naar bestaande, ‘traditionele’ betekenissen
(Thompson 1996).

Deze betekenissen zijn steeds gedeeld. Met andere woorden, de
gereedschapskistjes van individuen moeten ongeveer hetzelfde materiaal
bevatten. Alleen mensen die een voldoende kennis hebben van de
betekenissen en die weten via welke symbolen men bepaalde emoties en
ideeën kan uitdrukken, kunnen effectief deel uitmaken van een groep
waar deze symbolen vigeren. Deze voorstelling van cultuur komt
misschien over als sterk of zelfs uitsluitend cognitief, maar dat is ze niet.
Het gaat niet alleen over ideeën, maar evengoed over gevoelens,
verbondenheid en identiteit. De gedeelde waarden, gevoelens, verbanden
en betekenissen van een bepaalde groep kunnen opgevat worden als
cultuur. Deze betekenissen structureren ons dagelijks handelen. In dat
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opzicht heeft cultuur praktische gevolgen. Alles uit het dagelijks leven
kan bijgevolg gerekend worden tot cultuur, gaande van kunstwerken, het
moment waarop mensen doorgaans hun middagmaal nuttigen,
gelaatsuitdrukkingen tot zelfs de manier waarop we naar het WC gaan.

Jeugdcultuur kan opgevat worden als een geheel van vertoogpraktijken
van één bepaalde subgroep in de maatschappij, namelijk de jongeren.
Eén aspect van jeugdcultuur bestaat uit de specifieke patronen van
esthetische keuzes die jongeren maken. Het is een discursieve formatie
die materieel tot uitdrukking komt in de stilering van materiële symbolen
waardoor een onderscheidbaar en identificeerbaar geheel ontstaat. Deze
stijlen of smaken ontstaan op verschillende plaatsen, via verschillende
praktijken en in verschillende milieus. Smaakvorming is bij uitstek een
sociaal proces. Doordat deze culturele praktijken zich afspelen binnen
verschillende sociale settings, is cultuur nooit éénvormig. Er bestaat niet
één jeugdcultuur. Deze smaakdiscoursen helpen jongeren om zich aan
elkaar te presenteren en een gedeelde presentatie leidt tot de vorming
van een gelijkgestemde gemeenschap. De mate waarin jongeren een
narratief met elkaar delen, regelt met wie ze zich associëren en
dissociëren (Janssen & Prins 1991). Deze scripts helpen niet alleen om
onderlinge distincties aan te brengen. Het verleent jongeren een soort
mentale map om zich te oriënteren op hun eigen toekomstige plaats in
de maatschappij (Bourdieu & De Saint Martin 1976; De Waal 1989; Roe
1999; Stevens 2001). De gedeelde scripts van diverse groepen informeren
hen wie ze zijn, tot welke groep ze behoren en wat de plaats is van deze
groep in het geheel van de maatschappij. Kortom, een identificeerbare
culturele praktijk leidt tot een individuele identiteit (de eigen plaats in
een groep) en een sociale identiteit (de plaats van een groep in het geheel
van de maatschappij).

Sommige auteurs spreken in die zin over stijlen als nieuwe bronnen van
gemeenschappelijkheid (Chaney 1996; Gans 1974; Heelas 1996;
Laermans 1994). Jeugdstijlen hebben enerzijds een gemeenschappelijke
cognitief-emotionele basis en putten anderzijds uit bestaande culturele
tegenstellingen en classificaties (Bourdieu & De Saint Martin 1976;
Stevens 2001), waardoor ze kunnen fungeren als classificatieschema’s
voor jongeren.
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3.2 Hoe jeugdcultuur meten?

Jeugdstijlen worden meestal onderzocht in kwalitatieve
onderzoeksopzetten (Hall 1997). Indien een jeugdstijl wordt gedefinieerd
als een geheel van vertogen met betrekking tot het evaluatiecriterium
mooi/lelijk kan het echter ook onderzocht worden met surveymateriaal.
De vraag is dan echter hoe we de affiniteit van jongeren met een bepaald
vertoog kunnen meten in een kwantitatief onderzoek. Anton Derks
(2000) stelt dat vertooganalyse uitgevoerd kan worden via likertschalen
in een survey. Dergelijke schalen veronderstellen dat een aantal items
een geheel vormen omdat ze de uitdrukking zijn van een latent
construct. Dit verborgen concept kan opgevat worden als een vertoog. De
score op de schaal kan dan opgevat worden als de vertoogpositie van een
individu, de affiniteit met een bepaalde verantwoording. Een survey kan
namelijk beschouwd worden als een kunstmatige
verantwoordingssituatie waarin respondenten een bepaalde keuze
verantwoorden ten opzichte van een gegeneraliseerde ander (Derks
2000). In traditionele likertschalen vraagt men aan de respondenten in
welke mate ze al dan niet akkoord gaan met een bepaalde uitspraak.
Esthetische vertogen kunnen onderzocht worden door een reeks van
cultuurproducten aan respondenten voor te leggen en te laten
beoordelen op basis van het criterium mooi/lelijk. De preciese
verwoording kan verschillen. Via de vraagstelling kan men peilen naar de
mate waarin respondenten bepaalde daden stellen of iets graag doen of
naar de mate waarin ze bepaalde items mooi vinden of afschuwelijk.
Smaak wordt niet alleen bepaald door wat men goed vindt, maar
evengoed door waar men een hekel aan heeft. Smaak is bijgevolg een
vertoog over voorkeuren én afkeuringen van bepaalde activiteiten en
bepaalde cultuurproducten (Tillekens 1993). Smaken kunnen dus niet
alleen via preferenties onderzocht worden. We moeten een systeem
gebruiken waarin tegelijkertijd preferenties, afkeur en neutraliteit
kunnen worden uitgedrukt. Een likertschaal biedt dit voordeel.

De vraag is welke ratingschaal we gebruiken. Hierbij spelen bij het
opzetten van de vragenlijst twee belangrijke aspecten mee. Welke
ratingschaal is voor de onderzochte groep gemakkelijk te hanteren en
geeft een goede representatie van de werkelijke preferenties en dégoûts
van de ondervraagde groep. Een tweede belangrijk aspect is de
uiteindelijke analysetechniek. Het ‘prototypisch’ design voor het
onderzoeken van smaak in buitenlands onderzoek is een
likertschaal met vijf categorieën (Bryson 1996; Sikkema 1987; Tillekens
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1993). De meeste auteurs maken gebruik van een principale
componentenanalyse of factoranalyse om de zo verkregen gegevens te
analyseren. In 1993 schreef Ger Tillekens een vlammende kritiek op deze
praktijk. Met een factoranalyse veronderstel je dat het verschil in afkeur
uitgedrukt via een verschil in score tussen een ‘1’ en een ‘2’ even groot is
als een uitgedrukt verschil in voorkeur die tot uiting komt in een verschil
in score tussen een ‘4’ en een ‘5’. Volgens Tillekens drukken de meeste
mensen hun voor- of afkeuren zeer sterk uit (via een 5 of een 1 in zijn
schaal). De tussenliggende waarden zijn eerder te verwaarlozen. Daarom
stelt hij voor om de gegevens te analyseren met een niet-lineaire
componentenanalyse zoals princals. Ramsay [1997] heeft echter
aangetoond dat Tillekens’ argumenten vervallen als je werkt met meer
dan zeven categorieën. Zeven categorieën vormen echter ook geen
oplossing. Het stelt twee problemen. Een zevenpuntenschaal is nogal
abstract om je voor- of afkeuren te laten blijken en het vergt heel veel
inspanning van de respondenten. Daarom werd op zoek gegaan naar een
ratingschaal die bestond uit minstens zeven categorieën en waarmee
jongeren uit het secundair onderwijs zich gemakkelijk kunnen
vereenzelvigen. Een ratingschaal met elf categorieën, van nul tot en met
tien, ligt dan voor de hand. Deze ratingschaal is uiterst relevant voor de
jongeren omdat we een sterk externe referent hebben. Jongeren in het
secundair onderwijs worden constant beoordeeld op een
tienpuntenschaal. Ze weten dus maar al te goed waarvoor een nul staat,
een vijf en een tien. Uit de gesprekken met enkele leerlingen die we
hadden ondervraagd in een pretest en uit de gesprekken die we konden
opvangen na de bevraging van de leerlingen, blijkt duidelijk dat jongeren
ook op deze wijze denken. Bij het bespreken van hun quoteringen van
muziekgenres zeiden heel wat leerlingen dat ze die stijl ‘zwaar gebuisd’
hebben. Jongeren weten dus niet alleen waarvoor een nul, het midpunt
en een tien voor staan. Ook het onderscheid tussen een ‘zes’, ‘zeven’,
‘drie’, … is vrij duidelijk.

Tenslotte blijkt culturele kennis een relevante factor te zijn. De 10-
puntenschaal werd dan ook uitgebreid met de mogelijkheid 'ken ik niet'.
Bij het opstellen van de vragen omtrent smaak werd geopteerd om dit
ratingsysteem zo veel mogelijk toe te passen, behalve als het nogal
onzinnig zou overkomen.

De laatste vraag die dan overblijft, is welke domeinen te bevragen. Eén
mogelijke manier is jongeren te ondervragen over hun praktijken in hun
vrije tijd (Katz-Gerro 1999). Dit is echter een vrij moeilijke manier omdat
er heel wat vrijetijdsbestedingen bestaan die een groot deel van de
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jongeren nooit beoefenen. De vooropgestelde manier van vraagstelling
was op deze manier niet te gebruiken. Een andere manier om
vrijetijdsbesteding te bevragen, is jongeren een lijst van
vrijetijdsactiviteiten voor te leggen en hen te vragen om er een drietal
bestedingen uit te kiezen, die ze vaak doen (Goedseels et al. 2000;
Kaesemans 2001). Dit levert ons kennis op over de populariteit van
bepaalde hobby’s onder jongeren, maar de methodologische
mogelijkheden van dit soort data zijn echter beperkt. Daarom is het beter
ons te beperken tot specifieke gebieden van de vrije tijd. Zo wordt vaak
gebruik gemaakt van participatie aan hoogculturele elementen zoals
museumbezoek, theaterbezoek en het beluisteren van klassieke muziek
(DiMaggio 1982; Lamb 1989; Voorpostel & van der Lippe 2001). De
gegevens uit het Vlaams tijdsbudgetonderzoek leren ons echter dat
slechts een zeer kleine groep jongeren actief bezig is met dit soort
activiteiten in hun vrije tijd. In een tijdsbudget moeten respondenten
gedurende een week een dagboek bijhouden. In deze dagboekjes noteren
ze nauwkeurig hun activiteiten. Dit gebeurt met behulp van een
activiteitenlijst, waarin de meest courante bezigheden zijn opgenomen.
In het Vlaams tijdsbudget zijn slechts 72 16-, 17- en 18-jarigen
betrokken, maar toch kan het ons iets leren over de culturele praktijken
van jongeren. Slechts 2,3% van de betrokken jongeren bezochten het
theater of gingen naar een klassiek concert in de week waarin ze werden
ondervraagd. Het museumbezoek lag iets hoger met 7,1%. Dan nog
spendeerden alle jongeren gemiddeld slechts 8 minuten aan
museumbezoek in die week. Als we alleen de museumbezoekers onder
de jongeren bekijken, dan stijgt het gemiddelde museumbezoek tot 2 uur
51 minuten. Ter vergelijking, 27% van de ondervraagde jongeren gingen
in deze week naar een fuif, 39% ging op café en 14% bezocht een
discotheek. Samen spendeerden de ondervraagde jongeren 1 uur en 10
minuten op een fuif, 1 uur 25 minuten op café en 33 minuten in de
disco. Beperken we ons tot die jongeren die deelgenomen hebben aan
deze activiteiten, dan zien we dat de jongeren gemiddeld 4 uur 37
minuten op een fuif waren, 3 uur 46 minuten op café en 4 uur 35
minuten in de disco. Ook ander onderzoek wijst op het matig relatief
belang van traditionele metingen van culturele praktijken in het
dagelijks leven van jongeren. Een onderzoek naar het cultureel kapitaal
van VUB-studenten kwam tot de vaststelling dat de moderne
mediacultuur belangrijker is dan het lezen van boeken, naar het het
toneel of de opera gaan (Janssens & De Metsenaere 2000). We opteren er
dan ook voor om het onderzoek van de culturele ruimte niet te voeren
aan de hand van deze laatste culturele praktijken, niet omdat we musea-
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en theaterbezoek als totaal irrelevant voor jongeren beschouwen, maar
omdat uiteindelijk slechts een klein aantal jongeren geld en tijd
spenderen aan deze cultuuruitingen.

Eén aspect uit de jeugdcultuur, namelijk muziek, heeft de nodige
aandacht gekregen in onderzoek.  Muziek beluisteren is de belangrijkste
buitenschoolse activiteit van Amerikaanse jongeren (Christenson &
Roberts 1998). Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat muziek
opduikt in de favoriete tijdsbestedingen van Vlaamse jongeren. Het is de
tweede meest vernoemde vrijetijdsbesteding. Bij meisjes staat het zelfs
op nummer één (Goedseels et al. 2000). Het is niet alleen een belangrijke
vrijetijdsbesteding, er gaat ook een aanzienlijk bedrag naar de aankoop
van muziek. Het is de derde uitgavenpost van 16- tot 18-jarigen (Bral
1999). In het tijdsbudget merken we eveneens dat muziek beluisteren
vaak wordt gedaan, maar eigenlijk opvallend weinig als hoofdactiviteit.
Eén op drie jongeren beluistert cd’s, cassettes of platen als
hoofdactiviteit. Gemiddeld spenderen de jongeren er 34 minuten per
week aan. De luisteraars zelf zijn er gemiddeld 1 uur en 51 minuten per
week mee bezig. Natuurlijk luisteren jongeren meer naar muziek dan uit
deze data naar voor komt, omdat muziek vaak wordt opgezet als
achtergrond bij vriendenbezoek of als jongeren hun huiswerk maken.
Muziek vormt dan ook een integraal deel van de huidige jeugdcultuur.
Daarom is de jongeren een lijst van 30 muziekgenres voorgelegd. Zij
werden gevraagd elk muziekgenre te beoordelen op een 10-
puntenschaal, gaande van ‘heel slecht’ (score 0) tot ‘zeer goed’ (score
10)1. Er werd hen ook de mogelijkheid geboden, te laten weten dat ze het
muziekgenre niet kenden (score 11).

Niettemin vestigt het tijdsbudget er de aandacht op dat jeugdcultuur niet
herleid kan worden tot muziekbeleving alleen. Daarom onderzoeken we
smaakpatronen ook aan de hand van media. Het gebruik van media
neemt nog meer dan muziek, een prominente plaats in in de
vrijetijdsbesteding van jongeren. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld
kijken jongeren gemiddeld twee uur per dag televisie (Arnett 1995). In
Vlaanderen blijkt het gebruik van media de meeste vrije tijd van jongeren
in beslag te nemen. Televisie is als medium het meest verspreid en het
meest toegankelijk voor jongeren (Bouverne-De Bie 1992). Het is
trouwens de meest vernoemde vrijetijdsbesteding bij jongeren (Goedseels
et al. 2000; Kaesemans 2001), 38,6% van de jongeren vernoemt televisie

                                          
1 Het gaat dus in feite om een 11-puntenschaal.
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kijken als één van hun vrijetijdsbestedingen (Goedseels et al. 2000). Dit
wil echter niet zeggen dat het één van de hoogst geapprecieerde
tijdsbestedingen is (Bouverne-De Bie 1992; Kaesemans 2001). Ook in
het Vlaams tijdsbudgetonderzoek vinden we de alomtegenwoordigheid
van de televisie in de vrije tijd terug. In de week dat het tijdsbudget
plaats vond, heeft 98% van de ondervraagde jongeren televisie gekeken.
Gemiddeld spenderen ze 11 uur 43 minuten aan televisie kijken.  Indien
we alleen maar de televisiekijkers in beschouwing nemen, dan stijgt dit
naar een gemiddelde van 12 uur per week. Dit cijfer ligt waarschijnlijk
nog hoger, want het betreft hier alleen maar de tijd gespendeerd aan
televisie kijken als hoofdactiviteit. Televisie kijken gebeurt dikwijls in
combinatie met andere activiteiten. Deze tijd is niet meegerekend. Er
wordt niet alleen naar televisie gekeken, ook de videorecorder wordt
relatief druk gebruikt. 31% van de jongeren gebruikte hun video.
Gemiddeld keken de 72 jongeren 48 minuten per week naar een video.
Degene die er daadwerkelijk gebruik van maakten, waren er gemiddeld 2
uur 45 minuten per week mee bezig. Daarom werd een lijst van 9
televisiezenders en 17 soorten televisieprogramma’s aan de jongeren
voorgelegd. Ook hier konden de jongeren hun voor- of afkeur te kennen
geven op een schaal gaande van 0 (absoluut slecht) tot 10 (heel heel
goed). Als ze het programma of de televisiezender niet kenden, kon dit
duidelijk gemaakt worden door het cijfer 11 aan te duiden.

Een ander medium dat vrij beschikbaar en toegankelijk is voor jongeren,
is de radio. In het tijdsbudget vermeldde 34% van de jongeren ‘radio
luisteren’ als hoofdactiviteit. Gemiddeld luisterden alle jongeren 51
minuten naar de radio, de luisteraars zelf spendeerden 2 uur 37
minuten aan deze bezigheid. Opnieuw betreft het alleen het luisteren
naar de radio als hoofdactiviteit. De voor- en afkeuren met betrekking tot
de radio zijn bevraagd via een lijst van 8 radiostations.

Tenslotte is er voor wat het mediagebruik betreft, gepeild naar de
smaakvoorkeuren in tijdschriften. Tijdschriften kopen is de achtste
belangrijkste uitgavenpost van 16- tot 18-jarigen (Bral 1999). Meer dan
een kwart van de jongeren uit het tijdsbudget (26%) lazen in de loop van
een week in een tijdschrift. Gemiddeld spenderen alle jongeren 19
minuten per week aan deze bezigheid. Als we alleen die jongeren nemen
die in de week van dit onderzoek een tijdschrift hebben gelezen, dan
stijgt deze tijd naar 1 uur en 19 minuten per week. Voor het bevragen
van de voorkeuren met betrekking tot tijdschriften baseerden we ons op
de gegevens uit het TOR-waardeonderzoek van drie jaar geleden
(Elchardus et al. 1998). In deze vragenlijst werd een open vraag gesteld,
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namelijk “welk tijdschrift lees je het liefst?”. Deze vraag werd opnieuw
opgenomen, maar nu met gesloten antwoordcategorieën. De categorieën
zijn gebaseerd op de antwoorden die de jongeren in het waardeonderzoek
hebben gegeven. In het waardeonderzoek werden echter meer dan 430
tijdschriften vernoemd. Omdat we onmogelijk alle tijdschriften konden
opnemen, namen we de drie meest vernoemde tijdschriften op als aparte
categorieën (namelijk Humo, Knack en Joepie). Deze drie tijdschriften
waren in het vorig onderzoek goed voor 50% van de antwoorden. Voor de
andere categorieën werden de tijdschriften inhoudelijk ingedeeld:
lifestylebladen, tv-bladen, modebladen, sportbladen, natuurtijdschriften
en wetenschappelijke tijdschriften, muziekbladen  en hobbybladen. Per
categorie werden één of twee tijdschriften (diegenen die binnen iedere
categorie in het schooljaar 1996-1997 het meest vernoemd werden) als
illustratie vernoemd. Tenslotte is het antwoord ‘ik lees geen tijdschriften’
opgenomen.

Een aspect van de jeugdcultuur dat vaak onderschat wordt, is het
bioscoopbezoek. Eén op tien jongeren gaat regelmatig naar de bioscoop
(Jacobs & Stoffelen 1998). Het bioscooppubliek in Vlaanderen is
trouwens een jeugdig publiek. Zowat 90% van de 16- tot 18-jarigen
bezoekt ooit wel eens een bioscoop. Hoe ouder men wordt, hoe minder
men een voet binnen zet in de filmzaal (Jacobs & Stoffelen 1998). Een
aanzienlijk deel van het wekelijks zakgeld gaat op aan filmbezoek. Het is
namelijk de tweede belangrijkste uitgavenpost van 16- tot 18-jarigen
(Bral 1999). Ook in de tijdsbudgetgegevens blijkt dit een belangrijk
aspect. Van de ondervraagde jongeren ging 15,5% naar een film in de
bewuste week. Gemiddeld brachten de bioscoopgangers 3 uur en 15
minuten door in de filmzaal. Alle jongeren samen spendeerden
gemiddeld 27 minuten in de cinema. Voor dit aspect van de jeugdcultuur
werd een lijst van 17 filmgenres opgesteld. Deze lijst is, mits enkele
aanpassingen, gebaseerd op een onderzoek van Frits van Wel (1993).

Er zijn twee aspecten van de jeugdcultuur die niet via de
tienpuntenschaal bevraagd zijn, namelijk het gebruik van nieuwe media
en de kledijvoorkeuren. Nieuwe media zijn opgenomen in de vragenlijst
omdat het als tijdsverdrijf een exponentiële groei kent (De Haan & van
den Broek 2000). Computeren is één van de belangrijkste hobby’s van
meer dan één op vijf jongeren (Goedseels et al. 2000; Kaesemans 2001).
Uit het tijdsbudget blijkt dat één op drie jongeren zich bezig houdt met
computer- en videospelletjes. Bovendien besteden ze veel tijd aan deze
vrijetijdsbesteding. Jongeren die videospelletjes spelen, spenderen
gemiddeld  4 uur en 48 minuten aan deze hobby. Verder maakt 38% van
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de jongeren gebruik van de computer en zijn ze hier gemiddeld 3 uur en
49 minuten per week mee bezig. Tenslotte zitten de jongeren die
internetten (15%)  gemiddeld 2 uur en 42 minuten per week op het
wereldwijde web. Het gebruik van nieuwe media is bij de jongeren
ondervraagd door middel van een lijst van zeven ICT-middelen. Daarbij
werd via een zespuntenschaal gepeild naar het gebruik van deze nieuwe
media.

Het laatste aspect, kledij, werd interessant bevonden omdat kledij een
visueel zeer opvallend kenmerk is van de jeugdcultuur waarop heel wat
classificaties gebaseerd zijn (Laermans et al. 2001). Het probleem is
echter dat dit aspect weinig onderzocht is, noch in kwantitatief
onderzoek, noch in kwalitatief onderzoek. Een teken aan de wand is de
poging van de British Sociological Association, één van de grootste
sociologenverenigingen in Europa, om een studiegroep rond kledij op te
richten. Sinds een jaar probeert men zo’n kring van de grond te krijgen,
maar door het gebrek aan mensen die rond dit onderwerp bezig zijn, lukt
het vooralsnog niet. De literatuur rond kledij is bijgevolg schaars. Omdat
mode, nog meer dan andere aspecten van de jeugdcultuur, uiterst
volatiel is en in een jaar minstens twee maal verandert, vonden we het
niet opportuun om mode zelf te bevragen. We dienden een andere
bevragingsmanier te bedenken. Daarom werd in een pretest van dit
onderzoek een honderdtal jongeren bevraagd over de soort winkels waar
ze hun kleren (of schoenen) kochten (Stevens 2000). Daarbij werd de
vraag halfopen gesteld. Een lijst van soorten winkels werd voorgelegd.
Daarnaast was er  ruimte voorzien waarin de jongeren konden vermelden
in welke andere winkelsoorten ze verder hun aankopen deden. Dit
resulteerde in 11 ruime categorieën. Op een vijfpuntenschaal konden de
jongeren aanduiden hoe vaak ze in de desbetreffende plaatsen
winkelden. Omdat deze vraag echter weinig garantie bood op succes,
werd er ook gepeild naar de modegevoeligheid van de jongeren. Deze
schaal is ontleend aan Nederlands onderzoek (Sikkema 1987).

Het is onmogelijk alle aspecten van jeugdcultuur te meten. We menen
echter uit het belang dat jongeren hechten aan bovenstaande aspecten,
en uit de tijd en het geld dat ze spenderen aan deze vormen van media-
en jeugdcultuur, dat al deze gebieden uiterst relevant zijn om een beeld
te krijgen van de culturele ruimte waarin jongeren zich begeven.
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3.3 De culturele preferenties van jongeren

3.3.1 De muzikale preferenties van jongeren

3.3.1.1 Muziekkennis

Een duidelijke en internationaal erkende indeling van muziekstijlen
bestaat niet (Hakanen & Wells 1993). In de literatuur kan je dan ook
diverse indelingen van muziekstijlen vinden. Hierdoor is er weinig
uniformiteit in de genres die onderzoekers voorleggen aan hun
respondenten (Bryson 1996; Hakanen & Wells 1993; Hall & Blau 1987;
Hutchison & Wotring 1993; Peterson & Christenson 1987; Peterson &
Kern 1996; Sikkema 1987; Tillekens 1993). Het is trouwens de vraag in
welke mate zo’n standaardlijst opportuun is. Muziek verandert vlug en
nieuwe genres worden plots populair, terwijl oude genres verdwijnen.
Een eigen lijst van muziekstijlen opstellen is dan ook een beetje natte
vingerwerk. Ons vertrekpunt was de lijst die gebruikt werd in het TOR-
onderzoek van drie jaar geleden (Elchardus et al. 1998). Deze lijst kon
niet zomaar overgenomen worden. Sinds de laatste ondervraging is er de
opkomst van de gabbermuziek. De termen house en techno beginnen
verschillende ladingen te dekken en evolueren naar diverse subgenres.
Het probleem bij deze fijnere onderscheiden is dat de benamingen niet
algemeen zijn doorgedrongen (Stevens 2001). Wat voor de ene deephouse
is, is voor de andere French house. De ene noemt lounge dan weer
mellow en trance is voor de ene harde techno, terwijl iemand anders er
een iets hardere versie van ambient onder verstaat. Met andere woorden,
er is niet direct een algemeen aanvaarde indeling van de moderne
dansmuziek voorhanden.  Een bijkomend probleem was dat we ook aan
de ouders de muziekgenres zouden aanbieden. Met dit feit moest
rekening worden gehouden in de vraagstelling. We konden niet al te
specifieke muziekgenres bevragen. Bovendien leert de ervaring ons dat
zeer specifieke stijlen niet gekend zijn bij een deel van de jongeren,
waardoor de gegevens niet altijd bruikbaar zijn. Daarom moeten we eerst
kijken naar de mate waarin de genres gekend zijn.

In de vragenlijst werden 31 genres voorgelegd. Eén van deze genres was
fictief, namelijk agila. We namen dit genre op om na te gaan of jongeren
durven zeggen dat ze een bepaald genre niet kennen. Het genre is
bijgevolg bij de meeste jongeren niet gekend. 83,3% kent dit genre niet,
terwijl 16,7% beweert het wel te kennen. Van de 1995 leerlingen die  een
score geven aan agila, zijn er echter 1148 die het quoteren met een score
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0. Blijkbaar is de achterliggende gedachte ‘ik ken het niet, het zal dus
wel slecht zijn’. Daarnaast is er een grote groep die dit genre een score 1
tot 4 geven. Uiteindelijk zijn er 356 jongeren die neutraal of positief
staan ten opzichte van het fictieve genre ‘agila’. Dit is 2,6% van de totale
steekproef. We kunnen hieruit besluiten dat minder gekende genres
kunstmatig ondergewaardeerd worden omdat diegenen die het niet
kennen, maar dit niet willen toegeven, overwegend lage scores geven.

Een bestaand genre dat weinig gekend is, is raï. Raï is een muziekgenre
ontstaan in de Noord-Algerijnse stad Oran in de jaren twintig van de
vorige eeuw. Het is een mengeling van traditionele Berberse muziek,
vermengd met flamenco en Marokkaanse volksmuziek.  De
oorspronkelijk religieuze muziek verandert onder de verstedelijking en
draait in toenemende mate over aardse zaken zoals liefde, armoede en
alcoholgebruik. In de jaren 60 komt raï steeds meer onder invloed te
staan van westerse muziek zoals blues, jazz en reggae. Alzo ontstaat een
moderne versie van de stijl. Het oorspronkelijk Arabisch
instrumentarium wordt uitgebreid met saxofoons, elektrische gitaren en
trompetten. In de jaren 80 wordt deze vermenging van Magrebijnse
muziek met westerse muziek populair onder migrantenjongeren in West-
Europa (Ter Bogt & Hibbel 2000a). Bekende raï-artiesten zijn Khaled,
Cheb Mami en Rachid Taha. Khaled spreekt zelfs een ruimer publiek aan
dan migrantenjongeren en heeft in België al enkele hits gehad met Didi
en Aïsha. Hij was in 1995 zelfs de best verkopende artiest in Frankrijk
(Ter Bogt & Hibbel 2000a). Niettegenstaande is raï bij onze ondervraagde
jongeren weinig bekend. 79% kent het niet. Het beeld is echter anders
als we een analyse volgens de nationaliteit van vader uitvoeren. Slechts
19% van de jongeren waarvan vader de Belgische of Nederlandse
nationaliteit heeft, kent raï. Jongeren waarvan de vader de Italiaanse
nationaliteit (33%) of de Turkse nationaliteit (35%) heeft, hebben al meer
van het genre gehoord. Raï is echter vooral bekend bij jongeren
afkomstig uit de streek waar het genre is ontstaan, de Magreb. Van de
246 jongeren waarvan de vader de Marokkaanse, Algerijnse of
Tunesische nationaliteit heeft, kent 80% de muziekstijl.

Een ander genre dat weinig bekend is, is ska. Ska is eigenlijk de
voorloper van de reggae en is in West-Europa vooral populair geworden
op het einde van de jaren 70 en begin jaren 80, onder andere door het
succes van een band als Madness. Niettemin kan 77,5% van de
ondervraagde leerlingen zich niets voorstellen bij dit genre. Doordat de
populariteit van groepen als the Skatallites en Madness toch al een tijd
achter ons ligt, is dit genre waarschijnlijk relevanter voor de ouders dan
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voor de jongeren. Toch blijkt uit de antwoorden die we terugkregen van
de ouders dat meer dan drie kwart van de ouders (76,6%) ska niet kent
als muziekstijl. Waarschijnlijk is het een muziekstijl die beter bekend is
onder de huidige dertigers en veertigers, een generatie die minder
vertegenwoordigd is onder de ondervraagde ouders.

Alle andere genres uit de lijst zijn bekend bij meer dan de helft van de
jongeren. Toch kan 30% tot 40% van de jongeren zich niets voorstellen
bij genres als schlagers, kleinkunst, new wave en trance/ambient. Voor
schlagers, kleinkunst en new wave geldt dat het relevanter is voor de
ouders dan voor de jongeren. Zo kent 92.5% van de ondervraagde ouders
schlagermuziek en 91,1% kent kleinkunst. New wave is waarschijnlijk
een genre dat vooral bekend is bij een tussengeneratie. Slechts 46,6%
van de ouders kent new wave.

Dit argument gaat echter niet op voor trance en ambient, twee
stromingen binnen de moderne dansmuziek. Brian Eno, de bedenker
van de term ambient, omschrijft de stijl als muzikaal behang. Het is zeer
rustige muziek waarbij omgevingsgeluiden of industriële geluiden
gesampled worden met een trage beat (als die er al is). Het is het soort
muziek dat in de chill-outrooms van grote discotheken wordt gespeeld.
Belangrijke namen, naast Brian Eno, zijn Aphex Twins, Sven Väth en the
Orb. Onder trance kunnen twee stromingen verstaan worden. Zo kan de
vrij harde dansmuziek, gespeeld in de grote discotheken omschreven
worden als trance. Daarnaast bestaat er een meer psychedelische
stroming binnen de trance, de goa-trance. Deze muziek is ontstaan uit
de hippieculturen van de Oost-Indische kustplaats Goa. Sinds de jaren
60 is deze plaats een toevluchtsoord voor westerse hippies en zijn er
steeds grote openluchtfeesten blijven bestaan. Het soort muziek dat op
dergelijke raves in de loop van de jaren werd gedraaid, varieerde zeer
sterk. In de jaren zeventig bestonden de feesten namelijk uit live
optredens van rockgroepen (Saldanha 1999). De preciese
ontstaansgeschiedenis van de dansmuzikale versie is nogal onduidelijk,
maar in de jaren 80 werd ook in Goa in toenemende mate
geëxperimenteerd met looping, sample- en drummachines. Deze
muzikale experimenten hebben een sterke invloed uitgeoefend op de acid
house die in het midden van de jaren 80 ontstond op Ibiza (Adelaars
1990) en zo stilletjesaan Europa veroverde en uiteindelijk uitmondde in
house en techno. Vanaf 1991 worden steeds meer jongeren
aangetrokken door de originele scène in Goa en ze trekken er op uit om
ter plaatse de sfeer op te snuiven (Saldanha 1999). Sindsdien kent de
muziek een sterke verspreiding in Europa en zelfs tot in de parochiezaal
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van Wachtebeke of in één of andere Ardeense vallei, kan men deze dagen
naar een (meestal illegale) goafuif gaan. Een goafuif wordt gekenmerkt
door fluo versieringen, projecties van psychedelische vloeitjes, de
verkoop van etnische juwelen, lichaamsbeschilderingen, circusacts met
vuurspuwers e.d. Goatrance zit nog sterk verweven in de underground.
Je moet al mensen uit het milieu kennen of de juiste websites weten te
vinden om op de hoogte te blijven van een goafeest. Bovendien zijn, zoals
zo vaak in sterk groeiende danssubgenres, niet bepaalde artiesten of
groepen belangrijk, maar wel de labels waarop de muziek wordt
uitgegeven zoals bijvoorbeeld BooM! Records (www.boomrecords.com).
Het sterke undergroundkarakter kan een mogelijke verklaring bieden
waarom een groot deel van de 16- tot 18-jarigen dit genre niet kent.

Punk, alternatieve gitaarrock/grunge, funk, reggae en soul/R&B zijn
beter gekend. Slechts voor één op vijf jongeren zijn het onbekenden.
Funk, punk en reggae, zijn iets oudere genres die misschien als term iets
minder bekend zijn bij jongeren. Opvallend is de geringe kennis over vrij
nieuwe genres als alternatieve gitaarrock/grunge en soul/R&B. De
geringe kennis van grunge was reeds vastgesteld in het onderzoek van
drie jaar geleden (Elchardus et al. 1998; Stevens 2001). Bovendien
merkten enkele jongeren uit de pretest op dat ze bepaalde groepen zoals
The Smashing Pumpkins, Live, Radiohead, ... niet konden plaatsen
binnen het hen voorgelegde lijstje. Daarom werd grunge aangevuld met
de term alternatieve gitaarmuziek. Terwijl drie jaar geleden nog 32% van
de jongeren beweerde dat ze grunge niet kenden, is door de opname van
de omschrijving alternatieve gitaarrock de onbekendheid van dit genre
afgenomen tot 20%. Dit blijft echter opvallend hoog. Grunge is één van
de recentere muziekstijlen uit het lijstje en alternatieve gitaarmuziek
maakt een belangrijke proportie uit van de programmatie van Studio
Brussel, de jongerenzender van de openbare radio.

Hetzelfde kan gezegd worden van de categorie soul/R&B. Deze R&B heeft
echter niets te maken met de Rhythm and Blues van de jaren veertig en
vijftig. Om dit onderscheid te beklemtonen, gebruiken onze
noorderburen wel eens de term arrenbie om de huidige versie te
beschrijven (Kleijer & Tillekens 2001). De huidige R&B is veeleer
schatplichtig aan de Amerikaanse soul van de jaren 60 (Van Dongen et
al. 2000). Het is de jaren 90 versie van de soulmuziek. Vooral de zoete
stemmen zijn ontleend aan de soul, maar er bestaan duidelijke invloeden
van andere genres zoals house (de vervanging van accoustische
instrumentatie door elektronische instrumenten), rap (het strakke
onderliggende basriff en drumpatroon en het gebruik van ‘spoken word’),
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gospel (samenzang) en disco en funk (de nadruk op het dansbare en het
gebruik van riffs) (Van Dongen et al. 2000). R&B is als stijl of als naam in
Vlaanderen slechts gangbaar geworden op het einde van de jaren 90.
Niettemin was deze stijl reeds populair voordat de naam gebruikt werd.
Op het einde van de jaren 80 en begin jaren 90 onderging de zwarte
populaire muziek in de Verenigde Staten onder invloed van de rap een
aanzienlijke gedaantewisseling. Artiesten als R Kelly en En Vogue kenden
al vlug succes in de hitparades. De term R&B werd in de VS vlug
gangbaar omdat al sinds 1949 Billboard een speciale hitlijst heeft voor
Afro-Amerikaanse muziek waar de term R&B wordt op geplakt (Van
Dongen et al. 2000). Het duurde wel even voordat men in Europa over
R&B sprak. Op het Europees continent werd het vaak omschreven als
hitparademuziek of middle of the road-muziek (Sikkema 1987). Het is
pas toen blanke, Europese artiesten zich op de stijl stortten dat het
begrip gangbaar werd. Belangrijke vertegenwoordigers zijn groepen als
Eternal, N’Sync en Destiny’s Child. Het is onder andere door het
systematisch gebruik van de term door MTV dat het label R&B een
zekere bekendheid heeft. Blijkbaar is echter een groep jongeren er niet
mee vertrouwd.

Folk/wereldmuziek, heavy metal, Vlaamse rock, Franse chanson en
hardcore (gitaar)2 zijn niet gekend bij 10% tot 15% van de ondervraagde
jongeren. Voor heavy metal is dat een opmerkelijke stijging vergeleken
met drie jaar geleden, toen dit percentage 4% bedroeg (Stevens 2001).
Deze stijging is deels toe te schrijven aan de vierdejaars, 15% van hen is
namelijk niet vertrouwd met de term heavy metal. De onbekendheid van
folk/wereldmuziek is niet toegenomen vergeleken met drie jaar geleden.
De andere drie genres (Vlaamse rock, Franse chanson en hardcore –
gitaar) zijn in de vorige bevraging niet opgenomen. We kunnen bijgevolg
geen vergelijking maken. De overige muziekstijlen uit de lijst zijn gekend
bij meer dan 85% van de jongeren.

                                          
2 We hebben in de vragenlijst een onderscheid gemaakt tussen hardcore –

gabber en hardcore – gitaar en beide begrippen na elkaar gezet. Hardcore
wordt namelijk zowel voor de muziek van gabbers als voor de punkmuziek
van het einde jaren 80 en begin jaren 90 gebruikt.
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3.3.1.2 Muziekvoorkeur

Van alle ondervraagde genres is house het populairst. Op 10 haalt dit
genre een gemiddelde score van bijna 6. Meer dan 62% van de jongeren
vindt dit genre eerder goed tot zeer goed. Ook drie jaar geleden was
house één van de populairste muziekgenres en kreeg het een positieve
evaluatie van meer dan zes jongeren op tien (Stevens 2001). Op de
tweede plaats staan rap en hiphop, met een gemiddelde score van 5,86
en bijna 60% van de jongeren die hun appreciatie uitdrukt voor dit
genre. Dit is iets minder dan de daaropvolgende genres. Het hoger
gemiddelde is dan ook te wijten aan het feit dat rapfans geneigd zijn om
een iets hogere score op tien aan te duiden, dan bijvoorbeeld liefhebbers
van hitparademuziek. Het percentage dat zijn waardering uitdrukt voor
rap is iets hoger dan drie jaar geleden, toen slechts 52% van de jongeren
zeiden dat ze het goed vonden. Het relatieve succes van rap en hiphop
hoeft niet te verwonderen. In 1998 was rap/hiphop na rock in de VS het
meest verkochte genre. Jarenlang was deze plaats voorbehouden voor
countrymuziek (Tillekens 1999). In dit opzicht komen onze
waarderingscijfers overeen met de verkoopcijfers.

Op de derde plaats staat hitparademuziek. Dit is natuurlijk een vrij
brede en vrij algemene groep, dus echt verwonderen hoeft het niet dat dit
soort muziek een ruime appreciatie kent. De derde plaats is zelfs een
beetje aan de lage kant. Het Nederlandse onderzoeksbureau INTERVIEW
NSS voert sinds 1985 een tweejaarlijks onderzoek uit naar de
muzieksmaken van jongeren. Hieruit blijkt dat ieder jaar in Nederland
hitparademuziek het populairst is. Er was slechts één jaar in het laatste
decennium dat dit niet het geval was. In 1997 was gabber in Nederland
populairder dan hitparademuziek (Ter Bogt & Hibbel 2000b).
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TABEL 1: VOORKEUREN MBT MUZIEKGENRES - FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES) EN

GEMIDDELDE

Genre Percentage
gekend

heel slecht
tot eerder
slecht

-/+ eerder
goed tot
zeer goed

Gemiddelde
op 10

N

House 98.5 29.9 7.9 62.2 5.98 13220
Rap/hip hop 96.5 27.3 12.9 59.8 5.86 12950
Hitparademuziek 95.9 28.4 9.5 62.1 5.81 12869
Filmmuziek 98.1 24.7 13.7 61.6 5.80 13173
Techno 98.1 32.1 9.3 58.6 5.75 13171
Soul/R&B 79.4 30.8 10.8 58.4 5.69 10651
Trance/ambient 61.1 33.4 10.0 56.6 5.58 8205
Rock 97.5 30.5 13.7 55.8 5.56 13082
Disco 96.8 34.3 15.5 51.2 5.23 12985
Reggae 81.5 37.6 13.0 49.5 5.06 10936
Seventies muziek 93.7 42.6 12.7 44.7 4.64 12567
Sixties muziek 94.2 46.2 13.1 40.7 4.44 12646
New Wave 63.0 47.8 14.0 38.2 4.29 8452
Funk 77.9 49.6 13.0 37.4 4.28 10452
Hard rock 96.2 51.5 9.5 39.0 4.24 12905
Alternatieve
gitaarrock/grunge

79.8 51.1 9.9 39.0 4.23 10704

jazz en/of blues 95.2 57.6 15.5 26.9 3.73 12782
punk/punkrock 79.5 59.9 10.4 29.7 3.65 10675
Kleinkunst 68.2 59.1 10.7 30.2 3.58 9156
hardcore – gabber 93.0 62.0 8.0 30.0 3.44 12478
heavy metal 88.0 62.8 9.3 27.9 3.42 11812
Ska 22.5 59.7 9.7 30.6 3.38 3022
hardcore – gitaar 85.1 64.2 9.7 26.1 3.24 11414
klassieke muziek 98.3 67.9 11.4 20.7 3.01 13186
folk/wereldmuziek 89.8 68.8 10.8 20.4 2.97 12049
Vlaamse rock 86.2 68.6 10.1 21.3 2.94 11569
Raï 21.0 72.7 8.0 19.3 2.61 2819
Franse chansons 89.9 80.6 8.0 11.4 2.17 12060
tien om te zien 97.4 84.5 6.7 8.8 1.83 13076
Schlagers 60.9 90.1 4.4 5.5 1.31 8178

Na hitparademuziek volgt filmmuziek. Ook drie jaar geleden was
filmmuziek één van de populairste muziekgenres. Toen werd dit
verklaard doordat filmmuziek, net zoals hitparademuziek, een vrij ruime
categorie is. Er bestaat een heel verschil tussen de soundtrack van films
als Judgement Night, The Matrix, Pulp Fiction of Titanic. Dit is slechts een
gedeeltelijke verklaring. In de verkoopcijfers merkt men trouwens ook de
stijgende populariteit van filmmuziek. In 1998 was de soundtrack van
Titanic zelfs de meest verkochte plaat binnen de klassieke muziek
(Tillekens 1999). Voor veel kenners is deze soundtrack trouwens de beste
klassieke plaat van de laatste jaren (Seabrook 2001). De populariteit van
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filmmuziek onder jongeren hoeft niet echt te verwonderen. Ze zijn
fervente filmfans. Bovendien is een goede soundtrack een integraal deel
van een promotiecampagne van een film. Iedere keer dat een song uit
een soundtrack wordt gedraaid op een radiostation of op een
televisiezender krijgt de film een gratis vermelding. Daarom besteedt
men steeds meer aandacht aan een goede muzikale omkadering van een
film, waarbij liefst een beroep wordt gedaan op een populaire groep. Het
schoolvoorbeeld vormen hier de James Bond-films. Sommige
soundtracks zijn daarom interessanter dan de films zelf. Voor jongeren
zijn dergelijke soundtracks interessant omdat het een soort verzamel-cd
is, wat goedkoper uitvalt dan alle cd-singles van de songs op een
soundtrack apart te kopen.

Verder zien we dat techno, rock en disco vrij goed bekend zijn bij de
meerderheid van de jongeren en zeer postief worden ingeschat. Drie jaar
geleden werden deze genres ook zeer gewaardeerd door jongeren. Rock
heeft wel een paar van zijn pluimen verloren. Terwijl drie jaar geleden
61% van de jongeren een positief oordeel gaf over dit genre, is dit nu met
5 procent gedaald tot 56 procent. Er zijn zelfs meer technofans dan
rockfans onder de jongeren. In het vorig onderzoek was dit net
omgekeerd (Stevens 2001). Het dalend belang van rock wordt ook
vastgesteld in de verkoopcijfers. In 1991 was rock nog goed voor een
marktaandeel van 34% in de VS. Tien jaar later is dit aandeel geslonken
tot 24% (RIAA 2001).

De recente muziekstromingen R&B en trance mogen dan wel iets minder
bekend zijn, ze worden doorgaans positief beoordeeld door die jongeren
die de stijlen kennen. Ook dit komt tot uiting in verkoopcijfers. In 1998
was R&B in Nederland het tweede meest verkochte genre (Van Dongen et
al. 2000).

Reggae kan de goedkeuring wegdragen van ongeveer de helft van de
leerlingen die het genre kennen en scoort net iets boven de vijf.
Seventies muziek daarentegen scoort gemiddeld geen vijf bij de
ondervraagde jongeren, maar heeft wel meer voor- dan tegenstanders.
Sixties muziek, new wave en funk worden niet afgekeurd door meer dan
de helft van de jongeren, maar deze stijlen roepen eerder afkeuring op
dan goedkeuring. Alternatieve gitaarrock/grunge en hardrock worden
door net iets meer dan de helft van de jongeren die deze genres kennen,
afgewezen. Vanaf dan stijgt de groep tegenstanders van een bepaalde
stijl gestaag. Zo vindt ongeveer 60% van de jongeren punk, ska,
jazz/blues, gabber, kleinkunst en heavy metal maar niets. Heavy metal



                                                                                                                                     [127]

doet het echter iets beter dan drie jaar geleden. Toen moest 70% van de
ondervraagde jongeren niets hebben van deze stijl, terwijl 23% deze
muziek goed vond. De oorzaak van dit verschil is volledig toe te schrijven
aan het verschil in onderzoekspopulatie, want als we een analyse maken
voor de zesdejaars alleen, dan bekomen we ongeveer dezelfde
percentageverdeling uit als in het onderzoek van drie jaar geleden.
Blijkbaar kennen de vierdejaars minder heavy metal, maar degene die dit
genre kennen, appreciëren het beduidend meer dan de laatstejaars. Zo
behaalt heavy metal een gemiddelde score van 3.9 bij de vierdejaars en
slechts 2.9 bij de laatstejaars.

Opvallend is de score van gabber. Gabber ontstond op het einde van de
jaren 80 in de Nederlandse dansscène. Nederland was één van de eerste
landen op het Europese continent met megadancings, vooral in de
Randstad. Het was ook één van de eerste landen waar de oorspronkelijke
acid house uiteen viel in een meer clubgerichte mellow house die vooral
middenklassejongeren aansprak en een zwaardere housevariant die
vooral een publiek aansprak dat bestond uit voetbalfans (Verhagen et al.
2000). Deze laatste groep werd door het clubcircuit al vlug bedacht met
scheldwoorden als ’voetbalpubliek’, ‘Leidsepleinpubliek’ of ‘gabbers’
(Beekmans 1990; Verhagen 2000). Omdat deze gabbers niet langer
welkom waren in het clubcircuit, richten ze vanaf 1989 hun eigen
illegale feesten in, waarbij vooral havenarbeidersstad Rotterdam een
centrale plaats innam (Verhagen et al. 2000). Amsterdam groeit uit tot
het centrum van de upmarket house met beruchte clubs als de It, terwijl
Rotterdam in toenemende mate de gabberscène herbergt. Vanaf 1992
verandert gabber. Het verandert van scheldnaam tot een ereteken.
Binnen de muziek ontstaan diverse subgenres en steeds meer
manifesteren gabbers zich in het straatbeeld als een specifieke groep,
met een eigen kledingstijl (bijvoorbeeld een training van het merk
Australian), een eigen haardracht (kort geschoren of ‘blockheads’) en een
eigen dansstijl (hakkûh) (Verhagen et al. 2000). Gabber wordt vlug
populair bij onze noorderburen en in 1997 is het de dominante
muziekstijl in Nederland (Ter Bogt & Hibbel 2000b; Verhagen et al.
2000). In België verloopt het echter niet zo snel. Op het einde van de
jaren 90 worden wel enkele gabberfeesten georganiseerd in het
Antwerpse Sportpaleis, maar het publiek bestaat vooral uit Nederlanders
afkomstig uit Rotterdam en de zuidelijke provincies van Nederland. Via
deze feesten wordt gabber geïntroduceerd in Vlaanderen. Dat het binnen
de Vlaamse dansmuziek een vrij marginale positie inneemt, bewijzen
onze cijfers. Gabber wordt wel goed bevonden door 30% van de jongeren
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die de stijl kennen, maar dat is opvallend veel lager dan de andere
dansgenres uit de lijst. Techno, house, trance en ambient, tot zelfs disco
en R&B scoren opvallend beter dan gabber. Bovendien lokt gabber een
zekere weerstand op. De groep tegenstanders van gabber is bijvoorbeeld
dubbel zo groot (namelijk 62%) als de groep voorstanders. Tijdens het
veldwerk was trouwens opgevallen dat gabbers zich sterk
concentreerden in enkele welbepaalde scholen.

Klassieke muziek, folk/wereldmuziek, hardcore (de gitaarversie ervan) en
Vlaamse rock kunnen twee derden van de jongeren niet boeien en
spreken hoogstens één op vijf jongere aan. Klassieke muziek doet het
daarbij opvallend minder goed dan drie jaar geleden. Toen bedroeg het
percentage jongeren dat klassieke muziek niet kon appreciëren slechts
55% en de voorstanders maakten toen dertig procent van de
ondervraagde jongeren uit (Stevens 2001). Deels is dit te verklaren
doordat deze keer ook vierdejaars zijn bevraagd. De laatstejaars zijn
echter eveneens minder liefhebbers van klassieke muziek. Slechts één op
vier van de zesdejaars maakt kenbaar van klassieke muziek te houden,
terwijl meer dan 62% van hen er niets van moet hebben.

Het minst populair zijn de ‘taalspecifieke’ of de ‘niet-globale’ genres zoals
raï, Franse Chansons, tien om te zien-muziek en schlagers. Het is wel
niet weergegeven in tabel 1, maar het fictieve genre ‘agila’ scoorde
gemiddeld met 1.7 hoger dan de schlagers. Voor raï is een aparte analyse
gemaakt voor jongeren waarvan ten minste één van de ouders afkomstig
is uit de Magreb. Onder deze jongeren scoort raï namelijk bijzonder goed,
met een gemiddelde score van maar liefst 8.3 op tien.

Samenvattend kunnen we toch enkele conclusies trekken uit deze
cijfers. Ten eerste moeten we er ons voor hoeden enkele zeer opvallende
stijlgroepen of muziekgenres te gebruiken om een beeld te creëren over
de manier waarop jeugdcultuur in elkaar steekt. Sommige van deze
auditief en visueel opvallende stijlen zijn niet gekend of weinig populair.
Het eerste geldt alvast voor trance, grunge/alternatieve gitaarmuziek en
R&B. Het tweede gaat op voor gabber.  Omdat bepaalde stijlen nogal
opvallend zijn, hebben we soms de neiging de jeugdcultuur te beperken
tot die stijlen.  Bovendien wordt kwalitatief jeugdonderzoek vaak
uitgevoerd door jonge onderzoekers of studenten omdat die een zekere
voeling hebben met het studieobject. Het gevolg hiervan is dat vooral
jeugdculturele elementen uit de meer ‘studentengerichte culturen’ zoals
het alternatieve clubcircuit of de alternatieve gitaarmuziek worden
bekeken. Daarbij wordt vaak vergeten dat hitparademuziek of filmmuziek
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veel relevanter zijn voor de culturele beleving van jongeren. Dergelijke
fenomenen worden dan afgedaan met termen als mainstream of middle
of the road. Vaak is men zich er niet van bewust dat in deze termen een
waardeoordeel vervat zit. Deze jongeren worden dan afgeschilderd als
slachtoffers van de commercie, ze zijn gerecupereerd door de industrie,
niet-authentiek, en John Seabrook (2001) wijst er op dat in populaire
cultuur het criterium authenticiteit aan de basis ligt van het onderscheid
mainstream en subcultuur. Dit onderscheid wordt eigenlijk gehanteerd
zoals de distinctie tussen lage en hoge cultuur.

Een tweede vaststelling is de dominantie van dansmuziek. Zowel techno,
house, R&B, rap/hiphop, trance/ambient, hitparademuziek en zelfs een
‘oud’ dansgenre als disco, doen het opvallend goed onder de jongeren. De
enige uitzondering op deze regel is gabber. De rockgerichte muziek is
veel minder prominent aanwezig. Ook in de verkoopcijfers blijkt dat rock
steeds meer terrein moet afstaan. In de Verenigde Staten is dat vooral in
het voordeel van rap, in Europa vooral in het voordeel van de dance.

Een derde vaststelling is dat heel wat oudere genres in staat zijn om een
aanzienlijk deel van de jongeren aan te spreken. Disco, funk, new wave,
seventies, sixties en zelfs punk zijn nog lang niet dood.

3.3.2 Mediavoorkeuren

3.3.2.1 Tijdschriften

Om hun voorkeuren met betrekking tot tijdschriften kenbaar te maken
werd aan de jongeren een lijst van 10 tijdschriften of
tijdschriftcategorieën voorgelegd. Deze tijdschriften en categorieën zijn
gebaseerd op een open bevraging uit het waardeonderzoek (Elchardus et
al. 1998). Hierin is niet de categorie mannenbladen opgenomen, omdat
het eerste Vlaamse mannenblad, Ché, pas gelanceerd werd toen het
veldwerk al begonnen was.
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TABEL 2: VOORKEUREN MET BETREKKING TOT TIJDSCHRIFTEN (PERCENTAGES) (N=12753)

Tijdschrift/Tijdschriftcategorie Percentage
Humo 24,2
Lifestylebladen 14,2
Hobbybladen 10,8
Sportbladen 9,9
Joepie 9,3
Tv-bladen 8,7
Modebladen 4,4
Knack 3,3
Wetenschap en natuur 3,2
Muziekbladen 2,9
Ik lees nooit tijdschriften 9,1

Humo is zonder meer het populairste tijdschrift onder de ondervraagde
jongeren. Bijna een kwart van de jongeren plaatst dit tijdschrift boven
aan deze pop poll. Daarna volgen de lifestylebladen zoals Flair, Feeling ....
De hobbybladen, waar vooral de computerbladen en automagazines
kunnen toe gerekend worden, krijgen de voorkeur van één op tien
jongeren. Een iets kleiner aandeel van de jongeren prefereert de
sportbladen (vb. voetbalmagazine) of het tienerblad joepie. De tv-bladen
zoals TV-Story en Dag Allemaal kunnen bijna 9 procent van de jongeren
aanspreken. Knack, muziekbladen (zoals Oor of Aardschok), modebladen
(Cosmopolitan, Vogue, enzovoort) en tijdschriften over wetenschap en
natuur (zoals Eos) dragen slechts de voorkeur weg van een klein publiek
onder de jongeren. Negen procent van de jongeren leest sowieso geen
tijdschriften. Tussen vierde- en zesdejaars bestaan er maar weinig
verschillen in het al dan niet lezen van tijdschriften. Tussen de
geslachten en de onderwijsvormen bestaan er daarentegen wel
significante verschillen. Slechts 6% van de meisjes leest nooit een
tijdschrift tegenover 11% van de jongens. BSO-leerlingen lezen veel
minder dan ASO- of KSO-leerlingen. 7,7% van de leerlingen uit het
ASO/KSO leest nooit een tijdschrift tegenover 10,5% van de BSO-
leerlingen.

Deze variabele is van nominaal niveau, terwijl alle andere
mediavariabelen in de vragenlijst continu van aard zijn. In de verdere
analyses kunnen we maar weinig met een nominale variabele doen.
Daarom moest deze variabele omgevormd worden tot een continue
variabele. Hiervoor hebben we alle andere mediavariabelen (voorkeur
met betrekking tot televisie en radio) gedummificeerd. Deze dummies
drukten uit of de tv-zender of radiostation al dan niet de hoogste of
laagste score hebben meegekregen. Deze dummies werden, samen met
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de tijdschriftenvariabele, opgenomen in een niet-lineaire principale
componentenanalyse. Een princals werkt namelijk in twee stappen. In de
eerste fase van de analyse worden de frequenties van de categorieën van
de variabelen omgezet in een score op een onderliggende, continue
variabele. Dit zijn de categoriequantificaties. De assumptie hierbij is dat
aan de basis van een categorische variabele steeds een continuüm ligt en
dat de categorieën van de variabele overeenkomen met een bepaalde
positie op die onderliggende dimensie (Van Den Berg 1997). In de tweede
fase wordt een normale componentenanalyse uitgevoerd op de continue
variabelen die in de eerste fase gegenereerd zijn. Het zijn de scores op de
onderliggende dimensie uit de eerste fase van de princalsanalyse die in
latere analyses zullen gebruikt worden als continue variabele.

TABEL 3: CATEGORIEQUANTIFICATIES VAN DE TIJDSCHRIFTEN/SOORTEN TIJDSCHRIFTEN

Tijdschrift/soort tijdschrift Categoriequantificaties
joepie 1,45
tv-bladen 1,01
lifestylebladen ,69
modebladen ,59
hobbybladen ,55
ik lees nooit tijdschriften ,50
sportbladen ,45
muziekbaden -,70
humo -1,38
wetenschap en natuur -1,40
knack -1,82

Uit tabel 3 blijkt dat er een onderliggende structuur aan de basis ligt van
de voorkeur van tijdschriften. Aan de ene kant vindt men bladen als
joepie, de lifestylebladen en tv-bladen. Aan de andere kant bevinden zich
bladen als de muziekbladen, humo, wetenschap en natuur en de Knack.
Deze structuur gelijkt op degene die we drie jaar geleden vonden in de
gegevens van het waardeonderzoek waar aan de ene kant de ‘kritische’ of
‘intellectuele’  media stonden en aan de andere kant de meer populaire
media (Elchardus et al. 1998; Stevens 2001).
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3.3.2.2 Voorkeuren met betrekking tot radiostations

Voor de radiozenders werden de jongeren bevraagd over acht zenders die
in het hele land te ontvangen zijn. Het betreft hier de vijf zenders van de
publieke omroep, twee zenders van de Vlaamse Media Maatschappij
(Topradio en Radio Mango) die geen nationale uitzendlicentie hebben,
maar door een netwerk van vrije radio’s wel in het hele land te
beluisteren zijn en Radio Contact, die als vrije radio-keten ook in heel
Vlaanderen te beluisteren is en vrijwel overal een gelijkaardige
programmatie heeft.

TABEL 4: KENNIS OVER EN VOORKEUREN MBT RADIOZENDERS  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES)

Zender  Percentage
dat station

kennen

heel slecht
tot eerder

slecht

-/+ eerder goed
tot zeer

goed

Gemiddelde
op 10

N

Top radio 92.5 15.0 6.7 78.3 7.10 12415
Radio Donna 97.8 15.0 8.7 76.3 6.88 13130
Radio Contact 91.8 20.7 8.9 70.4 6.45 12314
Studio Brussel 95.4 29.5 12.6 57.9 5.75 12798
Radio Mango 56.2 42.4 12.5 45.1 4.64 7539
Radio 2 85.9 58.9 15.4 25.7 3.61 11521
Radio 1 78.2 66.8 13.6 19.6 3.06 10493
Radio 3 69.1 75.7 11.8 12.5 2.47 9274

Radio Mango is van alle ondervraagde stations het minst bekend. Dit
hoeft niet echt te verwonderen. De zender is kort voor het onderzoek
opgestart en was (en is trouwens nog steeds) niet echt gekend bij het
ruime publiek. Ook de klassieke zender van de openbare omroep (die in
die tijd nog niet omgedoopt was tot Klara) is weinig gekend. Bovendien
zien we dat deze zender weinig geliefd is onder de jongeren die de zender
kennen. Slechts één op acht evalueert Radio 3 positief. Twee zenders die
relatief weinig gekend zijn en ook weinig geapprecieerd worden, zijn
radio 2 en radio 1. Radio 2 is gekend bij 85% van de jongeren en
ongeveer één op vier vindt deze zender goed. Radio 1 is bij meer dan drie
kwart van de jongeren gekend en één op vijf vindt deze zender goed. De
andere zenders zijn algemeen gekend. Van deze zenders scoort de
jongerenzender van de openbare omroep, Studio Brussel, het minst
hoog. Bijna zes op tien jongeren vindt de zender wel goed en gemiddeld
behaalt Studio Brussel 5,75. Dit is toch opvallend minder dan
bijvoorbeeld een zender als Radio Donna die zich niet direct profileert
naar jongeren toe. Radio Donna spreekt meer dan drie kwart van de
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jongeren aan. Dat is bijna 15% meer dan Studio Brussel. Daarmee doet
het het iets beter dan radio Contact. Radio Donna draagt in iets mindere
mate de goedkeuring van jongeren weg dan Top radio, die zoals de naam
suggereert, de topradio is onder de jongeren. Opnieuw valt dus op dat we
ons moeten hoeden jeugdcultuur te herleiden tot één of twee specifieke
jongerenzenders. Men heeft vaak de neiging Studio Brussel uit te roepen
tot toonaangevende indicator voor veranderingen in de jeugdcultuur. Het
valt niet te ontkennen dat Studio Brussel inderdaad een zeer belangrijke
rol vervult in de vormgeving van de jeugdcultuur in Vlaanderen, maar we
mogen daarbij niet in de val trappen om jeugdcultuur te herleiden tot
Studio Brussel. Een zender als Donna, die zich eerder richt op een
minder ‘avantgardistisch’ publiek en een iets ouder publiek, spreekt
meer 16- tot 18-jarigen aan dan Studio Brussel.

3.3.2.3 Voorkeuren met betrekking tot televisiezenders

Voor de tv-zenders hebben we ons gebaseerd op de zes Vlaamse zenders
die op dat moment op de kabel zaten. Deze lijst is uitgebreid met de term
‘regionale televisie’. Iedere regio in Vlaanderen heeft zijn eigen tv-zender,
maar het is omslachtig om die te specificeren in een vragenlijst. Daarom
werd deze omschrijving gehanteerd. Tenslotte zijn er twee muziekzenders
opgenomen in de lijst, MTV en TMF. Met deze twee zenders is er een
klein probleempje. TMF zit niet op de kabel in het Brussels gewest (wel
de Franstalige zender MCM) en de MTV in Brussel verschilt van die in
het Vlaams Gewest. In Bussel zit MTV-Frankrijk op de kabel.



                                                                                                                                     [134]

TABEL 5: KENNIS OVER EN VOORKEUREN MBT TV-ZENDERS  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES)

Zender Percentage
dat de

zender kent

Heel slecht
tot eerder

slecht

-/+ eerder goed
tot zeer

goed

Gemiddelde
op 10

N

TMF 94.7 7.7 5.9 86.4 7.79 12709
MTV 98.0 8.6 6.2 85.2 7.64 13154
VT4 97.7 9.3 6.6 84.1 7.51 13112
Ka2 97.6 12.2 7.9 79.9 7.06 13096
Tv1 98.4 19.5 14.5 66.0 6.18 13202
VTM 98.0 34.2 12.1 53.7 5.33 13152
Canvas 97.2 36.6 15.0 48.4 5.14 13041
ketnet 97.3 41.4 17.2 41.4 4.69 13059
Regionale tv 84.3 47.6 19.1 33.3 4.16 11309

Op de regionale televisie na, zijn alle televisiezenders algemeen gekend
bij de jongeren. Er is slechts één zender die meer afgekeurd dan
goedgekeurd wordt door jongeren en dat is de regionale televisie. Dan
nog kan één derde van de jongeren appreciatie uitbrengen voor de
zender die bericht over de eigen streek. Ketnet heeft ongeveer evenveel
voor- als tegenstanders. We hebben reeds opgemerkt dat in het
oorspronkelijk beheerscontract tussen de Vlaamse overheid en de
openbare omroep deze laatste een jongerenzender zou oprichten die alle
kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar zou aanspreken. Deze plannen
werden vlug opgeborgen nadat enkele pogingen om via Ketnet specifieke
jongerenprogramma’s te maken, mislukt waren. Ketnet sluit af om acht
uur, terwijl de meeste jongeren voor het scherm zitten tussen 19.30 uur
en 21.30 uur (Van Roe 1999).  Jongeren kijken bijgevolg naar
programma’s van volwassenen en niet zodanig naar programma’s die
uitdrukkelijk gemaakt zijn voor hen. De oorspronkelijke doelstelling om
iedereen tussen 4 en 16 jaar te bereiken, werd daarom verlaten. Ketnet
richt zich nu vooral op een doelpubliek van 4 tot 12 jaar, jonger dus dan
de ondervraagde groep. Ketnet moet het daarbij afleggen tegen VT4 en
Kanaal 2. VT4 is de marktleider onder de jongeren, wat ook duidelijk
naar voor komt in de appreciatie van de ondervraagde leerlingen. Van
alle algemene zenders scoort VT4 het best, nauw gevolgd door Ka2. Een
verklaring hiervoor is dat jongeren televisie gebruiken om een
wereldbeeld op te bouwen (Van Roe 1999). Het informeert hen, ook via
amusement, hoe de wereld in elkaar steekt. Bovendien zijn deze zenders
sterk in het programmeren van programma’s waar tieners en jongeren
zelf de hoofdrol vervullen zoals Roswell High, Buffy the Vampire Slayer,
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The Simpsons, Dawson’s Creek, ... Dit soort programma’s spreekt
jongeren sterk aan (Harwood 1999).

Het populairst zijn echter de muziekzenders, MTV en TMF, waarbij TMF
iets populairder is dan MTV. Nederlands onderzoek komt tot dezelfde
bevinding (Van der Rijt et al. 2000). Nederlandse jongeren kijken niet
alleen vaker naar TMF dan naar MTV. Ze appreciëren de zender duidelijk
meer. Nederlandse jongeren geven TMF-Nederland op een schaal van 1
tot 10 een gemiddelde score van 7.3 tegenover 5.8 voor MTV. Een
verklaring zoeken Van der Rijt et al. in het verschil in programmatie
tussen de twee zenders. Als lokale zender is TMF beter in staat om aan
te sluiten bij de smaak van Nederlandse jongeren dan de
programmatiedirecteurs van MTV die vaak in Londen of New York
gevestigd zijn. TMF Nederland bijvoorbeeld programmeert gabbermuziek,
terwijl MTV veel meer gericht is op een rockpubliek. Punk, metal, skaters
en alternatieve gitaarmuziek komen frequenter voor op MTV dan op TMF.
TMF kan als fenomeen geduid worden als glokalisatie, een globaal
fenomeen (muziektelevisie) dat een lokale invulling krijgt.  Van der Rijt et
al. besluiten dat een glokaal muziekstation beter aanvoelt  wat er leeft
onder jongeren. Hoewel het verschil in appreciatie tussen MTV en TMF
in Vlaanderen klein is, vertelt het huidig onderzoek toch dat er ook onder
Vlaamse jongeren een lichte voorkeur is voor TMF.

3.3.2.4 Voorkeuren met betrekking tot televisieprogramma’s

Naast de televisiezenders zijn ook de voorkeuren met betrekking tot
televisieprogramma’s onderzocht. Opnieuw diende de vraagstelling van
het onderzoek uit het schooljaar 1996-1997 als basis (Elchardus et al.
1998). Ditmaal wordt niet het kijkgedrag bevraagd, maar wel in welke
mate men de soorten programma’s goed of slecht vindt.
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TABEL 6: KENNIS VAN EN VOORKEUREN MBT TV-PROGRAMMA’S  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES)

Zender Percentage
dat

programma
kent

Heel
slecht

tot
eerder
slecht

-/+ eerder goed
tot zeer

goed

Gemidd
elde op

10

N

Engelse comedy’s/familyreeksen 98.3 7.3 4.0 88.7 7.96 13196
Klein nieuws-programma’s 96.4 19.1 10.7 70.2 6.32 12942
Reality tv 98.5 24.9 9.4 65.7 6.21 13217
Science fiction- en fantasyreeksen 97.9 25.9 9.0 65.1 6.15 13134
Misdaad- en advocatenreeksen 96.8 24.3 12.6 63.1 5.95 12993
Tekenfilmreeksen 98.4 29.6 15.1 55.3 5.62 13204
Human interest-programma’s 97.6 29.0 12.3 58.7 5.61 13099
Rechtstreekse sportuitzendingen 98.3 35.0 10.9 54.1 5.52 13185
Journaal, actualiteits- en
duidingsprogramma’s

98.3 30.1 14.8 55.2 5.46 13186

Quizprogramma’s 98.6 33.0 12.9 54.1 5.33 13230
Erotische programma’s 92.1 39.1 14.4 46.5 5.03 12364
Vlaamse series 98.7 38.6 13.6 47.8 4.97 13238
Shows 95.4 39.2 14.2 46.6 4.82 12808
Sportmagazines 96.9 44.5 10.1 45.4 4.80 13000
Praatprogramma’s 98.3 40.9 17.4 41.7 4.71 13196
Buitenlandse soaps 97.7 52.3 10.9 36.8 4.12 13115
Koppelprogramma’s 97.3 56.2 12.2 31.6 3.80 13109

Alle soorten programma’s zijn gekend bij meer dan 95% van de jongeren.
Uitzondering vormen de erotische series (92%). Verder valt het op dat er
slechts twee soorten programma’s zijn waar de afkeuring sterker is dan
de goedkeuring. Het betreft hier de koppelprogramma’s, zoals Blind date,
en de buitenlandse soaps zoals Mooi en Meedogenloos. Veruit het meest
geapprecieerd zijn de Engelstalige komedies en familiereeksen. De
populariteit van een serie als Friends zal hier waarschijnlijk niet vreemd
aan zijn. Opvallend zijn de tweede en derde plaats in de reeks van
populaire programma’s. Het zijn programma’s die nieuws uit de rand
brengen zoals klein nieuws-programma’s (Hart van Vlaanderen, Man bijt
hond, het leven zoals het is), die zeventig procent van de jongeren
kunnen boeien en reality tv, die twee derden van de jongeren
aanspreekt. In reality televisie worden echte achtervolgingen,
ongelukken of misdaden getoond. Daarna volgen de iets duurdere,
internationale producties zoals Science Fictionseries als Star Trek,
misdaadseries als NYPD Blue en tekenfilmseries als The Simpsons.
Human interest-programma’s, waarvan Jambers.doc het prototype is,
spreken bijna zestig procent van de jongeren aan. Sportuitzendingen,
quizen en nieuwsprogramma’s bekoren iets meer dan de helft van de
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jongeren. Rechtstreekse uitzendingen zijn daarbij populairder dan de
samenvattingen in sportmagazines. Het is eigenlijk opvallend hoe relatief
laag sportprogramma’s scoren. In de top 10 van van de meest bekeken
programma’s van 2000 staan maar liefst zes rechtstreekse uitzendingen
van voetbalmatchen (CIM-Audimetrie). Erotische series, shows en
Vlaamse series dragen net niet de goedkeuring weg van de helft van de
jongeren. Praatprogramma’s hebben net iets meer voorstanders dan
tegenstanders.

Uit deze gegevens blijkt dat jongeren sterk gericht zijn op programma’s
die uitdrukkelijk bedoeld zijn voor volwassenen. Aan
televisieprogramma’s specifiek gericht op jongeren zelf, hebben ze geen
boodschap. Toch moet worden onderlijnd dat Engelstalige comedyseries
en familiereeksen met kop en schouders dit lijstje aanvoeren omdat juist
in deze series jongeren zelf een hoofdrol vervullen. Kortom, een succesvol
televisieprogramma voor jongeren heeft een hoofdrol weggelegd voor
jongeren en kenmerkt zich verder door de niet-paternalistische of niet-
bevoogdende manier waarop jongeren worden geportretteerd of
behandeld. In de communicatiewetenschappen is één van de
belangrijkste paradigma’s die men gebruikt om de populariteit van een
programma te duiden de “uses and gratifications”-visie. Die stelt dat
televisiekijkers bepaalde programma’s uitkiezen omdat het een aantal
functies of noden kan invullen. Er worden daarbij vaak vijf functies
vernoemd: cognitie, verstrooiing, sociale bruikbaarheid, terugtrekking en
persoonlijke identiteit (Christenson & Roberts 1998). Cognitie wijst er op
dat jongeren televisie gebruiken als een soort venster op de wereld
(Christenson & Roberts 1998; Van Roe 1999). Het informeert hen hoe
het er aan toe gaat in de wereld. Vandaar de populariteit van klein
nieuws-programma’s en reality-televisie. Daarnaast gebruiken jongeren
televisie om de verveling tegen te gaan (Christenson & Roberts 1998; Van
Roe 1999). Televisie kijken wordt wel vaak genoemd als veel gedane
vrijetijdsbesteding, maar daarom nog niet als favoriete vrijetijdsbesteding
(Kaesemans 2001). Daarnaast biedt televisie jongeren een soort
fantasiewereld aan waardoor ze uit hun eigen wereld kunnen stappen.
Deze fantasiewereld stelt hen in staat om zich in niet dagelijkse situaties
in te leven. Via de identificatie met het hoofdpersonage kunnen jongeren
zich voorstellen hoe ze zelf zouden reageren op een bepaalde situatie of
hoe ze zich in een bepaalde situatie moeten gedragen. Deze identificatie
is sterker naarmate het hoofdpersonage op diverse gebieden, waaronder
de leeftijd, gelijkt op de jongere die kijkt (Christenson & Roberts 1998;
Lapp 1999). In dit opzicht vervullen familiereeksen en komedies met
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jongeren in de hoofdrol heel wat van de functies uit de ‘uses and
gratifications’-visie, wat de populariteit van dit soort programma’s kan
verklaren.

3.3.2.5 Voorkeuren met betrekking tot films

In de bevraging in het kader van het waardeonderzoek werd film als één
van de categorieën van televisieprogramma’s opgenomen. De relatieve
populariteit van films, video’s en bioscoopbezoek gebiedt ons echter meer
aandacht te besteden aan dit aspect van jeugdcultuur. Voor het indelen
van de filmgenres baseerden we ons op een Nederlands onderzoek (Van
Wel 1993).

TABEL 7: KENNIS VAN EN VOORKEUREN MBT FILMGENRES  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES)

Genre Percentage
dat genre

kent

heel slecht
tot eerder

slecht

-/+ Eerder
goed tot

zeer goed

Gemiddelde
op 10

N

Thrillers 99.1 11.4 5.4 83.2 7.49 13304
Komische films 99.2 6.8 6.4 86.8 7.44 13314
Avonturen- en
actiefilms

99.1 12.0 7.9 80.1 7.10 13299

Horrorfilms 99.1 19.2 7.5 73.3 6.82 13294
Romantische films 99.3 19.2 9.8 71.0 6.56 13321
Psychologische
films

97.6 19.3 10.9 69.8 6.36 13103

Misdaad- en
politiefilms

99.2 19.5 11.1 69.4 6.32 13315

Tekenfilms 99.2 27.5 15.1 57.4 5.69 13309
Science-fiction films 98.6 33.5 11.0 55.5 5.49 13232
Oorlogsfilms 99.2 31.3 13.0 55.7 5.46 13309
Gevechtsfilms 98.8 36.3 11.3 52.4 5.39 13257
Films over sociale
problemen

95.0 34.0 15.7 51.3 5.19 12749

Erotische films 97.0 44.8 12.6 42.6 4.71 13013
Cultfilms 66.2 47.6 14.5 37.9 4.36 8881
Politieke films 96.8 68.6 12.1 19.3 2.97 12992

Van alle genres waren cultfilms het minst bekend. Zelfs de vermelding
van films als Trainspotting en Pulp Fiction deed geen lichtje branden bij
één derde van de ondervraagde jongeren. De rest van de filmgenres zijn
vrij algemeen bekend. Thrillers, komedies en avonturenfilms zijn veruit
het populairst onder de jongeren. Meer dan 8 op 10 jongeren kijkt graag
naar dergelijke films in de bioscoop of op televisie. Daarna volgen
romantische films, psychologische films, misdaadfilms en horrorfilms die
ongeveer zeven op tien jongeren kunnen boeien. Science fiction, oorlogs-
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en gevechtsfilms, tekenfilms en films over sociale problemen kunnen
meer dan de helft van de jongeren verlokken om naar de bioscoop te
gaan. De groep jongeren die erotische films maar niets vindt, is net iets
groter dan de groep jongeren die dit soort films in het algemeen goed
vindt. Cultfilms zijn niet alleen niet gekend. De jongeren die dit soort
films kennen, hebben er doorgaans geen hoge pet van op. Net iets meer
dan één op drie jongeren vindt dit genre goed. Over politieke films zijn
jongeren het minst enthousiast. Slechts één op vijf vindt dit filmgenre
goed. Met andere woorden het zijn vooral de blockbusters die bovenaan
het verlanglijstje van jongeren staan en veel minder de ‘ernstige’ of
‘moeilijke’ films uit het kleinere, alternatieve circuit. Deze bevinding
komt overeen met Nederlands onderzoek (Van Wel 1993).

3.3.2.6 Het gebruik van nieuwe media

De toename van het gebruik van nieuwe media door jongeren is zonder
meer spectaculair te noemen. Zo wordt in Nederland de vrije tijd van
jongeren voor 60% doorgebracht voor het tv- of computerscherm. Terwijl
in 1985 jongeren gemiddeld 25 minuten per week spendeerden aan
spelconsoles en computers, is dat 10 jaar later toegenomen tot
gemiddeld 116 minuten (De Haan & van den Broek 2000).  Recentere
gegevens wijzen op een verdere toename van de tijd gespendeerd aan
computeren.

TABEL 8: GEBRUIK VAN NIEUWE MEDIA  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Medium kent het nooit 1x /maand Meerdere
x/maand

1x/week Meerdere
x/week

Iedere
dag

N

Computer 98.7 4.6 7.4 12.2 12.3 34.1 29.3 13251
cd-rom 98.5 14.5 14.2 15.1 12.2 24.7 19.4 13217
Internet 98.1 28.4 49.1 13.6 10.2 16.0 11.1 13170
Gsm 98.3 35.5 14.8 9.5 5.5 11.8 23.1 13189
Fax 97.9 62.8 17.2 9.8 4.7 3.6 1.9 13135
Spelconsole 98.1 43.2 19.5 11.7 7.1 10.4 8.1 13184
cd-writer 90.5 65.9 13.0 7.6 3.8 4.6 5.1 11963

Van het gebruik van alle vormen van informatie- en
communciatietechnologieën is juist het computergebruik het meest
intensief. Bijna twee derde van de jongeren computert meerdere malen
per week. Nog geen vijf procent van de jongeren gebruikt nooit een
computer. De bijhorende cd-rom wordt daarbij ook vaak aangewend. Iets
minder dan de helft van de jongeren gebruikt meermaals een cd-rom per
week. De cd-writer, samen met de fax, wordt van alle technische
toestellen die opgenoemd zijn het minst gebruikt. Twee derden van de
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jongeren bedient zich nooit van een cd-writer. Computeren betekent niet
automatisch surfen op het internet. Iets meer dan één jongere op vier zit
meermaals per week op het net. Bijna de helft van de jongeren gebruikt
hoogstens één maal per maand het internet. Opvallend zijn de cijfers van
het GSM-gebruik. Het percentage jongeren dat nooit mobiel telefoneert,
is groter dan het procent jongeren dat meerder keer per week zijn of haar
mobieltje aanwendt. Tegenwoordig bestaat het gevoel dat alle jongeren
een GSM hebben. Een recente Humo-reportage over het GSM-gebruik op
school, deed uitschijnen dat op enkele zonderlingen na alle leerlingen op
school rondlopen met een GSM (Humo, 4 september 2001). Deze
gegevens scheppen toch een ander beeld. Twee derden van de jongeren
bellen wel eens mobiel en bijna een kwart van de jongeren gebruiken
hun mobiele telefoon meermaals  per dag. Niettemin is er een ruime
groep jongeren die geen gebruik maakt van een GSM. Ook het spelen
van computerspelletjes via een console valt eigenlijk relatief laag uit.
Bijna de helft van de jongeren doet dit nooit, terwijl nog geen één op vijf
jongeren meerdere malen per week of iedere dag de console inplugt om
een spelletje te spelen. Het gebruik van de spelconsole komt eerder
sporadisch voor.

3.3.2.7 Modegevoeligheid en aankoopgedrag van kledij

Kleding is zoals reeds gezegd een vrij onontgonnen terrein in de
sociologie. Daarom is er geopteerd om een vrij structureel kenmerk van
kledij te onderzoeken, namelijk het soort winkel waar men zijn of haar
kledij koopt. Voordat we dit bekijken, willen we eerst weten of jongeren
denken dat ze al dan niet modegevoelig zijn.

TABEL 9: MODEGEVOELIGHEID  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Item - -/+ + N
Ik draag altijd de nieuwste kleren die nog bijna
niemand heeft

62.9 30.1 7.0 13353

Nieuwe kleren kopen vind ik zo afschuwelijk,
dat ik zo lang mogelijk loop in de kleren die ik
heb

77.4 15.1 7.5 13320

Het interesseert me niet of de kleren die ik
draag in de mode zijn

48.7 26.7 24.6 13305

Als mijn kleren uit de mode zijn trek ik ze niet
meer aan, ook al zijn ze nog niet versleten

58.4 26.5 15.1 13326

Ik koop pas nieuwe kleren als mijn oude
versleten zijn

60.8 25.2 14.0 13357
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Vlaamse jongeren beschouwen zichzelf niet echt als trendgevoelig.
Slechts 7% draagt de nieuwste mode en slechts 15% zou zijn/haar look
veranderen om met de nieuwste mode mee te stappen. Dit wil echter niet
zeggen dat ze volledig onverschillig staan ten opzichte van mode. Slechts
één op vier trekt zich niets aan van mode, terwijl bijna de helft van de
jongeren zich bewust is van de nieuwe modetrends. Slechts 14% stapt
een kledingzaak binnen als het echt nodig is, terwijl meer dan zestig
procent met plezier gaat shoppen. Meer dan drie kwart van de
ondervraagde jongeren vindt winkelen zelfs een aangename bezigheid.
De vraag blijft dus waar jongeren hun kledij en schoenen kopen.

TABEL 10: AANKOOP VAN KLEDIJ  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Soort winkel Nooit of
bijna nooit

Tussen
beide

Vaak of
altijd

N

Gespecialiseerde boetiek 39.5 32.3 28.2 13269
Internationale kledingketens in het
centrum

20.9 26.3 52.8 13246

Kledingketens aan de rand 53.9 25.7 20.4 13241
Grootwarenhuizen 83.4 9.2 7.4 13248
Tweedehandswinkels en
rommelmarkten

91.6 6.1 2.3 13216

Designwinkels 80.7 13.3 5.9 13219
Gewone boetieks 20.7 37.9 41.4 13231
Festivals en optredens 76.2 17.5 6.3 13213
Postorderfirma’s 69.2 21.2 9.6 13230
Markt 72.1 21.0 6.9 13258
Sportwinkels 23.8 32.9 43.4 13305

Iets meer dan de helft van de jongeren koopt zijn/haar kledij vaak of
uitsluitend in internationale kledingketens zoals H&M, Springfield, C&A,
Benetton of Brooklyn die terug te vinden zijn in de winkelwandelstraten
van de centrumsteden. Tweede populairste soort winkels zijn de
sportwinkels. Iets meer dan veertig procent zet er wel eens een voet
binnen. Het was ons reeds bij de afname van de testenquêtes opgevallen
hoe dominant sportschoenen zijn bij jongeren3. In één school hadden
alle leerlingen sportschoenen aan. Ongeveer even populair als de
sportwinkels zijn de gewone boetieks. Gewone boetieks onderscheiden
zich van de eerste soort winkels doordat ze geen onderdeel uitmaken van
een internationale keten. Je kan ze ook terug vinden in de kleinere
steden en dorpen in Vlaanderen. Bijna één op vier jongeren koopt vaak
                                          
3 In de testenquête werd een categorie ‘andere winkel’ opgenomen met de

mogelijkheid aan te geven welk soort winkel. Hieruit bleek dat jongeren vaak
hun kleding kochten in sportwinkels.



                                                                                                                                     [142]

tot altijd zijn/haar garderobe in dit soort winkels. Daarnaast zijn de
gespecialiseerde boetieks (bijvoorbeeld skatewinkels of winkels die zich
specialiseren in uitgaanskledij) goed voor het shoppinggedrag van bijna
dertig procent van de leerlingen. Eén op vijf jongeren stapt wel eens een
winkel binnen aan de rand van de steden. Het betreft ketens in
confectiekledij zoals JBC, Marca, het vroegere Superconfex. In de andere
soorten winkels wordt er opvallend minder aangekocht. Postorderfirma’s
krijgen nog wel een bestelling van één op tien jongeren, maar op de
markt, in de grootwarenhuizen, in tweedehandswinkels of
rommelmarkten, op festivals en de dure designwinkels kopen zeven tot
negen jongeren op tien nooit kledij.

3.3.3 Esthetische vertogen

Al deze informatie over jeugdcultuur en de consumptie van
jeugdculturele elementen komt nogal overweldigend en chaotisch over.
Daarom is met factoranalyses op zoek gegaan naar onderliggende,
culturele oriëntaties in de voorkeuren en culturele praktijken van
jongeren. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste, herleiden we op die
manier de veelheid aan gegevens tot een hanteerbaar aantal variabelen.
Ten tweede, en dit is veel belangrijker, gaan we op die manier na of er
zich in het geheel van de uitgedrukte woorkeuren een duidelijke,
overzichtelijke structuur aftekent. Is er inderdaad een culturele ruimte
waarin jongeren zich situeren?

Bij het uitvoeren van de factoranalyses is er gebruik gemaakt van oblieke
rotaties, wat minder gebruikelijk is. We maken gebruik van factoranalyse
omdat we een groot aantal culturele indicatoren hebben, zodat
genrespecifieke samenhangen mogelijk zijn. Een oblieke rotatie is
gebruikt omdat er een relatie kan zijn tussen de onderliggende
dimensies. Een positie ten opzichte van één culturele oriëntatie kan
systematisch gepaard gaan met een specifieke positie ten opzichte van
een andere dimensie.

3.3.3.1 Vertogen over media

Een min of meer algemeen vertoog omtrent audiovisuele media bestaat
er daarentegen wel. Vanaf het ontstaan van de moderne massamedia
heeft er steeds een intensieve discussie bestaan over het doel van die
media. Een eerste visie stelt dat de moderne massamedia als taak
hebben het publiek te informeren en op te voeden. Massamedia moeten
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kwaliteitsvol zijn, want ze moeten het volk verheffen. Programma’s en
media moeten mensen iets bijbrengen, dus mag het gerust iets
moeilijker zijn. Een programma moet dan ook cultureel en pedagogisch
verantwoord zijn. Dit is het cultureel-educatieve standpunt over
massamedia, dat uiteraard bevoogdende trekjes heeft (De Meester et al.
2001). Een tweede visie gaat er vanuit dat massamedia vooral moeten
inspelen op de vraag van de klant. Dat is in heel wat gevallen in eerste
instantie ontspanning en verstrooiing brengen. De tegenstelling tussen
beide posities heeft vanaf het begin de vormgeving van de moderne
massamedia bepaald. Vanaf het ontstaan van televisie heeft dit medium
bijvoorbeeld een mix van informatie- en ontspanningsprogramma’s
aangeboden (Beunders 1992).

Nauw verbonden aan deze discussie over de kerntaken van de media is
het debat over de eigendomstructuur van de media. Aangezien
informatieprogramma’s een kleiner publiek aanspreken, wordt het
maken en uitzenden van informatieve programma’s eerder als een
kerntaak van publieke omroepen beschouwd. Zij zijn voor hun
inkomsten minder afhankelijk van de werking van de markt. De publieke
omroep heeft bijgevolg de taak om aan ‘volksverheffing’ te doen. De
onderhandelingen van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de
Vlaamse overheid en de VRT bijvoorbeeld, is overheerst door de spanning
tussen het cultureel-educatief vertoog en het ontspanningsvertoog.
Educatie verwacht men in mindere mate van commerciële zenders. Privé-
bedrijven zijn voor hun inkomsten afhankelijk van reclamegelden. Voor
adverteerders zijn programma’s met een groot bereik of programma’s
voor een specifieke doelgroep interessant. Ontspanningsprogramma’s
bereiken doorgaans een groter publiek dan informatieprogramma’s.
Kijkcijfers dicteren wat er wordt geprogrammeerd op de commerciële
netten en marktonderzoeken bepalen de behoeften van de kijker.
Hierdoor hebben mensen sterk het gevoel dat commerciële netten
brengen wat ze zelf willen en niet wat één of andere intellectueel goed
acht voor hen.

Een vertoog dat bestaat uit twee contrasterende polen geeft vorm aan het
medialandschap. Dit wil echter niet zeggen dat het dit landschap volledig
determineert. Zo maakt VTM informatieprogramma’s en is het zelfs
perfect in staat om nieuwsprogramma’s te maken die meer mensen
bereiken dan de openbare omroep. Een ander teken aan de wand is dat
het marktonderzoek van het bureau Censydiam in opdracht van de
openbare televisie bekender en beruchter is dan het marktonderzoek van
de commerciële televisiezenders.



                                                                                                                                     [144]

Niet alleen in de audiovisuele media vinden we een spanning terug
tussen de cultureel-educatieve pool en de ontspanningspool. Ook de
gevonden dimensie in de voorkeur voor tijdschriften weerspiegelt dit
debat. Aan de ene kant van de dimensie vinden we de ‘ernstige’,
‘informatieve’ en ‘kritische’ tijdschriften en aan het andere uiteinde van
de dimensie staan tijdschriften die op de grote massa mikken. Ook met
betrekking tot bioscopen en bioscoopprogrammatie vinden we sporen
van dit vertoog. Enerzijds heb je de grote filmzalen die steeds meer aan
de rand van de grote steden worden ingeplant en die de grote kaskrakers
van het moment programmeren. Anderzijds heb je de kleinere,
onafhankelijke bioscoopzalen in de stadscentra die niet kunnen
concurreren met de faciliteiten van de grote zalen. Daarom proberen ze
via hun programmatie van de ietwat moeilijkere, onafhankelijke films
een eerder cinefiel publiek aan te spreken. Het debat tussen
cultuurelitarisme en cultuurpopulisme, verweven met de discussie
omtrent de eigendomstructuur van de media geven dus vorm aan het
audiovisuele- en medialandschap van Vlaanderen.

3.3.3.2 Muzikaal-esthetische vertogen

Als er één domein is waar esthetische vertogen onderzocht zijn, dan is
het wel het muzikale domein. Er bestaat namelijk een aanzienlijk aantal
studies die nagaan hoe de voorkeuren in muziekgenres samenhangen.
Dit wordt echter niet altijd vertaald in termen van manieren waarop we
over muziek spreken of vertogen. In deze literatuur spreekt men liever
van metagenres (Christenson & Roberts 1998; Van Eijck 2001), maar
eigenlijk komt dit begrip neer op een specifiek esthetisch discours over
muziek. Christenson & Roberts (1998) hebben een overzicht opgesteld
van het Amerikaans onderzoek naar dergelijke metagenres. Zij komen tot
de conclusie dat er verschillende principes aan de basis van een
esthetisch vertoog kunnen liggen. Zo kunnen muziektechnische
aspecten zoals de instrumentatie of lyrische thema’s zorgen voor een
samenhang in muziekvoorkeuren. In eigen onderzoek naar
muziekvoorkeuren onder Vlaamse jongeren werd iets gelijkaardigs
teruggevonden. Zo konden we in de muzieksmaken van jongeren
duidelijk een dimensie onderscheiden die opgebouwd is rond muzikale
technieken zoals looping en sampling waardoor dansgenres als techno
en house een dimensie vormen met rap en hiphop (Stevens 2001). Een
tweede principe van metagenres in de VS was de raciale herkomst en
historische wortels van de artiest of de muziek. In een land waar
radiostations en hitlijsten volgens raciale scheidslijnen zijn opgedeeld,
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hoeft dit niet te verwonderen. Naast deze principes duiken in
Amerikaans onderzoek steeds dezelfde patronen op. Er bestaat een
onderscheid tussen mainstream pop en hardere genres als rock.
Daarnaast is er een 'serieus’, ‘niet-jeugd georiënteerd'  metagenre,
waarop genres als jazz, klassieke muziek en blues laden. Deze dimensie
is ook teruggevonden in Vlaams onderzoek (Stevens 2001).

Een tweede land waar tamelijk veel onderzoek verricht is naar de
muziekvoorkeuren van jongeren, is Nederland waar op het einde van de
jaren 1980, begin jaren 1990 enkele kleinere onderzoeken naar de
muziekvoorkeuren van jongeren zijn verricht. Ook hier zijn de resultaten
van het onderzoek niet geconcipieerd als vertogen over muziek. De
resultaten van de onderzoeken gelijken opvallend op de resultaten van
Amerikaans onderzoek. Sikkema (1987) onderscheidde vijf dimensies:
een klassieke dimensie met ietwat oudere genres, zwarte dansmuziek,
mainstream, rock  en tenslotte, als kind van de tijd, symfonische muziek
waartoe new wave en symfonische pop behoren. Met andere woorden ook
hier vinden we een opsplitsing tussen mainstream, rock en een iets
‘ernstiger’ oriëntatie, aangevuld met een metagenre dat eerder verwijst
naar de etnische oorsprong van de muziek en een metagenre dat
gebaseerd is op een muziektechnisch aspect.

Een paar jaar later verrichten Van Wel en Van der Gouwe (1990) een
onderzoek naar de voorkeuren van jongeren met betrekking tot muziek,
boeken en films. Zij komen tot een oplossing met vier culturele
oriëntaties. Vooreerst is er een elitair culturele oriëntatie die tot
uitdrukking komt in belangstelling voor klassieke muziek, de klassieke
pop, boeken van hoog literair gehalte, films met psychologische diepgang
of een informatief gehalte. De tweede dimensie is een romantisch
culturele oriëntatie die bestaat  uit interesse voor trendy muziek en een
interesse voor boeken en films van romantische aard. Ten derde is er een
oriëntatie die de auteurs viriliteit noemen en die tot uiting komt in harde
muziek, boeken en films vol actie en spanning, erotische films en strips.
Tenslotte is er een informatiecultuur (kranten, politieke films en
informatieve televisieprogramma’s). In Vlaanderen is onder
universiteitsstudenten ook een tegenstelling tussen een informatie- en
een amusementscultuur teruggevonden (Janssens & De Metsenaere
2000). Ook in eerder onderzoek is reeds een amusementsdimensie
gevonden die we ‘Wendy-muziek’ noemden. Deze factor geeft een
voorkeur weer voor ‘tien-om-te-zien’-muziek, … (Elchardus et al. 1996).
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Tenslotte is er het onderzoek van Ger Tillekens (1993). In dit artikel
formuleert hij zijn kritiek op het gebruik van factoranalyse om smaken te
onderzoeken. Hij verricht naast een factoranalyse een princalsanalyse. In
de factoranalyse komt hij tot vijf dimensies. De eerste dimensie is een
hoogculturele dimensie waarop klassieke muziek, jazz, cabaret en blues
laden. De tweede dimensie bestaat vooral uit dansmuziek. Alternatieve
muziek vormt een derde dimensie. Tot de vierde dimensie behoort de
volkse muziek waartoe nederpop, levenslied, rock en country kunnen
gerekend worden. Als laatste vindt hij een dimensie die Ter Bogt &
Hibbel (2000) jongensmuziek noemen. Hiertoe behoren een voorkeur
voor hardrock en symfonische rock en een afkeur voor disco. Zoals reeds
gezegd, prefereert Tillekens de princals oplossing, die één dimensie
minder kent. De eerste dimensie drukt de tegenstelling hoge versus lage
cultuur uit, de tweede dimensie is de tegenstelling moderniteit versus
traditionaliteit. De derde dimensie interpreteert Tillekens als een
muzikale expressie van het jeugdcentrisme, het zich afzetten van
jongeren tegenover volwassenen waarbij men zich keert naar de eigen
groep. Op de laatste dimensie vindt hij aan de ene pool gevoeligheid en
zachtheid, aan de andere kant stoerheid.

Een theoretische benadering van muzikaal esthetische vertogen vinden
we bij Simon Frith (1990). Hij stelt dat er drie belangrijke manieren zijn
om over ‘goede’ muziek te praten. Het eerste vertoog kenmerkt zich door
een spanning tussen traditie (dat wat het waard is om bewaard te
blijven) en avantgarde (de nadruk op culturele vernieuwing). Muziek is
volgens deze visie ernstig, kwaliteitsvol en kan slechts worden
geapprecieerd door mensen die er kennis van en er gevoel voor hebben
ontwikkeld. Het tweede discours, wat Frith het folkdiscours noemt, legt
de nadruk op authenticiteit in de muziekbeleving. Dit discours ligt aan
de basis van de spanning tussen ‘mainstream’ en ‘alternatief’. Het derde
discours legt dan weer de klemtoon op plezier, fun, amusement. Iets is
mooi als het plezier, amusement veroorzaakt.  Hoewel de verschillende
discoursen tamelijk constant blijven over de tijd, kan de vertaling van de
vertogen in concrete muziekgenres veranderen. Een muziekstijl kan
namelijk in de loop van de tijd vanuit een ander narratief benaderd
worden. Het typische voorbeeld hiervan is de muziek van de Zweedse
band Abba. In de jaren 70 werd deze muziek aanzien als typische
hitparademuziek, muziek waar je je als ‘ernstig’ persoon liever niet mee
in liet. In de jaren 80 en 90 krijgt de muziek plots een subcultureel
tintje. Meer en meer wordt de nadruk gelegd dat Abba niet zomaar
hitwonders waren, maar zich eigenlijk baseerden op oude
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Scandinavische volkswijsjes. In de jaren 90 wordt het plots heel chique
om tegen iedereen te zeggen hoe goed je Dancing Queen van Abba wel
niet vindt en dat het waarschijnlijk de meest kwalitatieve popmuziek is
die ooit gemaakt is. Deze verschuiving in esthetisch discours van
waaruit een genre of een muziekstijl benaderd wordt, wordt met een
term uit de stadssociologie gentrificatie genoemd (Bryson 1996).

3.3.4 Vijf culturele oriëntaties

Voor een bepaalde strekking in de hedendaagse jeugdsociologie is iedere
poging om samenhangen in keuzes te bestuderen tevergeefse moeite.
Binnen de hedendaagse Britse jeugdsociologie (Cieslik 2001) is er een
stroming die de vorming van sociale en culturele identiteiten onderzoekt
en die zich sterk bezighoudt met de esthetisering van het dagelijks leven
van jongeren. Bij deze auteurs leeft sterk het idee dat door processen
van culturele detraditionalisering en de uitbreiding van culturele
producten iedere jongere een eigen stijl fabriceert door op een unieke
manier het oneindig aantal culturele elementen te combineren. Dit
proces staat bekend onder de naam fragmentatie van de jeugdstijl
(Cieslik 2001). Deze culturele strekking heeft de traditionele
klassegebondenanalyse uit de Britse jeugdsociologie veelal verlaten voor
het idee van een gefragmenteerde identiteit. Het komt er op neer dat
jongeren een enorme vrijheid hebben in het creëren van een eigen stijl.
Als bewijs verwijst men dan naar de vaststelling dat bijvoorbeeld op
raves geen dresscode bestaat. Je kan een rastakapsel combineren met
een voorliefde voor house. Anderzijds hoef je als reggaefan niet langer
bepaalde culturele elementen zoals de rastakleuren in je look op te
nemen om als een volwaardige fan aanzien te worden. Met andere
woorden, de kruisverbanden tussen verschillende culturele domeinen
die vroeger leidden tot een visueel zeer herkenbare subcultuur, zijn
verdwenen. Het begrip subcultuur is volgens deze auteurs niet langer
relevant om het leven van jongeren te omschrijven. Jongeren gaan
kortetermijnrelaties met elkaar aan. Hiervoor worden een hele reeks
nieuwe woorden uitgevonden zoals postsubculturen of neo-tribes
(Bennett 1999). De Gentse jeugdculturele organisatie De Verbeelding
kwam in het midden van de jaren 1990 met het begrip Gathering of the
Tribes op de proppen om raves en festivals te omschrijven (Stevens
1999). Volgens De Verbeelding zijn raves en festivals plaatsen waar
jongeren een tijdelijke emotionele verbondenheid kunnen ervaren en
waar de eisen om opgenomen te worden vrij laag liggen. In welke outfit je
ook komt, je maakt deel uit  van de rave. Bovendien is er geen
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verwachting dat je uitsluitend naar raves gaat. Wil je de dag er op naar
een hardcorefestival gaan, dan is dit geen probleem (Stevens &
Kaeseman 2001). Je identiteit is namelijk zo gefragmenteerd dat je
verschillende elementen uit verschillende culturen met elkaar kan
combineren.

Een begrip dat nauw verbonden is met fragmentatie is omnivorisering.
Terwijl fragmentatie verwijst naar verbrokkeling over culturele domeinen
heen, verwijst omnivorisering naar verbrokkeling binnen een cultureel
domein. Een mogelijke aanwijzing van omnivorisering kan
teruggevonden worden in de programmatie van de grote festivals. Waar
twintig jaar terug een festival slechts één podium had, zijn de grote
festivals in Vlaanderen en in het buitenland gedwongen om naast een
hoofdpodium verschillende andere podia te organiseren, die dan
voorbehouden worden voor specifieke jeugdstijlen.

Als je begrippen als fragmentering en omnivorisering logisch doortrekt
naar het huidig onderzoeksopzet, dan zouden we geen patronen in
voorkeuren en praktijken mogen vinden. Alles is namelijk volatiel
geworden. Het enige esthetische vertoog dat dan overblijft, is dat alles
kan en alles mag want welke combinatie je ook gebruikt, alles is sowieso
mooi. Er zijn echter mensen die sterke bedenkingen hebben bij deze
lezing van de huidige jeugdcultuur. Het onderzoek naar omnivorisering
bijvoorbeeld wijst er op dat dit proces zich slechts voordoet bij bepaalde
groepen in de samenleving en dat het eigenlijk kan opgevat worden als
een specifiek cultuurpatroon op zich (Bryson 1996; Bryson 1997;
Stevens 1999; Stevens 2001; Van Eijck 1999; Van Eijck 2001).
Bovendien blijkt dat omnivoren niet alles goed vinden. In de Verenigde
Staten bijvoorbeeld hoort heavy metal duidelijk niet tot het
smaakpatroon van de omnivoren (Bryson 1996), in Nederland is dat het
levenslied (Van Eijck 2001) en in Vlaanderen is dat de Vlaamse
entertainmentmuziek (Stevens 1999). Om het wat populistisch uit te
drukken, de kans dat Dana Winner ooit op een podium van Rock
Werchter of Pukkelpop optreedt en er succes zal oogsten, is vrij klein.

Het onderzoek naar culturele patronen wordt gevoed door de theorie van
smaakculturen (Gans 1974). In Popular Culture and High Culture schetst
Herbert Gans een beeld van de verschillende smaken die leven in de
Amerikaanse samenleving. Hij maakt hiervoor gebruik van het begrip
smaakcultuur : een analytische aggregatie van esthetische waarden, de
culturele producten die deze waarden vertegenwoordigen en de media
waarlangs ze overgedragen worden (Gans 1974; Hall & Blau 1987). Het
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is een analytisch concept. In dit opzicht kunnen mensen die eenzelfde
smaakcultuur delen, dit niet zo aanvoelen en zeker niet als een bewuste
groep handelen (Gans 1974). Mensen met eenzelfde smaakcultuur
hoeven dus niet noodzakelijk met elkaar in contact te staan en moeten
ook geen bewuste identiteit hebben. Het begrip ‘smaakcultuur’ is een
geheel van smaken die een samenhang vertonen. Het is een samenhang
in de keuzes die mensen maken en is dus operationaliseerbaar via
empirische samenhangen van keuzes met betrekking tot muziek, kledij,
programma- en zendervoorkeuren.

De theorie van de smaakculturen stelt dus dat er samenhangen bestaan
en dat deze samenhangen zich uitstrekken over diverse culturele
domeinen heen. Daarom is een factoranalyse uitgevoerd waarin media,
film, televisieprogramma’s, muziek en kledij zijn opgenomen. Tussen
media, muziek, filmvoorkeuren en voorkeuren met betrekking tot
televisieprogramma’s bestaan er sterke verbanden. Dit hoeft niet te
verwonderen. Het discours dat radiostations en televisiezenders
hanteren in hun marketingstrategieën, maakt sterk gebruik van het
soort muziek dat men programmeert (als radiostation) of het soort
televieprogramma of film dat men uitzendt (als televisiezender). Er zijn
echter twee domeinen die niet echt laden op de factoren in de analyse:
nieuwe media en kledij. Binnen de domeinen zelf zijn er geen duidelijke
samenhangen in keuzes te onderscheiden. Dit zou kunnen aanzien
worden als een bewijs voor fragmentering en omnivorisering. We zijn
echter heel sceptisch tegenover deze lezing van de gegevens. Een
alternatieve hypothese is dat het niet aantreffen van een samenhang te
wijten is aan onze manier van meten. Nieuwe media en kledij zijn
gemeten als praktijken. De andere aspecten als voorkeuren. De reden
dat we binnen nieuwe media geen duidelijke dimensies van
samenhangen kunnen ontdekken, is dat dit terrein van de cultuur nog
volop in ontwikkeling is en dat er zich rond deze aspecten nog geen
duidelijke esthetische vertogen hebben ontwikkeld. Het ontbreken van
een samenhang in aankoopgedrag van kledij is volgens ons daarenboven
te wijten aan de inadequaatheid van het gebruikte instrumentarium. We
beschikken nog steeds niet over een goede manier om kledijvoorkeuren
en praktijken met betrekking tot mode te ondervragen.

Eén van de problemen met het gebruiken van factoranalyses voor het
onderzoeken van smaakpatronen, is het aantal dimensies dat
uiteindelijk weerhouden wordt (Peterson 1983; Tillekens 1993). Diverse
auteurs onderscheiden een verschillend aantal culturele oriëntaties.
Soms is er sprake van drie dimensies (Van Wel 1993), in ander
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onderzoek komt men tot vijf dimensies (Sikkema 1987). Bij het
analyseren van de samenhangen in de andere domeinen hebben we
daarom verschillende analyses gedraaid. Op basis van
interpretatiemogelijkheden en theoretische inzichten werd uiteindelijk
geopteerd voor een vijfdimensionele oplossing. Deze vijf dimensies zijn
goed voor 40% van de variatie wat, als men rekening houdt met het groot
aantal variabelen, heel veel is (zie tabel 12).

De eerste culturele oriëntatie combineert de televisiezenders en
radiostations van de openbare omroep (Canvas, Radio 1, TV1, Radio 2,
Radio 3, Ketnet), samen met de regionale televisie, met eerder ‘ernstige’
of ‘intellectuele’ televisieprogramma’s zoals journaal, duiding, politieke
films, praatprogramma’s, klein nieuws-programma’s, sociale films en
cultfilms. Dit ‘ernstig’ en ‘intellectueel’ aspect komt ook tot uiting in de
voorkeur voor tijdschriften. Deze variabele scoort gematigd negatief met
deze dimensie, wat er op wijst dat deze dimensie eerder samenhangt met
de ‘kritische’, ‘intellectuele’ en ‘onafhankelijke’ tijdschriften als Knack,
Humo en natuur(wetenschappelijke) tijdschriften. Op muzikaal gebied
vinden we een hoge lading terug van de eerder ‘ernstige’ genres als
klassieke muziek, folk/wereldmuziek, jazz/blues, kleinkunst, Franse
chansons en in mindere mate sixties, seventies, filmmuziek, rock en
Vlaamse rock. Tenslotte zijn er twee zenders waarvoor eerder de afkeur
dan de voorkeur tot deze dimensie behoort, namelijk Kanaal 2 en VT4.
Om het in het jargon van de openbare omroep te zeggen, op deze
dimensie scoren vooral de ‘meerwaardezoekers’ hoog (Van Roe 1999).
Televisie is een mix van serieuze ontspanning en informatie,
infotainment dus. Voor deze jongeren staat televisie in het teken van
haar educatieve, pedagogische functie. Men wil niet zomaar een
ontspannende film. Een film moet iets zeggen, iets duidelijk maken.
Vandaar de voorkeur voor iets ‘moeilijkere’ films, of ‘intellectuelere’ films.

Er is echter nog een aspect dat in deze culturele oriëntatie naar voor
komt. Het is namelijk een oriëntatie die je eerder zou verwachten bij
volwassenen. Een aanwijzing vinden we in de overlap die we in deze
dimensie kunnen vinden met het begrip ‘meerwaardezoekers’ van het
censydiamonderzoek uitgevoerd in opdracht van de openbare omroep.
Meerwaardezoekers zijn volgens dit onderzoek gemiddeld 45 jaar oud
(Van Roe 1999). Deze eerder ‘volwassen’ smaakoriëntatie is ook in ander
onderzoek waargenomen. Een gerichtheid op de oudercultuur (en de
tegenhanger ervan, een jeugdcentrische cultuuroriëntatie) is een as in de
cartografie van de jeugdculturele ruimte (Christenson et al. 1985;
Tillekens 1993; Van Wel 1993).
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TABEL 11: DIMENSIES IN SMAKEN EN LADINGEN OP DE SMAAKFACTOREN (STRUCTUURMATRIX –

OBLIEKE ROTATIE)

Cultuurelement Ladingen
1ste dimensie

Ladingen
2de
dimensie

Ladingen
3de
dimensie

Ladingen 4de

dimensie
Ladingen
5de
dimensie

Journaal en actualiteit .621 -.021 .039 -.145 -.180
Canvas .619 -.197 -.046 -.147 -.309
Klassieke muziek .586 -.028 -.037 -.360 -.314
Folk en wereldmuziek .572 -.002 -.104 -.342 -.398
Radio1 .566 .143 .035 -.072 -.240
TV1 .536 .019 -.083 -.152 -.229
Radio 2 .533 .321 .037 -.101 -.188
Radio 3 .500 .192 .045 -.125 .195
Politieke films .500 -.075 .186 -.250 -.315
Jazz-blues .499 -.036 .008 -.465 -.410
Kleinkunst .491 -.056 -.091 -.292 -.410
Franse chansons .474 .163 .012 -.308 -.239
Ketnet .442 .164 -.003 -.235 -.235
Praatprogramma’s .442 .237 .048 -.194 -.130
Klein nieuws
programma’s

.433 .076 .047 -.158 -.229

Cultfilms .412 -.124 .138 -.272 -.316
Regionale tv .397 .265 .067 -.061 -.080
Vtm .006 .681 .178 .075 .141
Koppelprogramma’s -.033 .675 .145 -.113 .053
Radio contact -.037 .606 .183 -.126 .122
Quiz .110 .605 .230 .002 .031
Shows .141 .600 .267 -.010 -.032
Buitenlandse soaps .011 .588 .088 -.205 .029
Top radio -.174 .576 .336 -.028 .178
Vlaamse series .151 .560 .096 .057 -.024
Hitparade .081 .558 .093 -.248 .036
Kanaal 2 -.303 .536 .430 -.086 .107
VT4 -.381 .517 .460 -.047 .117
Radio Donna .181 .516 .058 -.153 -.025
Tien om te zien .260 .515 .100 -.073 -.109
Romantische films .131 .507 -.024 -.431 -.014
Tmf -.280 .479 .272 -.108 .029
Human interest
programma’s

.060 .474 .254 -.050 .032

Tijdschrift -.264 .455 .075 .052 .280
House -.167 .446 .428 .087 .195
Radio mango .178 .402 .044 -.212 -.062
Mtv -.246 .340 .222 -.300 -.080
Disco .281 .326 .117 -.325 -.170
Engelstalige comedy -.185 .292 .268 -.289 -.033
Schlagers .232 .233 .120 -.078 -.196
Gevechtsfilms -.031 .151 .703 .138 -.076
Avonturenfilms .033 .140 .624 -.028 -.081
SF-films -.006 -.003 .587 -.097 -.156
SF en fantasyreeksen -.085 .072 .548 -.158 -.128
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Misdaad- en
politiefilms

.161 .151 .539 -.080 -.130

Erotische films -.043 .182 .532 .235 -.092
Erotische series -.072 .240 .526 .241 -.078
Horrorfilms -.235 .119 .503 -.157 -.080
Reality tv -.121 .425 .469 .076 .067
Thrillers -.153 .062 .451 -.226 -.102
Oorlogsfilms .298 -.096 .451 -.045 -.263
Techno -.110 .236 .434 .031 .047
Sportmagazines .259 .145 .403 .245 -.112
Komische films .006 .284 .399 -.076 -.020
Misdaad- en
advocatenreeksen

.132 .297 .372 -.211 -.116

Gabber -.140 .348 .368 .136 .011
Sportwedstrijden .253 .075 .364 .227 -.113
Tekenfilms .181 .157 .291 -.247 -.150
Trance en ambient .016 .157 .289 -.142 -.006
Soul en R&B .104 .145 .091 -.579 -.170
Reggae .249 -.053 .080 -.526 -.354
Sixties .484 .082 -.096 -.498 -.421
Rap .068 .088 .150 -.496 -.255
Seventies .483 .076 -.093 -.495 -.423
Filmmuziek .304 .332 .034 -.471 -.204
Funk .199 .086 .093 -.468 -.358
Sociale films .339 .258 -.107 -.455 -.153
Psychologische films .243 .085 .098 -.454 -.189
Rai .207 .063 .009 -.326 -.133
Tekenfilmseries .247 .160 .232 -.314 -.161
Hard rock .116 -.083 .085 -.098 -.824
Punk .181 -.150 .051 -.194 -.782
Heavy metal .085 -.055 .152 -.051 -.776
Alternatieve
gitaarmuziek

.282 -.169 -.034 -.271 -.758

Rock .310 -.096 -.017 -.337 -.709
Vlaamse rock .419 .001 -.024 -.174 -.605
Studio brussel .288 -.124 .010 -.193 -.509
Hardcore .022 .128 .261 -.021 -.451
New wave .178 .134 .190 -.267 -.357
Ska .215 .094 .004 -.325 -.348

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

10.52
13.15%

9.21
11.52%

4.93
6.16%

3.47
4.33%

2.60
2.74%

In termen van esthetische vertogen kunnen we stellen dat jongeren die
hoog scoren op deze as mooi definiëren in  termen van kwaliteitsvol,
ernstig, moeilijk, hoogcultureel, instructief, pedagogisch verantwoord.
Dit zijn criteria waar volgens de jongeren de publieke omroepen en de
‘kritische’ media meer aan voldoen dan de commerciële media of de
populaire media. Door de sterke klemtoon op het cultureel-educatief
aspect van populaire cultuur noemen we deze culturele oriëntatie
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culturele correctheid. Het feit dat TV1 bijvoorbeeld op deze dimensie
laadt, is trouwens een beetje verwonderlijk. Sinds de herprofilering van
de netten van de openbare televisieomroep gaat TV1 de rechtstreekse
confrontatie aan met de commerciële zenders zoals VTM en VT4. De
programmatie van TV1 verschilt niet erg veel van die van de commerciële
televisie. Bovendien doet onder andere VTM de laatste jaren
inspanningen om meer duidingsprogramma’s te brengen. TV1 wordt door
jongeren meer dan VTM geassocieerd met termen als ‘ernstig’ en
‘informatie’. Wil dit zeggen dat de herprofilering van het eerste net
mislukt is omdat jongeren TV1 blijven associëren met een eerder
‘oubollige’ zender waarvan de verborgen agenda bestaat uit
volksverheffing? Dit lijkt ons een te sterke conclusie. Er zijn wel degelijk
nog verschillen tussen beide zenders. Zo wordt op TV1 een
informatieprogramma als Koppen of Ombudsjan geprogrammeerd in
prime time, het moment waarop jongeren voor het televisiescherm zitten.
VTM programmeert producties als Recht op antwoord of Polspoel &
Desmet na 22 uur als jongeren minder voor het scherm terug te vinden
zijn.

Op de tweede culturele oriëntatie vinden we vooral de commerciële
radiostations (Top radio, radio Contact en radio Mango), samen met alle
commerciële televisiezenders (VTM, VT4, Kanaal 2 en TMF). Bovendien
zien we dat op deze dimensie de tijdschriften positief laden, wat er op
wijst dat het vooral de populaire tijdschriften zoals Joepie,
lifestyletijdschriften en tv-bladen positief geassocieerd zijn met deze
factor. Er is slechts één vreemde eend in de bijt, die ons veel
duidelijkheid kan brengen over het achterliggende criterium van deze
oriëntatie. Het betreft hier Radio Donna. Het achterliggend criterium is
dus niet zo maar de eigendomstructuur van de zenders, want radio
Donna behoort tot de publieke omroep. Het criterium kan teruggevonden
worden in de slogan waarmee radio Donna zich profileert, namelijk ‘De
Fun. De hits’. Het is een dimensie die draait rond fun, plezier,
onvoorwaardelijk amusement. Het ligt dan ook voor de hand deze
culturele oriëntatie de amusementsfactor te noemen. De soorten
programma’s,  films en muziek die op deze dimensie laden,
weerspiegelen deze nadruk op plezier. Het betreft hier programma’s als
koppelprogramma’s, grootschalige quizen en showprogramma’s,
buitenlandse soaps, series van eigen bodem, romantische films,
hitparademuziek en tien om te zien-muziek. Dit wil niet zeggen dat
programma’s geen ernstige kantjes mogen hebben of niet informerend
kunnen zijn (zoals reality televisie of human interest programma’s), maar
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de primaire functie is vooral ontspanning, een goed avondje plezier
waarbij men liever niet wordt geconfronteerd met intellectuele
bedenkingen of moeilijke ideeën.

De derde dimensie is een filmculturele dimensie. Er is namelijk een
sterke concentratie van filmgenres zoals gevechtsfilms, science
fictionfilms en -reeksen, avonturenfilms, misdaadfilms, erotische films
en reeksen, horrorfilms, thrillers en oorlogsfilms. Jongeren vinden
blijkbaar dit soort films op zenders als VT4 en Kanaal 2, twee zenders die
zich ook uitdrukkelijk profileren als filmzenders. Naast films prefereren
ze ook reality televisie en sportprogramma’s (zowel sportmagazines als
rechtstreekse uitzendingen van sportwedstrijden). Muzikaal zijn de
hardere dansgenres als techno, house en gabber nauw verbonden met
deze dimensie. Het gemeenschappelijk karakter aan deze dimensie is dat
het culturele producten zijn die sterk doordrongen zijn van de
traditionele scripts die we associëren met mannelijkheid, zoals
eigenschappen als agressiviteit, competitiviteit, emotionele
afstandelijkheid en een gerichtheid op seksuele dominantie (Lapp 1999;
Nixon 1997). Daarom noemen we het, in navolging van Van Wel en Van
der Gouwe (1993), een macho of viriele culturele oriëntatie.
Onderzoek naar smaken onder jongeren komt tot de vaststelling dat
jeugdcultuur sterk opgedeeld is volgens gender en dat er aanzienlijke
verschillen bestaan tussen de smaken van jongens en meisjes
(Christenson 1994; Christenson & Roberts 1998; Kleijer & Tillekens
1992; Tillekens 1993; Van Wel 1993).

De twee laatste dimensies zijn twee factoren die sterk samenhangen. In
de vierdimensionele factoranalyse, weergegeven in het technisch verslag,
vormen ze zelfs één dimensie. Omdat het vermoeden bestond dat er wel
eens een specifieke genderinvulling van deze laatste dimensie bestaat, is
de vijfdimensionele oplossing verkozen. Wat de twee dimensies gemeen
hebben, is dat ze beide zeer sterk worden beheerst door muziek.

Op de vierde dimensie4 vinden we een hele reeks muziekstijlen zoals
R&B, funk, reggae, ska, rap, raï, maar ook wereldmuziek en folk.
Omwille van de voorname plaats van de muziekstijlen die hun wortels
hebben in Afro-Amerikaanse muziek of etnische muziek hebben we het
de rootsdimensie genoemd. Niettemin is deze dimensie niet uitsluitend

                                          
4 Deze factor is in de analyse van richting omgekeerd, vandaar de negatieve

ladingen. Voor de verdere analyses zijn de factorscores met –1
vermenigvuldigd om de richting van de factor te herstellen.
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beperkt tot rootsmuziek, ook andere stijlen als klassieke muziek, Franse
chansons, sixties muziek, seventies muziek en filmmuziek, stijlen die
een zekere gentrificatie hebben ondergaan, laden relatief hoog op deze
dimensie. Dit soort muziek wordt blijkbaar eerder geassocieerd met MTV
dan met TMF. Tenslotte horen ook romantische films en de ietwat
‘moeilijker’ filmgenres als sociale films en psychologische films tot deze
dimensie. In dit opzicht is deze dimensie waarschijnlijk eerder een
vrouwelijke dimensie en spreekt ze waarschijnlijk een hoger opgeleide
groep aan.

De laatste dimensie is dan weer eerder een mannenzaak. Hier vinden we
de stoere, harde rockmuziek terug die ontstaan en groot geworden is
binnen ‘authentieke’ subculturen die rebelleren tegen een te grote
commercialisering van hun muziek. Stijlen als heavy metal, hard rock,
punk, alternatieve gitaarmuziek, rock, Vlaamse rock, hardcore en new
wave, stijlen die een voorname plaats innemen in het
programmatieschema van Studio Brussel, laden op deze culturele
oriëntatie.  Door de nadruk op harde muziek, noemen we het simpelweg
de harde culturele oriëntatie. Daarnaast treffen we opnieuw de genres
aan die bloot staan aan gentrificatie zoals seventies, sixties, folk,
jazz/blues en zelfs kleinkunst. De voorliefde van jongeren die hoog laden
op deze dimensie gaat dan ook niet louter uit naar die harde muziek.
Hun smaakpatroon is breder.

We hebben reeds opgemerkt dat de twee laatste dimensies sterk worden
bepaald door een groot aantal muziekgenres. In dit opzicht zijn het twee
dimensies die een uitdrukking vormen van een zekere omnivore
ingesteldheid. We hebben hiervoor een directe aanwijzing. We hebben
namelijk een maat ontwikkeld voor muzikale omnivoriteit. Dit is het
aantal muziekgenres waaraan jongeren een hogere score geven dan de
gemiddelde score die ze over alle muziekgenres heen hebben toegekend.
Uit tabel 13 blijkt duidelijk dat jongeren die veel muziekgenres goed
vinden, een duidelijke voorkeur hebben voor de rootsdimensie en de
harde muziekdimensie en veel minder voor de culturele correcte
dimensie en de machofactor. De associatie tussen de maat voor
omnivoriteit en de amusementsfactor is zelfs negatief.
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TABEL 13: ASSOCIATIE TUSSEN DE DIVERSE CULTURELE ORIËNTATIES EN DE MAAT VOOR MUZIKALE

OMNIVORITEIT (N=13598)

Roots Hard Cultureel correct
pa SF β p pa SF β p pa SF β p

Cte -.85 .04 .04 .000 -.78 .04 .02 .000 -.20 .04 .02 .000
Omnivoriteit .10 .002 .32 .000 .09 .003 .28 .000 .03 .003 .08 .000

Bruto rho .14 .07 .07
Resterende rho .13 .07 .07
Verklaarde variantie leerlingenniveau .11 .08 .01
Verklaarde variantie schoolniveau .18 .13 .06
Totale verklaarde variantie .12 .08 .01

Amusement Macho
pa SF β p pa SF β p

Cte .23 .04 .08 .000 -.15 .04 .01 .000
Omnivoriteit -.03 .002 -.11 .000 .02 .002 .06 .000

Bruto rho .13 .09
Resterende rho .12 .09
Verklaarde variantie leerlingenniveau .01 .005
Verklaarde variantie schoolniveau .06 -.03
Totale verklaarde variantie .02 .001

De vijf culturele oriëntaties correleren met elkaar (zie tabel 14). Zo
blijken culturele correctheid, een voorkeur voor rootsmuziek en een
voorkeur voor harde muziek sterk samen te hangen met elkaar.

TABEL 14: CORRELATIEMATRIX TUSSEN 5 FACTOREN

Culturele
correctheid

Amusement Macho Roots

Amusement -.047
Macho -.039 .291
Roots .244 .151 .022
Hard .358 -.065 .139 .297

Dit wil zeggen dat iemand die zich aangesproken voelt door rootsmuziek
zich doorgaans ook zal aangesproken voelen door de cultureel correcte
oriëntatie en door harde muziek. Anderzijds zien we dat de
amusementsfactor en de viriele factor nauw met elkaar verbonden zijn.
Daarom is er op zoek gegaan naar een onderliggende structuur binnen
deze vijf dimensies.
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TABEL 15: TWEEDE ORDE ANALYSE OP DE VIJF CULTURELE ORIËNTATIES (OBLIEKE ROTATIE –

STRUCTUURMATRIX)

Culturele oriëntatie 1ste factor 2de factor
Harde muziek .710 .038
Culturele correctheid .507 .072
Rootsmuziek .445 .197
Amusementsoriëntatie .070 .821
Viriele oriëntatie .102 .338

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

1.63
32,64%

1.27
25.49%

Er zijn twee onderliggende factoren. Op de eerste factor laden harde
muziek, culturele correctheid en rootsmuziek. Het zijn de eerder elitaire
oriëntaties. De tweede dimensie bestaat vooral uit de amusementsfactor
en in mindere mate uit de viriele oriëntatie. Het zijn de eerder populaire
oriëntaties. Normaal zou men deze dimensies als twee polen van een
continuüm aanzien. Er is echter een opsplitsing tussen enerzijds
cultuurelitarisme en populisme. Bovendien is er geen orthogonale
structuur tussen beide dimensies. Beide factoren zijn lichtjes positief
met elkaar gecorreleerd (.18). Jongeren die een hogere positie innemen
ten opzichte van cultuurelitarisme combineren dit met een hogere positie
op het populismevertoog. Dit wijst er op dat het fenomeen van
omnivorisering, door Peterson gedefineerd als het doorbreken van het
onderscheid tussen cultuurelitarisme en cultuurpopulisme (Peterson
1992) waarbij beide elementen met elkaar gecombineerd worden, als
grondfenomeen valt waar te nemen in de smaakvoorkeuren van
jongeren.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat fundamenteel het
grondpatroon in de smaakvoorkeuren van jongeren gevoed wordt door de
traditionele tegenstelling tussen cultuurelitarisme en –populisme. Deze
begrippen vormen bij jongeren geen tegenpolen van hetzelfde continuüm
maar zijn wel gerelateerd. Het zijn twee afzonderlijke grondvertogen die
elkaar niet uitsluiten. In tegendeel zelfs, beide vertogen worden door
sommige jongeren op zo’n manier gebruikt dat cultuurelitaire elementen
gecombineerd worden met cultuurpopulaire producten. In dit opzicht
kunnen we spreken over een omnivorisering van de jeugdcultuur.

Het cultuurelitaire vertoog neemt twee vormen aan. Het eerste vertoog
legt de nadruk op ‘kwaliteit’, ‘ernst’, ‘transcendentie’ en ‘creativiteit’ als
criteria om iets moois te vinden. De tweede vorm, die een
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genderspecifieke invulling krijgt en daardoor een ‘meisjesversie’ en een
‘jongensversie’ kent, richt de aandacht echter op authenticiteit als
criterium. Deze authenticiteit wordt gevonden in specifieke subculturen
die zich onttrekken aan de commerciële druk van de muziekindustrie of
in muziekculturen met duidelijke historische roots. Het zijn jongeren die
juist door deze authenticiteitsvertogen aangesproken worden, die een
omnivore smaak hebben. Het cultuurpopulaire vertoog beklemtoont
daarentegen plezier, fun. Iets is mooi of goed als het leuk, ontspannend
is. Ook dit vertoog neemt een andere vorm aan bij jongens dan bij
meisjes. Bij jongens komt de klemtoon te liggen op viriliteit en
masculiniteit, bij meisjes op romantiek, gevoeligheid en onbeschaamd
plezier. Dit impliceert echter dat er meervoudige concepties bestaan van
masculiniteit en feminiteit (Nixon 1997). Mannelijkheid en
vrouwelijkheid zijn geen vaste categorieën. Het zijn categorieën die
ontstaan via cultuurwerk. Aangezien het cultuurwerk verschilt
naargelang milieu (sociale milieu, etniciteit, generatie) bestaan er
verschillende genderopvattingen in één en dezelfde maatschappij (Nixon
1997; Weeks 1991).

Er zijn verschillende aspecten aan esthetische vertogen die voorlopig nog
duister zijn. Waarom bestaat er een verschil in vormgeving in de
esthetische vertogen van jongens en meisjes? Hoe komt het dat een
bepaald cultureel element bij een bepaalde groep vanuit een ander
vertoog benaderd wordt? Hoe komt het dat over de tijd een cultureel
element plots opduikt in een ander vertoog en zo een gentrificatieproces
doormaakt? Met het huidig onderzoeksopzet kunnen deze vragen niet
beantwoord worden. We concentreren ons hier vooral op de receptiezijde
van media en cultuur, namelijk hoe worden de cultuurelementen beleefd
door jongeren? Deze receptiezijde kan echter niet los gezien worden van
de productiezijde van cultuur. In welk institutioneel milieu wordt vorm
gegeven aan de cultuur? Welke manier van praten en vertogen hanteren
artiesten en culturele instanties? Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de
productiezijde effect heeft op de receptiezijde. De ruime erkenning van
een stijl als ‘R&B’ nadat MTV deze voor Europa vreemde term jarenlang
heeft gebruikt, is een teken aan de wand. Een ander voorbeeld van het
effect van de productiezijde op de receptiezijde, vinden we als we het
huidig onderzoek vergelijken met het TOR-waardeonderzoek van drie
jaar geleden (Elchardus et al. 1998). In de analyse van de toen bevraagde
muziekstijlen vonden we een dimensie terug die we de Vlaamse
entertainmentmuziek hebben genoemd. Op deze dimensie laadden tien
om te zien-muziek en schlagers. Dit was een duidelijk te onderscheiden
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dimensie van de andere muziekdimensies. In het huidig onderzoek
vinden we echter niets dat wijst op het bestaan van deze dimensie.
Schlagers en tien om te zien laden zelfs niet meer op dezelfde factor. Het
opduiken en verdwijnen van deze specifieke factor kunnen we zoeken in
de ontwikkeling van de popmuziek van de laatste jaren in Vlaanderen.
Bij de lancering van VTM programmeerde de zender het programma Tien
om te zien. Hierin werden producten van eigen bodem geprogrammeerd.
Dit vertaalde zich in hogere verkoopcijfers van Vlaamse en Belgische
muziekproducties. In 1988 maakten Belgische producten 2% van de
platenverkoop in België uit. In 1993 steeg het aandeel van Belgische
producties tot 15%. Dit effect staat bekend als het VTM-effect (De Meyer
1996). Dit vertaalde zich ook in de muzikale voorkeuren van jongeren in
het schooljaar 1996-1997. Drie jaar later heeft de commerciële zender
het programma afgevoerd. De publieke omroep is deze
programmatiestrategie gevolgd en heeft gelijkaardige programma’s als de
Muziekdoos en Hitkracht geschrapt. Hierdoor is er op geen enkele
Vlaamse televisiezender nog een programma dat Vlaamse producties
promoot en zakken de verkoopcijfers van dit genre. Uit het oog, uit het
hart gaat trouwens op voor deze dimensie. In 1999-2000 vinden we
namelijk niet dat tien om te zien-muziek en schlagers een eigen patroon
vormen. Institutionele veranderingen (het hebben van een programma
om muziek te promoten) leiden uiteindelijk tot veranderingen in de
discursieve esthetiek van jongeren.

Er is tenslotte nog één opmerking die we moeten maken. In de
beschrijving van de vertogen hebben we vaak gebruik gemaakt van
termen als ‘cultuurelitair’, ‘cultuurpopulair’, ‘mannelijkheid’ of
‘vrouwelijkheid’. Dit zijn echter assumpties. We veronderstellen dat
bepaalde vertogen sociaal gebaseerd en gegrond zijn. Niet iedereen is het
hier echter mee eens. Sommige auteurs beweren dat jeugdcultuur een
zelfreferentieel systeem is, dat totaal los staat van de sociale context
(Caudron 1991). Op één punt hebben ze alvast gelijk. Men kan niet
zomaar termen als ‘elitair’, ‘populair’, ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’
gebruiken  zonder eerst te onderzoeken of er hiervoor een substantiële,
empirische grond voor is. We kunnen bijvoorbeeld pas over een
‘vrouwelijke’ culturele oriëntatie spreken als meisjes zich inderdaad meer
identificeren met dit vertoog dan jongens. Dit aspect, de culturele
vormgeving van de sociale ruimte, is het onderwerp van het volgende
hoofdstuk.
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Hoofdstuk 4 : De culturele vormgeving van de sociale ruimte

In het vorige hoofdstuk werden enkele culturele oriëntaties omschreven
met woorden als ‘vrouwelijk’, ‘mannelijk’, ‘hoogcultureel’ of
‘laagcultureel’. We gebruiken deze termen omdat ons vocabularium met
betrekking tot esthetiek tamelijk beperkt is. Deze woorden houden
echter enkele assumpties in. We veronderstellen dat bepaalde culturele
elementen of culturele oriëntaties nauwer gelieerd of populairder zijn bij
meisjes dan bij jongens of in specifieke sociale milieus. Dit zijn echter
veronderstellingen die perfect onderzoekbaar zijn.

Normaal onderzoekt men in welke mate er bijvoorbeeld verschillen in
smaken bestaan tussen jongens en meisjes of tussen jongeren uit
verschillende sociale milieus. Er wordt daarbij verondersteld dat de
verschillen een gevolg zijn van differentiële socialisatie. Meisjes worden
anders opgevoed dan jongens. Smaken verschillen naargelang het
sociaal milieu. Jongeren pikken die verschillen op en verwerken ze in
hun eigen cultuur. Deze verschillen zijn het best bestudeerd en
getheoretiseerd met betrekking tot sociale verschillen in de cultuur. Voor
Bourdieu (1976) bijvoorbeeld, is smaak een middel waarmee
verschillende groepen zich van elkaar trachten te onderscheiden. De
maatschappelijke groepen, waaraan Bourdieu denkt, zijn vooral sociaal-
economische klassen. Iedere klasse heeft haar eigen levensstijl. Deze
verschillen zijn te wijten aan klassespecifieke habitussen. Een habitus is
een geïnterioriseerde reeks van onderbewuste gewoontes, disposities of
schema's die een soort van matrix vormen voor ons denken en doen. De
habitus veruitwendigt zich in het denken, waarnemen, handelen,
oordelen en zelfs in de lichaamshouding. Gelijkaardige levenscondities
genereren gelijkaardige habitussen. De habitus wordt in eerste instantie
gevormd binnen het familiaal milieu. Iemand die opgroeit in een familie
uit een bepaalde klasse wordt dan ook van kindsbeen gesocialiseerd
binnen de classificatieschema’s van die sociale klasse. Bourdieu
onderscheidt drie esthetische dispositieven. Lagere klassen hebben een
'goût de nécessité', waarbij de klemtoon ligt op functionaliteit. Bij de
middenklassen speelt de noodzakelijkheid een veel minder belangrijke
rol, waardoor in hun dispositief minder nadruk komt te liggen op
functionaliteit. De cultuur van de middenklasse bestaat uit de culturele
pretentie of de culturele goedwil. De middencultuur zet zich af tegen een
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vulgariserende smaak door het kopiëren van de smaak van de hogere
klassen. Door hun beperktere kennis van deze cultuur lopen ze echter
het gevaar betrapt te worden op culturele flaters. Hogere klassen kunnen
zich dan weer wijten aan een formele esthetiek, zoals de zoektocht naar
harmonie, compositie en de zoektocht naar distinctieve waarden en
voorwerpen. Het overwegend dispositief is hier dan ook de distinctie: het
zich willen afzetten tegenover andere groepen. Binnen de dominante
klasse onderscheiden Bourdieu en Passeron (1976) een intellectuele
esthetiek (nadruk op 'pure' esthetiek, grotere kennis en grotere
toepasbaarheid van esthetische paradigma's, …), een luxe-esthetiek
(nadruk op zeldzame en dure cultuurproducten) en een avant-
gardistische esthetiek (nadruk op culturele vernieuwing).

Het verband tussen sociale positie en culturele positie wordt bij
Bourdieu gelegd via het begrip habitus. Op zich is dit een vrij onduidelijk
begrip (Laermans 1984) dat in het werk van Bourdieu omhuld is in
linguïstische hoogstandjes. Uiteindelijk is Bourdieus verklaring van
culturele verschillen tussen de sociale klassen vrij deterministisch. Het
is de sociale positie die de smaak bepaalt. Er wordt daarbij een min of
meer causale relatie tussen de sociale positie en de culturele positie
verondersteld. Het probleem van de huidige theorieën over culturele
verschillen is nog duidelijker als het verschillen tussen jongens en
meisjes betreft. Dit verschil wordt meestal vastgesteld, maar het wordt
niet verklaard.

Als we echter ‘mannelijk – vrouwelijk’, ‘hoog – laag’ als culturele
constructies opvatten en niet als gegevenheden, dan kunnen we dit
causaal determinisme enigszins doorbreken. Er bestaat een homologie
tussen sociale en culturele ruimte, maar deze gelijkvormigheid wordt
niet bepaald door het primaat van de sociale over de culturele ruimte.
Cultuur en culturele scripts kunnen evengoed vorm geven aan de sociale
ruimte. ‘Vrouw - man’, ‘laag - hoog’ als onderscheiden zijn culturele
constructies die vorm krijgen via cultuurwerk, culturele praktijken en
cultuurproducten. Via deze onderscheiden bekijken we de wereld en
krijgt die wereld structuur (Elchardus et al. 1991). Dit kunnen we nog
het best illustreren met het verschil tussen geslacht en gender. Geslacht
wijst op een materieel-biologisch verschil. Een man heeft een X- en een
Y-chromosoom, een vrouw heeft twee X-chromosomen. Dit genetisch
verschil leidt tot andere biologische verschillen. Deze verschillen krijgen
echter een culturele vertaling. Zo worden, via opvoeding en ander
cultuurwerk, op de biologische categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ specifieke
karakteristieken gekleefd die uitgroeien tot culturele codes (Elchardus et
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al. 1991). Macionis (1997) stelde bijvoorbeeld een lijst op van culturele
codes die voorkomen in westerse culturen met betrekking tot
‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ [Macionis geciteerd in Tresignie,
2000; Derks & Vermeersch 2001]. Deze eigenschappen zijn niet absoluut
voorbehouden voor mannen of vrouwen en naargelang de context
kunnen ze met beide geslachten worden gassocieerd. Niettemin zijn het
codes die vrij stabiel over de tijd zijn en die men bij verschillende
groepen en in verschillende contexten terug kan vinden.

TABEL 1: EIGENSCHAPPEN GEASSOCIEERD MET ‘MANNELIJKHEID’ EN ‘VROUWELIJKHEID’ VOLGENS

MACIONIS (1997)

Vrouwelijke attributen Mannelijke attributen
onderdanig dominant
afhankelijk onafhankelijk

niet-intelligent intelligent
onbekwaam competent
emotioneel rationeel

ontvankelijk assertief
intuïtief analytisch

zwak sterk
timide moedig

tevreden ambitieus
passief actief

coöperatief competitief
gevoelig ongevoelig

seksobject seksueel agressief
aantrekkelijk door uiterlijk aantrekkelijk door succes

Deze eigenschappen vormen de kern van de bestaande stereotyperingen
omtrent mannen en vrouwen. Félouzis (1994) legde aan 1200 Franse
secundaire scholieren een lijst van eigenschappen voor. De scholieren
moesten zes karakeristieken aanduiden die ze typisch voor mannen en
typisch voor vrouwen achtten. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren een
sterk verschillend beeld hebben van de seksen. Bovendien was er een
consensus over welke eigenschappen bij welke sekse horen. Meisjes
waren volgens de jongeren (dus ook volgens de ondervraagde meisjes)
‘volgzaam’, ‘georganiseerd’, ‘zorgzaam’, ‘koket’, ‘gevoelig’, ‘mooi’, ‘zacht’ ,
‘begrijpend’ maar ook ‘grillig’, ‘listig’ ‘jaloers’, ‘verspillend’, ‘egoïstisch’,
‘bezitterig’, ‘angstig’ en ‘praatgraag’. Jongens daarentegen waren volgens
de ondervraagde jongeren ‘actief’, ‘energiek’, ‘moedig’, ‘competitief’,
‘humoristisch’, ‘krachtig’ ‘arbeidsgericht’ maar ook ‘agressief’,
‘opschepperig’, ‘ongeorganiseerd’, ‘macho’, ‘eerzuchtig’, ‘leugenachtig’,
‘alcoholisch’ en ‘opvliegend’ [Félouzis geciteerd in Boyer, 1999].
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Niet alleen eigenschappen zijn sterk geslachtsspecifiek ingevuld. De
traditionele rollenverdeling tussen mannen en vrouwen blijft bijvoorbeeld
sterk doorleven in onze dagelijks leven. Vrouwen nemen vooral nog de
zorgtaken op in het gezin (jongeren zoeken nog steeds emotionele steun
bij hun moeder zoals blijkt uit het eerste hoofdstuk) en verrichten
systematisch meer huishoudelijke taken dan mannen (Glorieux et al.
2001). Deze cultuur- en rolpatronen worden vaak gelieerd aan het
abstracte onderscheid tussen intern/extern (Elchardus et al. 1991). Het
leven van vrouwen zou zich meer afspelen op private plaatsen, binnen
het gezin. Het leven van mannen en jongens speelt zich eerder af op het
publieke domein, buiten het gezin. Vandaar dat meisjes eerder een
slaapkamercultuur hebben en dat de jongenscultuur zich meer afspeelt
op straat of op andere publieke plaatsen. Vrouwen verrichten eerder
gezinsinterne taken (huishoudelijke taken, jobs in de zorgsector, ...),
terwijl mannen eerder gezinsexterne taken (bezoldigd werk buiten het
gezin, werken in de tuin of aan het dak, ...) verrichten (Elchardus et al.
1991).

Deze geslachtsspecifieke associaties blijven we maken omdat we ze
constant terugvinden in de massamedia en in culturele producten. We
vinden hiervan sporen in het onderzoek van Van Wel en Van der Gouwe
(1990) en in het werk van Tillekens (1993). In televisieprogramma’s
bijvoorbeeld worden mannen en vrouwen vrij stereotiep geportretteerd.
Onderzoek naar de manier waarop mannen op televisie worden
voorgesteld komt tot de conclusie dat in 94% van de programma’s,
populair bij jongeren, mannen de probleemoplossers zijn. Verder worden
mannen meer dan vrouwen voorgesteld als humoristisch, zelfverzekerd,
succesvol en atletisch (Lapp 1999). Televisiemakers zijn zich hiervan
bewust en proberen meer genuanceerde portretteringen van de seksen te
brengen1. In de jaren 1980 werd bijvoorbeeld MTV onder vuur genomen
over de manier waarop vrouwen voorgesteld werden in de videoclips.
Vrouwen hadden in de jaren 80 vaak een ondergeschikte rol. Indien ze in
beeld kwamen dan was het vooral als seksobject of als
achtergronddanseres. Ze hadden een vrij passieve rol. Deze discussie
werd aangezwengeld door de opkomst van Gangsta rap. De teksten van
deze stijl waren vrouwonvriendelijk en in de videoclips werden vrouwen
vaak geportretteerd als slachtoffers van misdaden. In 1990 besloot het

                                          
1 Recent onderzoek zou aantonen dat een TV-programma als Friends dit

stramien niet volgt, wat deels de populariteit van het programma zou
verklaren.
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directieteam van MTV meer aandacht te besteden aan de rol van
vrouwen in de clips. Ze vervaardigden richtlijnen uit aan de producenten
van videoclips om minder stereoriep te werk te gaan en clips die al te
vrouwonvriendelijk waren, werden geweerd. Onderzoek concludeert
echter dat videoclips in de jaren 90 geprogrammeerd door MTV nog
steeds sterke genderspecifieke invullingen krijgen. Vrouwen blijven een
minder prominente rol spelen. Indien ze een rol krijgen, dan ligt de
nadruk sterk op mooi zijn, behagen. Mannen krijgen vaker de hoofdrol
en worden meer al werkend of actief afgebeeld. Alleen op het gebied van
slachtoffervoorstelling is er vooruitgang vergeleken met de jaren 80 (Gow
1996).

Net zoals alle andere identiteiten is gender een geconstrueerde categorie
(Weeks 1991). De categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ hebben een duidelijke
culturele invulling doordat ze met culturele onderscheiden in verband
worden gebracht (Elchardus et al. 1991). Er bestaat een specifieke ‘taal’,
een specifiek cultureel vertoog waarmee attributen worden verbonden
met de categorieën ‘man’ en ‘vrouw’. Dat wil zeggen dat mannelijkheid en
vrouwelijkheid culturele vertogen zijn. Ze zijn namelijk het resultaat van
de culturele betekenis die we koppelen aan bepaalde attributen,
eigenschappen en gedrag (Nixon 1997). De culturele koppeling van
kenmerken aan deze categorieën staat bekend onder de term ‘gender’,
voor het puur biologisch onderscheid gebruiken we de term geslacht.

Hoewel deze culturele categorieën sociale constructies zijn, kunnen we
niet volledig uitsluiten dat sommige van deze categorieën een biologische
grondslag hebben. Hetzelfde geldt ten opzichte van bijvoorbeeld een
cultuuruiting als muziek en de kwalificaties die we er aan hechten.
Sommige auteurs wijzen er op dat bepaalde muziek goed wordt bevonden
omdat bijvoorbeeld het ritme overeenkomt met een basaal biologisch
proces zoals de hartslag van een mens (Christenson & Roberts 1998).
Muziek kan echter ook worden omschreven als een opeenvolging van
geluiden en klanken (Caudron 1991), die op hun beurt niets anders zijn
dan een opeenvolging van trillingen, luchtverplaatsingen. Er is echter
niets intrinsieks dat deze luchtverplaatsingen ‘kwaliteitsvol’, ‘authentiek’
of ‘plezierig’ maakt. Alleen door cultuurwerk en socialisatie worden deze
termen op specifieke klanken en combinaties van klanken gekleefd.

Dat ‘man’ en ‘vrouw’ discursieve categorieën zijn, is vrij algemeen
aanvaard. Dat sociale posities cultureel vorm worden gegeven, is echter
een minder gebruikelijke invulling van het begrip sociale klasse. Totaal
nieuw is het echter niet. Zo maakte Weber in het begin van de 20ste eeuw
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een onderscheid tussen sociale klasse en statusprestige. De sociale
klassesituatie wordt in puur economische termen begrepen. Sociale
status daarentegen is de sociale inschatting van de eer die een sociale
groep toekomt, de mate waarin een groep aanzien heeft in de
samenleving (Tillekens 1993). Bij Weber is sociale klasse en sociale
status niet noodzakelijk hetzelfde. Sociale klasse en sociale status zijn
slechts aan elkaar gelijk als statusgepriviligieerden in staat zijn om deze
status te vertalen in economische termen. Status wordt gebruikt om
buitenstaanders enigszins uit te sluiten van een bepaalde
maatschappelijke groep. Voor Weber is de effectiviteit van dit
uitsluitingsproces onder andere afhankelijk van de werking van de
tradities in een maatschappij en de economische conjunctuur. Als het
economisch beter gaat, worden consumptiegoederen beschikbaar voor
een grotere groep mensen, waardoor sociale status in mindere mate de
lijnen volgt van de sociale klassen. Bij een economische laagconjunctuur
wordt status een exclusievere aangelegenheid van een bepaalde klasse
(Tillekens 1993). Met andere woorden, in het werk van Weber kunnen
consumptie en cultuur worden gebruikt om sociale klassen af te
bakenen, maar dit proces verschilt naargelang de maatschappelijke
context.

Het idee van symbolische exclusie tussen de sociale klassen is in de
jaren 1970 opnieuw opgenomen door de Franse socioloog Pierre
Bourdieu. Hij stelt dat smaak het middel bij uitstek is om de toegang tot
(sociale) middelen te beperken. Dit exclusieproces bestaat uit twee
delen : sociale exclusie en symbolische exclusie. Sociale exclusie is een
selectieproces op basis van een set van culturele criteria. De bron van
deze culturele criteria is symbolische exclusie en smaak. Iemand die niet
over de nodige culturele vaardigheden, de juiste smaak van consumptie-
en cultuurgoederen beschikt, heeft minder toegang tot economische
middelen. Dit wil zeggen dat bepaalde goederen als tekens van een
’betere’, een ‘hogere’ of ‘complexere’ smaak kunnen optreden.
Cultuurgoederen en culturele praktijken helpen vorm geven aan het
begrip sociale klasse. De sociale positie is in de theorie van Bourdieu
echter nog vooral bepaald door het volume van het economisch kapitaal
(Bourdieu & De Saint Martin 1976).

Om de culturele invulling van het begrip sociale klasse verder te
verduidelijken, moeten we vertrekken van een ruime definitie van het
concept. Een sociale klasse is een groepering van mensen die dezelfde
maatschappelijke positie delen. Op basis van deze positie worden de
levenskansen verdeeld. Het criterium waarop iemands maatschappelijke
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positie is gebaseerd, is in de loop van de geschiedenis veranderd. Tijdens
het Ancien Regime is de positie gebaseerd op afstamming. Adelijke
families hadden door hun familiebanden bepaalde privileges in de
maatschappij (Elchardus 1999a; Peterson 1997). In de moderniteit (de
opkomst van het kapitalisme, industriële productieverhoudingen, het
ontstaan van het burgerlijk recht en van de sociale zekerheid) is het
allocatiemechanisme van sociale positie en levenskansen niet langer
gebaseerd op afstamming, maar op sociale achtergrond en beroep.
Sociale klasse wordt vanaf dan begrepen in termen van
productieverhoudingen (Elchardus 1999a). In de kennismaatschappij
wordt positie in toenemende mate gedefinieerd in termen van
symbolische capaciteiten. Dit maatschappijtype is namelijk een
symbolische maatschappij. In dit soort samenleving staat het genereren
van kennis, symbolische inhouden en betekenissen centraal. Heel wat
mensen zijn tewerkgesteld in sectoren die bezig zijn met het creëren van
symbolen zoals de informaticasector, het onderwijs, de marketing- en
reclamewereld, de dienstensector, de mediawereld, de sociale sector of de
culturele sector. In de kennismaatschappij wordt een zo groot mogelijk
deel van de populatie onderwezen, gevormd en beïnvloed in het
opbouwen van denksystemen om de creatie van betekenissen mogelijk te
maken. Het bewijs dat men bij kan dragen tot deze symbolische wereld,
wordt uitgedrukt in termen van het diploma. Het niveau van het diploma
dat men behaald heeft, speelt bijgevolg een steeds belangrijker rol in het
verwerven van een job (Pelleriaux 2000) en in de verwerving van een
maatschappelijke positie. Hierdoor is het onderwijsniveau uitgegroeid tot
één van de belangrijkste allocatiemechanismes voor levenskansen in
onze maatschappij (Elchardus 1999a). Met andere woorden, niet alleen
helpen culturele praktijken en symbolen om uitdrukking te geven aan
een bepaalde maatschappelijke positie, een ‘bewijs van goede culturele
praktijken’ draagt bij om een maatschappelijke positie te verwerven.

Deze culturele constructies van categorieën ‘man’, ‘vrouw’, ‘hoog’, ‘laag’
zijn geen vrijblijvende constructies. Het is niet omdat ze uitgevonden
constructies zijn en niet noodzakelijk een strikt materiële basis hebben
(zoals een specifieke genoom), dat dit wil zeggen dat ze totaal irrelevant
of onsubstantieel zouden zijn. Het zijn noodzakelijke contructies (Weeks
1991). We hebben ze nodig om te kunnen leven en opereren in de
maatschappij. Genderidentiteiten bijvoorbeeld helpen jongeren in de
wereld te treden, zich te relateren ten opzichte van anderen en een eigen
identiteit te ontwikkelen (De Waal 1989; Nixon 1997). Via identificatie
met bepaalde cultuuruitingen proberen jongeren voor zichzelf duidelijk
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te maken hoe ze hun toekomstige positie in de maatschappij zien.
Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat verwachtingen omtrent toekomstige
statussen binnen het onderwijs richtinggevend zijn voor de
muzieksmaak van jongeren. Leerlingen drukken hun verwachte plaats
binnen het sociaal veld uit via hun positie in het symbolisch veld,
waardoor een homologe structuur tussen sociale ruimte en symbolische
ruimte ontstaat (Roe 1999b). We kunnen tussen beiden dan ook een
soort congruentie verwachten.

Deze vraagsteling is echter voor nog een andere reden interessant.
Volgens bepaalde theoretici van de detraditionalisering is de collectieve
vormgeving van het leven iets uit het verleden  (Beck 1992). Individuen
richten zelf hun leven in, zonder gebonden te zijn door collectieve
voorschriften eigen aan gender, sociale klasse of levensbeschouwing.
Een gelijkaardige visie duikt op in de musicologie waarin muziek (en in
een ruimer perspectief cultuur) wordt beschouwd als niet-referentiële
tekensystemen (Caudron 1991). Cultuur en muziek kunnen slechts
worden begrepen en geduid binnen het culturele of muzikale veld, niet
door een verwijzing naar het sociale veld (Caudron 1991).

Niet alleen zouden mensen zich minder laten leiden door sociale
voorschriften. De culturele coderingen zijn ook minder duidelijk
geworden. Voor mannen is het minder duidelijk wat ‘man zijn’ betekent,
net zoals vrouwen minder duidelijke scripts voorhanden hebben om hun
eigen leven vorm te geven. De implicatie van deze visie is dat collectieve
identiteiten minder relevant zijn geworden in het dagelijks leven. Indien
deze visie klopt, dan zouden we geen verband mogen vinden tussen de
keuzes die jongeren maken en bijvoorbeeld hun geslacht of hun
onderwijsniveau.

Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat dit niet het geval is. Er
blijven sterke verbanden bestaan tussen collectieve identiteiten en het
maken van levenstrajectkeuzes (Corijn 1993; Liefbroer & de Jong
Gierveld 1993), waarden (Elchardus 1999b) en zelfs culturele voorkeuren
en smaken (Stevens 2001). Wicke (1982) wijst er op dat de discussie over
het zelfreferentiële karakter van cultuur een zinloze discussie is. Muziek
ontstaat steeds binnen een socio-culturele context en refereert er steeds
naar toe [Wicke geciteerd in Caudron 1991]. UB40 mag dan wel als
Engelse band reggae spelen. Reggae zal als stijl echter meer worden
geassocieerd met het warme en slome Jamaica dan met het koude en
kille Engeland.
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In dit deel willen we onderzoeken of er belangrijke verschillen bestaan
tussen meisjes en jongens en tussen jongeren uit verschillende
onderwijsvormen met betrekking tot hun culturele voorkeuren, waarden
en sociale integratie. Hiervoor zullen we beroep doen op
discriminantanalyses. Via zo’n analyse proberen we op basis van de
antwoorden van jongeren op de vragen over culturele voorkeuren, over
sociale contacten en integratie en over waarden een voorspelling te
maken van het geslacht van de jongeren of hun onderwijsniveau. De
vraag is dan in welke mate de discriminantanalyse een goede indeling
kan maken van de jongeren op basis van de gegeven antwoorden. Een
louter toevallige indeling zou in het geval van geslacht resulteren in een
juiste indeling van 50% van de jongeren. Er zijn slechts twee
categorieën, de helft jongens en de helft meisjes.  Indien we in staat zijn
een groter percentage jongeren goed te klasseren op basis van hun
antwoorden, dan bestaan er op de onderzochte gebieden systematische
verschillen tussen de jongeren. Hoe groter deze verschillen zijn, hoe
beter we een voorspelling zullen kunnen maken van bijvoorbeeld het
geslacht van de jongeren. Op basis van deze analysetechniek kunnen we
dus een inschatting maken van het belang van collectieve identiteiten.
Indien we bijvoorbeeld jongens en meisjes voor 55% goed kunnen
klasseren, dan weten we dat deze collectieve identiteit op de onderzochte
terreinen van weinig belang is. Indien we echter een voorspellingskracht
van 80% of meer hebben, dan kunnen we gerust spreken over een
relevante collectieve vormgeving van het leven (Elchardus 1999b).

Indien er een sterk verband wordt gevonden, kan worden nagegaan op
welke aspecten de diverse categorieën van elkaar verschillen. Hiervoor
moeten we de correlatie van de culturele vertogen, de waardeopvattingen
of de sociale netwerkkenmerken met de discriminantfunctie bekijken.
Een discriminantfunctie bepaalt de dimensie waarop categorieën van
elkaar verschillen. Indien er twee categorieën zijn, dan kunnen we deze
categorieën vatten op basis van één dimensie, net zoals we de afstand
tussen twee steden het best en eenvoudigst kunnen vatten via een
rechte lijn (Elchardus 1999b). Hoe verder bijvoorbeeld jongens en
meisjes in afstand van elkaar liggen op deze denkbeeldige lijn (die we
mannelijkheid versus vrouwelijkheid kunnen noemen), hoe sterker ze
van elkaar verschillen. Hoe sterker de opvattingen, vertogen of het
sociale netwerk samenhangen met deze dimensie of discriminantfunctie,
hoe meer ze bijdragen tot het onderscheid tussen jongens en meisjes en
hoe sterker hun bijdrage tot de culturele invulling van begrippen zoals
mannelijkheid en vrouwelijkheid.
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4.1 Girls against boys

TABEL 2: DISCRIMINATIE TUSSEN JONGENS EN MEISJES

Jongens Maat van
Discrimi-
natie

Meisjes

.399 Rootsfactor
machofactor .364

.346 Aankoop kledij in internationale
kledingketens in het centrum van de stad

gebruik van de cd-rom .298
.255 Amusementsfactor

spelconsole .245
positief zelfbeeld .224

.194 Modegevoeligheid
computergebruik .161

utilitair individualisme .159
etnocentrisme .142
zelfzekerheid .136

aankoop kledij in sportwinkels .134
schoolaliënatie .116

lid ontspanningsvereniging .103
cd-writer .103

.097 Lid sociale vereniging
internet .095

.091 Aankoop kledij via postorderfirma’s
aankoop kledij op festivals/ optredens .090

negatieve evaluatie leden van llnraad .089
.084 Aankoop kledij in gewone boetieks
.077 Vertrouwen en zelfonthulling als basis van

vriendschap
autonomie .070

.063 Positieve relatie met moeder
faxgebruik .059

.055 Aankoop kledij in tweedehandswinkels en
festivals

antidemocratische houding .050
.043 Positieve evaluatie van leden van llnraad

positieve relatie met vader .046
.041 Conformiteit als basis van vriendschap

informeel klasklimaat .039
harde muziek .037

Harde repressie .036
.014 Negatief toekomstbeeld

aantal muziekgenres dat goed wordt
bevonden

.007

.003 Culturele correctheid
Eigenwaarde= 1.587, Canonische correlatie = .78, Wilks Lambda=.39

In het totaal kunnen we 90% van de jongens goed klasseren op basis van
hun antwoorden en 89,9% van de meisjes. Hierdoor voorspellen we maar
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liefst van 90% van de totale groep jongeren het geslacht juist. Met
andere woorden, genderidentiteiten leven zeer sterk onder jongeren.

Het valt trouwens op dat jongens en meisjes sterk van elkaar verschillen
in smaak. De vijf culturele oriëntaties dragen bij tot discriminatie tussen
jongens en meisjes. Deze vaststellingen liggen in de lijn van eerder
onderzoek (Stevens 2001). In dit onderzoek werd gevonden dat meisjes
een voorliefde hadden voor entertainmentmuziek en -televisie, iets
zachtere en gevestigde muziekgenres, terwijl jongens eerder worden
aangesproken door loeiharde gitaarmuziek. Deze vaststellingen
illustreren dat culturele oriëntaties bijdragen tot de culturele invullingen
van de termen ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’. De twee meest
discriminerende factoren zijn enerzijds de rootsdimensie, die duidelijk
een eerder vrouwelijke oriëntatie is en de viriele, macho dimensie die
eerder een mannelijke aangelegenheid is. De laatste ruime vierde
dimensie van de vierdimensionele oplossing verbergt dus een
genderspecifieke invulling. Dit wordt hier statistisch onderbouwd.

Tabel 2 maakt echter duidelijk dat jongens en meisjes niet alleen van
elkaar verschillen met betrekking tot muziek-, media- en filmvoorkeuren.
Er bestaat ook een wereld van verschil tussen jongens en meisjes als het
hun aankoopgedrag van kledij en computergebruik betreft. Meisjes zijn
modegevoeliger en kopen kledij systematisch in andere soorten winkels
dan jongens. We willen hier opmerken dat het hier wel degelijk gaat over
kledijwinkels en niet over specifieke kledingstukken of -vormen. In alle
winkels worden zowel kledij voor jongens als voor meisjes verkocht.
Jongens kopen hun kledij vaker aan in sportwinkels en op
festivals/optredens. Meisjes daarentegen kopen hun kledij meer aan in
de andere winkels. Het verschil is het meest uitgesproken met
betrekking tot winkels in de winkelstraten, postorderfirma’s, gewone
boetieks en tweedehandswinkels. Meisjes zijn trendgevoeliger,
beschouwen zich ook zo en zijn iets omnivorer in hun keuzes met
betrekking tot het soort winkels waar ze hun kledij aankopen. We
kunnen dan ook zeggen dat kledij eerder het speelterrein is van meisjes
en dat aandacht besteden aan kledij niet echt bijdraagt tot een ‘stoer’
imago voor jongens. Dit ligt in de lijn van het weinige onderzoek dat
hierrond verricht is en dat tot het besluit komt dat er sterke
genderverschillen bestaan in aankoopgedrag van kledij. Meisjes zijn
meer bezig met mode en shoppen dan jongens. Tienerjongens verlaten
zich meer dan tienermeisjes op het oordeel van hun moeder als het op
kledij aankomt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt verder dat meisjes meer
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dan jongens alleen of met vriendinnen gaan shoppen, terwijl jongens
meer worden begeleid door hun moeder (Peters 1989).

Wat kledij is voor meisjes, is nieuwe media voor jongens. Jongens
gebruiken systematisch meer deze nieuwe technologische snufjes dan
meisjes. Computers, cd-writers, cd-roms, internet, zelfs de fax worden
allemaal systematisch meer gebruikt door jongens dan door meisjes.
Geen enkel van deze technologische nieuwigheden spreekt meisjes meer
aan dan jongens. Ook dit strookt met internationaal onderzoek.
Nederlands (De Haan & van den Broek 2000) en Deens (Drotner 2000)
onderzoek vindt dat jongens meer computeren dan meisjes. Bovendien
blijkt uit het Deens onderzoek dat jongens en meisjes de computer op
een andere manier gebruiken. Meisjes zoeken bijvoorbeeld via het
internet informatie op, terwijl jongens zich eerder toeleggen op de
technische kant van de computer. Hoe maak ik een website of een
computerprogramma? Door deze gerichtheid op de technische kant van
de zaak bereiden jongens zich op een informele manier voor op een
plaats op de arbeidsmarkt. Volgens Drotner (2000) wordt de huidige
Deense maatschappij gekenmerkt door een omkering van de traditionele
codering privaat/publiek met betrekking tot jongens en meisjes. Volgens
deze auteur trekken Deense jongens zich steeds vaker terug uit het
publieke leven doordat ze vroeger uitvallen op school, minder
participeren aan sociale verenigingen, alsook aan sportverenigingen.
Deense jongens proberen volgens haar in toenemende mate de publieke
sfeer, gekenmerkt door intense supervisie door volwassenen, te
ontwijken en trekken zich terug in de privésfeer waarin
computerspelletjes en videocultuur een steeds belangrijker rol vervullen.
Tegelijkertijd begeven meisjes zich meer in de publieke sfeer. Voor hen is
de publieke ruimte (participatie aan het verenigingsleven, uitgaan,
filmbezoek) het terrein bij uitstek waar ze hun autonomie en sociale
participatie kunnen uitoefenen. In Vlaanderen is het echter nog niet zo
ver. Jongens en meisjes bijvoorbeeld participeren even sterk aan het
publieke forum, maar op een andere manier. We kunnen echter wel
degelijk enkele sporen ontdekken van het proces dat Drotner schetst in
Denemarken.

Jongens en meisjes verschillen ook sterk in hun beleving van de drie
niveaus van de leefwereld. Zo hebben jongens en meisjes een
verschillend wereldbeeld. Jongens zijn er meer dan meisjes van
overtuigd dat mensen uit zijn op hun eigenbelang. Ze zijn minder
tolerant ten opzichte van migranten, zouden harder optreden ten
opzichte van criminaliteit, hebben een groter autonomiestreven en
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geloven minder sterk in de basisprincipes van het democratisch bestel.
Eerder onderzoek wees reeds op deze verschillen (Elchardus 1999b).
Onze cultuur promoot vooral ‘vrouwelijke’ waarden zoals verbondenheid,
zelfrealisatie en waarschuwt tegen egoïsme en autonomie. Jongens
worden meer dan meisjes geconfronteerd met een identiteitscrisis: wat
wil dat nu precies zeggen ‘mannelijkheid’ en hoe kan men ‘mannelijk’
zijn binnen een maatschappij die ‘mannelijke’ waarden afwijst als
onwenselijk? Jongens richten zich als een vorm van verzet vaker op een
aantal waarden die zich afzetten van dit maatschappelijk weldenken
(Elchardus 1999b). ‘Mannelijkheid’ wordt verder in toenemende mate
gezocht in culturele scripts vervat in de actie- en avonturenfilms van
Hollywood of in het ‘new laddism’ verspreid via bepaalde Engelstalige
comedy-series. Vandaar de sterk discriminerende kracht van
massamediale cultuurproducten tussen jongens en meisjes.

Meisjes beleven de school ook anders dan jongens, hoewel de verschillen
minder uitgesproken zijn. Meisjes staan bijvoorbeeld iets positiever
tegenover de school dan jongens. Ze zijn minder vervreemd van de
school en beoordelen de leden van de leerlingenraad eerder in positieve
termen dan in negatieve bewoordingen. In het mannelijk script van
stoerheid en viriliteit past het minder de leerlingen van de leerlingenraad
positief te beoordelen. De leden van de leerlingenraad zijn voor jongens
(meer dan voor meisjes) de aanhangers van de macht op school. Jongens
verwachten dan ook veel minder dat ze de gang van zaken kunnen
veranderen op school.

Vervolgens verschillen jongens en meisjes ook in de beleving van de
directe persoonlijke omgeving. Jongens hebben een grotere zelfzekerheid
en hebben een positiever zelfbeeld dan meisjes. Meisjes hebben eerder
een negatievere visie op de toekomst dan jongens. Ook in de beleving van
de relaties met de ouders zijn er systematische verschillen tussen
jongens en meisjes. Jongens hebben bijvoorbeeld een positievere
inschatting van de relatie met hun vader dan de meisjes. De meisjes
rapporteren daarentegen een betere relatie met hun moeder dan de
jongens.

Tenslotte zijn er verschillen in het sociale netwerk van jongens en
meisjes. Jongens zijn meer actief in ontspanningsverenigingen dan
meisjes, die op hun beurt weer meer actief zijn in sociale verenigingen
dan jongens. De waarde van competitiviteit in sportverenigingen (die het
grootste deel van de ontspanningsverenigingen uitmaken) zijn nauwer
geassocieerd met jongens (Passmore & French 2001). Waarden als
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zorgzaamheid, verbondenheid en delen van ervaringen, die eerder
geassocieerd zijn met vrouwelijkheid, komen meer aan bod in sociale
verenigingen (Roker et al. 1999). Verder blijkt dat meisjes over meer
scripts beschikken om vriendschap te sluiten. Ze leggen meer dan
jongens nadruk op zelfonthulling, zelfvertrouwen én conformiteit.
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4.2 ASO versus BSO

TABEL 3: DISCRIMINATIE TUSSEN ASO/KSO- EN BSO-LEERLINGEN

ASO/KSO Maat van discriminatie BSO
.462 amusementsfactor
.448 etnocentrisme
.374 antidemocratische houding
.352 harde repressie
.346 gsm-gebruik

culturele correctheid .340
harde muziekfactor .336

endogeniteit
vriendschapsrelaties

.317

deelname extracurriculum .304
belangrijkheid informele

inspraak
.270

gebruik internet .267
.246 conformiteit als basis van

vriendschap
lidmaatschap

ontspanningsvereniging
.234

.230 utilitair individualisme
rootsfactor .228

cumulatie lidmaatschappen
verenigingen

.221

.210 negatieve evaluatie leden
leerlingenraad

.206 aankoop kledij op de markt
aantal muziekgenres dat

goed wordt bevonden
.206

computergebruik .203
.194 aankoop kledij kledijketens

aan de rand van de stad
.183 machofactor
.177 modegevoeligheid

lid sociale vereniging .175
.166 aankoop kledij

postorderfirma’s
.161 spelconsole

cd-rom .147
aankoop kledij

internationale kledijketens
in het stadscentrum

.146

schoolwelbevinden .137
tweedehandswinkels en

rommelmarkten
.131

.109 cd-writer
Eigenwaarde= O.587, Canonische correlatie = .61, Wilks Lambda=.63

Voor de verschillen tussen de onderwijsniveaus hebben we ons beperkt
tot het verschil tussen leerlingen uit het ASO/KSO en leerlingen uit het
BSO. De leerlingen uit het technisch onderwijs nemen een tussenpositie
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in tussen de twee uitersten die het algemeen secundair onderwijs en het
beroepssecundair onderwijs vormen. Deze analyse heeft dus betrekking
op slechts 66,4% van de ondervraagde jongeren. Op basis van hun
culturele voorkeuren, hun waarden en sociale contacten kunnen we van
82,2% van deze jongeren een goede voorspelling maken van het gevolgde
onderwijsniveau. Daarbij kunnen we jongeren uit het BSO iets beter
plaatsen (83,2%) dan jongeren uit het algemeen en kunstsecundair
onderwijs (81,2%).

Opnieuw discrimineren de vijf culturele oriëntaties tamelijk sterk tussen
de onderwijsniveaus. Zo verschillen de onderwijsvormen het sterkst
omtrent hun positie ten opzichte van de amusementsfactor. Deze factor
is duidelijker populairder onder de leerlingen van het beroepssecundair
onderwijs. Verder zien we dat de rootsoriëntatie, de gerichtheid op harde
muziek en culturele correctheid eerder een kenmerk zijn van de smaak
van leerlingen uit het algemeen en kunstsecundair onderwijs. De viriele
gerichtheid voegt geen extra discriminatiekracht toe als we de andere
factoren invoeren in het model, maar de maat voor discriminatiekracht
laat uitschijnen dat deze culturele oriëntatie eerder deel uitmaakt van de
smaak van jongeren uit het beroepssecundair onderwijs. Met andere
woorden, leerlingen uit het BSO benaderen cultuur eerder vanuit een
vertoog over plezier. Jongeren uit het algemeen en kunstsecundair
onderwijs voelen zich eerder aangesproken door vertogen over kwaliteit
als criterium voor goede smaak of door vertogen over authenticiteit of
doorleefdheid. Bovendien blijkt omnivoriteit eerder een kenmerk van de
smaak van jongeren uit het ASO of het KSO. Dit werd reeds in eerder
onderzoek vastgesteld (Stevens 2001). Leerlingen uit het algemeen en
kunstsecundair onderwijs geven systematisch een groter aantal
muziekgenres een hogere score dan gemiddeld.

ASO/KSO- en BSO-leerlingen verschillen ook van elkaar met betrekking
tot het gebruik van de nieuwe media. Terwijl BSO-jongeren vaker bellen
met de GSM en meer spelen met de spelconsole, zitten jongeren uit het
ASO of KSO meer achter de computer, surfen ze meer op het internet of
gebruiken ze vaker de cd-rom. Indien BSO-jongeren de computer
gebruiken, dan is het eerder om een cd-writer aan te wenden.

Er bestaat een verschil in aankoopgedrag van kledij tussen jongeren uit
de diverse onderwijsvormen, maar dit verschil is niet echt uitgesproken.
BSO-jongeren beschouwen zichzelf trendgevoeliger. Jongeren uit het
BSO kopen vaker dan jongeren uit het ASO of KSO kledij op de markt of
in kledijketens aan de rand van de stad. Leerlingen uit het algemeen of
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het kunstsecundair onderwijs zullen dan weer vaker in een kledingzaak
in de stadscentra of een tweedehandswinkel binnenstappen.

Een opvallende vaststelling is dat het verschil tussen ASO- en BSO-
leerlingen qua waardeopvattingen prominenter is dan de verschillen
tussen aankoopgedrag of de verschillen in het gebruik van de nieuwe
media. De verschillen in waardeopvattingen tussen leerlingen uit het
algemeen of kunstsecundair onderwijs en het beroepssecundair
onderwijs zijn ook uitgesprokener dan de verschillen in
waardeopvattingen tussen jongens en meisjes. Het zijn vooral de
waarden die het alignement van de nieuwe breuklijn uitmaken die sterk
discrimineren tussen leerlingen uit de diverse onderwijsniveaus.
Jongeren uit het BSO zijn etnocentrischer, minder voorstander van het
vertegenwoordigingsprincipe (ook op schoolniveau) en meer voorstanders
van een harde aanpak van criminaliteit. Het verschil tussen ASO-
leerlingen en BSO-leerlingen met betrekking tot utilitair individualisme
is minder uitgesproken, maar ligt in dezelfde lijn. Leerlingen uit het BSO
geloven meer dat mensen louter op eigenbelang uit zijn. Dit ligt in de lijn
van de vaststellingen van vroeger onderzoek (Elchardus 1999b). Het valt
echter extra op omdat er geen verschillen bestaan tussen jongeren uit
het algemeen of kunstsecundair onderwijs en uit het beroepsonderwijs
qua beleving van het persoonlijk niveau en beleving van het
schoolklimaat. Alleen met betrekking tot het belang van informele
inspraak en schoolwelbevinden verschillen beide groepen, waarbij
jongeren uit het ASO/KSO het doorgaans iets belangrijker vinden dat er
naar hen wordt geluisterd op school en zich iets beter voelen op school.
Jongeren uit het ASO/KSO en jongeren uit het BSO verschillen heel
sterk in hun wereldbeeld, niet zozeer in de beleving van hun concrete
omgeving.

Tenslotte verschillen jongeren uit het ASO/KSO en BSO van elkaar in
hun sociale integratie. Qua formeel netwerk participeren leerlingen uit
het algemeen en kunstsecundair onderwijs meer aan het
extracurriculum, sociale - en ontspanningsverenigingen. Bovendien
participeren leerlingen uit het algemeen en kunstonderwijs aan een
groter aantal verenigingen dan leerlingen uit het beroepsonderwijs. Er
zijn ook verschillen tussen beide groepen in informeel netwerk. Jongeren
uit het algemeen en kunstsecundair onderwijs hebben een endogener
vriendenmilieu. Jongeren uit het beroepssecundair onderwijs stellen
meer conformiteitseisen aan hun vrienden.
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4.3 Besluit

Als besluit kunnen we stellen dat er aanzienlijke en zeer uitgesproken
verschillen bestaan tussen jongens en meisjes en jongeren uit diverse
onderwijsvormen met betrekking tot hun smaken, hun waarden en hun
sociale contacten. De onderscheiden culturele oriëntaties spelen hierin
een prominente rol. Als jongens en meisjes en ASO/KSO- en BSO-
leerlingen zich op één aspect laten onderscheiden dan is het in hun
positie ten opzichte van één of meerdere culturele oriëntaties. In het
vorige hoofdstuk hebben we de culturele oriëntaties beschreven in
termen van ‘mannelijk’, ‘vrouwelijk’, ‘hoogcultureel’ of ‘laagcultureel’
omdat we moeilijk in andere bewoordingen de culturele oriëntaties
kunnen beschrijven. De sociale en culturele velden zijn zo nauw met
elkaar verbonden dat het bijna een conglomeraat is, waar moeilijk
causale relaties kunnen worden gelegd. De sociale ruimte geeft vorm aan
de culturele ruimte, culturele praktijken duiden en kaderen de sociale
ruimte. De sociale gebondenheid van cultuur en de culturele vormgeving
van de sociale ruimte zijn zo nauw verbonden dat het nauwelijks
mogelijk is deze oriëntaties in andere termen te beschrijven. In het
vervolg zullen we echter omwille van analystische redenen een
onderscheid maken tussen het sociale veld en de culturele ruimte. De
analyses in dit hoofdstuk maken echter duidelijk dat we wel degelijk
kunnen spreken van genderspecifieke en hoog- en laagculturele
oriëntaties en dat jongeren culturele producten gebruiken om gestalte te
geven aan hun genderidentiteit en toekomstige verwachtingen over hun
sociale positie.

Verder blijkt dat esthetische voorkeuren sterk worden beïnvloed door
collectieve en sociale vormgevingen. Empirisch onderzoek naar
collectieve vormgeving van het leven komt steeds tot de conclusie dat er
wel degelijk nog belangrijke sociale verschillen in leefstijlen bestaan
(Bynner & Ashford 1992; Cieslik 2001; Elchardus 1999b; Katz-Gerro
1999; Roe 1999a; Stevens 2001; Van Eijck 2001; Van Wel & Van der
Gouwe 1990). Radicale detraditionaliseringstheorieën beweren dat in de
huidige maatschappij ieder individu een eigen stijl los van sociale
invloeden opbouwt. Op dit punt wordt deze strekking binnen de
detraditionaliseringsliteratuur door de empirie steeds teruggewezen. Het
idee dat we zelf onze smaak bepalen, dat stijl ‘the expression of
individuality and personal freedom’ is (om de hoofdfiguur uit de film Wild
at Heart te parafraseren), leeft sterk onder jongeren, onder de leden van
de westerse maatschappijen en onder de theoretici van die westerse



[178]

maatschappijen. De vaststelling dat jongeren hun smaken (en waarden)
collectief vormen, is een aanwijzing dat de beweringen van bepaalde
theoretici over het verdwijnen van collectieve vormgeving met het nodig
scepticisme benaderd dient te worden. Volgens bepaalde auteurs is het
geen voldoende bewijs om individualisering volledig te weerleggen (Raes
2000; Raes 2001). Deze auteur wijst er op dat jongeren namelijk sterk de
subjectieve visie hebben dat ze wel in staat zijn om hun eigen leven in te
richten. De ‘objectieve’ vaststelling dat jongeren hun leven collectief
inrichten is dan van secundair belang. In plaats van collectivisme, kan er
beter gesproken worden van collectief individualisme (Raes 2001). Deze
subjectieve inschatting vatten wij echter op als een onderdeel van de
zelfreligie, waarvan we het bestaan absoluut niet ontkennen. Deze
subjectieve inschatting illustreert juist hoe sterk de zelfreligie
doorgedrongen is in het dagelijks leven. We worden sterk beïnvloed in
onze keuzes en onze denksystemen door onze directe omgeving. Deze
beïnvloeding ervaren we niet als externe druk, maar als een interne wil.
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DEEL 2:

VERKLARING VAN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN
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5 Dat goed gevoel?

In het vorige deel werd de leefwereld van jongeren beschreven. We
hebben hiervoor een beroep gedaan op de leefwereldindeling van het
sociaal ecologisme. Drie niveaus van de leefwereld werden
onderscheiden: 1) het zelf en de naaste omgeving, 2) de school en 3) de
ruimere samenleving. Van elk niveau werd de beleving onderzocht aan
de hand van een groot aantal indicatoren. In dit deel proberen we die
beleving te verklaren. Waarom voelen bepaalde jongeren zich goed en
anderen slecht? Waarom beleven sommigen hun school op een positieve,
anderen op een negatieve manier? Waarom vinden sommige jongeren
emotioneel en cognitief aansluiting bij de basiswaarden van een
democratische samenleving en anderen niet? Bij het sporen naar een
antwoord doen we ook beroep op de positie van de jongeren in de sociale
en culturele ruimtes, die in deel I van het rapport uitvoerig werden
beschreven.

In dit tweede deel willen we dus onderzoeken welke factoren een rol
spelen in de beleving van de leefwereld. In hoofdstuk 6 onderzoeken we
hoe jongeren tot een bepaalde positie ten opzichte van de bestaande
esthetische vertogen komen. In het laatste hoofdstuk bekijken we de
positionering van jongeren ten opzichte van de nieuwe breuklijn. Dit
hoofdstuk gaat na wat het persoonlijk welbehagen en de beleving van het
schoolklimaat beïnvloedt. De analyses om deze laatste vragen te
beantwoorden zijn reeds uitgevoerd in het kader van het project rond
leerlingenparticipatie (De Groof et al. 2001). De lezer die geïnteresseerd
is in een uitvoeriger bespreking van de modellen verwijzen we naar het
eindrapport ‘Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs tussen
theorie en praktijk'. In dit hoofdstuk beperken we ons tot een ruime
samenvatting van de bevindingen uit dat rapport.
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5.1 Het persoonlijk welbehagen

We hebben het persoonlijk welbehagen gemeten aan de hand van de
schalen voor het zelfbeeld, het negatief toekomstbeeld, en de relatie met
vader en moeder (zie sectie 1.4 in hoofdstuk 1). Zelfbeeld en
toekomstbeeld hangen nauw samen met de relaties met de ouders, zodat
het niet zinvol lijkt ze te behandelen als indicatoren van verschillende
belevingen van de privésfeer. In de literatuur worden de diverse
componenten van deze dimensie vaak apart onderzocht. Zo proberen vele
auteurs het psychisch welzijn van jongeren te verklaren door de relatie
met hun ouders (Aydin & Öztütüncü 2001; Dekovic & Meeus 1993;
Disch et al. 2000; Helsen et al. 1997; Hooge et al. 2000b; Liebkind &
Jasinskaja-Lahti 2000; Rosenberg 1965). Zo’n benadering loopt ons
inziens een groot risico tot tautologische besluiten te leiden. Wij vatten
het welbevinden alleszins ruimer op dan het psychisch welzijn. Het heeft
niet alleen betrekking op de wijze waarop de leerlingen zichzelf zien,
maar ook op de manier waarop ze de kwaliteit van de contacten met
belangrijke personen, zoals hun ouders, percipiëren en de wijze waarop
ze zich in de tijd situeren (het toekomstbeeld). Deze dimensie slaat dus
op de kwaliteit van het leven van de jongeren. Daarom zullen we hier
over het persoonlijk welbehagen van jongeren spreken, een indicator die
– door het opnemen van twee schalen die naar de relatie met de vader en
met de moeder peilen – sterk met het gezinsleven is verbonden.

We opteren ervoor om te onderzoeken of de school een invloed heeft op
het persoonlijk welbehagen van de leerlingen en waaraan we deze
invloed kunnen toeschrijven. Het nulmodel van de multilevelanalyse
leert echter dat er bitter weinig verschillen bestaan tussen scholen qua
persoonlijk welbehagen van de leerlingen. Nog geen 2% van de variatie in
persoonlijk welbehagen van de ondervraagde leerlingen kan worden
toegewezen aan het schoolniveau. Omdat het schooleffect zo miniem is,
opteren we er voor het persoonlijk welbehagen niet via een
multilevelanalyse te onderzoeken. Het geringe effect van het
analyseniveau ‘school’ impliceert niet dat de school geen impact heeft op
het persoonlijk welbehagen van de leerlingen, wel dat scholen onderling
niet of nauwelijks verschillen in de bijdrage die zij daaraan leveren. Uit
dat gebrek aan variatie kan men wel besluiten dat wat scholen ook doen,
waarin ze ook verschillen, weinig of niets uitmaakt voor het persoonlijk
welbevinden van de leerlingen.
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In het vorige onderzoek werd persoonlijk welbehagen onderzocht via een
unilevel ancova-model (De Groof et al. 2001). Ancova-modellen kunnen
ons wel een idee opleveren van de invloed van de onderzochte variabelen
op de afhankelijke variabele, maar hebben het nadeel dat men geen
juiste schatting kan maken van het relatieve belang van de verschillende
variabelen. Daarom is voor dit rapport de optie genomen om het
uiteindelijk model voor persoonlijk welbehagen uit vorig onderzoek
opnieuw te draaien, maar nu via een multipele regressie op alle
gegevens. Hiertoe werden enkele variabelen (zoals levensbeschouwing,
de duur van de liefdesrelatie en de behandeling van de leerlingen door de
school) omgevormd tot zo geheten dummie-variabelen.

In tabel 1 is op de eerste rij de constante opgenomen. Deze constante
kan worden opgevat als de score op de schaal voor persoonlijk
welbehagen van een referentiecategorie. Deze categorie bestaat uit
jongens uit het vierde jaar die nooit een b-attest of een c-attest hebben
opgelopen, waarvan de ouders niet van Turkse of Marokkaanse origine
zijn en die zich op levensbeschouwelijk gebied als christelijk
omschrijven. Verder hebben de jongens uit de referentiecategorie nog
geen lief, vinden ze dat ze als kinderen worden behandeld door de
schooloverheid en nemen ze niet deel aan de sportactiviteiten op hun
school. Op de somschalen voor autonomie, zelfzekerheid, vriendschap
als vertrouwensrelatie en schoolklimaat behalen ze telkens een score van
0. Ze hebben ten slotte geen enkele beste vriend en op de schaal voor
subjectieve populariteit hebben ze zichzelf een 0 toegedicht. De tweede
kolom (B) biedt een beeld van de verandering in persoonlijk welbehagen
als we één karakteristiek van de referentiegroep veranderen. Zo kunnen
we bijvoorbeeld afleiden dat jongens uit de referentiegroep gemiddeld
45.70 scoren op de schaal voor persoonlijk welbehagen. Meisjes, die voor
de rest dezelfde kenmerken hebben als de jongens uit de referentiegroep,
scoren gemiddeld 42.68. Wat betekent dat, andere factoren gelijk,
meisjes zich minder goed voelen dan jongens. De laatste kolom (beta) is
een gestandaardiseerde maat. Dit toont het relatieve belang van de
variabele in het totale model aan. Hoe hoger de absolute waarde van
deze beta, hoe belangrijker het effect van de variabele is op het
persoonlijk welbehagen. De laatste regel van tabel 1 geeft een idee van
de variantie die we kunnen verklaren met ons model.
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TABEL 1: RESULTATEN REGRESSIEANALYSE OP PERSOONLIJK WELBEHAGEN (N=13412)

Variabele Dummy B Beta
Constante: 45, 70
Geslacht Meisje*** -3.02 -.12
Leerjaar 6des*** .93 .04
B-attest Ooit een b-attest*** -.48 -.03
C-attest Ooit een c-attest*** -1.23 -.04

Onverschillig*** -1.23 -.03
Andersgelovig -.40 -.01
Vrijzinnig** -.92 -.02

Levensbeschouwing

Ongelovig*** -1.71 -.05
Nationaliteit ouders Één van ouders turks of

marokkaans***
4.66 .06

Lief ? Minder dan een jaar** -.77 -.03
Meer dan een jaar*** 1.76 .05
Als volwassenen* .72 .02Hoe worden leerlingen

behandeld? Op de correcte manier*** 1.46 .06
Deelname
sportactiviteiten*

Ja -.03 -.00

Autonomiestreven*** -.16 -.20
Zelfzekerheid*** .12 .15
Vriendschap als vertrouwensrelatie*** .05 .05
Aantal beste vrienden*** .07 .04
Subjectieve populariteit*** 1.08 .15
Schoolklimaat*** .21 .19
Verklaarde variantie (R²) .22

***p <.001, ** p<0.01, * p<.05

5.1.1 Detraditionalisering

Verschillen in welbevinden worden aan vier grote maatschappelijke
evoluties gekoppeld. Een eerste verklaring kan omschreven worden als
een differentiële blootstelling aan het wegvallen van traditionele scripts
in onze maatschappij. De vertrouwde kaders waarin het handelen en
denken wordt gevormd, vallen weg (Dobbelaere et al. 2000). Dat
wegvallen heeft een dubbele betekenis: enerzijds taant de invloed van die
kaders waarschijnlijk, anderzijds zien we dat mensen blind worden voor
hun invloed (Elchardus 1999). Die invloed speelt nog wel, maar wordt
niet meer onderkend of erkend en kan daarom ook geen richtsnoer meer
geven aan het leven. Het gebrek aan duidelijke kaders of de blindheid
voor en repressie van die kaders, draagt volgens Durkheim bij tot
onbehagen. Die overtuiging was gegrond in zijn opvatting dat de mensen
een potentieel onbegrensd aantal impulsen en behoeften hebben, die,
indien ze niet op een zinvol geachte wijze worden begrensd, leiden naar
onbehagen (Durkheim 1925). Durkheim sprak in dat verband van le mal
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de l’infini, de pijn van het onbegrensde. De negatieve gevolgen van
detraditionalisering op onbehagen blijken heel duidelijk en op een heel
rechtstreekse manier uit de effecten van de levensbeschouwing en het
autonomiestreven, maar ook, weliswaar op een minder rechtstreekse en
minder eenduidige wijze, uit de effecten van gender en etnische
identiteit. We bespreken deze nu achtereenvolgens.

Het verschil in persoonlijk welbehagen tussen jongens en meisjes, dat
ook in ons model wordt vastgesteld, wordt in de literatuur dikwijls
geduid als een gevolg van detraditionalisering. Het leven van meisjes
kent, volgens die uitleg, een grotere ambivalentie door de tegenstelling
tussen het discours van gelijkheid en de dagdagelijkse ongelijke
verdeling van het werk. De belangrijkste factor in het model blijkt
inderdaad het verschil tussen jongens en meisjes te zijn. Jongens voelen
zich (veel) beter in hun vel dan meisjes. Dit onderscheid werd ook in
ander onderzoek gevonden (Brutsaert 1986; Hooge et al. 2000a; Perreijn
1993). Het is echter de vraag of dit verschil volledig kan worden
toegeschreven aan grotere onduidelijkheden en tegenstrijdigheden van
de hedendaagse genderrol van meisjes. Er kan evengoed op gewezen
worden dat door de vervrouwelijking van de cultuur het script van
'mannelijkheid' onduidelijker is geworden en daarenboven heeft geleid
tot spanningen tussen de mannelijke rol en de dominante waarden van
de school (Derks & Vermeersch 2001; Elchardus 1999). De literatuur
reikt trouwens nog andere verklaringen aan voor het verschil tussen
jongens en meisjes. Brutsaert (1986) duidt dit verschil door middel van
de differentiële opvoeding van jongens en meisjes. Ouders zouden jonge
meisjes meer beschermen tegen bedreigende factoren van buitenuit dan
jongens. Op school worden zowel jongens als meisjes echter constant
geëvalueerd. Door hun opvoeding zouden meisjes hier minder tegen
bewapend zijn, wat zich onder andere vertaalt in een lagere
zelfwaardering. Bovendien wijst hij er op dat de overgang van kind naar
adolescent in biologisch opzicht een moeilijker transitie is voor meisjes
dan voor jongens. Dit zou een invloed kunnen hebben op het persoonlijk
welbehagen. Kortom, we observeren het reeds eerder vastgestelde en
voorspelde verschil tussen meisjes en jongens, maar zijn van oordeel dat
dit toch maar ten dele kan worden toegeschreven aan de
detraditionalisering van de genderrol.

Een andere belangrijke factor in het model is levensbeschouwing en dit
effect kan ons inziens worden beschouwd als een zeer directe staving
van de negatieve invloed van detraditionalisering op welbehagen.
Jongeren die zich ongelovig of onverschillig noemen op
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levensbeschouwelijk vlak, hebben een opmerkelijk lager persoonlijk
welbehagen dan andersgelovigen en jongeren die zich christelijk noemen.
De vrijzinnigen nemen een tussenpositie in. Wie de kaders van de
levensbeschouwingen verlaat, wint vrijheid. De keerzijde van deze
vrijheid is dat het individu in grotere mate het eigen script moet
schrijven, wat niet noodzakelijk bijdraagt tot een groter welbehagen.

Opvallend is ook het effect voor de herkomst van de ouders, dat
eveneens vanuit de theoretische invalshoek van de detraditionalisering
kan worden bekeken. Leerlingen waarvan minstens één van de ouders
de Turkse of Marokkaanse nationaliteit heeft, scoren beduidend hoger
voor persoonlijk welbehagen dan leerlingen waarvan beide ouders een
andere nationaliteit hebben. Dit is een verrassende vaststelling.
Buitenlands onderzoek vindt vaak het tegenovergestelde (Liebkind &
Jasinskaja-Lahti 2000). Doorgaans wordt aangenomen dat
migrantenjongeren, gezien de minder gunstige sociaal-economische
omstandigheden waaronder ze opgroeien en de moeilijker
schoolloopbanen van allochtone jongeren, een lagere graad van
welbehagen zouden moeten hebben. De confrontatie met discriminatie
zou een tweede bron van onbehagen uitmaken voor allochtone jongeren
(Hampton 2001; Liebkind & Jasinskaja-Lahti 2000). Tenslotte zou de
spanning tussen de cultuur van het gastland en de cultuur van het land
van herkomst vooral voor de tweede generatie problemen scheppen. Het
zou leiden tot spanningen met ouders die sterk de nadruk leggen op
controle in de opvoeding, terwijl migrantenjongeren eerder streven naar
autonomie (Liebkind & Jasinskaja-Lahti 2000).

Deze redeneringen gaan echter niet op omdat onze data laten uitschijnen
dat jongeren van Turkse en Marokkaanse herkomst een hoger
welbevinden hebben dan Vlaamse jongeren. Het lijkt plausibel dit
verschijnsel toe te schrijven aan een lagere graad van
detraditionalisering in de Turkse en Marokkaanse gezinnen. Het
vasthouden aan traditionele en familiegerichte waarden kan allochtone
jongeren namelijk beschermen tegen persoonlijk onbehagen (Liebkind &
Jasinskaja-Lahti 2000). Dit wordt bevestigd door een analyse van
Elchardus & Siongers (2001) op de huidige gegevens (zie tabel 2). Zij
gaan na of allochtone jongeren traditioneler zijn dan autochtone
jongeren aan de hand van het autonomiestreven en de
levensbeschouwelijke zelfomschrijving.

Indien het hogere welbehagen van de allochtone jongeren een gevolg is
van een lagere graad van autonomiestreven, moet de invloed van
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nationaliteit op de indicatoren van onbehagen aan belang inboeten als
een controle voor het autonomiestreven aan het analysemodel wordt
toegevoegd. Autonomiestreven heeft een negatieve invloed op het
persoonlijk welbehagen, maar neemt niets weg van de invloed van
nationaliteit (zie tabel 2, parameters nationaliteit zijn 4,3 en 4,5). Het
biedt dus geen verklaring voor het hoger welbehagen van
migrantenkinderen. Wanneer de levensbeschouwing van de jongeren in
rekening wordt gebracht, slinkt de invloed van nationaliteit daarentegen
sterk. De effectparameter van nationaliteit daalt van 4,3 naar 1,9. Zowat
56% van het verschil in welbehagen tussen autochtone en allochtone
jongeren kan dus op rekening van de levensbeschouwing worden
geschreven. Het overgebleven verschil is zelfs niet langer significant. Dit
levert een extra bevestiging van de stelling dat religieuze
onverschilligheid tot zingevingsproblemen leidt. Bij jongeren van
Marokkaanse of Turkse origine is de groep kerngelovigen relatief groter
dan bij de Belgen. Bovendien is bij deze groep kerngelovige moslims het
persoonlijk welbehagen nog veel hoger dan bij de katholieke
kerngelovigen. Het is niet uitgesloten dat een sterke betrokkenheid bij de
islam een meer traditionele houding veronderstelt dan een sterke
betrokkenheid bij het katholicisme en daarom tot minder
zingevingsproblemen en meer welbehagen leidt.
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TABEL 2: PERSOONLIJK WELBEHAGEN VOLGENS NATIONALITEIT VAN DE OUDERS (OVERGENOMEN

UIT ELCHARDUS & SIONGERS 2001, DATA 1999-2000)

Startmodel Model met
Autonomie

Model met
levens-

beschouwing
Gem. Score persoonlijk welbehagen 64,74 64,78 62,34
Nationaliteit: min. 1 van beide ouders is
van Marokkaanse of Turkse origine

4,32*** 4,51***    1,91*

Achtergrond
Meisjes (t.o.v. jongens) -1,92*** -2,45*** -2,12***
6e-jaarsleerlingen  (t.o.v. 4e jaars) 1,03*** 1,43*** 1,35***
Autonomiestreven -0,17***
Levensbeschouwing t.o.v. onverschilligen
Kernkatholiek, -protestants of –moslim 5,68***
Randkatholiek, -protestants of –moslim 5,29***
Twijfelend christen/moslim 2,22***
Vrijzinnig 1,24**
Niet gelovig 0,31
Andere levensbeschouwing 0,66
Intraschool correlatie 0,008 0,005 0,006
Verklaarde variantie (niveau 2) 0,299 0,581 0,458
Verklaarde variantie (niveau 1) 0,008 0,072 0,034
Totaal verklaarde variantie 0,011 0,078 0,038
Significantieniveaus: *** p<=0.001, **p<=0.01, *p<=0.05

Het model uit tabel 2 illustreert ook de laatste vaststelling uit de analyse
op het persoonlijk welbehagen (uit tabel 1). Jongeren die vinden dat ze
zich onafhankelijk kunnen opstellen, zonder rekening te houden met de
ruimere omgeving, rapporteren een lager welbevinden. Het
autonomiestreven, dat vooral tot uiting komt in het verwerpen van de
conventionele kaders die het individuele gedrag richten en beperken,
lijkt een vrij rechtstreekse maat van een gedetraditionaliseerde houding.
De theorie over de effecten van detraditionalisering op welbehagen, kan
dus blijkbaar heel wat bijdragen tot de verklaring van dat laatste.

5.1.2 Over verbondenheden

Naast het verdwijnen van betekenissenkaders die zin geven aan
beperkingen wordt vaak gewezen op het  belang van het sociaal netwerk
voor het persoonlijk welbehagen. Zo komt Rosenberg (Rosenberg 1965)
tot de conclusie dat jongeren met een laag zelfbeeld minder deel
uitmaken van informele groepen zoals vriendengroepen. Jongeren zijn
vaak de mening toegedaan dat je je als persoon pas kan ontwikkelen
binnen diepe relaties, zoals vriendschapsrelaties (Elchardus & Lauwers
2000). Ook een intieme, duurzame relatie die wordt gekenmerkt door
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trouw en vertrouwen wordt beschouwd als een emotioneel terrein waar
jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen (Stevens 2000). Het al dan niet
hebben van een relatie is inderdaad significant in het model (uit tabel 1).
Jongeren die reeds meer dan een jaar een lief hebben, voelen zich het
best in hun vel. Jongeren die minder dan een jaar een lief hebben,
voelen zich het slechtst, terwijl jongeren zonder lief een middenpositie
innemen. Voor de volledigheid moeten we er op wijzen dat het verschil
tussen jongeren zonder lief en jongeren die minder dan een jaar een lief
hebben niet echt uitgesproken is in het model. Niettemin lijken deze
bevindingen een bevestiging van de stelling dat onzekerheid over en
onstandvastigheid in een relatie het welzijn van jongeren negatief
beïnvloedt. Het belang van het sociaal netwerk van vrienden blijkt verder
ook uit het verband tussen persoonlijk welbehagen en het aantal
vrienden, de subjectieve populariteit en de vriendschapsrelaties als
vertrouwensrelaties. Jongeren met veel vrienden, hebben een groter
welbevinden. Ook jongeren die zich populair voelen, hebben een groter
persoonlijk welbehagen. Tenslotte blijkt dat jongeren die meer belang
hechten aan vertrouwen binnen een vriendschap een positiever
welbevinden hebben. Het belang dat wordt gehecht aan gelijkenissen
tussen vrienden beïnvloedt het welbehagen niet.

Naast vrienden vormt ook het gezin een belangrijke sociale schakel voor
jongeren. Vooral de gezinsstructuur en het verdwijnen van het
traditioneel gezinsverband heeft veel aandacht gekregen in het
onderzoek naar welbevinden. Echtscheiding en hertrouw van de ouders
hebben een kleine, negatieve invloed op de zelfwaardering van jongeren
(Rosenberg 1965) en op de relatie met de ouders (Vandoorne et al. 2000).
Ook de materiële leefomstandigheden van het gezin zouden de ouder-
kind relatie beïnvloeden (Bouverne-De Bie 1992). Bepaalde onderzoekers
vinden een negatieve impact van de tewerkstelling van de moeder op het
welbevinden van jongeren (Belsky & Eggebeen 1991; Milne et al. 1986).
Anderen vinden dan geen of een geringe impact op een beperkte groep
jongeren (Brutsaert 1993; Van Houtte 1998). Geen enkele van de
gezinsvariabelen die we opgenomen hebben, zijn echter significant. Noch
de sociale achtergrond (opleidingsniveau ouders, sector van
tewerkstelling van ouders, al dan niet tewerkstelling van moeder) noch
de gezinssamenstelling (ouders al dan niet gescheiden) hebben een
invloed op het persoonlijk welbehagen van de jongeren. Deze zogeheten
sociale achtergrondsvariabelen speelden traditioneel een belangrijke rol
in sociologische verklaringen. Zij deden dat onder meer omdat zij grote
verschillen in de leefomstandigheden indiceerden. Inmiddels zijn er heel
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wat aanwijzingen dat de traditionele sociaal-economische verschillen
weinig impact hebben, zeker op aspecten van welbevinden en
welbehagen (Elchardus 2000; Pelleriaux 2000). Meer specifiek culturele
en sociale processen, zoals detraditionalisering en relatiepatronen,
blijken daarin een belangrijker rol te spelen.

5.1.3 Le mal du subordonné ?

Een derde verklaring die in de theorievorming wordt aangereikt om
verschillen in persoonlijk welbehagen te verklaren, legt de nadruk op de
positie die een leerling inneemt in het onderwijs. Zo stelt de Deense
jeugdsocioloog Qvortrup (Qvortrup 1994) dat de school in het leven van
jongeren dezelfde betekenis vervult als werk in het leven van
volwassenen. Falen, het gevoel hebben dat men een lagere positie
inneemt, kan een invloed hebben op het persoonlijk welbehagen van
jongeren. Jongeren uit de B-stroom en het BSO kennen een iets lager
welbevinden dan leerlingen uit andere onderwijsvormen (Hooge et al.
2000b). Deze jongeren scoren ook significant hoger voor sociale demotie
(Elchardus 1999; Pelleriaux 2000). Het meritocratisch karakter van de
school wordt ook vaak ingeroepen als verklaring voor een lager
welbehagen. Jongeren die geen normale schoolloopbaan kennen, zouden
een grotere faalangst hebben en zouden zich onzekerder voelen (Raes
1997), zij voelen zich iets meer sociaal gedemotiveerd (Pelleriaux 2000)
en hebben een negatiever toekomstbeeld (Van Damme 1992).

In onze analyse zijn er bevindingen die deze visie zowel ondersteunen als
weerleggen. Zo hebben vierdejaars een lager persoonlijk welbehagen dan
zesdejaars. Ander onderzoek vindt ook een toename van de
zelfwaardering terug tussen 16 en 18 jaar. Indien andere leeftijden
betrokken worden, dan vindt men vaak een curvilineaire relatie terug
tussen zelfwaardering en leeftijd. Het zelfbeeld is het hoogst bij
twaalfjarigen, het laagst bij vijftienjarigen en neemt terug toe daarna
(Hooge et al. 2000a). Een mogelijke verklaring voor deze stijging in het
tweede deel van het secundair onderwijs kan te wijten zijn aan het feit
dat ouderejaars een iets ‘hogere’ positie innemen in de
onderwijshiërarchie. Dit gaat gepaard met meer betrokkenheid, meer
verantwoordelijkheid, ….  Een tweede aanwijzing voor het feit dat de
positie die een leerling inneemt in het onderwijs zijn/haar persoonlijk
welbehagen beïnvloedt, vinden we in het behalen van een B- of C-attest.
Een B- of een C-attest krijgen, doet jongeren blijkbaar geen goed, en dit
uit zich in een lager welbehagen.
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Tegelijkertijd moet er op worden gewezen dat bepaalde onderscheiden
die in ander onderzoek teruggevonden zijn, in het model niet naar voor
treden. Zo is er geen verschil in persoonlijk welbehagen volgens
onderwijsvorm. Dit heeft waarschijnlijk te maken met onze specifieke
meting van het welbehagen, dat eerder het persoonlijk welbehagen meet
en niet zo zeer het gevoel van sociale achterstelling en kansloosheid dat
door Koen Pelleriaux wordt gemeten (Pelleriaux 2001). Ook ‘educatieve’
mobiliteit werd getoetst. Sociale (of juister, educatieve) mobiliteit kan ook
een oorzaak zijn van minder persoonlijk geluk. Engel en Hurrelman
[1989] wijzen erop dat de verhoogde democratisering van het onderwijs
statusonzekerheid met zich meebrengt. Jongeren uit sociaal lage milieus
die hogere studies aanknopen, moeten in zekere zin breken met hun
ouderlijk milieu. Ook het tegenovergestelde, sociale daling of tenminste
de dreiging ervan, zou leiden tot spanningen met ouders en een negatief
toekomstbeeld. Het niet beantwoorden aan de academische aspiraties
van de ouders, zorgt voor een negatief zelfbeeld en emotionele
problemen. Om deze stelling te toetsen werd een nieuwe variabele
aangemaakt, gebaseerd op het onderwijsniveau van de ouders en de
onderwijsvorm van de leerlingen. Deze variabele bestaat uit vier
categorieën: BSO- of TSO-leerlingen met ouders waarvan één minstens
een hoger diploma heeft, BSO- of TSO-leerlingen waarvan beide ouders
geen hoger diploma hebben, ASO-leerlingen met minstens één ouder met
een hoger diploma en ASO-leerlingen waarvan beide ouders geen hoger
diploma behaalden. Deze variabele was echter niet significant. Op basis
van deze vierdeling werd ook een dummyvariabele gemaakt: al dan niet
‘statustinconsistent’. Ook deze variabele is niet significant.

De positie die leerlingen innemen in het onderwijs kunnen dus slechts
ten dele het persoonlijk welbehagen van jongeren verklaren. In het vierde
jaar zitten en B- & C-attesten vertonen een negatieve samenhang met
het welbevinden, de onderwijsvorm en de educatieve mobiliteit hebben
daarentegen geen effect.

5.1.4 Participatie- of schoolklimaat?

Tenslotte wordt aan participatie en inspraak op school eveneens  een
invloed op het welbehagen toegedicht. Marsh [1992] vond een verband
tussen betrokkenheid en verwachtingen van de ouders enerzijds en de
participatie van leerlingen anderzijds. Andere auteurs wijzen dan weer
op het belang van participatie en inspraak voor het persoonlijk
welbehagen en/of het zelfbeeld (Eccles & Barber 1999; Harber 1998;
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Harber & Trafford 1999; Holland & Andre 1987; Marsh 1992; McNeal
1995; Samdal et al. 1998). Van de extracurriculaire activiteiten zijn het
vooral sportactiviteiten die in de internationale literatuur worden
aangestipt als bevorderlijk voor de zelfwaardering (Dobosz & Beaty 1999;
Eccles & Barber 1999; Marsh 1992; Steptoe & Butler 1996). In zijn
klassiek werk ‘Society and the Adolescent Self-Image’ onderzocht ook
Rosenberg (1965) het verband tussen participatie en zelfwaardering. Hij
stelde inderdaad een verband vast. Jongeren met een laag zelfbeeld
participeerden significant minder aan het extracurriculum dan jongeren
met een hoog zelfbeeld. Rosenberg keert in zijn boek de richting van het
verband om. Een lage zelfwaardering vormt een drempel om te
participeren. Hij merkt echter op dat het evengoed andersom kan zijn en
dat het waarschijnlijker is dat er een wisselwerking tussen beide bestaat.
Om de juiste richting van het verband te bepalen, is longitudinaal
onderzoek nodig. Het enige longitudinaal onderzoek dat voorhanden is,
kwam tot de conclusie dat participatie aan sport het academisch en
sociaal zelfbeeld bevorderde (Marsh 1992).

Ondanks het feit dat de literatuur veel belang hecht aan de impact van
participatie op het welbevinden, blijkt in het model de rol van
participatie en inspraak miniem te zijn. Geen enkele maat voor de
perceptie van het inspraak- en participatieaanbod op school (zoals het
aantal extracurriculaire activiteiten of het aantal participatiekanalen die
jongeren menen te vrijwaren op school) heeft een directe invloed op het
persoonlijk welbehagen. In het vorig onderzoek (De Groof et al. 2001)
bleek zelfs dat dat deelname aan sportactiviteiten een negatief effect
heeft op het persoonlijk welbevinden. Uit de multipele regressie blijkt
echter dat het effect van deelname aan sportactiviteiten niet langer
significant is. In het vorige rapport (De Groof et al. 2001) werd er reeds
op gewezen dat het (toenmalig negatieve) effect van deelname aan
sportactiviteiten op school miniem was en zelfs bijna te verwaarlozen.

Verder zien we dat de manier waarop de leerlingen op school worden
behandeld, ook belangrijk is. Als leerlingen het gevoel hebben niet
correct behandeld te worden, hebben ze een lager welbehagen. De wijze
van behandeling van leerlingen hangt nauw samen met de beleving van
het schoolklimaat. Het ervaren schoolklimaat is trouwens, op het
autonomiestreven na, de belangrijkste variabele uit ons model. Indien
jongeren zich meer thuis voelen op school, hebben ze een hoger
welbevinden. We moeten er wel de aandacht op vestigen dat we hier
hoogstens over een verband kunnen spreken. De causale relatie tussen
welbevinden en schoolklimaat is onduidelijk. We willen hier niet
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impliceren dat de school zo’n grote invloed op jongeren heeft dat ze in
staat is de relatie tussen ouders en kinderen positief te beïnvloeden. Er
kan evengoed een redenering worden opgesteld dat jongeren hun
gevoelens van persoonlijk (on)welbehagen meebrengen naar school. De
richting van het verband ligt dan anders. Omdat deze omgekeerde
redenering eveneens plausibel is, bespreken we in de volgende sectie ook
het model waarbij de invloed van het persoonlijk welbehagen op het
schoolklimaat wordt nagegaan. In de volgende sectie worden dan ook de
belangrijkste determinanten van de beleving van het schoolklimaat
weergegeven.

We kunnen besluiten dat er weinig tot geen invloed is van de school en
de formele participatie op het welbevinden van jongeren. Dit sluit
trouwens aan bij vorig onderzoek waar eveneens werd vastgesteld dat
het welbehagen van jongeren niet door de school werd bepaald
(Elchardus et al. 1998). Uit onze analyses blijkt dat het persoonlijk
welbehagen eerder wordt beïnvloed door de dynamiek binnen het gezin
en de vriendenkring. Het persoonlijk welbehagen wordt vooral door
culturele trends en sociale integratie in informele netwerken bepaald.
Het wegvallen van kaders die zin kunnen geven aan de beperkingen die
het samen leven met zich meebrengt, heeft een negatieve invloed op het
persoonlijk welbehagen. Het opgenomen zijn in vooral informele
netwerken draagt dan weer bij tot een hoger welbevinden van jongeren.
Opvallend hierbij is dat de sociale positie van jongeren veel minder
belangrijk is. De sociale achtergrond en het al dan niet uit werken gaan
van de moeder hebben geen noemenswaardige invloed op het
welbehagen.

5.2 Het schoolklimaat

Het schoolklimaat, zoals door ons gemeten, bestaat uit zes deelaspecten.
De beleving van het informeel klasklimaat en het participatief
schoolklimaat, de evaluatie van de leden en de werking van de
leerlingenraad, en het schoolwelbevinden hangen negatief samen met
gevoelens van schoolaliënatie (zie sectie 1.4 in hoofdstuk 1). Vaak
worden deelaspecten van het schoolklimaat gebruikt ter verklaring van
andere deelaspecten. Daarbij probeert men doorgaans het
schoolwelbevinden te spiegelen aan de kwaliteit van het informeel klas-
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en schoolklimaat (zoals door de leerlingen ervaren). We hebben evenwel
gezien dat al deze aspecten deel uitmaken van eenzelfde ruimer geheel.
Het is daarom gemakkelijk, maar tevens tautologisch, een deelaspect
door een ander te verklaren. Zo’n verklaring is er eigenlijk geen.

Literatuur over andere determinanten van het schoolklimaat (zoals
gezinskenmerken, schoolkenmerken, enz.) is schaars (zie ook Samdal et
al. 1998). Het schoolklimaat wordt wel zeer belangrijk geacht voor het
bevorderen van de burgerschapsattituden, het persoonlijk welbehagen
en het leerrendement van leerlingen. Onderzoek toont echter veel minder
belangstelling voor de factoren die het schoolklimaat zelf beïnvloeden
(tenzij men één aspect ervan probeert te verklaren door een ander). Een
van de grote redenen voor deze lacune, is dat de beleving van het
schoolklimaat door leerlingen een subjectieve aangelegenheid is, die men
moeilijker kan vatten en waarop men moeilijker kan inwerken.1

                                          
1 In vorig onderzoek werd dit overduidelijk toen bleek dat het

schoolwelbevinden grotendeels buiten de school wordt gevormd (Elchardus
et al. 1998). En ook hier zien we dat slechts negen procent van de totale
variantie in de beleving van het schoolklimaat kan worden toegeschreven
aan het schoolniveau. Dit wijst op een betekenisvolle totale invloed van de
school, maar niet op een grote invloed, toch niet als men rekening houdt met
het feit dat het eigenlijk over de beleving van het schoolklimaat gaat. In
ander onderzoek werd trouwens ook gevonden dat scholen weinig vat
hebben op het schoolwelbevinden of de schoolbeleving van jongeren
(Verhoeven et al. 1992). Een groot deel van de variatie in schoolklimaat vindt
dus zijn oorsprong buiten de school en wordt als het ware meegebracht naar
school.
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TABEL 3: RESULTATEN VAN DE MULTILEVELANALYSE OP SCHOOLKLIMAAT (OVERGENOMEN UIT DE

GROOF, ELCHARDUS & STEVENS, 2001, DATA 1999-2000)

Variabele Parameter SF Beta P
Constante 39.92 0.58 4.45 0.000
Sekse (0=jongen) 1.20 0.30 0.05 0.000
Christelijk (0=onverschillig) 3.13 0.42 0.14 0.000
Vrijzinnig (0=onverschillig) 1.61 0.51 0.05 0.002
Autonomiestreven -0.16 0.01 -0.22 0.000
Zelfzekerheid 0.03 0.01 0.04 0.002
Perceptie participatiekanalen 0.66 0.08 0.10 0.000
Perceptie inspraak leerthema’s 0.60 0.09 0.08 0.000
Perceptie inspraak leefthema’s 2.06 0.12 0.22 0.000
Perceptie activiteiten 0.54 0.13 0.06 0.000
Lid leerlingenraad (0=neen) 2.55 0.49 0.06 0.000
Deelname aan technische
activiteiten (0=neen)

1.85 0.38 0.06 0.000

Deelname aan culturele activiteiten
(0=neen)

1.46 0.32 0.06 0.000

Gemiddelde leeftijd zesdejaars 4.91 1.24 0.14 0.000
% lid van jeugdvereniging in school -10.03 2.71 -0.09 0.000
% deelname aan ontspannings-
activiteiten in school

4.10 1.84 0.06 0.03

Bruto intraschoolcorrelatie 0.09
Resterende intraschoolcorrelatie 0.05
Proportie verklaarde variantie op schoolniveau 0.60
Proportie verklaarde variantie op leerlingniveau 0.22
Proportie verklaarde variantie van het totaal 0.25
Aantal respondenten 5624

5.2.1 Detraditionalisering

De individuele kenmerken van de leerlingen hebben een aantal
belangrijke en belangwekkende effecten. Meisjes ervaren het
schoolklimaat positiever dan jongens. Ook in buitenlands onderzoek
kwam men tot de vaststelling dat meisjes hun informeel klas- en
schoolklimaat systematisch positiever beoordeelden dan jongens
(Samdal et al. 1998; Van der Linden & Penninx 1986). Verklaringen
worden hiervoor niet gegeven. Meisjes percipiëren meer inspraak in de
leefgemeenschap van de school. Inspraak in de leefgemeenschap is de
mate waarin leerlingen beweren dat de school inspraak toelaat met
betrekking tot thema’s over het leven op school, zoals het schoolkrantje,
de schoolproblemen (pesten, drugs, …), de inrichting van de klas, de
feestjes, …. Zelfs als deze factor wordt ingebracht in het model blijft het
genderverschil bestaan. De effectparameter daalt wel, de verschillende
mate van waargenomen inspraak in leefthema’s is dus deels een
verklaring voor de verschillende beoordeling van het schoolklimaat. In
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Nederlands onderzoek is wel vastgesteld dat meisjes meer belang
hechten aan een sociaal vriendelijk leefklimaat op school, terwijl bij
jongens de school eerder belang heeft voor de toekomst, in functie van
de voorbereiding op een succesvolle carrière (Matthijssen 1993). Deze
ingesteldheid maakt meisjes misschien meer vatbaar voor wat er zoal in
de leefwereld van de school gebeurt, waardoor ze deze positiever ervaren.

Verder hebben christelijke en (in mindere mate) vrijzinnige jongeren een
positievere schoolbeleving dan de levensbeschouwelijk onverschilligen.
Het autonomiestreven van de leerlingen doet sterk afbreuk aan de
schoolbeleving. Jongeren die een hoge graad van onafhankelijkheid
nastreven en in hun handelen niet willen worden gehinderd door andere
mensen en conventies, beleven de school negatiever. Het
autonomiestreven is een van de belangrijkste effecten in het model. Dit
maakt duidelijk dat cultuur – levensbeschouwelijke engagementen en
opvattingen over de relatie individu en samenleving – ook een invloed
kunnen hebben op het welbehagen of onbehagen dat men in de
schoolomgeving ervaart.

5.2.2 Participatie en inspraak

Een van de belangrijkste factoren in het verklaren van het schoolklimaat
is, volgens binnen- en buitenlands onderzoek, de eigen participatie van
leerlingen. Leerlingen die op enigerlei wijze participeren op school,
beoordelen alle facetten van het schoolklimaat beter (Eccles & Barber
1999; Elchardus et al. 1998; Epstein 1981; Harber 1998; Holland &
Andre 1987; Jacobs & Chase 1989; Marsh 1992; Quiroz et al. 1996).
Participatie brengt immers positieve schoolattituden teweeg, zo stellen
zij. De persoonlijke relaties tussen leerlingen en leerkrachten zouden
verbeteren (Holland & Andre 1987); de identificatie met en de
betrokkenheid bij de school, en de waarden die de school nastreeft,
zouden verhogen (Epstein 1981; Marsh 1992; Quiroz et al. 1996); de
schoolaliënatie, vooral bij leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad,
zou worden tegengegaan (Eccles & Barber 1999; Holland & Andre 1987).
We vinden dit ook terug, hoewel de aard van de activiteit evenwel
doorslaggevend blijkt. Leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad,
leerlingen die deelnemen aan technische activiteiten en zij die actief zijn
op cultureel vlak, hebben een positievere schoolbeleving.

Ook de participatiecultuur van een school is voor het schoolklimaat
belangrijk. Hoe hoger het percentage leerlingen dat deelneemt aan
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ontspanningsactiviteiten, hoe positiever de leerlingen het schoolklimaat
inschatten (ook zij die niet deelnemen aan de ontspanningsactiviteiten).
Beleidsmatig betekent dit dat men zich op het stimuleren van die
activiteiten (culturele, technische, ontspannings- en
leerlingenraadactiviteiten) kan toeleggen. Daarbij dient men echter voor
ogen te houden dat participatie en inspraak cumulatief en
zelfaanzwengelend werken (zie hoofdstuk 2).

Leerlingen die het gevoel hebben inspraak te krijgen in thema’s die het
onderwerp zijn van het schoolleven, rapporteren een beter
schoolklimaat. De thema’s aangaande de leeromgeving (zoals
medezegenschap met betrekking tot het examenrooster,
schoolvoorzieningen, het schoolreglement, de veiligheid op school, de
manier van lesgeven en leerinhouden) zijn belangrijk, maar vooral de
mate van inspraak in thema’s betreffende het schoolleven (zoals het
schoolkrantje, de inrichting van de klas, ...) is doorslaggevend (en samen
met het autonomiestreven het belangrijkste effect in het model). Ook in
het buitenland kwam naar voren dat leerlingen die hun zeg hadden over
bepaalde aspecten van het schoolleven en de schoolorganisatie (zoals de
schoolregels, de schoolproblemen, de georganiseerde activiteiten, …) en
die een zekere verantwoordelijkheid kregen, zich positiever uitspraken
over hun school (Epstein 1981; Osler & Starkey 1998; Samdal et al.
1998). De kritiek die soms wordt geuit als zouden leerlingen ontgoocheld
raken door alleen of vooral inspraak te krijgen in de leefwereld van de
school (Rowe 1996), kan dus ten dele worden ontkracht. Leerlingen
hebben alleen een negatievere schoolbeleving als ze weinig tot geen
inspraak in de leefgemeenschap percipiëren. Vele schoolhoofden
vertelden ons dat de interesse van leerlingen niet verder reikt dan
praktische, materiële of ludieke aangelegenheden. Hun diagnose blijkt
alvast waar in de zin dat leerlingen daar inderdaad veel belang aan
hechten. De mate waarin ze dergelijke inspraakmogelijkheden zien, heeft
een groot effect op de wijze waarop ze de school beleven. De meerderheid
van de schoolhoofden beoordeelden die “beperkte, materialistische”
belangstelling nogal negatief. Dat soort inspraak mag, wat zijn gevolgen
betreft, toch niet worden getrivialiseerd. Het maakt het leven op school
blijkbaar veel aangenamer.

Ook het beeld van het aantal participatiekanalen dat voor de leerlingen
wordt ingericht en het aantal soorten activiteiten die worden
georganiseerd, hebben een belangrijke invloed op de beleving van het
schoolklimaat. Opvallend aspect is hierbij dat niet zo maar het aantal
soorten extracurriculaire activiteiten op school belangrijk is, maar wel
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het aantal activiteiten waar leerlingen actief betrokken worden bij de
organisatie ervan. Als leerlingen een ruime waaier aan
participatiemogelijkheden percipiëren (zoals klasdagen,
leerlingenwerkgroepen, valvas, schoolenquête, schoolreferendum of
klasuur), geven ze een positievere beoordeling van hun schoolklimaat.
Ook in het buitenland wees men op het belang van een groot aanbod aan
mogelijkheden (Hepburn 1984; Holland & Andre 1987).

Zoals reeds gemeld kunnen we de causale relatie tussen de beleving van
het schoolklimaat en het persoonlijk welbehagen moeilijk nagaan. We
hebben er oorspronkelijk voor gekozen het model te presenteren dat de
invloed van het schoolklimaat op het welbehagen nagaat (zie vorige
sectie). Dit is deels ingegeven door de literatuur, die doorgaans de
positieve effecten van het schoolklimaat op waarden en welbehagen
rapporteert. Het had echter even goed andersom kunnen worden
gepresenteerd. Zo is het inderdaad moeilijk te geloven dat het
schoolklimaat de relatie met de ouders (een van de deelaspecten van de
component ‘persoonlijk welbehagen’) zou kunnen doen verbeteren.
Daarom hebben we ook een model geschat waarbij de invloed van
welbehagen op schoolklimaat wordt nagegaan (zie technisch verslag).
Daarin zien we dat het persoonlijk welbehagen inderdaad sterk
samenhangt met de beleving van het schoolklimaat, en dat het samen
met de gepercipieerde inspraak in leefthema’s de belangrijkste variabele
is bij het verklaren van het schoolklimaat. Wat opvalt is dat door het
invoeren van het persoonlijk welbehagen, het belang van de eigen
participatie aan extracurriculaire activiteiten en de leerlingenraad
wegvalt. De waargenomen inspraak- en participatiekanalen blijven wel
significant, alsook de net gerapporteerde achtergrondkenmerken sekse,
levensbeschouwing en autonomiestreven.

5.2.3 Schoolpositie

Andere individuele- en schooleffecten, die we op basis van de literatuur
hadden verwacht, werden niet bevestigd. Leerlingen uit het algemeen
vormend-, technisch- of beroepsonderwijs, vertonen onderling geen
noemenswaardige verschillen op het vlak van de evaluatie van het
schoolklimaat. We vinden evenmin verschillen naargelang het
onderwijsnet waarin de leerlingen zitten (voor een gelijkaardige
bevinding, zie Elchardus, Kavadias & Siongers 1998). Terwijl
buitenlands onderzoek spreekt over een lagere schoolsatisfactie en een
negatievere beleving van het klas- en schoolklimaat bij leerlingen uit
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technische- en beroepsafdelingen (Eder 1998; Moos & David 1981; Van
der Linden & Penninx 1986), treden er in onze gegevens in dat opzicht
geen significante verschillen tussen de onderwijsvormen op.

Leerlingen uit het vierde en het zesde jaar verschillen ook niet significant
van elkaar wat de schoolbeleving betreft. Dit in tegenstelling tot andere
studies. Zo vond Brutsaert (1986) dat de schoolbetrokkenheid van
leerlingen afnam in de loop van de secundaire studies. Ook Mertens en
Vandamme [2000] stelden een negatieve relatie tussen leerjaar en
schools welbevinden vast. In een vergelijkende studie in vier landen
(Finland, Noorwegen, Letland en Slovakije) rapporteerden de
onderzoekers een slechter schoolklimaat naarmate leerlingen in hogere
graden zaten. De onderzoekers verklaarden dit door het feit dat oudere
leerlingen kritischer zijn. Bovendien legt de school hen ook hogere eisen
op, waaraan ze minder gemakkelijk kunnen voldoen. Het is met andere
woorden moeilijker om de verwachtingen van de school na te komen,
waardoor ze de school als geheel negatiever gaan beleven (Samdal et al.
1998). We kunnen dit evenwel niet uit onze gegevens afleiden,
integendeel. Zesdejaars percipiëren het schoolklimaat immers beter,
maar dit effect wordt wegverklaard door het invoeren van de inspraak-
en participatievariabelen. Er zijn dan ook aanwijzingen dat leerlingen uit
het zesde jaar een beter schoolklimaat ervaren doordat ze meer
inspraakmogelijkheden percipiëren en meer betrokken zijn bij
extracurriculaire activiteiten.

5.2.4 Over vrienden binnen en buiten de school

Tenslotte stelde ander onderzoek vast dat de mate van positieve
schoolbeleving deels afhing van de vriendenkring op school. Als jongeren
goede vrienden hebben in de school, zouden ze zich beter voelen op
school (Dubet 1991; Matthijssen 1993). Dit aspect blijkt echter niet
relevant voor de ervaring van het schoolklimaat2. Ook de subjectieve
populariteit van de leerlingen is net niet significant (zie ook Van der
Linden & Dijkman, 1989). Leerlingen die zich populair inschatten
beleven het klimaat op school niet anders dan leerlingen die zich als
minder populair beschouwen.

                                          
2 Dit kan misschien worden verklaard door het feit dat niet minder dan 93%

van de bevraagde leerlingen stelt zijn of haar beste vriend in de klas en/of de
school te hebben. Dit laat slechts weinig variatie over, wat de
verklaringskracht niet doet toenemen.
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Opvallend is echter dat naarmate het percentage leerlingen dat lid is van
een jeugdvereniging hoger ligt, het schoolklimaat slechter wordt
beoordeeld. Dit komt misschien door het feit dat dergelijke leerlingen
hun netwerk aan vrienden en relaties eerder buiten de school opbouwen,
waardoor de school voor hen minder belang heeft. Jeugdbewegingen en
jeugdhuizen worden ook wel gekenmerkt door een relatief hoge mate aan
inspraak en verantwoordelijkheid van de participanten, waardoor deze
jongeren de lat voor de school misschien hoger leggen dan andere
jongeren. Dit zijn evenwel slechts speculaties die we met onze data niet
echt kunnen toetsen. Wat we wel weten, is dat de beste vrienden van
jongeren die betrokken zijn in het jeugdwerk zich significant meer buiten
de school bevinden, en dat leerlingen die lid zijn van een jeugdvereniging
significant meer belang hechten aan informele inspraak op school dan
leerlingen die geen lid zijn. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor de
relevantie van de twee geformuleerde verklaringen.

5.3 Besluit

Ook de beleving van het schoolklimaat wordt minder bepaald door de
positie in de schoolhiërarchie, maar eerder door ruimere culturele
evoluties zoals genderopvattingen en detraditionalisering. Het grote
verschil met persoonlijk welbehagen is dat er een verband bestaat tussen
schoolbeleving en participatie op school. Dit betekent dat de school een
actief beleid kan voeren om de schoolbeleving te verbeteren. Een
belangrijk middel hiertoe is een ruim aanbod aan extracurriculaire
activiteiten.  Hoewel we niet een rechtstreeks verband hebben gevonden
tussen schoolklimaat en alle soorten extracurriculaire activiteiten, is de
perceptie van een uitgebreid aanbod op school belangrijk voor een
positievere houding ten opzichte van de school. Bovendien hebben we in
de beschrijving van de sociale ruimte vastgesteld dat er een
zelfaanzwengelend effect uitgaat van participatie. Er mag dan wel geen
rechtstreeks verband bestaan tussen bijvoorbeeld
ontspanningsactiviteiten en schoolklimaat. De participatie aan dit soort
activiteiten kan jongeren er echter toe aanzetten om ook aan andere
activiteiten deel te nemen. Participatie op school is echter niet alleen het
uitwerken van een leuk aanbod. Indien de leerlingen actief betrokken
worden in de organisatie van de activiteiten, zal men de school positiever
inschatten.

Het extracurriculum is slechts één middel waarover het schoolbeleid
beschikt. Indien leerlingen het gevoel hebben dat ze op school een
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uitgebreide inspraak krijgen in zowel de leer- als in de leefgemeenschap,
dan  zullen ze hun school positiever evalueren. Een andere strategie die
een school kan volgen om het schoolklimaat te verbeteren is door
participatie niet te beperken tot formele instanties zoals de
leerlingenraad of klasafgevaardigden. Een ruim aanbod van kanalen
waarlangs leerlingen hun behoeften en wensen kunnen kenbaar maken,
lijkt eveneens belangrijk. Participatie is dan ook geen kwestie van iedere
maand een raad samen te roepen. Aan participatie op school moet ieder
moment worden gewerkt. Impliciet komt uit deze cijfers naar voor dat
jongeren niet gediend zijn met louter een discours over participatie. Ze
willen dat het schoolbeleid hun mening en hun wensen serieus neemt en
hun bijdrage tot het schoolleven apprecieert.

De sociale structuren hebben dus verschillende effecten op de beleving
van het schoolklimaat en het persoonlijk welbehagen. Het schoolklimaat
wordt onder meer beïnvloed door de (formele) participatie, terwijl de
effecten op het welbehagen zich meer situeren rond informele integratie
en vriendenkringen. Dit maakt het voor scholen moeilijker om een beleid
te voeren rond het persoonlijk welbehagen van hun leerlingen. Toch
staan scholen niet volledig machteloos. We hebben een sterk verband
gevonden tussen diverse aspecten van de beleving van het schoolklimaat
en het persoonlijk welbehagen. Het is echter onmogelijk te specificeren
wat de richting is van dit verband. Brengen leerlingen hun onbehagen
mee naar school, draagt een negatieve beleving van de school bij tot een
persoonlijk onbehagen of bestaat er een wisselwerking tussen beide? In
de laatste twee gevallen, zouden scholen een bijdrage kunnen leveren tot
het bevorderen van het persoonlijk welbehagen van hun leerlingen. Ook
dit kan slechts een onrechtstreeks beleid zijn.

Een tweede factor die een schoolbeleid omtrent persoonlijk welbehagen
moeilijk maakt, is dat het persoonlijk welbehagen aangetast wordt door
ruimere culturele trends waarop een school niet altijd vat heeft. Het
wegvallen van traditionele scripts mag een ruimere culturele autonomie
impliceren voor jongeren, het maakt hen er niet noodzakelijk gelukkiger
om.

De sleutel tot een gelukkig leven voor jongeren moeten we eerder zoeken
in hun informeel netwerk en nog meer in hun thuismilieu. De beleving
van de relatie met vader en de relatie met moeder hangen zo nauw
samen met de beleving van het zelf en de inschatting van de eigen
toekomst, dat ze een integraal deel uitmaken van het persoonlijk
welbehagen. Het welbehagen wordt dus vooral gevormd in de privésfeer.
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Vaak richt men zich tot specifieke huishoudtypes of tot sociale
achtergrond om verschillen in beleving van de relaties met de ouders te
duiden. Deze benadering wordt deels gekozen omdat de overheid dan
concrete hefbomen heeft om een beleid uit te stippelen naar bepaalde
doelgroepen toe. Uit de analyses blijkt dat sociale achtergrond echter
weinig tot niets verklaart in persoonlijk welbehagen. In de beschrijving
van de leefwereld (zie hoofdstuk 1) hebben we vastgesteld dat de relatie
met de ouders toch iets anders wordt beleefd door jongeren uit
gescheiden gezinnen dan door jongeren uit intacte gezinnen. Deze
verschillen waren minimaal en verdwijnen grotendeels indien men
rekening houdt met andere factoren zoals integratie in de vriendengroep
en culturele evoluties.
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Hoofdstuk 6 : Over smaken doet men niet anders dan discussiëren

In hoofdstuk 3 hebben we een beschrijving gegeven van de culturele
ruimte, waarin jongeren zich begeven. Deze culturele ruimte wordt
gevormd door vijf grote culturele oriëntaties. De smaak van een jongere is
de positie die deze jongere inneemt ten opzichte van de vijf oriëntaties
samen. Deze positie wordt uitgedrukt aan de hand van de factorscores op
de culturele dimensies. In dit hoofdstuk willen we onderzoeken hoe
jongeren tot een bepaalde positie in de culturele ruimte komen.

In de loop van de ontwikkeling van de sociologie als wetenschappelijke
discipline zijn er verschillende theorieën ontstaan over de vorming van
jeugdcultuur. Zo kan men de cultuurtheorieën indelen naargelang het
‘aantal’ jeugdculturen die worden onderscheiden. Een eerste strekking
legt de klemtoon op het verschil tussen jongerencultuur en
volwassencultuur. De tweede soort theorieën stellen de onderlinge
verschillen tussen jongeren centraal.

De  eerste strekking theorieën spreekt steevast over jeugdcultuur in het
enkelvoud. Verschillen tussen jeugdculturen komen niet aan bod of
worden slechts zijdelings vermeld. Tot deze strekking kunnen we de
generatietheorie van Mannheim en de functionalistische jeugdtheorie uit
de jaren 1940 en 1950 rekenen.

Volgens Mannheim (1928, 1943, 1950) spelen jongeren in een
dynamische maatschappij een belangrijke rol. In maatschappijen die snel
veranderen, ontstaat een spanning tussen de bestaande culturele
praktijken en de nieuw ontstane dagelijkse realiteit. Doordat jongeren
minder gesocialiseerd zijn in de bestaande culturele scripts, voelen ze
vlugger dan volwassenen aan dat tradities niet langer voldoen in het
dagelijks leven. Jongeren nemen culturele en intellectuele veranderingen
vlugger op dan volwassenen, wat leidt tot een cultureel verschil tussen de
generaties (Mannheim 1950). Mannheim ontwaart nog een zeker
onderscheid tussen jongeren onderling. Zo stelt hij dat
plattelandsjongeren in veel mindere mate blootgesteld zijn aan culturele
vernieuwingen dan jongeren uit de grote, industriële steden. Hierdoor
worden plattelandsjongeren minder uitgedaagd om hun culturele
praktijken te veranderen dan stadsjongeren. Alhoewel er dus een zekere
differentiatie bestaat tussen jongeren onderling (volgens de tegenstelling
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stad-platteland), is het onderscheid jongeren-volwassenen in de theorie
van Mannheim veel belangrijker dan de onderscheiden tussen jongeren
zelf.

De onderlinge onderscheiden tussen jongeren verdwijnen helemaal in de
functionalistische theorieën van de jaren 1940 en 1950. Het zijn de
eerste theorieën die spreken over jeugdcultuur. De term ‘jeugdcultuur’
wordt namelijk toegedicht aan Talcott Parsons die in 1942 stelde dat er
zich een eigen jeugdcultuur ontwikkelde in de Amerikaanse
middenklassen, die qua waarden en normen verschilde van de
volwassencultuur (Abma 1990; Frith 1987). De functionalistische
jeugdtheorieën zijn echter vooral beïnvloed door het werk van
psychologen als Eisenstadt en Erikson. Uitgangspunt is dat de jeugd een
specifieke levensfase is, gekenmerkt door angsten en onzekerheden die
deels in biologische veranderingen moeten worden gezocht. Tegelijkertijd
hebben moderne maatschappijen specifieke instituten ontwikkeld voor de
socialisatie van jongeren, namelijk het onderwijs. Hierdoor krijgen we een
concentratie van jongeren op school, terwijl volwassenen zich vooral
begeven in een ander institutioneel milieu, namelijk de arbeidsmarkt.
Jongeren ontwikkelen een eigen identiteit als antwoord op de ervaren
angsten en onzekerheden, binnen een peergroep die ze ontmoeten op
school. Dit vormt de basis van een jeugdcultuur gekenmerkt door een
gerichtheid op amusement en een onverschilligheid of een vijandigheid
ten opzichte van de volwassenwereld (Abma 1990). Deze vijandigheid van
jongeren ten opzichte van de volwassenwereld staat bekend onder de
term generatiekloof. Volwassenen en jongeren zijn niet alleen structureel
van elkaar gescheiden, maar ze zijn ook in totaal verschillende
omstandigheden opgegroeid. Daarom verwerpen jongeren de waarden en
normen van de ouderen. Dit leidt tot onderlinge spanningen en
generatieconflicten. Deze visie wordt echter niet gesteund door empirisch
materiaal dat maar weinig sporen terugvindt van een ver doorgedreven
generatieconflict. Uit heel wat onderzoekingen is gebleken dat de meeste
jongeren niet radicaal in conflict liggen met hun ouders (Davis 1990;
Elkin & Westley 1955). Bovendien hadden de functionalisten bitter
weinig aandacht voor verschillende reacties van jongeren op hun
levenssituatie. Zij veronderstelden dat iedere jongere een identiteitscrisis
doormaakt (Erikson 1968). Door het begrip generatiekloof komt vooral de
klemtoon te liggen op het verschil tussen de jongeren- en
volwassenenwereld. Zoals reeds gesteld, tonen diverse empirische
onderzoeken aan dat er wel degelijk verschillen bestaan tussen jongeren
en volwassenen qua culturele keuzes. Deze hebben te maken met de
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specifieke situatie van de jongeren, onder meer hun sociaal afhankelijke
positie en beperkte verantwoordelijkheid. Dit sluit echter niet uit dat er
tussen jongeren onderling aanzienlijke verschillen bestaan. Deze laatste
werden door de functionalistische theorieën onvoldoende belicht. Het is
pas in de jaren 70 dat de culturele verschillen tussen jongeren opnieuw
opduiken in de theorievorming.

De moeder van alle theorieën over verschillen tussen jeugdculturen is de
subcultuurtheorie ontwikkeld aan het Centre for Contemporary Cultural
Studies (CCCS) van de Universiteit van Birmingham in de jaren 1960 en
1970. Hun uitgangspunt was dat er in de functionalistische jeugdtheorie
een mythe bestond met betrekking tot de jeugd. Volgens deze visie zijn de
bestaande klassenverschillen tussen jongeren uitgevlakt. De enige strijd
die er overblijft, is die tussen een eenvormige jeugdcultuur en de
oudercultuur. De auteurs verwerpen deze these en stellen dat ook de
jeugdwereld doortrokken is van de klassentegenstellingen uit de
ouderwereld. Ze verwerpen de term jeugdcultuur en vervangen die door
jeugdsubcultuur. De differentiatie van deze subculturen zoekt het CCCS
in de concrete sociale situatie waarin de subculturen ontstaan. Familie,
buurt en de sociale klasse van de familie (of de sociale klasse die
primeert in de buurt) structureren de levenskansen van jongeren.
Volwassenen en jongeren delen dezelfde problemen, maar jongeren
nemen een andere positie in op school, op de arbeidsvloer en in de vrije
tijd dan volwassenen. De schoolsituatie van jongeren die na de tweede
wereldoorlog school lopen is drastisch verschillend van de schoolsituatie
van de volwassenen die voor de tweede wereldoorlog school liepen.
Jongeren komen door hun geringere ervaring in andere (meer
ondergeschikte) jobs terecht dan volwassenen. Hierdoor verschilt hun
positie op de werkvloer significant van die van ouderen. Bovendien doen
zich in het Groot-Brittannië van de jaren 60 en 70 belangrijke
veranderingen voor met betrekking tot de lokale werkomstandigheden,
waarbij het economisch zwaartepunt verschuift van het industriële
Noord-Engeland naar de meer dienstverlenende sector die zich vooral in
de streek van Londen en Zuid-Engeland concentreert. Tenslotte
veranderde de sector van de vrije tijd enorm met de opkomst en
uitbreiding van de commerciële industrie die zich specifiek richt op de
jeugd. Naast deze institutionele veranderingen, doen er zich in de
naoorlogse periode enkele ingrijpende culturele veranderingen voor. Heel
wat traditionele arbeiderswijken verdwijnen door stadsontwikkeling
waardoor de traditionele verhoudingen en relaties in deze wijken
desintegreren. Tegelijkertijd ontwikkelt de consumptie-economie zich
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razend snel en werpt zich op als concurrent voor de bestaande culturele
praktijken. Het is in een poging deze culturele spanning op te lossen dat
de auteurs van het CCCS de opkomst van arbeidersjeugdculturen, maar
ook middenklassenjeugdculturen situeren. Een jeugdsubcultuur is
namelijk een antwoord op deze culturele crisis in de vorm van een
specifieke stijl. Het is een ritueel verzet tegen het verdwijnen van de eigen
(arbeiders)cultuur onder invloed van de dominante consumptiecultuur
(Hall & Jefferson 1976). De spanning tussen de dominante cultuur en de
oudercultuur zorgt ervoor dat jongeren bepaalde elementen en praktijken
uit de oudercultuur meenemen en verwerken in een eigen stijl, aangepast
aan hun eigen levensomstandigheden. Deze stijl bestaat dan weer uit
materiaal (zoals muziek, kledij en taal) dat wordt geput uit de markt die
een bedreiging vormt voor de traditionele cultuur. Deze elementen op zich
maken geen stijl. Het actief combineren van objecten uit verschillende
culturen (bricoleren) en looks, vormen daarentegen wel de kern van een
stijl (Allegaert & Vanmarcke 1989). Dit zorgt ervoor dat er een specifieke
jeugdstijl ontstaat. Een zekere overeenstemming tussen ouder- en
jongerenculturen blijft echter bestaan. Deze stijlvorming speelt zich
vooral af op het gebied van de vrije tijd omdat dit het institutioneel gebied
is waar jongeren de grootste autonomie kennen. Het nieuwe aan deze
theorie is juist het inzicht dat jongeren elementen overnemen uit de
cultuur van hun ouders. Het verschil tussen volwassenen en ouderen is
dan ook niet zo groot als het begrip generatiekloof laat uitschijnen (Ter
Bogt & Hibbel 2000). Doordat de culturele praktijken van de ouders
verschillen naargelang de sociale klasse, zijn ook de subculturen van
jongeren gedifferentieerd volgens sociale klassengrenzen. Kortom, alle
jongeren worden geconfronteerd met de spanning tussen de commerciële
cultuur en de culturele scripts van de eigen klassencultuur. Het
antwoord op deze spanning verschilt echter naargelang het sociaal milieu
doordat ze zich deels baseren op de scripts uit de cultuur van hun
ouders. Culturele verschillen tussen jongeren volgen in de optiek van het
CCCS bijgevolg de scheidslijnen van de sociale klasse waartoe hun
ouders kunnen worden gerekend.

Op de visie van het CCCS zijn er verschillende kritieken mogelijk. De
belangrijkste is dat ze zich in hun theorievorming vooral concentreren op
zeer specifieke en opvallende jeugdstijlen. Zo is vanuit feministische hoek
vaak opgeworpen dat meisjesculturen veel minder zijn onderzocht omdat
het CCCS zich teveel richt op spectaculaire jeugdsubculturen en
subculturen die de aandacht trekken van de media. Omdat meisjes zich
veel minder begeven op het publieke forum kunnen ze veel minder object
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uitmaken van onderzoeken die zich laten inspireren door het CCCS
(Allegaert & Vanmarcke 1989; De Waal 1989; McRobbie & Garber 1976;
Ter Bogt & Hibbel 2000). Een tweede kritiek is dat ze een heel gamma
aan ‘gewone’ aspecten van de jeugdcultuur niet onderzoeken. De grootste
groep jongeren omschrijft zich bijvoorbeeld niet in termen van één
bepaalde subcultuur, maar ontleent elementen uit diverse culturen. Heel
wat jongeren beperken hun muziekkeuze niet tot één bepaalde
muziekstijl. Het stijlbegrip van het CCCS is bijgevolg minder bruikbaar
voor een algemene beschrijving van de jeugd (Ter Bogt & Hibbel 2000).

Voor de ontwikkelingen in theorievorming over culturele verschillen
tussen jongeren vanaf de jaren 1980 hebben we ons gebaseerd op de
tweedeling die de Nederlandse cultuursociologen Buiks en Kwant (1981)
opstelden met betrekking tot theorieën over culturele verschillen (dus
niet specifiek jeugdcultuurtheorieën). De eerste groep stelt dat
gemeenschappelijke behoeften of problemen aan de basis liggen van
cultuurvorming. Deze  behoeftes leiden tot gelijkaardig
probleemoplossend gedrag en de bijhorende justificaties. Een tweede
groep theorieën legt de nadruk op interactie (Buiks & Kwant 1981). Deze
theorieën stellen dat differentiële contacten en relaties leiden tot andere
culturele praktijken en vertogen. Deze contacten beïnvloeden de positie
die mensen uiteindelijk innemen ten opzichte van de diverse vertogen.

De meeste theorieën laten zich echter niet zo gemakkelijk indelen in dit
schema en gebruiken een combinatie van gemeenschappelijke problemen
en interactie om het ontstaan en verspreiding van culturele verschillen te
duiden. Dit staat bekend onder het procesmodel (Arnold 1970). De
sociale positie van een groep bepaalt hun relaties en het soort relaties die
ze aangaan. Met bepaalde mensen zal meer worden omgegaan dan met
andere groepen mensen. Dit noemt Arnold differentiële interactie.
Interactie met mensen die bepaalde kenmerken gemeen hebben biedt
voordelen die niet verbonden zijn aan interactie met mensen uit andere
sociale groepen. Herhaalde interactie leidt tot de institutionalisering van
gemeenschappelijke ideeën, begrippen, normen en gedragingen. Deze
hebben dan weer invloed op het verder interageren van de actoren en het
aanpakken van niet-routineuze situaties. Dit leidt tenslotte tot specifieke
uitingen van groepslidmaatschap (Arnold 1970). Op basis van deze
elementen worden toekomstige contacten met bepaalde personen of
groepen beperkt of bevorderd. Dit proces speelt zich zowel op
groepsniveau als op individueel niveau af. Een individu zal eerder
interageren met individuen die tot eenzelfde stijl of cultuur horen.
Hierdoor worden ze gesocialiseerd binnen die cultuur en gaan ze zich
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gedragen volgens de voorschriften die er leven. Hoe minder de leden
contact hebben met mensen uit andere sociale milieus, hoe scherper de
grenzen van de cultuur. Indien de leden daarentegen meer contacten
hebben met buitenstaanders, dan zullen de grenzen veel minder duidelijk
zijn.

6.1. Gemeenschappelijke behoeften/problemen

Binnen de theorieën die culturele verschillen toeschrijven aan
gemeenschappelijke problemen, kunnen we een verdere opdeling maken
tussen theorieën die de klemtoon leggen op structurele problemen en
theorieën die de nadruk leggen op problemen die eerder het gevolg zijn
van culturele evoluties. Vooral de Britse jeugdsociologie vanaf de jaren
1980 kan binnen deze opsplitsing begrepen worden. Beide stromingen
zijn echter schatplichtig aan het werk van het CCCS (Cieslik 2001). De
eerste soort theorieën kunnen we vatten onder de term
deprivatietheorieën. Gemeenschappelijk aan deze theorieën is dat ze er
vanuit gaan dat mensen die een gelijkaardige sociale positie innemen
gelijkaardige culturele antwoorden vinden op hun probleem. De
detraditionaliseringsthese kan als voorbeeld geciteerd worden van een
theorie waarbij culturele verschillen onder jongeren worden verklaard
vanuit ruimere culturele trends.

6.1.1  Deprivatietheorieën

Deprivatietheorieën leggen de nadruk op de sociale structurering van
jeugdculturen. Zij beklemtonen de verschillen in transities die diverse
sociale groepen maken (Cieslik 2001). Wat zij overerven van het CCCS is
hun visie dat de sociale positie uiteindelijk de culturele antwoorden
bepaalt. De klemtoon in deze theorieën ligt sterk op bepaalde
gedepriveerde jongerengroepen zoals jongeren uit de oude Engelse
arbeiderswijken, alleenstaande moeders, jongeren uit etnische
minderheden, .... Recente structurele jeugdcultuuronderzoeken
inspireren zich echter vaker op het werk van Pierre Bourdieu dan op het
werk van het CCCS. Smaak is namelijk een iets bruikbaarder begrip dan
het subcultuurbegrip van het CCCS. Het begrip wijst erop dat bepaalde
groepen mensen zich omgeven met bepaalde types goederen. Smaak is
een ruimer begrip dan stijl binnen de betekenis die het CCCS er aan
verleend heeft. In het stijlbegrip is er namelijk een zeer sterke interne
coherentie tussen de diverse cultuurproducten. Niet alles wordt zo maar
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bij elkaar gebricoleerd tot een stijl. Deze veronderstelling is veel minder
sterk aanwezig in het smaakbegrip. Tweede aantrekkelijk aspect aan
Bourdieus theorie is het idee dat verschillende sociale klassen zich
onderscheiden via hun smaak. Smaak is via de tussenweg van het begrip
habitus sociaal gefundeerd.

Een voorbeeld van zo’n uitwerking van het werk van Bourdieu met
betrekking tot jongeren vinden we in het structureel-cultureel perspectief
(Muijs & Roe 1999; Roe 1985; Roe 1999). Zo stelt Roe (1985) op basis van
de inzichten van Pierre Bourdieu een model op om de muzieksmaak van
Zweedse jongeren te duiden. Uitgangspunt is dat de school een sterk
hiërarchisch karakter heeft. Door het selecteren van jongeren over
hiërarchische onderwijsvormen ontwikkelt het onderwijssysteem
specifieke statusculturen. De hiërarchische structuur van het onderwijs
leidt tot verschillende culturen tussen jongeren, vergelijkbaar met de
verschillen in smaken van volwassenen uit diverse sociale milieus uit de
theorie van Bourdieu. De school vervult zo in het leven van jongeren
dezelfde rol als de arbeidsmarkt in het leven van volwassenen. Ook
andere auteurs wijzen op de structurerende werking van het onderwijs.
Schoolgaan verschilt weinig van werk wat ritmering van het leven,
menselijke investering of maatschappelijke valorisering betreft (Qvortrup
1994). In een maatschappij waarbij onderwijs als een belangrijk
instrument tot sociale mobiliteit wordt aanzien, worden jongeren die falen
in het schoolsysteem vlug  bestempeld als mislukkelingen (Elchardus
1999; Qvortrup 1994; Raes 1997).

Een jeugd die grotendeels geschoold is en haar identiteit op grond
van haar geschoold zijn verwerft, is een jeugd die geen ruimte biedt
aan jongeren die niet over de gevergde cognitieve vaardigheden en
discipline beschikken. (Raes 1997)

Volgens Roe (1985, 1999) zullen jongeren die in een hiërarchisch
onderwijssysteem succes ervaren zich eerder richten op een cultuur die
wordt ondersteund door het onderwijssysteem. Jongeren die geen succes
ervaren en weinig te verwachten hebben van het onderwijssysteem,
richten zich op culturele elementen die controversieel zijn voor het
onderwijs. Falen of succes in het onderwijssysteem wordt dan weer
bepaald door de sociale achtergrond. Binnen de familie wordt namelijk
een eigen habitus gevormd en een eigen cultureel kapitaal. Cultureel
kapitaal is de mate waarin iemand kennis heeft van de dominante
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cultuur en houdingen. Deze habitus wordt verder gevormd binnen het
schoolsysteem. Jongeren die falen, keren zich af van de dominante
schoolcultuur en zoeken een alternatieve status in cultuuruitingen die
door de school worden afgewezen. Dit komt ook tot uiting in het
mediagebruik en de muzieksmaak van jongeren. Uit Roes onderzoek naar
de muzieksmaken van Zweedse jongeren in de jaren 1980 [1985, 1999]
blijkt dat smaken sterk gelinkt zijn met schools presteren en dat
muzieksmaken verschillen volgens de grote lijnen van het
onderwijssysteem. Jazz, blues en klassieke muziek worden goed
bevonden door jongeren hoog in de schoolhiërarchie, synthesizermuziek
door jongeren met een middenpositie, terwijl heavy metal vooral goed
wordt bevonden door jongeren die weinig succes ervaren of weinig
verwachten van het schoolsysteem. Vooral jongeren die vroeg in het
onderwijssysteem een achterstand oplopen en reeds vroeg ontevreden
zijn met hun school, richten zich op een cultuur die oppositioneel is aan
de schoolcultuur. De verwachtingen omtrent de  toekomstige statussen
binnen het onderwijssysteem zijn namelijk richtinggevend voor de
muzieksmaak. Leerlingen leren hun plaats binnen het sociaal veld
lokaliseren via hun standpunt in het symbolisch veld. Dit leidt tot een
homologe structuur tussen sociale ruimte en symbolische ruimte.
Toekomstperspectieven hebben dus een invloed op muzieksmaak.

Muijs en Roe [1999] hebben deze theorie gebruikt om het gebruik van
fonogrammen door jongeren uit het vierde en vijfde leerjaar
basisonderwijs te onderzoeken. Het onderzoek stelt dat het schools
zelfbeeld een intermediërende factor is tussen prestaties en
mediagebruik. Tussen zelfbeeld en mediagebruik bestaat er een
associatie omdat jongeren met een laag schools zelfbeeld intensiever
bezig zijn met media om hun lage status te compenseren. Schools
presteren heeft dus niet alleen een rechtstreeks effect op mediagebruik,
maar ook een onrechtstreeks effect via het zelfbeeld. Uit de analyse blijkt
dat ouderlijk mediagebruik, schoolprestaties, schools zelfbeeld en
geslacht een effect hebben op mediagebruik. Schoolprestaties zijn sterk
bepaald door de sociale achtergrond van de jongere. Jongeren uit lagere
sociale milieus lopen vlugger een schoolachterstand op. Deze lagere
schoolse prestaties beïnvloeden het zelfbeeld van deze kinderen negatief.
Schools presteren heeft verder een rechtstreeks effect op het
mediagebruik bij vierdes en een onrechtstreeks effect via zelfbeeld bij de
vijfdejaars. De auteurs verklaren dit via het habitusbegrip van Bourdieu,
een structurerende structuur die ervaringen en toekomstige ervaringen
omvormt. Deze habitus beperkt de keuzes van het individu, maar niet
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helemaal. De auteurs wijzen er op dat habitus niet alleen toepasbaar is
op sociale klasse, maar ook in ieder sociaal relatiesysteem zoals etnie of
gender waarbij één groep een depriverende status inneemt ten opzichte
van een andere.

Gemeenschappelijk aan alle deprivatietheorieën is dat ze er vanuit gaan
dat mensen die eenzelfde (ondergeschikte) positie innemen in een sociale
hiërarchie, gelijkaardige problemen ontmoeten en dezelfde antwoorden
formuleren op hun problemen. Deze gelijkaardige antwoorden kunnen
zich alleen ontwikkelen indien er sprake is van een zeker bewustzijn van
de ondergeschikte positie. Met andere woorden, jongeren die zich in een
achtergestelde positie bevinden moeten deze deprivatie ook percipiëren.
Deze bewustwording uit zich in een soort onbehagen dat zich cultureel
vertaalt in een culturele oriëntatie die verzet tegenover de
volwassenwereld of verzet tegenover de wereld van de groepen bovenaan
de hiërarchie symboliseert. Een lagere positie in het onderwijsveld leidt
tot ongenoegen met de school en een lager zelfbeeld. Dit uit zich in een
specifiek cultuurpatroon dat verschilt van dat van meer succesvolle
jongeren. Met andere woorden, niet zodanig de vaststelling dat er
culturele verschillen bestaan tussen jongeren in een verschillende
hiërarchische positie ondersteunt de deprivatiehypothesen. De
waargenomen verschillen moeten deels of geheel worden wegverklaard na
introductie van indicatoren van onbehagen. Als indicator voor onbehagen
gebruiken we in deze studie het persoonlijk welbehagen en de beleving
van het schoolklimaat. Deze laatste indicator is echter niet helemaal
hetzelfde als school(on)welbevinden. Het is een veel ruimer begrip. Het
heeft betrekking op de mate waarin jongeren het gevoel hebben
betrokken te worden in de klas en op school, de mate waarin ze de leden
van de leerlingenraad en de werking van de leerlingenraad positief
evalueren en de mate waarin ze de indruk hebben iets te kunnen
veranderen op school. Schoolwelbevinden is dus slechts één factor van de
beleving van het schoolklimaat. Jongeren die vinden dat de school hun
mening respecteert en die hun school als democratisch ervaren, gaan
echter liever naar school en zijn minder vervreemd van school. In dit
opzicht vormen een positieve beleving van het schoolklimaat en
schoolwelbevinden niet helemaal hetzelfde begrip, maar zijn ze wel nauw
met elkaar verbonden.

Met andere woorden, op basis van de deprivatiethese veronderstellen we
dat er verschillen in smaakvoorkeuren bestaan naargelang de positie die
jongeren innemen in het onderwijsveld. Als indicatoren van de positie
gebruiken we de onderwijsvorm, al dan niet ooit een c-attest of b-attest



211

hebben opgelopen, het opleidingsniveau van de ouders en het leerjaar.
Hierbij veronderstellen we dat leerlingen uit het BSO en TSO, jongeren
met een schoolachterstand, jongeren uit een milieu met een laag scolair
kapitaal en vierdejaars een minder hoge positie innemen in de
schoolhiërarchie. Verder verwachten we dat de culturele vertaling van
achterstelling verloopt via een gevoel van onbehagen. Dit onbehagen
wordt hier onderzocht via de beleving van het schoolklimaat en het
persoonlijk welbehagen. Indien achterstelling  zich vertaalt in een gevoel
van onbehagen en tot uiting komt in smaak, dan moeten de
smaakverschillen tussen jongeren met verschillende statussen afnemen
na introductie van onbehagen in de modellen. Deze hypothesen zullen
worden getoetst in de modellen die worden weergegeven in tabellen 5 en
6. Vooraleer in te gaan op de resultaten van die toetsing bekijken we
eerst een aantal andere verklaringen.

6.1.2  Detraditionalisering

Zoals reeds gesteld hebben de meer structurele jeugdtheorieën zich
vooral beziggehouden met de sociale structurering van de cultuur van
jongeren. Uit het werk van het CCCS is echter een tweede stroming
ontstaan, een meer culturele stroming die zich richt op de vorming van
sociale en culturele identiteiten (Cieslik 2001). Centraal thema in deze
strekking is de esthetisering van het dagelijks leven van jongeren.
Volgens deze strekking is de spanning tussen consumptiecultuur en
oudercultuur die het CCCS schetst, verdwenen omdat de traditionele
culturen definitief het onderspit hebben gedolven. Het enige wat overblijft
is een bijna onuitputtelijk aanbod van symbolen uit de
consumptiecultuur die op een oneindig aantal manieren met elkaar
kunnen worden gecombineerd tot een hoogstpersoonlijke stijl. Auteurs
actief in deze stroming laten zich niet zozeer inspireren door Pierre
Bourdieu, maar door de verdedigers van de radicale
detraditionaliseringsthese zoals Beck, Bauman of Giddens. Een
klassengebondenanalyse is daarbij veelal verlaten voor een
gefragmenteerde identiteit door detraditionalisering. De stelling van deze
auteurs blijkt te zijn: als klasse niet meer structureert, dan niets meer.
Individualiseringstendensen en de uitbreiding van
consumptiemogelijkheden zorgen er voor dat het begrip subcultuur niet
langer een adequate beschrijving biedt voor het leven van jongeren
(Muggleton 1997; Muggleton 2000). Jongeren gaan dan ook
kortetermijnrelaties met elkaar aan. Hiervoor worden een hele reeks
nieuwe woorden uitgevonden zoals postsubculturen (Muggleton 1997) of
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neo-tribes (Bennett 1999). Auteurs die zich dan weer meer bewust zijn
van het onderscheid structuur-agency gebruiken dan weer eerder de
term lifestyle (Miles 1995; Miles 2000). Lifestyle wordt dan opgevat als
een specifiek patroon van alledaagse activiteiten (zoals consumptie en
vrijetijdsbestedingen), uniek voor het individu maar die het individu
eveneens richt op het sociale en op relaties met anderen. Het legt
enerzijds de klemtoon op individuele keuzes, anderzijds bestaan er
structurele beperkingen. Door het eroderen van traditionele verbanden
zoals familie en gemeenschap, is leefstijl het middel bij uitstek voor
jongeren om hun identiteit te vormen. Leefstijl is dan een soort van
overlevingspakket in een risicomaatschappij.  In Miles’ werk lijkt er een
opening naar een meer structurele invulling van identiteitsvorming.
Nochtans vindt Miles dat de studie van leefstijlen zich vooral moet
bezighouden met de gelijkenissen en verschillen van de leefstijl van
individuen, niet van groepen individuen (Miles 2000).

We hebben reeds meerdere malen gezien dat de radicale visie op
detraditionalisering op verschillende punten niet overeenkomt met de
empirische werkelijkheid zoals gemeten in het huidig onderzoek. Het
autonomiestreven van jongeren is eerder relatief dan absoluut. De
collectieve vormgeving van het leven behoort niet definitief tot het
verleden. Een bijkomend probleem is dat detraditionalisering een
maatschappelijke proces is dat zich afspeelt over een geruime tijd. Het
effect van detraditionalisering is bijgevolg moeilijk volledig te toetsen met
een cross-sectioneel onderzoeksopzet (Laermans 1994). Is het dan
onmogelijk om in dit onderzoek een ruimere culturele trend als
detraditionalisering te betrekken?

Hiervoor moeten we teruggrijpen naar de oorspronkelijke theorie over
detraditionalisering. De these stelt dat traditionele bronnen voor
culturele scripts hun geldigheid in het dagelijks leven verliezen. De eerste
scripts die hun waarde verliezen zijn scripts die gebonden zijn aan een
bepaalde lokaliteit (Thompson 1996). Deze auteur wijst er op dat door de
uitbreiding van de media lokale face-to-face communicatie steeds meer
wordt vervangen door gemedieerde interactie via kranten, radio, televisie
of internet. Hierdoor komen de gebruikelijke scripts in een bepaalde
lokaliteit steeds meer in concurrentie te staan met niet-lokale culturele
codes. Lokale culturele scripts zijn de eerste culturele codes die
verdwijnen. Regionale verschillen worden zo door detraditionalisering
irrelevant. Vervolgens komen de andere bronnen van culturele scripts
zoals levensbeschouwing, gender en sociale klasse onder druk te staan
(Beck 1992). Door het verdwijnen van deze culturele codes moeten
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mensen steeds vaker een eigen invulling geven aan het eigen leven, hun
eigen culturele scripts ontwikkelen. Dit is echter een langzaam proces
dat zich over een geruime tijd afspeelt (Thompson 1996).

Hierdoor kan men beter spreken van een relatieve of partiële
detraditionalisering dan van een absolute. Een eerste manier waarop de
partiële detraditionalisering tot uiting komt, is in het verder blijven
bestaan van collectieve vormgeving in onze maatschappij. Dit zou
kunnen worden beschouwd als een bewijs dat detraditionalisering niet
bestaat, maar dit is een te sterke conclusie. Het is hoogstens een bewijs
dat de absolute visie op detraditionalisering dient bijgestuurd te worden.
Binnen een relatieve visie op detraditionalisering moet een
momentopname, wat een cross-sectioneel onderzoek is, zekere sporen
terugvinden van collectieve vormgeving van het leven.

Een cross-sectioneel onderzoek kan verder (indirecte) aanwijzingen
vinden voor het bestaan van een detraditionaliseringsproces.
Detraditionalisering kan worden gedefinieerd als het afhaken van
historisch belangrijke culturele bronnen. Dit proces doet zich niet bij alle
groepen in even sterke mate voor. Van bepaalde groepen kunnen we
veronderstellen dat ze in hun dagelijks leven meer afstand nemen van
traditionele culturele scripts dan andere groepen. Dit is misschien nog
het meest voor de hand liggend met betrekking tot levensbeschouwelijke
zelfomschrijving, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van
betrokkenheid in erediensten (zie tabel 1). Zo kunnen we onder de
christenen en moslims een onderscheid maken tussen jongeren die
deelnemen aan de erediensten of aan het vrijdaggebed. Deze groep omvat
5% van de onderzochte jongeren. Van deze groep veronderstellen we dat
ze het minst hebben afgehaakt van de traditionele culturele bronnen.
Daarnaast kunnen we in de groep gelovigen een onderscheid maken
tussen randgelovigen die zelden de erediensten bijwonen of slechts bij
specifieke religieuze feesten een eredienst volgen en jongeren die op
levensbeschouwelijk gebied twijfelen, maar die zich toch min of meer als
christelijk of als moslim omschrijven. Beide groepen zijn ongeveer even
groot en vertegenwoordigen elk 26% van de ondervraagde jongeren. Van
deze groepen veronderstellen we dat ze zich iets minder dan de
kerngelovigen aangesproken voelen door traditionele bronnen. Aan de
niet-gelovige zijde onderscheiden we enerzijds de jongeren die zichzelf
omschrijven als vrijzinnig (een kleine 12% van de totale groep
ondervraagde jongeren), de niet gelovigen (16%) en de
levensbeschouwelijk onverschilligen (12%). Tenslotte schiet er nog een
kleine restgroep over, de andersgelovigen (3%). Het betreft hier een zeer
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kleurrijke groep, gaande van Jehovah getuigen tot satanisten. Van de
ongelovige en levensbeschouwelijk onverschillige jongeren
veronderstellen we dat ze het meest hebben afgehaakt van de traditionele
culturele bronnen. Van de vrijzinnigen is de mate van
detraditionalisering minder duidelijk. Enerzijds kan men vrijzinnigen op
basis van de ideeën van de Verlichting beschouwen als zeer
gedetraditionaliseerd. Anderzijds hebben de ideeën van de Verlichting
qua levensbeschouwing, opvattingen, normen en identiteit een zekere
traditie. Levensbeschouwelijke zelfomschrijving kan worden opgevat als
een operationalisering van detraditionalisering. Groepen die meer
gedetraditionaliseerd zijn, zijn meer gedwongen om hun eigen identiteit
op te bouwen aan de hand van culturele symbolen uit de
consumptiecultuur dan jongeren die een deel van hun identiteit ontlenen
aan traditionele culturele scripts. Naast collectieve vormgevingen van het
leven verwachten we dan ook verschillen in de culturele praktijken van
jongeren die een andere levensbeschouwelijke zelfomschrijving hebben.

TABEL 1: LEVENSBESCHOUWING EN LEVENSBESCHOUWELIJKE BETROKKENHEID

(PERCENTAGES)[OVERGENOMEN UIT ELCHARDUS & SIONGERS 2001]

‘99-‘00
4e jaars
n=6852

‘99-‘00
6e jaars
n=6421

‘99-‘00
Totale groep
n=13 419

‘96-‘97*
6e jaars
n=4727

Kernkatholiek, -protestants of –moslim 5,8 4,2 5,0 6,7
Randkatholiek, -protestants of –moslim 28,9 22,9 26,0 20,1
Twijfelend christen/moslim 25,1 28,2 26,6 31,5
(moslim)* 1,3
Vrijzinnig 10,8 12,7 11,7 10,1
niet gelovig 14,1 17,1 15,6 15,8
Onverschillig (geloof interesseert me niet) 12,5 11,7 12,1 10,0
Andere 2,8 3,2 3,0 4,4

* in de databank van 1996-1997 werd alleen voor de katholieken het onderscheid

gemaakt tussen regelmatig praktiserenden, onregelmatig praktiserenden en twijfelaars.

Voor moslims werd deze opdeling niet gemaakt en protestantisme werd niet als een aparte

categorie opgenomen.

Een tweede operationalisering definieert detraditionalisering als het
wegvallen van betekenissenkaders en het centraal stellen van de
individuele motieven als legitimatiebron voor het eigen handelen. In een
detraditionaliserende maatschappij worden inderdaad een groter aantal
beslissingen aan het individu overgelaten. Het individu moet steeds meer
de motieven van het eigen handelen zoeken bij zichzelf, wat tot uiting
komt in een groter autonomiestreven. Tegelijkertijd laten mensen in zo’n
maatschappij zich minder de les lezen door wat de ruimere maatschappij
voorschrijft. De mate waarin iemand meestapt met het vertoog van het
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autonomiestreven kan worden aanzien als een indicatie van
detraditionalisering. Iemand die streeft naar een grotere mate van
autonomie zal zich minder baseren op bestaande culturele scripts en zal
bijgevolg andere culturele praktijken aanhangen dan iemand die minder
belang hecht aan autonomiestreven. Met andere woorden, op basis van
de detraditionaliseringsthese verwacht men een andere positie ten
opzichte van de culturele oriëntaties naarmate men al dan niet een
aanhanger is van een grotere autonomie in onze maatschappij.

De mate van autonomie in de huidige maatschappij is echter niet
absoluut. Er worden grenzen gesteld aan de aspiraties van het individu
door een grotere controle over de individuele impulsen en behoeften
(Elchardus & Siongers 2001). Slechts door het beperken van de
individuele impulsen is samenleven mogelijk. Eén van de eerste
maatschappelijke instituties die zin geven aan deze individuele
beperkingen is religie. Mettertijd wordt religie echter minder belangrijk
als mechanisme van geïnternaliseerde controle, zo zeer zelfs dat het nu
duidelijk als een externe dwang wordt beleefd door niet gelovigen. De
hogere controle over de individuele behoeften staat in het werk van Elias
bekend als het civilisatieproces, in het werk van Weber staat de grotere
nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid in de protestantse ethiek
centraal (Elchardus & Siongers 2001). Tegenwoordig wordt het
verdergezet binnen het onderwijssysteem, waar een sterke klemtoon ligt
op de socialisatie van waarden zoals zichzelf zijn, zelfrealisatie,
zelfontplooiing, creativiteit. Via het verspreiden van deze waarden worden
de keuzes van het individu beïnvloed. Externe sociale controle, eigen aan
tradities, neemt steeds meer de vorm aan van interne sociale controle.
Het individu bouwt een zekere zelfsturing op, maar die zelfsturing wordt
gestuurd via een lang socialisatieproces en wordt voortdurend beïnvloed
door massamedia en reclame (Elchardus & Siongers 2001). Hierdoor
worden de individuele aspiraties bijgestuurd.  Met andere woorden, er
bestaat nog steeds een zeker zingevings- of betekenissenkader binnen de
huidige maatschappij. Vanuit een Durkheimiaans standpunt kan men
stellen dat zin geven aan beperkingen bijdraagt tot een gevoel van
behagen. Het wegvallen van culturele blokkades kan dus leiden tot een
groter gevoel van onbehagen. In het vorige hoofdstuk hebben we reeds
vastgesteld dat jongeren die in mindere mate aanhanger zijn van het
autonomiestreven (en bijgevolg minder het individu verabsoluteren) een
hoger persoonlijk welbehagen hebben en het schoolklimaat positiever
beleven (De Groof et al. 2001). Bovendien hebben we gezien dat het hoger
persoonlijk welbevinden van allochtone jongeren voor een groot deel te
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wijten is aan het feit dat ze minder bloot staan aan detraditionalisering
dan autochtone jongeren.

We moeten er hier echter op wijzen dat welbehagen wordt bevorderd door
het betekenisverlenend karakter van religie. Alternatieve betekeniskaders
kunnen even goed deze functie vervullen. Dit aspect is nauwer
onderzocht door Elchardus & Siongers (2001) die vanuit een
Durkheimiaans standpunt op zoek gaan naar nieuwe bronnen van
zingeving. Uitgangspunt is dat Durkheim zelf een religie van het individu
zag groeien (Durkheim 1970; Heelas 1996). Een systeem van sociale
controle dat steunt op individuele intentie, motivatie en keuze, leek
Durkheim sociologisch onvermijdelijk.  Zo’n systeem kon volgens hem
echter niet bestaan als enkel het eigenbelang wordt nagestreefd. Dan zou
het ontaarden in onleefbaar egoïsme. Durkheim legt bijgevolg sterk de
nadruk op socialisatie (Durkheim 1925), het bewustzijn dat zowel de
individuele keuze als de mogelijkheid tot individuele keuze, een
collectieve voedingsbodem hebben en tenslotte het gevoel dat de
beperkingen die het ‘ik’ zich moet opleggen om de rechten van de
anderen te respecteren, zinvol en moreel verplichtend zijn. Elchardus &
Siongers (2001) vertrekken vanuit dit standpunt om op zoek te gaan naar
een 20ste eeuwse moraal die er in slaagt de nadruk te leggen op het
belang van de persoonlijke motivatie, maar tevens de collectieve
grondslag van die motivatie en de verbondenheid met anderen centraal
stelt. Precies zo’n houding zou volgens Durkheim een alternatieve bron
van zingeving kunnen zijn. Zo’n houding vinden de auteurs in het werk
van onder meer de Canadese filosoof Charles Taylor (Taylor 1991). Hij
noemt haar de ethics of authenticity. Waarachtigheid impliceert trouw
aan de persoonlijke intenties en motieven, maar die trouw is in de ethiek
van de waarachtigheid gekoppeld aan het besef dat het materiaal
waarmee de persoonlijke identiteit wordt gemaakt van collectieve
oorsprong is. Deze visie leeft niet alleen bij filosofen. Een onderzoek bij
universiteitsstudenten stelde vast dat een sterk authenticiteitsstreven of
een sterke mate van zelfidentiteit, gepaard kan gaan met sterke gevoelens
van solidariteit en verbondenheid (Elchardus & Lauwers 2000).

Voor hun analyses1 maken de auteurs gebruik van een schaal die peilt
naar het authenticiteitstreven of de mate waarin jongeren vinden dat
men steeds zichzelf moet blijven, dat de eigen gevoelens en emoties

                                          
1 Voor hun analyses hebben Elchardus & Siongers gebruik gemaakt van de

gegevens verzameld in het kader van het waardeonderzoek (Elchardus et al.
1998).
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moeten worden geuit en gevolgd. Een tweede indicator peilt naar de mate
waarin men zich bewust is van de collectieve grondslag van de
individuele keuze en zich met anderen verbonden voelt. Een sterke
samenhang tussen beide schalen wijst op het bestaan van de houding die
Durkheim en Taylor voor ogen hebben. Bij de jongeren bestaat die
samenhang (de correlatiecoëfficiënt is gelijk aan 0,30). De samenhang is
sterk, maar niet sterk genoeg om beide houdingen te beschouwen als
componenten van eenzelfde houding. De samenhang wijst er op dat de
door Durkheim geschetste houding zich begint af te tekenen en minstens
een deel van de jongeren kenmerkt. Om na te gaan of zij effectief een
alternatieve zingever aanreikt, onderzoeken de auteurs de effecten van de
twee houdingen. Zowel het authenticiteitsstreven als het gevoel van
verbondenheid gaan gepaard met een lager niveau van autonomiestreven
(de correlatiecoëfficiënten zijn respectievelijk –0,05 en –0,08). Het betreft
weliswaar een zwak, maar toch statistisch significant verband. Het
streven naar authenticiteit vergroot echter vrij sterk de kans op
schoolwelbevinden en op persoonlijk welbehagen (zie tabel 2). Het kan
dus inderdaad worden beschouwd als een aanzet tot alternatieve
zingeving. De effecten van verbondenheid zijn minder eenduidig. De
houding draagt bij tot schoolwelbevinden, maar vermindert de kans op
persoonlijk welbehagen. In elk geval vinden de auteurs in deze houdingen
aanzetten tot een daadwerkelijk alternatief.
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TABEL 2: INVLOED VAN HET AUTHENTICITEITSSTREVEN EN HET GEVOEL VAN VERBONDENHEID OP

HET SCHOOLWELBEVINDEN EN HET PERSOONLIJK WELBEHAGEN [OVERGENOMEN UIT

ELCHARDUS & SIONGERS 2001]

School-
welbevinden

(0-100)

Persoonlijk
welbehagen

(0-100)
Gemiddelde score afhankelijke variabele 54,52 67,72
Achtergrond
Meisjes (t.o.v. jongens) 0,94 -2,15***
Hoger opgeleide ouders (t.o.v. lager opgeleide
ouders)

0,35 0,80*

Geloofsovertuiging a
Kernkatholiek 7,00*** 5,13***
Randkatholiek 6,88*** 3,56***
Twijfelend christen 3,11*** 0,81
Moslim 3,41 5,58**
Vrijzinnig 2,07 0,17
Niet gelovig 0,44 0,15
Andere geloofsovertuiging 2,34 1,08
Autonomiestreven (0-100) -0,14*** -0,07***
Authenticiteitsstreven (0-100) 0,09*** 0,16***
Verbondenheid (0-100) 0,08*** -0,11***
Intraschool correlatie 0,050 0,026
Verklaarde variantie (niveau 2) 0,132 0,151
Verklaarde variantie (niveau 1) 0,074 0,063
Totaal verklaarde variantie 0,077 0,066
Significantieniveaus: *** p<=0.001, **p<=0.01, *p<=0.05
a de levensbeschouwelijk onverschilligen vormen hier de referentiecategorie.

Het authenticiteitsvertoog is niet de enige moderne vorm van zingeving
die Elchardus en Siongers (2001) onderscheiden. Een tweede mogelijke
alternatieve bron van zingeving wordt gevonden in sociale integratie.
Onderzoek bracht bij jongeren positieve verbanden tussen participatie,
welbehagen en schoolwelbevinden aan het licht (De Groof et al. 2001;
Elchardus et al. 1998). Elchardus & Siongers (2001) bekijken dergelijke
verbanden in het licht van de zingevingsproblematiek. Interactie met
anderen kan worden beleefd als een bron van beperkingen en
mogelijkheden. Het is precies die ervaring die volgens Durkheim het
sociale bewustzijn grondt, namelijk het besef dat de ander tegelijkertijd
bron van beperkingen en van mogelijkheden is. Die ervaring kan helpen
zin te geven aan beperkingen. Zij kan het autonomiestreven indijken en
op die manier het onbehagen drukken. Indien sociale verbondenheid of
participatie het wezenlijke sociale bewustzijn bevordert, zou het
autonomiestreven erdoor moeten worden gedrukt. Van sociale
participatie kan worden aangenomen dat het een alternatieve bron van
zingeving is, als zij daarenboven welbehagen bevordert.
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TABEL 3: SAMENHANG TUSSEN AUTONOMIESTREVEN EN SOCIALE PARTICIPATIE  [OVERGENOMEN

UIT ELCHARDUS & SIONGERS 2001; DATA 1999-2000]

Startmodel Model met participatie
Gem. Score autonomiestreven 56,01 56,50
Achtergrond
Meisjes (t.o.v. jongens) -2,87*** -2,67***
6e-jaarsleerlingen  (t.o.v. 4e jaars) 2,32*** 2,25***
Sociale participatie
Vrijetijdsvereniging (hobby- of culturele ver.) -1,29***
Sociale vereniging -1,06**
Jeugdvereniging 0,56
Intraschool correlatie 0,020 0,020
Verklaarde variantie (niveau 2) 0,100 0,114
Verklaarde variantie (niveau 1) 0,008 0,010
Totaal verklaarde variantie 0,010 0,012
Significantieniveaus: *** p<=0.001, **p<=0.01, *p<=0.05

Het lidmaatschap van vrijetijdsverenigingen (hier opgevat als hobby- of
cultuurverenigingen) en in iets mindere mate dat van sociale
verenigingen (bvb. vredesbewegingen, anti-racistische organisaties,
milieubewegingen, …)  drukken het autonomiestreven. Het lidmaatschap
van jeugdverenigingen en jeugdbewegingen is daarentegen niet
significant. De stelling dat sociale participatie bijdraagt tot sociaal
bewustzijn en het autonomiestreven indijkt, wordt dus slechts
gedeeltelijk ondersteund. Die stelling heeft geen algemene geldigheid. Zij
gaat niet op voor alle vormen van participatie. Het is mogelijk dat de
specifieke vorm van de activiteiten of de ideologie die in bepaalde vormen
van vereniging wordt verspreid, eveneens een invloed uitoefenen.

Verder blijkt dat vrijetijdsverenigingen en sociale verenigingen het
schoolwelbevinden verhogen (tabel 4). Dat laatste wordt echter negatief
beïnvloed door het lidmaatschap van jeugdverenigingen (voor een
gelijkaardige bevinding, zie De Groof et al., 2001). De participatie aan het
verenigingsleven heeft geen effect op het persoonlijk welbevinden van de
jongeren. Sociale participatie kan dus wel enigszins gelden als een
alternatieve bron van zin, maar de effecten zijn niet eenduidig. Sommige
vormen van participatie hebben een positieve invloed op de beleving van
het schoolklimaat, maar er zijn geen effecten op het persoonlijk
welbehagen.
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TABEL 4: DE INVLOED VAN SOCIALE PARTICIPATIE OP HET SCHOOLWBEVINDEN EN HET

PERSOONLIJK WELBEHAGEN [OVERGENOMEN UIT ELCHARDUS & SIONGERS 2001;

DATA 1999-2000)

Schoolwelbevinden
(0-100)

Persoonlijk welbehagen
(0-100)

Gem. Score afhankelijke variabele 53,25 52,84 63,15 63,10
Achtergrond
Meisjes (t.o.v. jongens) 1,60*** 1,33*** -2,48*** -2,52***
6e-jaarsleerlingen  (t.o.v. 4e jaars) 0,95** 1,02** 1,63*** 1,65***
Hoger opgeleide ouders (t.o.v. lager
opgeleide ouders)

0,77* 0,58 0,15 0,12

Levensbeschouwing t.o.v. onverschilligen
Kernkatholiek, -protestants of –moslim 7,35*** 6,83*** 3,78*** 3,69***
Randkatholiek, -protestants of –moslim 6,51*** 6,33*** 4,03*** 4,00***
Twijfelend christen/moslim 4,45*** 4,27*** 1,14** 1,11**
Vrijzinnig 4,09*** 3,89*** 0,86 0,83
Niet gelovig 1,66** 1,55** -0,09 -0,11
Andere levensbeschouwing 1,68 1,47 0,54 0,51
Autonomiestreven -0,25*** -0,25*** -0,16*** -0,16***
Participatie
Vrijetijdsvereniging 2,06*** 0,45
Sociale vereniging 1,14*** 0,08
Jeugdvereniging -0,71* -0,13
Intraschool correlatie 0,039 0,039 0,005 0,005
Verklaarde variantie (niveau 2) 0,004 0,026 0,631 0,631
Verklaarde variantie (niveau 1) 0,098 0,102 0,085 0,086
Totaal verklaarde variantie 0,095 0,099 0,092 0,092
Significantieniveaus: *** p<=0.001, **p<=0.01, *p<=0.05

Met andere woorden, we verwachten dat jongeren die meer blootgesteld
zijn aan het wegvallen van traditionele culturele scripts in hun dagelijks
leven andere culturele praktijken hebben dan jongeren die minder
gedetraditionaliseerd zijn. Als indicator hiervoor gebruiken we
levensbeschouwelijke zelfomschrijving. Omdat levensbeschouwing een
directe indicator is van detraditionalisering, verwachten we dat de
verschillen kleiner worden na introductie van autonomie en onbehagen
in de modellen. Ook deze hypothesen worden getest via de modellen in
tabellen 5 en 6.

6.2. Interactie

Een tweede soort theorieën gaat er vanuit dat de culturele praktijken van
mensen verschillen naargelang  hun sociale contacten. Mensen met
differentiële contacten en relaties ontwikkelen verschillende
gedragswijzen en zienswijzen. Analytisch kunnen we een onderscheid
maken tussen theorieën die de klemtoon leggen op de mate van sociale
integratie om culturele verschillen te verklaren en theorieën die de
klemtoon leggen op socialisatieprocessen die zich afspelen binnen die
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netwerken. Dit is een vrij analytisch onderscheid, want de meer sociale
integratie gerichte theorieën impliceren vaak ook socialisatie-effecten en
de theorieën die vertrekken van socialisatie veronderstellen steeds dat
deze socialisatie zich voltrekt binnen sociale netwerken.

6.2.1.   Sociale integratie als bron voor culturele verschillen

De rol van sociale integratie is de laatste jaren het nauwst uitgewerkt met
betrekking tot omnivoriteit in muziekvoorkeuren. Omnivoriteit wijst op
het feit dat de opsplitsing elite versus massa ten opzichte van consumptie
niet langer houdbaar is (Peterson 1992). Massacultuur of populaire
cultuur is de niet-officiële cultuur die door smaakcritici minderwaardig
wordt bevonden. Elitaire of hoge cultuur is de officiële cultuur. Het is
serieuze cultuur die het verdient om doorgegeven te worden van generatie
op generatie. Institutioneel vinden we deze officiële cultuur terug in de
culturele katernen van de serieuze pers en in de tekstboeken gebruikt in
het onderwijs en wordt ze betoelaagd via subsidies van het Departement
cultuur (Boëthius 1995). Volgens de verdedigers van de
omnivoriseringsthese is deze distinctie deels achterhaald. Volgens hen
verloopt statusdistinctie eerder volgens de opsplitsing omnivoren versus
univoren. Namelijk in staat zijn om over verschillende soorten muziek
mee te kunnen praten is tegenwoordig veel meer bepalend voor de
identiteit en speelt een veel belangrijker rol in het zich van elkaar
onderscheiden dan een voorkeur voor één bepaalde soort muziek.
Mensen die veel soorten muziekjes goed vinden, zijn omnivoren. Mensen
die zich richten op één soort muziek, zijn univoren.

Het onderzoek naar omnivorisering is interessant omwille van de
verklaringen die deze literatuur aanbiedt voor de toenemende
eclectisering van smaken. Peterson et al. (1992, 1993, 1996) zoeken de
verklaring in de sociale mobiliteit in de Amerikaanse maatschappij na de
tweede wereldoorlog.  Deze sociale mobiliteit was vooral opwaarts waarbij
mensen uit lage sociale statushiërarchieën via het uitbreidend
onderwijssysteem opklimmen naar een hogere status. De hogere
statusgroepen worden op het einde van de 20ste eeuw dan ook in
toenemende mate bevolkt door mensen die opgegroeid zijn in lagere
statusgroepen en die door hun opleiding een hogere status hebben
verworven. Via het onderwijs wordt deze groep vertrouwd gemaakt met de
traditionele hoge status activiteiten en cultuur. Tegelijkertijd
verloochenen opwaarts mobiele personen de cultuur waarin ze
opgegroeid zijn niet (Peterson 1992). Het opwaarts mobiele segment van
de hogere sociale statusgroepen heeft een uitgebreider en gevarieerder
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sociaal netwerk. Om in deze diverse sociale milieus volledig te kunnen
participeren moeten ze een passing knowledge hebben van de culturele
praktijken die gelden in de diverse sociale milieus waaruit hun sociaal
netwerk is opgemaakt. De omnivoren zullen dan naargelang het concrete
sociaal milieu putten uit een ander cultureel repertorium (Peterson &
Simkus 1993).

Relish (1997) breidt de sociale netwerkhypothese verder uit. Hij baseert
zich daarvoor niet alleen op het werk van Peterson, maar ook op dat van
DiMaggio. Hij vertrekt vanuit het idee dat hoger opgeleiden een ruimer
sociaal netwerk hebben (Peterson 1992) en over  een grotere culturele
competentie moeten beschikken (DiMaggio 1997) om in verschillende
sociale milieus te kunnen meedraaien. Dit leidt tot een omnivore
smaakvoorkeur, waarin elementen uit de elitaire cultuur gecombineerd
worden met elementen uit de populaire cultuur (Relish 1997). Voor
Relish is het echter niet zo maar het opleidingsniveau, maar het ruimer
sociaal netwerk van hogeropgeleiden dat de breedte van de smaak
bepaalt. Niet alleen hoger opgeleiden, maar ook sociaal mobiele mensen
en mensen die lid zijn van meerdere verenigingen moeten volgens Relish
een omnivore smaak hebben. Omnivoriteit is bijgevolg een indicatie van
iemands sociaal netwerk.

In zijn analyse onderzoekt hij hoeveel muzikale genres de Amerikanen
goed vinden en welke sociale factoren dit aantal goed bevonden
muziekgenres beïnvloeden. Geslacht, opleiding, het opleidingsniveau van
vader en leeftijd hebben een positieve invloed op een omnivore smaak.
Als hij echter de analyse herhaalt, maar nu met het aantal verenigingen
waarvan men lid is, de geografische mobiliteit en de graad van
verstedelijking van de plaats waar men woont, opgenomen in het model,
dan verdwijnen zowel het opleidingseffect van het individu als het effect
van de opleiding van de vader. Kortom, een omnivore smaak wordt niet
bepaald door de homogene, formele invloed die van de opleiding uitgaat.
Het wordt sterker bepaald door informele contacten die zich afspelen
binnen het sociaal netwerk en waarin smaak mee gevormd wordt. Hij
herhaalt deze analyse, maar nu voor het aantal elitaire muziekgenres dat
goed wordt bevonden en voor het aantal populaire muziekgenres. Uit de
resultaten blijkt dat er enerzijds sprake is van een oppositionele
smaakvorming (cfr. Bourdieu). Hoogopgeleiden prefereren meer elitaire
muziekgenres en hebben tegelijkertijd een minder hoge pet op van
populaire muziekgenres. Anderzijds blijken mensen met een ruimer en
complexer sociaal netwerk zowel elitaire als populaire muziekgenres te
appreciëren. Met andere woorden, wat je opleiding ook moge zijn, hoe
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ruimer en complexer je sociaal netwerk, hoe breder je smaak zal zijn.
Smaak en klasse zijn dan ook niet volledig isomorfisch zoals auteurs als
Bourdieu en Gans beweren (Relish 1997). Tenslotte stelt Relish vast dat
hoogopgeleiden, met een omnivore smaak en een ruimer sociaal netwerk,
niet zomaar alle muziekgenres goed vinden. Hun voorkeur gaat toch nog
eerder uit naar elitaire muziekgenres. Deze vaststelling komt ook
duidelijk naar voor in ander onderzoek naar de omnivoriteit van
muzieksmaken (Bryson 1996; Van Eijck 1999; Van Eijck 2001).

Het onderzoek naar omnivoriteit in het algemeen en de studie van Relish
in het bijzonder maken duidelijk dat er verschillen in culturele praktijken
bestaan naargelang de uitgebreidheid en samenstelling van het sociaal
netwerk. Bovendien stelt deze literatuur dat de samenstelling en
uitgebreidheid van het sociaal netwerk verschilt naargelang sociale
achtergrond. Vooral de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden
hebben in deze literatuur de nodige aandacht gekregen.  Uit hoofdstuk 2
weten we echter dat er significante verschillen bestaan in zowel het
formeel als het informeel netwerk van jongeren naargelang geslacht,
opleidingsniveau van de ouders, levensbeschouwing, onderwijsvorm en
schoolachterstand. De culturele verschillen die we waarnemen tussen
diverse groepen, kunnen eventueel worden toegeschreven aan hun
differentiële netwerken. Sociale integratie en participatie kunnen een
verklaring bieden voor eventuele culturele verschillen. Opnieuw
verwachten we dat de culturele verschillen minder uitgesproken worden
na invoering van de diverse indicatoren voor het sociaal netwerk. Als
indicatoren voor participatie en sociale integratie gebruiken we de
variabelen ontwikkeld in hoofdstuk 2.

6.2.1. Socialisatie

Tot nu toe zijn alle aangereikte verklaringen voor culturele verschillen vrij
individueel van aard. Er bestaan culturele verschillen omdat individuen
een andere positie innemen in een hiërarchisch gestructureerd
schoolsysteem, omdat hun ouders een andere sociale positie hebben,
omdat individuen verschillen in hun autonomiestreven of omdat
individuen differentiële sociale netwerken hebben. Cultuur is echter een
sociaal fenomeen bij uitstek. Culturele praktijken vinden nooit plaats in
een sociaal vacuüm. De invloed van de school, van medeleerlingen of
ouders zijn tot nu toe niet aangereikt als mogelijke verklaringsgronden.
Dit perspectief vinden we echter terug in het socialisatiestandpunt. De
klemtoon komt dan te liggen op de groep waartoe het individu behoort en
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de invloed die uitgaat van die groep op de culturele praktijken van het
individu (Pelleriaux 2001).

Achterliggend idee van de socialisatiethese is dat de concentratie van een
bepaald esthetisch vertoog in de omgeving van het individu leidt tot de
beïnvloeding van de individuele positie ten opzichte van dit specifiek
cultureel vertoog (Pelleriaux 2001). De context speelt dus een rol. Dit is
absoluut geen nieuw idee. Heel de literatuur rond peergrouppressure en
sociale druk vertrekt vanuit dit principe. Jongeren nemen culturele
elementen over uit de cultuur van hun ouders, maar geven er een andere
symbolische vertaling aan. Bovendien situeren deze auteurs
cultuurvorming, in navolging van de Chicago-school uit de jaren 1930,
op het buurtniveau en op schoolniveau. Subcultuurvorming vindt plaats
in de arbeiders- en middenklassenwijken waar de jongeren opgroeien en
in het institutioneel milieu van het onderwijs waar jongeren
geconcentreerd samenzitten, ietwat beschut van de volwassenwereld.
Fordham (geciteerd in de Jong, 1997) schetst hoe sociale druk van
andere jongeren op school de individuele houding ten opzichte van de
school kan beïnvloeden. Hij deed zijn onderzoek bij Afro-Amerikaanse
jongeren die relatief succesvol zijn in het schoolsysteem en die zich
voorbereiden op hogere studies. In Afro-Amerikaanse getto’s van de grote
metropolen wordt status meer afgewogen in termen van het aantal
meisjes dat men kan versieren, niet in termen van schools succes.
Studenten die meer tijd spenderen aan studeren dan aan meisjes,
worden beschimpt met verwijten als ‘brainiac’ of ‘homo’. Deze vorm van
symbolisch geweld is voor heel wat relatief goed presterende jongeren te
veel en uiteindelijk opteren ze er voor om opgenomen te worden in hun
peergroep en nemen ze de anti-schoolse attitudes van hun ruimere
omgeving over.

Recent heeft Koen Pelleriaux (2001) socialisatie op school gebruikt om de
individuele positie van leerlingen ten opzichte van sociale demotie te
verklaren. Sociale demotie is het gevoel dat men niet meetelt in de
maatschappij. In zijn analyse stelt hij vast dat een voorliefde voor
gevestigde muziekgenres als jazz, blues, folk, enzovoort een negatieve
invloed heeft op de mate van sociale demotie. Een voorkeur voor meer
populistische media gaat daarentegen gepaard met een groter gevoel dat
men niet meetelt in de maatschappij. Uit zijn analyse blijkt verder dat de
context waarin jongeren zich bevinden een belangrijke invloed heeft op
hun gevoel van sociale demotie. Hiervoor gebruikt hij de gemiddelde
score van de leerlingen op school op deze twee smaakdimensies. Deze
contextvariabele had een significant en belangrijk effect op de sociale
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demotie van de jongeren. Dit impliceert dat niet alleen de individuele
smaakvoorkeuren, maar ook de condities van medeleerlingen en hun
smaak een invloed hebben op de mate waarin jongeren zich door de
maatschappij uitgestoten voelen. Een subcultuur die de eerder zachte en
gevestigde muziekgenres verwerpt en waarin meer populaire
mediakanalen de bovenhand voeren, draagt bij tot een gevoel van sociale
achterstelling. Jongeren die zelf niet echt behoren tot deze subcultuur,
maar die terecht komen in een schools milieu waar deze subcultuur sterk
leeft, zullen een grotere kans hebben om zich ook sociaal gedemotiveerd
te voelen.

We kunnen deze redenering doortrekken met betrekking tot esthetische
vertogen. Jongeren die op school in contact komen met een esthetisch
vertoog dat normaal niet echt overheerst in het eigen familiaal milieu
kunnen hun positie ten opzichte van dit esthetisch discours veranderen.
Jongeren uit een thuismilieu waar vaak naar de commerciële media
wordt gekeken, kunnen onder invloed van een schoolmilieu waar
leerlingen vooral informatieve programma’s prefereren plots een
voorliefde voor dit soort televisieproducties ontwikkelen. Ook hier kunnen
we dus verwachten dat bepaalde culturele verschillen zullen afnemen na
introductie van het socialisatie-effect. Koen Pelleriaux (2001) vat de
onderwijsvorm op als een specifieke socialiserende context waarin een
eigen subcultuur kan groeien.

Om dit socialisatie-effect te meten zullen we onderzoeken wat het effect is
van de gemiddelde schoolscore op de vijf culturele oriëntaties op de
individuele vertoogpositie. We houden daarbij geen rekening met het
leerjaar of de klas waarin de leerlingen zitten. Dit gemiddelde is bijgevolg
een vrij ruwe maat voor het discours dat er op school of op de speelplaats
leeft.

Theorieën zijn noodzakelijke vereenvoudigingen van de werkelijkheid. Dat
wil zeggen dat de empirische werkelijkheid zich niet altijd even goed laat
inpassen in theoretische concepten. We hebben reeds gesignaleerd dat
bijvoorbeeld culturele verschillen volgens gender of etniciteit kunnen
geduid worden zowel vanuit de detraditionaliseringsthese als vanuit
deprivatietheorieën. De opdeling in sociale integratie en socialisering is
ook een analytisch construct. Beide aspecten kunnen niet los van elkaar
worden gezien. Integratie impliceert socialisatie en socialisatie verloopt
stukken gemakkelijker als er sprake is van integratie. Koen Pelleriaux
(2001) wijst er bijvoorbeeld terecht op dat theorieën die stellen dat
laagopgeleiden of mensen uit lagere sociale klassen minder grote sociale
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netwerken hebben, kunnen worden opgevat als deprivatietheorieën. We
kunnen dan wel bepaalde verschillen interpreteren als deprivatie,
detraditionalisering, sociale integratie of socialisering, vaak zijn culturele
verschillen het resultaat van een samenwerking van al deze processen.
Dit maakt het moeilijk om al deze verschillen te interpreteren als louter
uitdrukking van één van deze invalshoeken.

6.3. De modellen empirisch getoetst

6.3.1.  Bestaan er nog culturele verschillen?

Voor het testen van de modellen hebben we op basis van de literatuur
sociale verschillen in culturele praktijken onderzocht. In eerste instantie
wilden we daarbij weten of er inderdaad nog sprake is van sociale
verschillen. We doen hierbij niet direct een uitspraak of dit verschil dient
te worden geïnterpreteerd als een uitdrukking van deprivatie, socialisatie,
sociale integratie of detraditionalisering. Voor genderverschillen zijn de
verschillen in culturele praktijken tussen jongens en meisjes nagegaan.
Voor etniciteit hebben we een dummyvariabele gecreëerd. Hierbij is een
opsplitsing gemaakt tussen jongeren waarvan één van beide ouders van
Turkse of Marokkaanse origine is en jongeren waarvan geen van beide
ouders van Turkse of Marokkaanse afkomst is. We hebben deze groep er
uit gekozen omdat dit de grootste groep jongeren is van niet-Europese
origine. Voor de positie in het onderwijs hebben we vier indicatoren
gebruikt: onderwijsvorm van de leerling (ASO, BSO, KSO of TSO), al dan
niet ooit een C- of B-attest en leerjaar. Voor levensbeschouwing hebben
we een opdeling volgens kerngelovigen, randgelovigen, twijfelende
gelovigen, vrijzinnigen, ongelovigen, levensbeschouwelijke onverschilligen
en andersgelovige gehanteerd. Sociale afkomst hebben we op een vrij
‘traditionele’ manier geoperationaliseerd. Hiervoor is op basis van het
arbeidsstatuut van de vader van de leerlingen een variabele met drie
categorieën geconstrueerd: een categorie waarvan de vader werkloos of
arbeider is, een categorie waarvan de vader kleine zelfstandige of
bediende is en een categorie waarvan de vader leidinggevende, manager
of ondernemer is of een vrij beroep uitoefent. Ook het opleidingsniveau
van de ouders kan worden beschouwd als een indicator van sociale
achtergrond. Deze laatste is een dummy-variabele waarbij enerzijds
jongeren waarvan beide ouders geen hoger diploma hebben worden
onderscheiden van leerlingen waarvan minstens één van de ouders een



227

hoger diploma2 heeft. Tenslotte zijn provinciale verschillen onderzocht.
Hiervoor is Brussel ingedeeld bij de provincie Vlaams-Brabant.

Tabel 5 geeft een overzicht van de waargenomen verschillen. Om de
tabellen enigszins overzichtelijk te houden zijn slechts de significante
effecten weergegeven. Wat direct opvalt aan tabel 5 zijn de grote intra-
schoolcorrelaties (rho). Die variëren van 7% voor de harde muziekfactor
en de cultureel correcte factor tot maar liefst 14% voor de rootsoriëntatie.
Dat wil zeggen dat de smaken van de leerlingen die naar dezelfde school
gaan sterke overeenkomsten met elkaar vertonen, terwijl ze dan weer
sterk verschillen van de smaken van de leerlingen uit andere scholen.
Het schooleffect wordt quasi volledig verklaard door de variabelen
opgenomen in ons model. We kunnen namelijk 70% tot 83% van de
verschillen tussen de diverse scholen verklaren. Indien het schoolbeleid
een impact wil hebben op de smaakcultuur in hun instellingen, zullen ze
dus vooral moeten werken op basis van de variabelen die in de modellen
zijn opgenomen.

Zoals steeds in multilevelmodellen ligt de verklaarde variantie op
individueel niveau beduidend lager. Niettemin verklaren deze sociale
achtergrondvariabelen een aanzienlijke proportie van de variatie, zeker
als men rekening houdt met de bewering van bepaalde auteurs dat
smaak een hoogst individuele aangelegenheid is. De modellen verklaren
9% (in het geval van een voorkeur voor harde muziek) tot 27% ( in het
geval van de amusementsdimensie en de rootsdimensie) van de totale
variatie in vertoogposities.

Bekijken we de diverse culturele verschillen, dan zien we dat er tussen
jongens en meisjes significante verschillen bestaan in hun positie ten
opzichte van vier van de vijf esthetische vertogen. Alleen ten opzichte van
de cultureel correcte dimensie verschillen jongens en meisjes niet
significant van positie. Deze dimensie vormt de hoogculturele smaak en
misschien overstijgt deze precies het genderverschil omdat het deel
uitmaakt van een cultuur die gender niet meer in termen van
ongelijkheid wil zien. De genderverschillen zijn het meest uitgesproken
ten opzichte van de machofactor, waar jongens opmerkelijk meer worden
door aangesproken dan meisjes. Meisjes scoren dan weer opmerkelijk
hoger op de rootsdimensie.

                                          
2 Onder hoger diploma verstaan we hoger onderwijs van korte type, hoger

onderwijs van lange type en universitair onderwijs.
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De  verschillen qua etniciteit zijn veel minder uitgesproken, maar wel
significant op drie van de vijf dimensies. Opnieuw zijn de verschillen het
meest uitgesproken ten opzichte van de rootsdimensie. Jongeren van
Turkse of Marokkaanse herkomst scoren hoger op deze factor. Hetzelfde
geldt voor de viriele factor. Ze hebben dan weer een minder hoge pet op
van de harde muziekfactor.

Vierdejaars en zesdejaars verschillen opmerkelijk in hun
smaakvoorkeuren. De verschillen zijn het meest uitgesproken ten
opzichte van culturele correctheid, de amusementsfactor en de viriele
dimensie. Vierdejaars moeten veel minder hebben van ‘ernstige’  of
informatieve tv-programma’s of van de iets oudere muziekgenres zoals
jazz, blues en folk. Hun voorkeur gaat veel meer uit naar
amusementsprogramma’s, de populaire media en muziekgenres als
house of disco of naar de cultuurelementen die hoog scoren op de
machodimensie zoals avonturenfilms, geweldfilms, sportprogramma’s,
techno of gabber. Vierdejaars zijn ook minder te vinden voor de harde
gitaarmuziek en de rootsdimensie met muziek als R&B, raï, rap, funk, ....
Vierdejaars zijn met andere woorden veel meer aangetrokken door
populaire cultuuruitingen, terwijl ze de meer ‘gelegitimeerde’
cultuuruitingen afwijzen.

Leerlingen uit de diverse onderwijsvormen verschillen significant van
elkaar ten opzichte van alle vijf culturele oriëntaties. Jongeren uit het
ASO en het KSO verschillen weinig in smaak. Tussen leerlingen uit het
ASO/KSO enerzijds en het TSO/BSO anderzijds bestaan er opmerkelijke
smaakverschillen. Jongeren uit het BSO en in iets mindere mate
jongeren uit het TSO hebben een meer populaire smaakvoorkeur. Ze
scoren significant hoger op de viriele dimensie en de amusementsfactor.
Jongeren uit het ASO hebben dan weer een meer cultureel correcte
smaakvoorkeur, voelen zich meer aangesproken door de harde
muziekgenres en door de rootsdimensie.
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TABEL 5: VERSCHILLEN IN CULTURELE ORIËNTATIE VOLGENS ACHTERGRONDVARIABELEN

Variabele Roots Culturele correctheid Amusement Macho Hard
Param

eter
S.F Beta P Param

eter
S.F Beta P Param

eter
S.F Beta P Param

eter
S.F Beta P Param

eter
S.F Beta P

Cons -.38 .05 -.01 .0000 .43 .05 .03 .0000 -.02 .05 -.04 .64 .38 .05 .04 .0000 .19 .06 .00 .0008
Geslacht (0=jongen) .81 .02 .43 .0000 -.05 .02 -.02 .01 .49 .02 .26 .0000 -.75 .02 -.40 .0000 -.11 .02 -.06 .0000
Nationaliteit ouders (0=beide
ouders niet Turks of Marokkaans)

.46 .01 .08 .0000 -.04 .05 -.01 0.43 -.17 .05 -.03 .0002 .21 .05 .04 .0000 -.24 .05 -.04 .0000

Leerjaar (0=4des) .08 .01 .04 .0000 .41 .02 .21 .0000 -.21 .01 -.11 .0000 -.23 .02 -.12 .0000 -.13 .02 -.07 .0000
BSO (0=ASO) -.34 .03 -.15 .0000 -.40 .03 -.17 .0000 .61 .03 .26 .0000 .25 .03 .11 .0000 -.39 .03 -.16 .0000
TSO (0=ASO) -.18 .02 -.09 .0000 -.26 .03 -.13 .0000 .30 .02 .15 .0000 .14 .02 .07 .0000 -.23 .03 -.12 .0000
c-attest (0=nooit een c-attest) .09 .02 .04 .0000 .04 .02 .02 .06 -.04 .02 -.01 .07 .03 .02 .01 .09 -.10 .02 -.04 .0000
b-attest (0=nooit een b-attest) .06 .02 .03 .0008 -.04 .02 -.02 .02 -.09 .02 -.05 .0000 -.01 .02 -.00 .62 -.00 .02 -.00 .93
Opleidingsniveau ouders (0=beide
ouders geen hoger diploma)

.08 .02 .04 .0000 .14 .02 .07 .0000 -.22 .02 -.11 .0000 -.10 .02 -.05 .0000 .13 .02 .07 .0000

Randgelovigen (0=kern) -.04 .04 -.02 .30 -.31 .04 -.14 .0000 .02 .04 .01 .61 .16 .04 .07 .0000 -.06 .04 -.03 .14
Twijfelende gelovigen
(0=kerngelovigen)

.05 .04 .02 .20 -.45 .04 -.21 .0000 -.17 .04 -.08 .0000 .13 .04 .06 .0004 -.00 .04 -.00 .95

Vrijzinnigen (0=kern) .17 .04 .06 .0000 -.42 .04 -.15 .0000 -.48 .04 -.17 .0000 .09 .04 .03 .03 .09 .05 .03 .04
Onverschilligen
(0=kern)

-.19 .04 -.07 .0000 -.91 .04 -.31 .0000 -.30 .04 -.10 .0000 .16 .04 .05 .0001 -.21 .05 -.07 .0000

Ongelovigen (0=kern) .05 .04 .02 .23 -.58 .04 -.23 .0000 -.47 .04 -.18 .0000 .09 .04 .03 .02 .003 .04 .00 .94
Andersgelovigen (0=kern) .27 .05 .05 .0000 -.43 .06 -.08 .0000 -.60 .05 -.11 .0000 -.04 .05 -.01 .42 .18 .06 .03 .002
Beroep vader hoog (0=arb.) .08 .02 .03 .0003 .07 .02 .03 .002 -.11 .02 -.05 .0000 -.02 .02 -.01 .35 .09 .03 .04 .0003
Bruto rho .14 .07 .12 .09 .07
Resterende rho .04 .02 .03 .02 .02
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .18 .12 .19 .15 .05
Verklaarde variantie op schoolniveau .81 .70 .82 .83 .72
Totaal verklaarde variantie .27 .16 .27 .21 .09

De volgende variabelen zijn in de diverse modellen opgenomen, maar niet vermeld in bovenstaande tabel omdat ze niet voldeden aan onze criteria van

significantie: dummyvariabele voor KSO, dummyvariabele voor beroep vader zelfstandige of bediende en de dummyvariabelen voor de vijf Vlaamse

provincies.
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Leerlingen die ooit een schoolachterstand hebben opgelopen (hetzij in de
vorm van een B-attest hetzij in de vorm van een C-attest), houden er
andere culturele voorkeuren op na dan jongeren die nooit een
schoolachterstand hebben opgelopen. Deze verschillen zijn echter vrij
miniem en niet steeds in de richting van wat men zou verwachten op
basis van de bestaande literatuur. Amerikaans (Christenson & Roberts
1998) en Zweeds onderzoek (Roe 1985) beweren namelijk dat jongeren
die minder goed presteren op school een alternatieve statusbron vinden
in vooral heavy metal en zich afzetten tegenover een cultuur die door
leerkrachten wordt goed bevonden. In onze gegevens vinden we hier
weinig sporen van. Jongeren die ooit een c-attest of een b-attest hebben
gekregen, zetten zich bijvoorbeeld niet af van de cultureel correcte factor
en leerlingen die ooit een b-attest hebben gekregen, voelen zich zelfs
minder aangesproken door een populaire dimensie als de
amusementsfactor. Jongeren die ooit een c-attest hebben opgelopen
voelen zich daarentegen wel meer aangesproken door de rootsdimensie.
Jongeren die ooit een jaar zijn moeten blijven zitten, voelen zich trouwens
minder aangesproken door de harde muziekfactor waartoe heavy metal
hoort. Dit kan te wijten zijn aan een verandering van status van harde
gitaarmuziek. De meeste onderzoeken naar heavy metal hebben
plaatsgevonden in het midden van de jaren 1980. In het begin van de
jaren 1990 heeft grunge als stijl elementen uit de punk met elementen
uit de heavy metal gecombineerd. Deze stijl spreekt vooral
middenklassenjongeren aan (Shevorny 1995). Hierdoor zijn enkele
groepen uit het heavy metalmilieu zoals Metallica of Sepultura kunnen
doorbreken naar een ruimer publiek. De hardere muziekgenres hebben
waarschijnlijk een deel van hun ‘rebellieus’ karakter verloren en zijn
daarom meer aanvaardbaar geworden. Hierdoor hebben ze deels hun
aantrekkingskracht op jongeren die slecht presteren op school verloren,
omdat ze zich onmogelijk via dit genre kunnen onderscheiden van goed
presterende leerlingen.

Het opleidingsniveau van de ouders maakt ook een verschil uit op alle vijf
dimensies. De resultaten zijn zoals men zou kunnen verwachten. De
eerder ‘elitaire’ oriëntaties zoals de cultureel correcte factor, de
rootsdimensie en de harde muziekfactor worden hoger ingeschat door
jongeren waarvan één van de ouders een diploma hoger onderwijs heeft.
De amusementsfactor en de machofactor worden minder geapprecieerd
door deze groep jongeren. De verschillen naargelang opleidingsniveau van
de ouders zijn trouwens opmerkelijk groter dan de verschillen naargelang
het beroepsstatuut van de vader. Er is slechts één dimensie waarop
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beroep een verschil uitmaakt. Jongeren waarvan de vader een
ondernemer, een manager is of een vrij beroep uitoefent, worden minder
aangesproken door de amusementsfactor. Tussen arbeidersjongeren en
jongeren waarvan de ouders zelfstandigen of bedienden zijn, bestaan er
geen significante smaakverschillen.

Ook de levensbeschouwelijke zelfomschrijving van jongeren resulteert in
smaakverschillen. De verschillen zijn nog het minst uitgesproken ten
opzichte van de machofactor. Alhoewel de kerngelovigen het minst
worden aangesproken door deze culturele oriëntatie, zijn het alleen de
randgelovigen die significant hoger scoren dan de kerngelovigen. De
randgelovigen verschillen verder van de kerngelovigen in hun positie ten
opzichte van de amusementsfactor. Randgelovigen appreciëren
amusement significant minder dan de kerngelovigen. De groep die het
meest van de kerngelovigen verschilt, wordt gevormd door de
levensbeschouwelijk onverschilligen. Op de machodimensie na, scoren ze
significant minder op alle culturele oriëntaties. Blijkbaar zijn ze niet
alleen onverschillig op levensbeschouwelijk gebied, maar ook met
betrekking tot diverse aspecten van de huidige jeugdcultuur. Hierin
verschillen ze trouwens van de vrijzinnigen, die meer dan de
kerngelovigen de rootsdimensie goedkeuren. Vrijzinnige en ongelovige
jongeren zijn minder dan kerngelovigen aanhangers van de culturele
correcte factor en worden ook minder dan de kerngelovigen
aangesproken door amusement. Andersgelovigen komen in hun culturele
praktijken sterk overeen met de vrijzinnige jongeren. Ze scoren net als de
vrijzinnigen opmerkelijk hoger op de rootsdimensie en lager op de
amusements- en cultureel correcte factor dan kerngelovigen.

Er is slechts één achtergrondvariabele die geen significante verschillen
oplevert. Er bestaan geen verschillen in de culturele praktijken tussen de
Vlaamse provincies. Ander onderzoek heeft laten uitschijnen dat er in
Vlaanderen maar weinig regionale verschillen overblijven (Elchardus
1999). Dit zou een aanwijzing kunnen zijn van de invloed van de media
op het verdwijnen van lokale scripts zoals Thompson (1996) stelt.
Aangezien de meest bekeken en beluisterde media vooral op Vlaams
niveau georganiseerd zijn, kunnen er zich moeilijk lokale scripts via de
media ontwikkelen. Bovendien kunnen lokale culturele producten vlug
uitgroeien tot een nationaal fenomeen. Een typisch voorbeeld is het
woord ‘keinijg’. Oorspronkelijk is het een woord uit het Gents dialect,
maar via het belprogramma ‘Hallo Hautekiet’ op studio Brussel, waar het
woord vaak door Oost-Vlaamse bellers werd gebruikt,  verspreidde het
zich snel over Vlaanderen. Tegenwoordig duikt het woord steeds vaker op
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in Nederland. Via chatsessies tussen Vlaamse en Nederlandse jongeren
op het internet, verspreidt het woord zich tegenwoordig in Nederland
(Den Hartog 2001). Als we spreken over regionale verschillen, mogen we
niet vergeten dat Vlaanderen slechts een zakdoek groot is. De vraag is
bijgevolg in welke mate een verdere opsplitsing van Vlaanderen in
kleinere regio’s opportuun is als het jeugdculturele keuzes betreft. Daar
bovenop komt de vraag in welke mate een verdere opsplitsing de grenzen
van de provincies hoeft te volgen.

Wat tabel 5 illustreert, is dat er nog steeds aanzienlijke verschillen
bestaan tussen diverse sociale groepen. Volgens postmodernistische
theorieën zou er geen sprake meer zijn van een sociale structurering van
smaak en cultuur. Jongeren beschikken over ruime culturele
mogelijkheden en genieten van een aanzienlijke culturele autonomie.
Iedere jongere bricoleert een eigen stijl, zodat systematische sociale
verschillen in cultuurvorming verdwenen zijn. De modellen in tabel 5
tonen echter aan dat dit duidelijk niet het geval is. Daarnaast blijkt uit
tabel 5 dat de culturele verschillen naar sociale klasse (verschillen
naargelang opleidingsniveau van de ouders, verschillen naargelang
beroep van vader) niet de belangrijkste sociale structurering van smaken
uitmaken. De belangrijkste culturele verschillen zijn namelijk het
genderverschil en de verschillen tussen jongeren uit de diverse
onderwijsvormen. De onderwijsvorm speelt bij ons een belangrijke rol in
de differentiatie van schoolculturen. Dit is consistent met de stelling van
de symbolische samenleving. Een zeer traditionele status, zoals het
gender, doet dat echter evenzeer. Beide bevindingen roepen grote twijfels
op over de risicomaatschappij en over het postmodernisme. Ook de
school waar men naar toe gaat, structureert de smaak van een jongere.
Een vierde, iets minder belangrijk verschil, schuilt hem in het verschil
tussen vierdejaars en laatstejaars.

Nu we weten welke verschillen in esthetische vertogen er bestaan, blijft
de vraag hoe we deze verschillen kunnen begrijpen. Om na te gaan
vanuit welk perspectief we de verschillen kunnen interpreteren hebben
we de vier hypothesen één na één getest.

6.3.2. Deprivatie

De deprivatiehypothese stelt dat er culturele verschillen optreden omdat
bepaalde jongeren een zekere achterstelling kennen. Deze achterstelling
moet echter door jongeren daadwerkelijk worden gepercipieerd. Deze
perceptie komt tot uiting in hun inschatting van hun
toekomsverwachtingen. Deze toekomstverwachtingen betreffen zowel
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persoonlijke ambities als hun positie op school. Daarbij wordt
verondersteld dat jongeren in een achterstellingssituatie hun
verwachtingen niet hoog inschatten en dat dit leidt tot een gevoel van
onbehagen. Om deprivatie te toetsen gebruiken we persoonlijk
welbehagen en de beleving van het schoolklimaat. Nogmaals, de beleving
van het schoolklimaat is niet strikt een maat voor onbehagen. Het
schoolwelbevinden is echter een integraal onderdeel van het
schoolklimaat en beide aspecten zijn nauw gelieerd.

De culturele verschillen uit tabel 5 nemen echter niet af in die modellen
waarin de indicatoren van onbehagen zijn opgenomen3. De
deprivatietheorie wordt dus niet bevestigd. Onbehagen zelf leidt wel tot
andere culturele praktijken (zie tabel 6), maar dit gevoel van onbehagen
ligt niet aan de grondslag van de waargenomen culturele verschillen zoals
de deprivatiethese stelt. Een mogelijke reden is misschien dat we té
algemene maten voor onbehagen hebben gebruikt. Misschien uit
achterstelling zich in een specifieke vorm van onbehagen en kunnen
alleen deze vormen van onbehagen de waargenomen culturele verschillen
verklaren. De huidige modellen ondersteunen de deprivatietheorieën
echter niet.

6.3.3.  Detraditionalisering

Voor het testen van de detraditionaliseringsthese zullen we niet alleen
onbehagen invoeren, maar onderzoeken we ook de rol van het
autonomiestreven in de creatie van culturele verschillen. Deze these is
getest via de modellen in tabel 6. Deze modellen tonen eveneens aan dat
persoonlijk welbehagen en schoolklimaat een invloed hebben op de
culturele praktijken van jongeren. Daarbij is het effect van schoolbeleving
belangrijker dan persoonlijk welbehagen. Jongeren die zich goed in hun
vel voelen, goede relaties met hun ouders hebben en de toekomst positief
inschatten onderschrijven meer de cultureel correcte factor. Tegelijkertijd
voelen deze jongeren zich ook meer aangesproken door de amusements-
en viriele factor. Jongeren die hun directe omgeving negatief ervaren,
appreciëren daarentegen eerder de harde muzieksoorten. Deze
vaststelling ligt in de lijn van Amerikaans onderzoek (Arnett 1992;
Christenson & Roberts 1998) dat een verband legt tussen de socialisatie

                                          
3 Om het aantal tabellen te beperken zijn deze modellen niet opgenomen.

Onbehagen zit namelijk ook in de detraditionaliseringsthese vervat. De
effecten van onbehagen op culturele praktijken worden bij de bespreking van
de toetsing van de detraditionaliseringsthese besproken.
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in de familie en een voorkeur voor heavy metal en hardrock. Deze
onderzoeken stellen vast dat jongeren die slechtere relaties met hun
ouders rapporteren meer van heavy metal of hardrock houden. De
auteurs beweren dat problemen met ouders kunnen leiden tot frustratie.
Heavy metal en hardrock helpen bij het verwerken van deze frustraties.
Het valt echter niet uit te sluiten dat deze relatie omgekeerd ligt.
Jongeren die luide muziek spelen, kunnen meer ruzie maken met hun
ouders, juist over hun muziek. Dit kan leiden tot een minder goede
inschatting van de relatie met vader en moeder.

Een positieve beleving van het schoolklimaat heeft een significante
invloed op de smaak van jongeren. De resultaten zijn echter niet zoals we
zouden verwachten op basis van de literatuur. Een positieve beleving van
het schoolklimaat leidt namelijk naar een positievere inschatting van alle
vijf culturele oriëntaties. Dit wil zeggen dat jongeren die hun school
negatiever beleven niet noodzakelijk een alternatieve uitlaatklep gaan
zoeken in één of andere specifieke jeugdculturele oriëntatie. Een
negatieve houding ten opzichte van de school gaat eerder gepaard met
een negatieve houding ten opzichte van (jeugd)cultuur, welke vorm die
ook mag aannemen.

De mate waarin men autonomie nastreeft, heeft een invloed op de smaak.
Jongeren die een groter autonomiestreven kennen, voelen zich minder
aangesproken door ‘cultureel correcte’ cultuuruitingen. Ze appreciëren
ook amusement in iets mindere mate. Hun voorkeur gaat eerder uit naar
de cultuurproducten die we tot de machodimensie kunnen rekenen. In
hoofdstuk 4 hebben we reeds gezien dat autonomiestreven eerder deel
uitmaakt van de culturele invulling van mannelijkheid dan van
vrouwelijkheid. De machofactor drukt een dwarse, niet-conformistische
houding uit en heeft vooral daarom waarschijnlijk een affiniteit met het
autonomiestreven.

De eerste voorwaarden om over detraditionalisering te kunnen spreken,
lijken dus vervuld. Er is een samenhang tussen culturele praktijken en
onbehagen en autonomiestreven. Alhoewel deze drie aspecten significant
samenhangen met de smaak van jongeren voegen ze slechts weinig extra
verklaringskracht toe aan de modellen uit tabel 5. Het is echter
interessanter na te gaan of de culturele verschillen na het invoeren van
onbehagen en autonomiestreven afnemen. Uit een vergelijking tussen
tabel 5 en tabel 6 blijken deze verschillen inderdaad af te nemen, maar
alleen de verschillen die we hebben opgetekend met betrekking tot
levensbeschouwelijke zelfomschrijving. Dit is nog het meest uitgesproken
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in de positie ten opzichte van de cultureel correcte oriëntatie van de
diverse levensbeschouwelijke groepen. De beta van het verschil tussen
kerngelovigen en onverschilligen bedroeg in model 5 -.31. In model 6 is
deze beta-waarde gedaald tot -.23. Deze daling is volledig toe te schrijven
aan het verschil in autonomiestreven tussen beide groepen. Dit komt
omdat we het effect van levensbeschouwelijke zelfomschrijving kunnen
opvatten als detraditionalisering. Autonomie is een indicator van deze
detraditionlisering. Onbehagen op zich heeft geen enkele invloed op de
culturele verschillen tussen beide groepen. Autonomiestreven verklaart
dus voor 26% het verschil in culturele correctheid tussen kerngelovigen
en onverschilligen. Hetzelfde geldt voor de verschillen tussen de
kerngelovigen en de andere levensbeschouwelijke groepen en voor de
positie ten opzichte van de andere esthetische discoursen. De daling is
echter minder uitgesproken.

Een vergelijking tussen beide modellen leert ons verder dat de andere
opgemeten culturele verschillen nauwelijks worden aangetast door de
introductie van onbehagen en autonomie. Met andere woorden, de
detraditionaliseringsthese wordt in dit model bevestigd.
Levensbeschouwelijke zelfomschrijving hebben we gebruikt als directe
indicator voor de mate waarin jongeren blootgesteld zijn aan het
wegvallen van traditionele codes in het leven. Daarbij werd verondersteld
dat jongeren die differentieel hieraan blootgesteld zijn er andere culturele
praktijken op na houden. De verklaring hiervoor verloopt deels via
autonomie. Detraditionalisering kan echter niet alle levensbeschouwelijke
verschillen wegverklaren. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de
verklaringskracht van de detraditionaliseringsthese op de smaken niet
echt sterk is. De effecten van de achtergrondvariabelen, noch die van het
autonomiestreven worden verklaard via onbehagen. De
deprivatietheorieën dragen niet veel bij tot de verklaring. Dit betekent
tevens dat het effect van autonomiestreven niet via onbehagen loopt,
maar veeleer direct is. Jongeren die zich wars van conventies willen
opstellen, voelen zich minder goed en zoeken een culturele uitdrukking
voor hun streven, maar dit laatste wordt niet door onbehagen bepaald.
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TABEL 6: VERSCHILLEN IN CULTURELE ORIËNTATIES MET AUTONOMIE EN ONBEHAGEN

Variabele Roots Culturele correctheid Amusement Macho Hard
Para S.F Beta P Para S.F Beta P Para S.F Beta P Para S.F Beta P Para S.F Beta P

Cons -.38 .05 -.001 .000 .30 .05 .03 .000 -.07 .05 -.04 .22 .40 .05 .04 .000 .19 .06 .006 .001
Geslacht (0=jongen) .79 .02 .43 .000 -.09 .02 -.05 .000 .48 .02 .25 .000 -.74 .02 -.39 .000 -.13 .02 -.07 .000
Nationaliteit ouders (0=beide
ouders niet Turks of Marokkaans)

.48 .05 .08 .000 .05 .05 .01 0.27 -.13 .05 -.02 .005 .20 .05 .04 .000 -.21 .05 -.04 .000

Leerjaar (0=4des) .08 .01 .04 .000 .39 .02 .20 .000 -.23 .01 -.11 .000 -.24 .02 -.13 .000 -.13 .02 -.07 .000
BSO (0=ASO) -.34 .03 -.15 .000 -.41 .03 -.17 .000 .62 .03 .26 .000 .26 .03 .11 .000 -.38 .03 -.16 .000
TSO (0=ASO) -.18 .02 -.09 .000 -.24 .02 -.12 .000 .30 .02 .15 .000 .14 .02 .07 .000 -.23 .03 -.11 .000
c-attest (0=nooit een c-attest) .09 .02 .04 .000 .10 .02 .04 .000 -.02 .02 -.01 .41 .04 .02 .01 .08 -.10 .02 -.04 .000
b-attest (0=nooit een b-attest) .05 .02 .03 .002 -.02 .02 -.01 .23 -.08 .02 -.04 .000 -.005 .02 -.002 .78 -.005 .02 -

.002
.81

Opleidingsniveau ouders (0=beide
ouders geen hoger diploma)

.08 .02 .04 .000 .14 .02 .07 .000 -.22 .02 -.11 .000 -.10 .02 -.05 .000 .13 .02 .07 .000

Randgelovigen (0=kerngelovigen) -.03 .04 -.01 .45 -.26 .04 -.12 .000 .04 .04 .02 .30 .15 .04 .07 .000 -.06 .04 -.03 .15
Twijfelende gelovigen (0= kern) .07 .04 .03 .07 -.33 .04 -.15 .000 -.12 .04 -.05 .002 .13 .04 .06 .001 .006 .04 .003 .88
Vrijzinnigen (0=kerngelovigen) .20 .04 .07 .000 -.26 .04 -.09 .000 -.42 .04 -.15 .000 .07 .04 .03 .07 .11 .04 .04 .02
Onverschilligen (0= kern) -.15 .04 -.05 .000 -.67 .04 -.23 .000 -.19 .04 -.07 .000 .15 .04 .05 .000 -.18 .04 -.06 .000
Ongelovigen (0= kern) .08 .04 .03 .05 -.40 .04 -.15 .000 -.39 .04 -.15 .000 .08 .04 .03 .04 .02 .04 .007 .65
Andersgelovigen (0= kern) .30 .05 .06 .000 -.22 .05 -.04 .000 -.50 .05 -.09 .000 -.06 .05 -.01 .27 .20 .06 .04 .001
SES vader hoog (0=arb.) .08 .02 .03 .000 .08 .02 .03 .001 -.11 .02 -.05 .000 -.02 .02 -.01 .27 .10 .03 .04 .000
Autonomiestreven .000 .00 .01 .40 -.009 .001 -.14 .000 -.002 .001 -.03 .000 .005 .001 .08 .000 .001 .00 .02 .01
Persoonlijk welbehagen -.001 .00 -.01 .08 .006 .001 .08 .000 .004 .001 .05 .000 .004 .001 .05 .000 -.003 .00 -.04 .000
Schoolklimaat .006 .00 .07 .000 .013 .001 .16 .000 .008 .001 .10 .000 .003 .001 .04 .000 .008 .00 .10 .000
Bruto rho .14 .07 .12 .09 .07
Resterende rho .04 .02 .03 .02 .02
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .18 .19 .21 .16 .06
Verklaarde variantie op schoolniveau .81 .74 .83 .83 .74
Totaal verklaarde variantie .27 .23 .29 .22 .10

De volgende variabelen zijn in de diverse modellen opgenomen, maar niet vermeld in bovenstaande tabel omdat ze niet voldeden aan onze criteria van

significantie: dummyvariabele voor KSO, dummyvariabele voor beroep vader zelfstandige of bediende en de dummyvariabelen voor de vijf Vlaamse

provincies.
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6.3.4.  Sociale integratie en socialisatie

In de modellen van tabel 7 zijn alle indicatoren voor het sociaal netwerk
en socialisatie opgenomen. Om de tabel te vereenvoudigen zijn opnieuw
slechts die variabelen opgenomen die significant zijn. De sociale
integratiethese stelt dat de culturele praktijken van jongeren verschillen
naargelang ze er een ander sociaal netwerk op na houden. Hierbij wordt
vooral beweerd dat een ruimer netwerk leidt tot een meer omnivore
smaak.

De uitgebreidheid van het sociaal netwerk, gemeten als het aantal
verenigingen waarvan men lid is, heeft inderdaad een invloed op de
esthetische vertogen die jongeren onderschrijven. Jongeren die lid zijn
van veel verenigingen appreciëren meer de cultureel correcte
cultuurproducten en de harde muziekgenres. Daarnaast heeft deelname
aan specifieke soorten verenigingen ook een invloed op de smaak van
jongeren. Leden van de leerlingenraad worden bijvoorbeeld minder
aangesproken door populaire culturele oriëntaties zoals de
amusementsfactor en de machofactor. Leden van sociale verenigingen
scoren hoger op de cultureel correcte dimensie, de roots- en de harde
muziekfactor, terwijl ze zich minder aangesproken voelen door
amusement en viriliteit in cultuurproducten. Jeugdverenigingsleden
hebben het ook iets minder begrepen op amusement. Hun smaak laat
zich vooral kenmerken door een voorliefde voor de harde muziekfactor.
Met andere woorden, integratie in het formeel netwerk blijkt te leiden tot
een meer omnivore smaak en/of een smaak die meer gebaseerd is op
criteria als kwaliteit en ernst.

De enige uitzondering hierop vormt de integratie in
ontspanningsverenigingen. Leden van dit soort verenigingen (waartoe we
vooral leden van sportverenigingen kunnen rekenen) hebben een totaal
andere smaak. Zij hebben het niet zo begrepen op de rootsdimensie en
zijn duidelijk meer aangesproken door een meer populaire smaak die
vooral wordt uitgemaakt door de amusements- en viriele factor. De soort
vereniging is bij jongeren dus wel heel belangrijk voor wat de vorming van
smaak betreft.
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TABEL 7: VERSCHILLEN IN CULTURELE ORIËNTATIES VOLGENS DEPRIVATIE, DETRADITIONALISERING, SOCIALE INTEGRATIE EN SOCIALISATIE OP SCHOOL

Variabele Roots Culturele correctheid Amusement Macho Hard
Param S.F Beta P Param S.F Beta P Param S.F Beta P Param S.F Beta P Param S.F Beta P

Cons -.46 .05 -.008 .0000 -.03 .06 .02 .62 .02 .06 -.05 .74 .31 .06 .02 .0000 -.08 .06 .02 .19
Geslacht (0=jongen) .70 .02 .38 .0000 -.09 .02 -.05 .0000 .49 .02 .26 .0000 -.68 .02 -.36 .0000 -.16 .02 -.08 .000
Nationaliteit ouders (0=geen van
beide ouders Turks of Marokkaans)

.52 .05 .09 .0000 .08 .05 .008 0.54 -.06 .05 -.01 .26 .30 .05 .05 .0000 -.20 .06 -.03 .0006

Leerjaar (0=4des) .06 .01 .03 .0000 .39 .02 .21 .0000 -.19 .02 -.09 .0000 -.22 .02 -.12 .0000 -.15 .02 -.08 .0000
BSO (0=ASO) -.27 .03 -.11 .0000 -.20 .03 -.07 .0000 .46 .03 .19 .0000 .16 .03 .07 .0000 -.15 .03 -.06 .0000
TSO (0=ASO) -.12 .02 -.06 .0000 -.08 .02 -.04 .001 .21 .02 .10 .0000 .06 .02 .04 .0005 -.05 .03 -.02 .06
c-attest (0=nooit een c-attest) .07 .02 .03 .006 .13 .02 .05 .0000 -.01 .02 -.002 .82 .03 .02 .01 .21 -.07 .02 -.02 .004
b-attest (0=nooit een b-attest) .04 .02 .02 .01 -.03 .02 -.02 .10 -.08 .02 -.04 .0000 -.000 .02 -.005 .58 -.03 .02 -.01 .22
Opleidingsniveau ouders
(0=geen van ouders hoger dipl.)

.05 .02 .02 .01 .10 .02 .05 .0000 -.18 .02 -.10 .0000 -.09 .02 -.04 .0000 .07 .02 .03 .001

Twijfelende gelovigen (0=kern)) .11 .04 .05 .005 -.24 .04 -.11 .0000 -.15 .04 -.07 .003 .09 .04 .02 .22 .08 .04 .04 .06
Vrijzinnigen (0=kern) .23 .04 .08 .0000 -.18 .04 -.06 .0001 -.40 .04 -.14 .0000 .07 .04 .007 .64 .16 .05 .06 .001
Onverschilligen (0= kern) -.09 .04 -.03 .04 -.54 .04 -.19 .0000 -.24 .04 -.08 .0000 .10 .04 .02 .13 -.08 .05 -.03 .10
Ongelovigen (0=kern) .04 .04 .04 .007 -.29 .04 -.11 .0000 -.41 .04 -.16 .0000 -.01 .04 -.002 .91 .11 .05 .04 .02
Andersgelovigen (0=kern) .11 .05 .06 .0000 -.16 .06 -.03 .004 -.48 .06 -.08 .0000 -.08 .06 -.01 .19 .25 .06 .05 .0001
SES vader hoog (0=arb.) .04 .02 .02 .05 .06 .02 .02 .02 -.13 .02 -.05 .0000 -.04 .02 -.02 .07 .08 .05 .03 .10
Autonomiestreven .001 .00 .002 .81 -.008 .001 -.13 .0000 -.002 .001 -.03 .0003 .004 .001 .06 .0000 .002 .00 .02 .0002
Persoonlijk welzijn -.001 .00 -.02 .03 .007 .001 .09 .0000 .003 .001 .04 .0000 .002 .001 .02 .009 -.003 .00 -.03 .0001
Schoolklimaat .005 .00 .07 .0000 .012 .001 .15 .0000 .008 .001 .09 .0000 .003 .001 .04 .0000 .007 .00 .09 .0000
Aantal verenigingen lid .03 .01 .04 .0003 .07 .008 .10 .0000 -.02 .008 -.03 .003 -.02 .008 -.03 .006 .05 .01 .06 .0000
Lid leerlingenraad (0=neen) .05 .03 .01 .17 .06 .03 .02 .08 -.16 .03 -.05 .0000 -.13 .03 -.04 .0000 -.02 .03 -.01 .48
Deelname aan soc. ver.(0=neen) .13 .02 .06 .0000 .20 .02 .10 .0000 -.12 .02 -.06 .0000 -.08 .02 -.04 .0000 .17 .02 .09 .0000
Deelname ontspan.ver. (0=neen) -.08 .02 -.03 .0000 -.03 .01 -.01 .33 .15 .02 .08 .0000 .18 .02 .09 .0000 -.05 .02 -.03 .01
Deelname jeugdwerk (0=neen) -.004 .02 -.01 .83 -.03 .02 -.01 .24 -.09 .02 -.04 .0000 -.03 .02 -.02 .02 .17 .02 .09 .0000
Endogeniteit vriendengroep -.03 .01 -.02 .003 .04 .008 .04 .0000 -.02 .008 -.03 .0003 -.04 .008 -.03 .0000 .01 .01 .01 .16
Aantal vrienden -.002 .00 -.01 .07 -.002 .001 -.02 .08 .001 .001 .009 .30 .008 .001 .06 .0000 .001 .00 .03 .26
Vertrouwen vw. Tot
vriendschap

.006 .00 .09 .0000 -.004 .001 -.06 .0000 -.002 .001 -.03 .002 .002 .001 .03 .0002 .002 .00 .03 .003

Overeenkomst vw. tot vriendsch -.002 .00 -.05 .0009 -.003 .001 -.05 .0000 .01 .001 .15 .0000 .006 .001 .10 .0000 -.004 .00 -.06 .0000
Schoolgemiddelde dimensie .34 .04 .14 .0000 .50 .05 .14 .0000 .34 .04 .12 .0000 .31 .04 .10 .0000 .54 .05 .14 .0000
Bruto rho .14 .07 .12 .09 .07
Resterende rho .01 .006 .01 .008 .002
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .21 .23 .25 .20 .09
Verklaarde variantie op schoolniveau .94 .94 .93 .93 .98
Totaal verklaarde variantie .31 .28 .33 .27 .15

De volgende variabelen zijn in de diverse modellen opgenomen, maar niet vermeld in bovenstaande tabel omdat ze niet voldeden aan onze criteria van
significantie: dummyvariabele voor KSO, dummyvariabele voor beroep vader zelfstandige of bediende en de dummyvariabelen voor de diverse Vlaamse
provincies, betrokkenheid in sociale-, ontspannings- en jeugdverenigingen, dummy voor deelname aan extracurriculaire activiteiten en dummy voor
randgelovigen
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Leden van ontspanningsverenigingen vertonen in hun smaakpatronen
meer overeenkomsten met jongeren die een uitgebreid informeel netwerk
hebben. Jongeren die hun vrienden vinden in een ruimere omgeving dan
de directe school- of klasomgeving en die een hoge subjectieve
populariteit hebben, voelen zich meer aangesproken door een macho
culurele oriëntatie dan jongeren die hun vrienden in hun klas of op
school vinden. Hetzelfde geldt trouwens voor jongeren die beweren dat ze
veel vrienden hebben. Tenslotte lijken ook vriendschapsopvattingen
samen te hangen met culturele praktijken. Jongeren die sterk de
klemtoon leggen op conformiteit tussen vrienden voelen zich meer
aangesproken door amusement en viriele cultuurproducten, terwijl ze
een minder hoge pet op hebben van de cultureel correcte dimensie en van
harde muziek. Jongeren die vertrouwen en zelfonthulling aanzien als een
basis voor vriendschap voelen zich dan weer meer aangesproken door de
rootsdimensie. Kortom, sociale integratie heeft wel degelijk invloed op de
culturele praktijken van jongeren. We moeten echter een onderscheid
maken tussen enerzijds participatie aan sociale verenigingen en het
jeugdwerk en anderzijds participatie aan ontspanningsverenigingen en
integratie in vriendschapsgroepen.

Ook de socialisatietheorie wordt bevestigd ten opzichte van alle vijf
dimensies. De smaak van de andere leerlingen op school heeft een
positieve invloed op de individuele vertoogpositie. Indien op school een
bepaald esthetisch vertoog sterker leeft, dan zal een individuele leerling
dit vertoog ook meer ondersteunen. Nogmaals, dit is een vrij algemene
maat voor de beïnvloedingsprocessen die zich afspelen op de speelplaats
en op school. Een maat die de invloed van de klas of van de vrienden in
de klas in kaart brengt, zou kunnen resulteren in nog sterkere effecten.

De vraag is nu of sociale integratie en socialisatie een verklaring kunnen
bieden voor de waargenomen verschillen. Indien we de genderverschillen
bekijken in tabel 5 en tabel 7, dan zien we dat met betrekking tot de
roots- en de viriele dimensie de genderverschillen iets kleiner worden. Dit
zijn juist de twee culturele oriëntaties die het sterkst bijdragen aan het
onderscheid tussen jongens en meisjes (zie hoofdstuk 4). Op de andere
dimensies nemen de genderverschillen nauwelijks af. Met andere
woorden, de huidige theorievorming is nauwelijks in staat om
genderverschillen in culturele praktijken te verklaren. Er doen zich zeer
belangrijke verschillen voor tussen jongens en meisjes in hun culturele
praktijken. Het antwoord op de vraag waaraan deze verschillen te wijten
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zijn, moeten we voorlopig schuldig blijven. Misschien is de relatie zelfs
omgekeerd. Verschillen in culturele praktijken tussen jongens en meisjes
helpen dan juist vorm geven aan de maatschappelijke opvattingen over
gender. De benadering, gehanteerd in hoofdstuk 4, is dan een betere
manier om de verschillen tussen jongens en meisjes te duiden.

Etnische verschillen lijken we op het eerste gezicht beter te kunnen
wegverklaren, maar het zijn vooral de verschillen met betrekking tot de
culturele oriëntaties waar er sowieso geen uitgesproken verschillen
bestaan, die we kunnen wegverklaren. Jongeren uit diverse etnische
milieus verschillen vooral in vertoogpositie ten opzichte van de
rootsdimensie. Dit verschil kunnen we totaal niet verklaren met het
huidig model. Het verschil is misschien toe te schrijven aan socialisatie
binnen het familiaal milieu. Dit aspect is niet opgenomen in het model.
Ook de verschillen tussen vierdejaars en zesdejaars kunnen we weinig
verklaren. Alleen het verschil in positie ten opzichte van de harde
muziekdimensie vermindert na introductie van socialisatie. De andere
verschillen blijven bestaan.

De verschillen in smaakvoorkeuren tussen leerlingen uit het ASO/KSO
enerzijds en BSO/TSO anderzijds verminderen aanzienlijk na controle
voor sociale integratie en socialisatie. Zo verdwijnt het verschil in
voorkeur ten opzichte van harde muziek tussen ASO- en TSO-leerlingen.
Het verschil in positie ten opzichte van de rootsdimensie tussen ASO- en
BSO-leerlingen wordt voor 27% verklaard door sociale integratie en
socialisatie en het verschil tussen ASO- en TSO-leerlingen wordt met een
derde verminderd. De verklaringskracht is nog groter in het geval van de
cultureel correcte factor. Het verschil tussen ASO- en TSO-leerlingen is
niet langer significant, terwijl het verschil tussen BSO- en ASO-leerlingen
ten opzichte van dit discours daalt met 59%. Gelijkaardige vaststellingen
(maar iets minder uitgesproken dan) vinden we bij de amusements- en
machofactor. Het is vooral socialisatie die de waargenomen verschillen
doet dalen. Onderwijsvorm kan dus als een specifiek socialisatiemilieu
worden opgevat. Alhoewel sociale integratie en socialisatie heel wat van
de verschillen tussen leerlingen in onderwijsvorm verklaren, blijven
echter ook hier de culturele verschillen tussen de jongeren uit diverse
onderwijsvormen bestaan. Met andere woorden, sociale integratie en
socialisatie zijn belangrijke factoren in de cultuurverschillen die bestaan
tussen jongeren uit de diverse onderwijsvormen, maar ook hier kunnen
we nog steeds niet een volledige verklaring bieden voor de waargenomen
verschillen. Een belangrijke theorie die we niet getest hebben, is de
informatieverwerkingstheorie. Deze visie beweert dat bepaalde
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cultuuruitingen complexer zijn dan andere. Om van deze
cultuurproducten te kunnen appreciëren moet men over meer
capaciteiten beschikken. Daarbij wordt verondersteld dat intelligente
mensen een grotere informatieverwerkende capaciteit hebben (Voorpostel
& van der Lippe 2001). Deze theorie hebben we niet getest. Het is
namelijke niet gemakkelijk om cultuuruitingen te rangschikken naar
complexiteit. Vaak wordt verondersteld dat klassieke muziek ‘moeilijker’
is dan popmuziek. Achterliggende idee is dat je slechts drie akkoorden
moet kennen om popmuziek te kunnen spelen, terwijl men een zeer ver
doorgedreven vorming moet volgen om een klassiek stuk te kunnen
spelen. Analyses op onder andere de partituren van de muziek van de
Beatles (Tillekens 1998), wijst er echter op dat dit een te simpele
voorstelling van zaken is. In bepaalde muzikale aspecten zijn de
popliedjes van de Beatles complexer dan bepaalde klassieke
muziekstukken. Een tweede probleem is dat we geen indicator voor
intelligentie hebben. Dit maakt het testen van de
informatieverwerkingstheorie onmogelijk.

Ook de verklaring van de verschillen tussen jongeren die ooit een
schoolachterstand hebben opgelopen via socialisatie en sociale integratie
is niet een onverdeeld succes. Het verschil tussen jongeren die al dan
niet een schoolachterstand hebben opgelopen in voorkeur voor de
rootsdimensie verdwijnt wel na introductie van sociale integratie. Met
andere woorden, jongeren met een c-attest hebben een grotere voorkeur
voor de rootsdimensie omdat ze een ruimer sociaal netwerk hebben.
Zoals uit tabel 5 blijkt, is de rootsdimensie populairder onder de iets
oudere jongeren (hier gemeten aan de hand van leerjaar). Dit zou kunnen
verklaren waarom jongeren met een c-attest een grotere voorliefde voor
roots hebben. Verder blijkt dat de verschillen in voorkeuren ten opzichte
van de machodimensie en de harde muziekdimensie tussen jongeren die
al dan niet een c-attest hebben opgelopen, voor de helft worden
wegverklaard. De partiële verklaringskracht van sociale integratie en
socialisatie geldt ook voor de verschillen volgens opleidingsniveau van de
ouders. Het verschil in appreciatie van de rootsdimensie verdwijnt na
controle voor sociale integratie en socialisatie. De andere verschillen
worden nauwelijks wegverklaard.

We slagen er beter in om de levensbeschouwelijke verschillen weg te
verklaren. Alle verschillen tussen kern- en randgelovigen verdwijnen
definitief na het invoeren van sociale integratie in het model. Ook de
verschillen tussen kerngelovigen en twijfelende gelovigen verdwijnen
grotendeels. Het enige verschil dat overblijft, is dat ten opzichte van de
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cultureel correcte factor, maar ook dit verschil wordt voor bijna de helft
wegverklaard door detraditionalisering, sociale integratie en socialisatie.
De verschillen tussen vrijzinnigen en kerngelovigen zijn in het laatste
model ook zo goed als verdwenen. Vrijzinnigen blijven echter de
amusementsfactor iets minder appreciëren dan de kerngelovigen, terwijl
ze iets grotere fans van de rootsdimensie zijn. De verschillen blijven het
meest uitgesproken tussen kerngelovigen enerzijds en
levensbeschouwelijk onverschilligen of ongelovigen, maar ook hier geldt
dat de verschillen aanzienlijk verminderd zijn na controle voor
detraditionalisering, sociale integratie en socialisatie.

Het uiteindelijk model verklaart tamelijk veel van de variatie in
smaakposities : zo’n 15% tot 33% van de variatie. In de brutomodellen
vonden we zeer opmerkelijke verschillen tussen de scholen. In het
uiteindelijk model zijn alle schoolverschillen wegverklaard. Deze
verschillen zijn dus vooral te wijten aan de concentratie van specifieke
groepen jongeren op school én aan socialisatie op de speelplaats.

6.4  Besluit

Uit deze modellen kunnen we opmaken dat smaak sterk gestructureerd
is. Heel wat auteurs beweren dat er niet langer een homologie bestaat
tussen sociale structuur en cultureel veld. Dit zou een verouderde visie
op cultuur zijn, die niet langer relevant is voor de huidige maatschappij.
De klemtoon wordt gelegd op de autonomie van jongeren en hun
uitgebreide vrijheid in de culturele keuzes die ze kunnen maken. Men
vergeet daarbij echter maar al te vaak dat niet alle keuzes in alle
omstandigheden even erg worden gewaardeerd. Het idee dat smaak een
hoogsteigen keuze is, waar sociale beperkingen niet langer een rol spelen,
wordt niet ondersteund door de gegevens.

In het verleden heeft vooral de structuratie van smaak naargelang sociale
klasse en materiële deprivatie de nodige aandacht gekregen. Jongeren uit
diverse sociale klassen of jongeren die een differentiële plaats innemen in
de schoolhiërarchie, verschillen volgens deze visie sterk van smaak. We
vinden inderdaad verschillen terug naargelang het opleidingsniveau van
de ouders van de leerlingen of naargelang het beroep van de vader van de
leerlingen. Uit de analyses blijkt dat deze verschillen niet zo groot zijn.
Deprivatietheorieën veronderstellen bovendien dat achterstelling op zich
niet wordt vertaald in culturele verschillen. Slechts als jongeren zich
bewust zijn van hun deprivatie zullen ze deze achterstelling cultureel
vertalen. Deze bewustwording komt tot uiting in een gevoel van
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onbehagen. Juist dit onbehagen zou de verschillen verklaren. De
modellen onderschrijven dit mechanisme weinig. Jongeren die zich niet
goed in hun vel voelen en de school negatief ervaren, houden er
inderdaad andere culturele opvattingen op na dan jongeren die een hoog
persoonlijk welbehagen hebben of jongeren die het schoolklimaat positief
evalueren. De waargenomen culturele verschillen nemen echter niet af na
introductie van deze indicatoren van onbehagen in het model. Met andere
woorden, de culturele verschillen naargelang sociale achtergrond kunnen
niet worden herleid tot een gevoel van onbehagen. Uit het vorige
hoofdstuk was reeds gebleken dat er geen significante verschillen
bestaan in welbevinden naargelang de sociale achtergrond van de
jongeren.

Een tweede veel opgesomde verklaring voor culturele verschillen wordt
gezocht in ruimere culturele invloeden. De laatste decennia zijn vooral
detraditionalisering en individualisering genoemd als eventuele bron voor
culturele verschillen. Doordat niet iedereen in gelijke mate blootgeteld is
aan het wegvallen van traditionele scripts zouden er zich nieuwe
verschillen in de culturele praktijken van jongeren afspelen. Als indicator
voor detraditionalisering hebben we de levensbeschouwelijke verschillen
in culturele praktijken nader bekeken. Deze verschillen daalden
aanzienlijk na introductie van autonomie in het model. Diverse
levensbeschouwelijke groepen verschillen van elkaar in hun
autonomiestreven, de mate waarin men vindt dat een individu voor
zichzelf moet kunnen uitmaken wat het goede leven is. Dit verschil in
autonomie krijgt een externe vertaling in de mate waarin jongeren diverse
esthetische vertogen onderschrijven. Hoewel de detraditionaliseringsthese
in staat is om een deel van de levensbeschouwelijke verschillen weg te
verklaren, moet opgemerkt worden dat het niet alles kan verklaren van
de levensbeschouwelijke verklaringen. De verklaringskracht van de
detraditionaliseringsthese is bijgevolg beperkt.

De hypothesen die echter het meest ondersteund worden, zijn de thesen
omtrent sociale integratie, participatie en socialisatie. Integratie in sociale
verenigingen en in het jeugdwerk bevordert eerder de ‘gelegitimeerde’
cultuur en een omnivore smaak. Integratie in ontspanningsverenigingen,
samen met de integratie in een uitgebreid en gevarieerd informeel sociaal
netwerk promoot eerder een populaire smaak. De socialisatiethese toont
aan dat jongeren hun eigen smaak laten beïnvloeden door de meningen
die er leven op school en op de speelplaats. Integratie, participatie en
socialisatie dragen niet alleen bij tot het wegverklaren van
levensbeschouwelijke culturele verschillen, maar het helpt ook andere
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culturele verschillen te verklaren. Zo zijn de verschillen in culturele
praktijken tussen jongeren die al dan niet een schoolachterstand
opgelopen hebben, een gevolg van verschillen in sociale integratie,
participatie en socialisatie.

De structuratie van smaken van jongeren loopt echter voornamelijk langs
gender en de verschillen naargelang onderwijsvorm. Uit de modellen
blijkt dat de genderverschillen voor een klein deel te verklaren zijn door
differentiële sociale integratie tussen jongens en meisjes. Niettemin
hebben we nauwelijks een verklaring voor dit uitgesproken verschil in
culturele praktijken. Ook de internationale literatuur stelt dit verschil
vaak vast, maar zelden wordt het verschil verklaard.

De verschillen tussen de onderwijsvormen worden echter veel beter
verklaard. Vooral verschillen in formeel en informeel sociaal netwerk
binnen en buiten de school en de socialisatie op de speelplaats van de
school zijn belangrijke factoren in de verklaring van deze culturele
verschillen. Dit wijst er op dat deze culturele verschillen een belangrijke
rol vervullen in de vorming van zowel een individuele als een sociale
identiteit. Via sociale contacten en de socialisatie die zich binnen deze
netwerken afspeelt, ontwikkelen jongeren een zekere gevoeligheid voor
bepaalde culturele praktijken. Deze culturele praktijken structureren dan
weer de verdere sociale contacten.

Een tweede belangrijke implicatie die dit resultaat met zich meebrengt, is
dat de maatschappij niet altijd zo deterministisch in elkaar steekt als wel
eens door bepaalde theorieën wordt beweerd. Het valt niet te ontkennen
dat het familiale milieu een directe invloed heeft op sociale integratie,
participatie en socialisatie en zo indirect op de smaak. Denk maar aan de
sterke overeenkomst tussen sociale achtergrond (zowel beroepsstatuut
van de vader als opleidingsniveau van de ouders) en de uiteindelijke
onderwijsvorm waarin men als jongere terecht komt (zie hoofdstuk 1).
Deze onderwijsvorm speelt een belangrijke rol in de structuratie van de
sociale contacten die men aangaat, het soort verenigingen en activiteiten
waaraan men deelneemt of het uiteindelijke socialisatiemilieu waarin
men terecht komt. Dit impliceert echter niet dat de individuele smaak
van een leerling kan worden gereduceerd tot de familiale smaak. Het
individu kan juist via sociale contacten op school, in
vriendschapsnetwerken, in de diverse soorten verenigingen waarvan men
lid is, worden geconfronteerd met culturele uitingen die men niet direct
aantreft in het eigen sociale milieu. Uit de confrontatie tussen de
familiale smaak, de smaak in sociale netwerken en de socialisatie die
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binnen deze netwerken plaats vindt, ontwikkelt een jongere een eigen
smaak, die aanzienlijk kan verschillen van de smaakopvattingen die
heersen in het eigen sociale milieu, maar die wel terdege wordt beïnvloed
door genderopvattingen, differentiatie van opleidingen op school en door
de mate en wijze van sociale participatie. Daarom is de onderwijsvorm en
de school zo’n belangrijke speler in de vorming van de smaken van
leerlingen. Op school krijgt men een concentratie van specifieke groepen
jongeren die elk vanuit hun thuismilieu een eigen smaak meekrijgen. Via
de concentratie van deze groepen, de onderlinge interactie in de klas, op
school en de onderlinge confrontatie van de diverse smaken op de
speelplaats worden de individuele smaken verder beïnvloed en
gestructureerd. Vandaar dat de school als ontmoetingsplaats van
jongeren en de differentiële integratie, participatie en socialisatie die zich
op scholen afspelen een belangrijke rol vervullen in de vormgeving van
smaken. De speelplaats van een school als cultureel centrum dus.
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7 Democratie leren

7.1 De samenleving als leefwereld

Doorheen dit rapport werden geregeld twee maatschappijvisies met elkaar
geconfronteerd: de “reflexieve maatschappij” en de “symbolische samenleving”.
Beide steunen op de vaststelling dat het onderwijs, en dus ook wetenschap en
technologie, een zeer belangrijke rol spelen in de hedendaagse samenleving.
Over de implicaties en juiste betekenis van dat gegeven, zijn de aanhangers
van de onderscheiden visies het echter grondig oneens.

De auteurs die onze samenleving beschouwen als reflexief of als getekend door
een reflexieve moderniteit, gaan ervan uit dat de hedendaagse individuen, in
veel grotere mate dan vroeger, zelf hun leven sturen, dat doen via rationele
keuzes en zich daarbij laten leiden door een nadenkende, reflexieve benadering
van samenleving en cultuur (Beck 1992; Beck & Beck-Gernsheim 1996;
Giddens 1990). De reflexieve maatschappij is volgens hen ook een
gedetraditionaliseerde samenleving, waarin de vertrouwde betekenissenkaders
en tradities, die het leven van individuen oriënteerden en zin gaven, zijn
weggevallen. Zo’n samenleving is onvermijdelijk ook sterk geïndividualiseerd,
met individuen die zijn uitgegroeid tot homo optionis (Beck & Beck-Gernsheim
1996) en die, om de inmiddels overbekende beeldspraak van Ulrich Beck te
gebruiken, “in de stuurcabine van het eigen leven zitten”. Volgens die visie is
de hedendaagse mens dus ook in grote mate verantwoordelijk voor zijn
handelen. Dit laatste dient in mindere mate te worden beschouwd als het
gevolg van een collectieve identiteit of gedeelde conditie, in toenemende mate
als een kwestie van individuele keuze en dito verantwoordelijkheid. Vandaar
ook dat de gevolgen van die beslissingen verschijnen als individuele risico’s en
dus ook als een kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid. Beck spreekt
in dat verband van een “risicomaatschappij”.

De diagnose van onze samenleving als “symbolisch”, gaat eveneens uit van de
centrale rol van onderwijs en de grote rol van individuele keuze, maar brengt
die twee ontwikkelingen op een heel andere manier met elkaar in verband
(Elchardus 2000). Het centrale uitgangspunt van de theorie van de
symbolische samenleving is dat de modus van sociale controle fundamenteel is
veranderd. Van de individuen wordt inderdaad een meer uitgebreide reeks
keuzen verwacht (of individuen krijgen meer keuzemogelijkheden), maar de
inspanningen van de samenleving om die keuzes te controleren, te sturen en
te oriënteren zijn evenzeer en zelfs sterker toegenomen. Dat laatste komt tot
uiting in de spectaculaire expansie van het onderwijs, in de tendens tot
implementatie van een levenslang leren, in de opkomst en snelle verspreiding
van media van massa-communicatie en in de alomtegenwoordigheid van
reclame en/of propaganda. De samenleving geeft het individu meer
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keuzevrijheid, maar probeert de gemaakte keuzes tevens te controleren via de
socialisatie in gewenste kennis, vaardigheden, opvattingen, houdingen en
emoties. De productie van de symbolen waarmee gesocialiseerd en beïnvloed
wordt, groeit daarmee uit tot een centraal sturingsmechanisme van de
samenleving, vandaar ook de naam symbolische samenleving.

Ten gevolge van die fundamentele verandering in modus van controle, kunnen
tradities en gezag minder belangrijk worden (Elchardus et al. 2000). Concrete
gedragsvoorschriften, bevelshuishouding en extern gezag, verliezen hun
legitimiteit en worden oubollig. In tegenstelling tot wat de aanhangers van de
reflexieve moderniteit beweren, leidt dit echter niet tot een homo optionis of tot
daadwerkelijke individuele zelfsturing. Het individu wordt daarentegen in
grotere mate het doorgeefluik van de opvattingen, houdingen en emoties die
via de socialisatie en beïnvloeding worden verspreid. Volgens de aanhangers
van de theorie van de reflexieve maatschappij, kan van individualisering
worden gesproken in de zin van een toename van reële, individuele
keuzevrijheid. Volgens de theorie van de symbolische samenleving wordt het
individu in grotere mate het doelwit en werkveld van allerhande cultuurwerk
dat zijn  smaken, opvattingen, gevoelens, kennis en vaardigheden, en op die
manier ook zijn handelen en kiezen, beïnvloedt. Voor de aanhangers van de
reflexieve moderniteit is onderwijsverwerving in de eerste plaats een proces
van ontvoogding dat leidt tot de homo optionis. Dat ideaal wordt het best
benaderd door de hoger opgeleiden. Volgens de these van de symbolische
samenleving is onderwijsverwerving in de eerste plaats een proces van
socialisatie. Wie dat langdurig en succesrijk ondergaat, zal het best
gesocialiseerd zijn in de waarden, opvattingen en smaken die dominant zijn in
het onderwijssysteem. Wie zwak gesocialiseerd wordt door de school of daar in
minder gewaardeerde richtingen belandt, zal een grotere kans hebben bloot te
staan aan andere invloeden en een grotere kans hebben op smaken en
houdingen die dwars liggen op de weldenkendheid. Volgens die opvatting is,
met andere woorden, de individuele keuze sterk gestuurd. Individualisme is
vooral een zelfreligie: het geloof dat de gemaakte keuzes individueel zijn, de
uitdrukking van een zelf waarvan men vergeet dat het sterk gevormd is
geweest door onderwijs, massa-media en reclame.

De implicaties van de twee visies werden een eerste keer empirisch met elkaar
geconfronteerd in een analyse van de mate waarin collectieve en traditionele
identiteiten als gender, levensbeschouwing en sociale klasse, het denken en
voelen van jongeren nog beïnvloeden (Elchardus 1999d). Daaruit bleek dat
deze, in tegenstelling tot wat de theorie van de reflexieve moderniteit of de
risicomaatschappij laat vermoeden, nog een grote tot zeer grote invloed hebben
(zie ook Elchardus et al. 1999d, Stevens 2001b). In die analyse ging de
aandacht overwegend naar opvattingen en houdingen. Wat later werd
vastgesteld dat de invloed van de collectieve identiteiten ook voor smaken geldt
(Stevens 2001b). In hoofdstuk 4 werden die analyses gerepliceerd voor gender
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en onderwijsvorm. Daarbij werd, uiteraard, gebruik gemaakt van de meer
uitgebreide data waarover we nu beschikken en werd een uitgebreide reeks
van zowel opvattingen, houdingen, smaken als relatiepatronen gehanteerd.
Daaruit blijkt dat de invloed van de onderzochte collectieve identiteiten nog
groter is dan uit de eerste toetsen bleek en dat smaak een belangrijke rol
speelt in het culturele onderscheid tussen mannen en vrouwen en tussen de
jongeren die schoollopen in verschillende onderwijsvormen.

Dergelijke vaststellingen pleiten in het voordeel van de these van de
symbolische samenleving. De pertinentie van die visie wordt trouwens ook
onderstreept door de recente vloedgolf van belangstelling voor opvattingen,
houdingen, waarden en emoties.  Er is een groeiende literatuur die het belang
van waarden, opvattingen en houdingen voor kansen op welvaart en
democratisch samenleven onderstreept (Etzioni 1996; Fukuyama 1995;
Klingemann & Fuchs 1995; Moesen et al. 1999; Peyrefitte 1995; Nye, 1997;
Bîrzea 1996; Veldhuis 1997). Scholen worden opgeroepen om aan
waardevorming, burgerschapsvorming of karaktervorming… te doen (Ehman
1980; Emler & Frazer 1999; Hannam 1997; Hepburn 1984; Niemi & Junn
1998; Osler & Starkey 1998; Owen 1996; Van der Linden & Dijkman 1989;
Van der Linden & Penninx 1986; Wittebrood 1995). In Vlaanderen werd de rol
van de school in de waardevorming al verschillende keren onderzocht (De
Groof et al. 2001; Elchardus 1999; Elchardus et al. 1998; Kavadias 1999;
Pelleriaux 2000). Burgerschapsvorming of opvoeding tot burgerzin werd
trouwens opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen van het Vlaamse
onderwijs (zie http://www.ond.vlaanderen.be/DVO). Onderzoek bij de
middenveldorganisaties wijst uit dat zo’n maatregel veel steun geniet en dat
precies op het vlak van de waardevorming en de vorming van houdingen de
verwachtingen bijzonder hoog gespannen staan, hoger dan voor de
verspreiding van kennis en vaardigheden (Siongers 2000). Ook van het
verenigingsleven wordt een bijdrage aan de vorming van democratische
burgerschapswaarden en vaardigheden verwacht  (Almond & Verba 1963;
Billiet 1995; Putnam 1993; Hooghe & Derks, 1997; Elchardus et al. 2001;
Smits 2000; Van Deth 1997).

Die uitgebreide literatuur steunt op de overtuiging dat de elementen waaruit
het zelf is opgebouwd – zoals overtuigingen, houdingen, emoties, gevoelens,
smaken, vaardigheden, kennis, kortom cultuur – van doorslaggevend belang
worden voor welvaart en democratie of, anders geformuleerd, voor de kansen
op wat een goede samenleving wordt geacht. Precies daarom wordt van de
socialiserende instellingen, zoals gezinnen, scholen, middenveld en media,
verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de opbouw van die cultuur. In
hoofdstuk 1 werd toegelicht hoe we het sociaal-ecologische model hebben
gebruikt om de hedendaagse socialisatoren en de leefwereld van de jongeren
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op te delen. We onderscheidden daarbij (1) de directe omgeving en de beleving
van het zelf, (2) de school en (3) de ruimere samenleving. Die driedeling wordt
gehanteerd op twee manieren. De onderscheiden niveaus – kortom, gezin,
school en ruimere samenleving – werden, ten eerste, gebruikt als socialisatie-
agenten waarvan de variabele kenmerken de uitkomst van het
socialisatieproces en de beleving van de leefwereld kunnen verklaren. Die drie
niveaus werden, ten tweede, echter ook gebruikt om de beleving van de
leefwereld te definiëren. Daarom werd gekeken naar hoe jongeren de relatie
met hun ouders beleven (wat zeer nauw samenhangt met hun persoonlijk
welbehagen), hun schoolklimaat beleven en, ten derde, de samenleving
beleven. Dit laatste kan nog op vele manieren worden gedefinieerd. Voor de
specificatie lieten we ons leiden door de zeer uitgebreide literatuur over
democratisch burgerschap. De vraag wordt dan: hoe staan de jongeren ten
opzichte van een aantal waarden die van fundamenteel belang worden geacht
voor een democratische samenleving?

7.2 Democratisch burgerschap

Over de houdingen die een democratisch burgerschap kunnen dragen, bestaat
een betrekkelijk grote consensus. Deze blijkt uit de definitie van de eindtermen
burgerschapsvorming, uit de opvattingen van de actoren van het middenveld
(Siongers 2000), alsook uit de besluiten van supra-nationale instellingen die
geprobeerd hebben die waarden of houdingen te identificeren (Audigier 2000;
Bîrzea 1996; Bîrzea 2000; Carey & Forrester 2000; Veldhuis 1997). Elementen
die steeds terugkeren zijn solidariteit, verdraagzaamheid, gehechtheid aan de
rechtsstaat en aan democratische politieke procedures. Die elementen blijken
onderling ook heel nauw samen te hangen (Elchardus 1994; Elchardus 1999;
Elchardus et al. 1996). Er is een zeer duidelijke en stabiele samenhang of
alignement van de houdingen dat de mate van aanvaarding van de
democratische burgerschapswaarden meet. Dit kreeg de naam “nieuwe
breuklijn”1 (Elchardus 1994; Elchardus et al. 1996). Deze kan beschreven
worden als een tegenstelling tussen twee mens- en maatschappijopvattingen.

Aan de niet-democratische kant van de nieuwe breuklijn verschijnt de mens
als een nutsmaximaliserend wezen dat wars van waarden zijn eigenbelang
nastreeft. Een beroep op waarden als solidariteit of rechtvaardigheid, wordt
huichelachtig geacht omdat de enige echte drijfveer van het handelen het
eigenbelang is. Waarden en idealen worden enkel gebruikt om de ware

                                          
1 Echt nieuw is deze breuklijn niet, maar ze verschilt voldoende van vroegere clivages

zoals het zogeheten cultureel conservatisme, om een andere naam te krijgen (zie
ook Derks 2001)
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drijfveren van het handelen te verhullen. In zo’n wereld wordt alles via macht
beslecht. Daarom moet afwijkend gedrag hard worden aangepakt. Omdat
mensen uit eigenbelang handelen, dient zo’n aanpak niet in de eerste plaats
op overtuiging, maar op repressie te steunen. Daarvoor is gezag nodig. Dat
gezag mag en kan eigenlijk best autoritaire vormen aannemen. Enkel een sterk
persoon kan orde op zaken stellen en orde doen heersen. Men dient de
opgelegde orde niet altijd te respecteren, maar wie de wet overtreedt, moet ook
(kunnen) boeten. Omdat iedereen uit eigenbelang handelt, zijn
vertegenwoordigers, zeker politieke vertegenwoordigers, niet te vertrouwen. Het
parlement kan eigenlijk best worden afgeschaft en de regering vervangen door
een zakenkabinet of een sterke leider. De democratie zoals ze nu bestaat, geeft
trouwens geen gevoel van effectiviteit, maar eerder van machteloosheid.
Gewone mensen begrijpen niet wat er allemaal gebeurt en men houdt ook geen
rekening met hen. De mens is niet vatbaar voor verandering, laat staan
verbetering. Hij streeft altijd zijn eigen belang na. Men heeft enkel wat houvast
aan mensen die op ons gelijken: men is veiliger binnen het gezin dan
daarbuiten, beter met mensen uit de eigen streek dan met anderen, beter bij
eigen volk dan bij ander volk. Hoe groter de verschillen, hoe groter de risico’s.
De eigen cultuur is een moeizaam verworven modus vivendi in een
samenleving van berekende egoïsten. Multiculturaliteit is daarom  gevaarlijk.
Nieuwe medeburgers zijn nieuwe concurrenten die werk afpakken als dit
schaars is en die in elk geval profiteren van een sociale zekerheid die niet door
“hen” maar door “ons” werd opgebouwd. Ze zijn te vreemd om er vertrouwen in
te stellen en hebben veel kans om afwijkend en crimineel gedrag te vertonen.

We noemen de beschreven positie het instrumentele mens- en
maatschappijbeeld. Het steunt op de fundamentele veronderstelling dat de
mens onder alle omstandigheden zijn eigenbelang nastreeft. Alles, de waarden,
normen, de cultuur… is slechts een middel of instrument om dat te doen.
Centraal staan geld en macht als algemeen bruikbare instrumenten. Die
positie steekt schril af tegen de normatieve. Deze steunt op de veronderstelling
dat individuen en samenlevingen eigen waarden en normen kunnen kiezen,
die het handelen kunnen oriënteren en het loutere spel van belangen en
macht kunnen temperen. In het extreme geval, gaat de normatieve positie
ervan uit dat individuen, ongeacht hun origine, inherent goed zijn en die
goedheid ook zullen tonen als zij bevrijd zijn van alle beperkingen en limieten
en ongehinderd “zich zelf” kunnen zijn. Afwijkend gedrag kan nooit aan de
slechtheid van mensen liggen, maar vindt zijn oorzaak altijd in ongunstige
omstandigheden. Daarom is repressie misplaatst en moet altijd preventief
worden gewerkt. Vertegenwoordigers zijn weliswaar te vertrouwen, maar
houden het risico in dat de wensen van de burgers verkeerd worden
voorgesteld. Zij, net als gezag,  zijn immers in grote mate overbodig omdat de
mensen inherent goed zijn en die goedheid precies zullen tonen als zij bevrijd
zijn van beperkingen en gezag. Multiculturaliteit wordt niet als bedreigend
ervaren omdat de cultuur niet een middel is om het samenleven van
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berekende egoïsten mogelijk te maken, maar gewoon een diversiteit van de
manier waarop inherent goede individuen zich hebben leren uiten. De
confrontatie en cohabitatie van culturen kan daarom enkel verrijkend zijn.

We hebben hier de uiterste posities op de nieuwe breuklijn beschreven. We
zullen die respectievelijk de instrumentele en normatieve positie noemen, of de
rechtse en linkse of nog de niet-democratische en democratische. Het is
evident dat niet iedereen kiest voor één van die twee extreme posities. Heel wat
mensen hebben in dat verband een meer gematigde instrumentalistische of
normatieve houding. Precies daarom meten we de positie ten opzichte van de
geschetste mens- en maatschappijbeelden als een continuüm dat kan varieren
van uitgesproken instrumenteel tot uitgesproken normatief.

We meten dat continuüm aan de hand van vijf verschillende houdingen:

- Het utilitair individualisme dat vooral het wantrouwige mensbeeld meet en
de overtuiging dat mensen steeds uit eigenbelang handelen

- Het etnocentrisme, dat peilt naar de mate van verdraagzaamheid en de
houding ten opzichte van migranten en de multiculturele samenleving

- De houding ten opzichte van harde repressie die peilt naar de mate van
autoritarisme en de gehechtheid aan de rechtsstaat

- De anti-politieke en anti-democratische gevoelens, die peilen naar de mate
waarin de democratische procedures worden gesteund en politiek een
zinvol proces wordt geacht

- De houding ten opzichte van leden van de leerlingenraad

De houding ten opzichte van de leden van de leerlingenraad werd aan de
meting van de nieuwe breuklijn bij jongeren toegevoegd als een extra controle,
om na te gaan of de anti-politieke houding ook speelt op hun niveau,
tegenover hun vertegenwoordigers in de leerlingenraad. Dat bleek ook het
geval te zijn. De vijf onderscheiden houdingen hangen onderling sterk samen
(een uitgebreide beschrijving van deze vijf houdingen en hun samenhang is
terug te vinden in  hoofdstuk 1). Het is precies die samenhang die de nieuwe
breuklijn wordt genoemd en waarvan de uitersten worden gevormd door de
beschreven mens- en maatschappijopvattingen.

Het is duidelijk dat een deel van de jongeren zich aangesproken voelt door de
instrumentalistische mens- en maatschappijopvatting. Zij verwerpen de
waarden of houdingen die belangrijk worden geacht als culturele grondslag
van een democratische samenleving en stellen zich op die manier ook haaks
op met betrekking tot de waarden die de scholen proberen door te geven. Die
houdingen wijzen op een breuk met de samenleving, alleszins met de waarden
van de samenleving zoals die op scholen en in het officiële discours worden
doorgegeven. Uit onderzoek bij volwassenen blijkt dat een instrumentalistische
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positie op de nieuwe breuklijn in vrij grote mate een gevolg is van onbehagen
zoals dat blijkt uit een gebrek aan toekomstperspectief en gevoelens van
onveiligheid (Elchardus & Pelleriaux 2001). Bij de volwassen bevolking
verschijnt de nieuwe breuklijn als tegelijkertijd een uiting van diep onbehagen
en als een scherpe breuk met de weldenkendheid.

7.3 De rol van materiële condities, sociale relaties en cultuurpatronen

De wetenschappelijke literatuur bevat heel wat mogelijke verklaringen voor de
positie die op de nieuwe breuklijn wordt ingenomen. Die verklaringen hebben
weliswaar zelden expliciet betrekking op de nieuwe breuklijn, wel op haar
componenten: etnocentrisme, autoritarisme, anti-politiek, utilitair
individualisme. Ons uitgangspunt is dat men dergelijke houdingen best niet in
isolatie bestudeert, maar meteen in hun onderlinge samenhang bekijkt. Dat
bewustzijn is in de literatuur enkel sterk aanwezig voor wat betreft de relatie
tussen etnocentrisme en autoritarisme (Eisinga et al. 1999; Gabennesch 1972;
Scheepers et al. 1992). Niet zelden wordt etnocentrisme dan « verklaard » door
autoritarisme (bv. Eisinga et al. 1999). Hun onderling verband wordt sociaal-
psychologisch geduid. Men gaat daarbij uit van de stelling dat autoritaire
persoonlijkheden gemakkelijker etnocentrische of racistische houdingen
aannemen. Die samenhang kan echter ook inhoudelijk worden beschouwd, in
de zin dat bepaalde mensen een kijk op mens en samenleving hebben, die
logisch leidt tot autoritaire en etnocentrische opstellingen (Elchardus 1994;
Elchardus & Pelleriaux 1998). Indien etnocentrisme en autoritarisme beiden
deel uitmaken van een zelfde, logisch of consistent mensbeeld, is het
kunstmatig het ene uit het andere te verklaren. Door de aandacht te richten
op de nieuwe breuklijn in haar geheel, en niet op haar afzonderlijke
componenten, maken we het verklaren iets moeilijker omdat de ene
component niet meer door de andere kan worden verklaard, maar tevens
wetenschappelijk interessanter.

 Bij het opstellen van een inventaris van de mogelijke verklaringen voor de
positie op de nieuwe breuklijn, steunen we op de literatuur die handelt over de
verschillende componenten van de nieuwe breuklijn. Daarbij is gebleken dat
de meeste aandacht naar het etnocentrisme gaat. Net zoals voor de verklaring
voor de smaakposities of de subculturele posities in het vorige hoofdstuk, kan
men de relevante theorieën en hypothesen indelen in een aantal grote groepen
(Arnold 1970; Buiks & Kwant 1981). We beschrijven deze hier eerst zeer
bondig en gaan dan, naar aanleiding van de toetsing, dieper in op elk van hen.

Racisme, autoritarisme, wantrouwen…kortom, een instrumentalistisch
mensbeeld, wordt dikwijls verklaard als een gevolg van deprivatie en van het
onbehagen dat daaruit voortvloeit.  Dit onbehagen wordt door verschillende
auteurs aan verschillende vormen van deprivatie toegeschreven. De grootste
groep auteurs is van oordeel dat de oorzaak van het onbehagen in materiële of
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sociaal-economische deprivatie ligt. Dit is meteen ook de meest frequent
geformuleerde en dominante stelling over de oorzaken van een
instrumentalistisch mensbeeld. Andere auteurs schrijven het onbehagen
veeleer toe aan een zinsdeprivatie of gebrek aan zingevingsmogelijkheden. In
die twee theorieën speelt deprivatie een centrale rol. In de andere theorieën
gaat de aandacht veel meer naar sociaal-culturele factoren. Een
instrumentalistisch mensbeeld wordt dan toegeschreven aan een gebrek aan
sociale integratie en/of sociale participatie, aan de invloed van socialiserende
instellingen en aan de band die kan ontstaan tussen zo’n opvattingen en het
verwerven van identiteit. De aandacht gaat in dat geval naar specifieke sociale
en culturele dynamieken.

7.3.1 Materiële en immateriële deprivatie

Een vrij grote groep auteurs beschouwt een instrumentalistisch mensbeeld of
een rechtse positie op de nieuwe breuklijn, als een gevolg van gevoelens van
onbehagen die in de hand worden gewerkt door verschillende vormen van
materiële deprivatie. Zo’n opstelling wordt dan beschouwd als een gevolg van
een zwakke sociaal-economische status (Kovacs 1996; Pred 1997; Westin
1998) van een lage status resulterend uit statusverlies (Billig et al. 1988;
Verkuyten 1997; Wimmer 2000) of van het gevoel dat de eigen status bedreigd
is (Grant & Brown 1995; Oliver & Mendelberg 2000; Olzak 1993; Watts 1994).
Verschillende auteurs stellen ook dat bij jongeren de eigen schoolloopbaan,
bijvoorbeeld de onderwijsvorm waarin men zit of de schoolachterstand die
werd opgelopen, kan worden beschouwd als een bron van statusverlies of van
deprivatie (Fend 1994) (Elchardus 1999; Elchardus et al. 1996; Pelleriaux
2001; Roe 1985; Roe 1999).

Sommige auteurs gebruiken het begrip ‘anomie’ in de plaats van ‘onbehagen’
(Eisinga et al. 1999; Scheepers et al. 1992). Anomie wordt doorgaans gemeten
als het gevoel van machteloosheid, achteruitgang, gebrek aan contact met
anderen… (Billiet & Loosveldt 1998). Het is, net als onbehagen overigens, een
vrij vaag begrip, maar overduidelijk nauw verwant aan onbehagen. De centrale
stelling is dat verschillende vormen van materiële of sociaal-economische
deprivatie tot een rechtse positie op de nieuwe breuklijn leiden, en dat in grote
mate doen via het aanzwengelen van onbehagen of gevoelens van anomie.

In de sociologische literatuur is die redenering dominant. Zij draagt overigens
ook een emotionele en ideologische lading. Een instrumentalistisch mensbeeld
of racisme is volgens deze theorie nooit echt een bewuste keuze, maar een
gevolg van de materiële omstandigheden waarin mensen leven (voor een
nadere analyse van deze theorie, zie Derks 2000). De opvattingen zelf mogen
dan al « verkeerd » zijn, de schuld ligt buiten de mensen, in de
omstandigheden. Heel wat sociologen voelen zich tot zo’n theorie aangetrokken
omdat zij minder controversieel en dus veiliger is. Zij biedt daarenboven het
grote voordeel meteen ook een zeer bevattelijke, vertrouwde en concrete
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beleidslijn aan te reiken : verbeter de materiële omstandigheden waarin
mensen leven en bestrijd alzo de anomie, het onbehagen, het racisme en het
instrumentalistische mensbeeld.  Geld zal, met andere woorden, het probleem
oplossen. Politici achten zich doorgaans in staat een budget aan te passen en
te stemmen, maar hebben het gevoel veel minder greep te hebben op
opvattingen, houdingen en andere immateriële componenten van het
maatschappelijke leven. Vandaar het overweldigende succes van de
beschreven theorie. We zullen nagaan of de empirische waarnemingen dat
succes wettigen.

Andere auteurs richten de aandacht eveneens op het onbehagen, maar zijn
van oordeel dat gevoelens van onbehagen en een rechtse positie op de nieuwe
breuklijn het gevolg kunnen zijn, niet alleen van materiële deprivatie, maar
ook van zingevingsproblemen (Elchardus & Siongers 2001; Giddens 1990). Die
zingevingsproblemen worden beschouwd als een gevolg van
detraditionalisering of het wegvallen of irrelevant worden van vertrouwde
betekenis- en zingevingskaders (Adam 1996; Campbell 1996; Heelas 1996).
Teruggrijpend naar Durkheim (1925) werd een zingevingsprobleem
gedefinieerd als een probleem om zin en betekenis te geven aan de
beperkingen die inherent zijn aan het leven (Elchardus en Siongers 2001).
Zo’n problemen kunnen opduiken ten gevolge van secularisering of de groei
van levensbeschouwelijke onverschilligheid, als de religieuze
betekenissenkaders die zin gaven, verdwijnen of verschralen.
Zingevingsproblemen hebben in de moderne samenleving echter nog een
andere en meer directe bron. Precies de opkomst van de symbolische
samenleving leidt tot het soort individualisme waarbij individuen geloven dat
hun  ‘zelf’ het fundamentele sturende mechanisme van hun leven is. Zij
worden blind voor de invloeden die dat zelf hebben gevormd en vormen. In een
samenleving waar dat bewustzijn sterk verspreid is, dreigt een megalomanie
van het zelf, waarbij wordt geloofd dat het zelf zich ongehinderd moet kunnen
uiten, wars van conventies, tradities en anderen. Dit radicale
autonomiestreven kan, uiteraard, geen zin geven aan de beperkingen die
inherent zijn aan het leven en samenleven. Precies daarom wordt het een bron
van onbehagen (Elchardus en Siongers 2001).

De reeds beschreven theorieën verklaren de positie op de breuklijn uiteindelijk
door verschillende vormen van, hoofdzakelijk sociaal-economische, deprivatie
enerzijds,  detraditionalisering anderzijds. Volgens die theorieën lopen die
effecten, minstens ten dele, via onbehagen. Het vertalen van theorieën in
toetsbare modellen is altijd een hachelijke onderneming omdat men zelden
heel zuivere indicatoren vindt. Het volgen van les in het beroepssecundair
onderwijs bijvoorbeeld, kan gelden als een indicator van statusverlies (het
afdalen in het cascadesysteem), maar drukt meteen ook uit dat de jongere in
een bepaalde omgeving zit, waarvan hij de socialiserende invloed zal
ondergaan en waarin hij naar een bepaalde identiteit zal streven (Pelleriaux
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2001). Dat betekent dat we bij het toetsen van een theorie veel sneller
negatieve, dan positieve besluiten mogen trekken. Als een variabele die volgens
theorie een effect moet hebben, geen effect blijkt te hebben, dan kunnen we
besluiten dat de theorie niet juist is. Heeft die variabele wel een effect, rest nog
altijd de vraag of hij ook nog niet een andere betekenis heeft, die wijst op
andere mechanismen dan degene die door de theorie worden belicht. We
zullen eigenlijk moeten wachten tot bij het eindmodel om de balans op te
maken en oordelen te vellen over de toepasbaarheid van de verschillende
gehanteerde theorieën.

Als indicatoren van de sociaal-economische positie gebruiken we het
opleidingspeil van de ouders (waarbij gezinnen met minstens één hoger
opgeleide ouder worden onderscheiden van de andere) en de beroepsstatus
van de vader (waarbij arbeiders worden onderscheiden van de anderen). Beide
indicatoren berusten op de bevraging bij de jongeren zelf. Daarnaast wordt
gekeken naar de onderwijsvorm (ASO, KSO, TSO en BSO) waarin de jongere zit
en of de jongere reeds schoolachterstand heeft opgelopen in zijn
schoolcarrière. Uit vroeger onderzoek is evenwel duidelijk gebleken dat de
onderwijsvorm verband houdt met gevoelens van demotie of statusverlies
(Pelleriaux 2001) en in dat opzicht een veel betere indicator is dan
schoolachterstand. Als indicatoren van detraditionalisering gebruiken we de
levensbeschouwing en het autonomiestreven. Dat laatste werd gemeten aan de
hand van een somschaal, waarbij een hoge score wijst op een sterk
autonomiestreven. Voor de levensbeschouwing werd een onderscheid gemaakt
tussen kerngelovigen, randgelovigen, twijfelende gelovigen, onverschilligen,
ongelovigen, vrijzinnigen en een kleine randgroep met andere
levensbeschouwingen die we nergens anders konden onderbrengen. Deze
laatste groep is dan ook de meest heterogene groep. We toetsen de relevantie
van die variabelen vooraleer we nagaan of, zoals de theorie het stelt, hun
invloed inderdaad via het onbehagen loopt.

In de modellen wordt ook meteen gecontroleerd voor het leerjaar waarin de
jongeren zitten (4de en 6de jaar) en voor het geslacht, ook al worden die
variabelen niet expliciet door de besproken theorieën vermeld. In tegenstelling
tot de vorige hoofdstukken werken we hier enkel met autochtone leerlingen en
met leerlingen waarvan de ouders ook een vragenlijst hebben ingevuld.
Allochtone leerlingen werden omschreven als de leerlingen waarvan minstens
een van beide ouders de Turkse of Marokkaanse origine heeft. Deze allochtone
leerlingen worden in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten omdat de
nieuwe breuklijn ook een schaal voor etnocentrisme omvat. De gebruikte
schaal voor etnocentrisme is niet cultuurvrij. Zij vat wel het etnocentrisme van
autochtone Belgen, niet het etnocentrisme of racisme van allochtonen. Zij kan
daarom niet worden gebruikt in een analyse waarin ook allochtonen zijn
opgenomen. Alle ondervraagde jongeren namen een vragenlijst mee naar huis
en van de 13729 vragenlijsten die onder de ouders werden verspreid, kregen
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we 7114 ingevulde en betrouwbare vragenlijsten terug, wat neerkomt op een
respons van 51,8%. Eén van de ouders vulde de vragenlijst in. 4851 keer, of
bij iets meer dan twee derde (69%) van de vragenlijsten, werd de vragenlijst
ingevuld door de moeder (wat waarschijnlijk ook iets zegt over de ouder die
doorgaans het nauwst bij het schoolgebeuren is betrokken). De ingevulde
enquêtes van de jongeren werden eveneens getest op betrouwbaarheid en
volledigheid, en onbetrouwbare cases werden uit de databank verwijderd.
Bijgevolg konden niet al de enquêtes van de ouders worden gekoppeld aan de
gegevens van hun kinderen.  Bij 6974 jongeren (na weging 6917) konden we
deze koppeling wel maken. In tegenstelling tot de vorige hoofdstukken
beperken we ons hier tot deze jongeren, omdat we verder in de modellen zullen
rekening houden met de vragenlijst van de ouders. Dat betekent dat de
modellen nu worden geschat voor 6900 jongeren in plaats van 13.500.

Deze selectie blijkt echter geen noemenswaardige invloed te hebben op de
resultaten. De modellen waarin geen variabelen werden opgenomen die
rechtstreeks bij de ouders  werden gemeten, werden ter controle eveneens
geschat op de gehele groep jongeren. De resultaten van die analyses zijn zeer
sterk gelijkend op deze van de analyses op de beperkte groep.

TABEL 1: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE EN DETRADITIONALISERING VERKLAARD VIA

AUTONOMIE (N=6209)

Variabele Nieuwe breuklijn
Parameter S.F Beta P

Cons 35.66 .85 2.60 .0000
Geslacht (0=jongen) -4.24 .34 -.15 .0000
Leerjaar (0=4des) -2.86 .30 -.10 .0000
BSO (0=ASO) 10.62 .61 .27 .0000
TSO (0=ASO) 5.54 .48 .19 .0000
Opleidingsniveau ouders (0=beide ouders geen hoger diploma) -2.33 .33 -.08 .0000
Randgelovigen (0=kerngelovigen) 3.09 .72 .09 .0000
Onverschilligen (0= kerngelovigen) 7.31 .80 .16 .0000
SES vader hoog (0=arb.) -1.46 .36 -.08 .0000
Autonomiestreven .24 .01 .25 .0000
Bruto rho .17
Resterende rho .06
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .19
Verklaarde variantie op schoolniveau .72
Totaal verklaarde variantie .28

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen met de
nieuwe breuklijn: KSO, al dan niet ooit een C- of B-attest gehaald, SES vader midden (0=arb).
Twijfelende gelovigen, vrijzinnigen, niet-gelovigen en mensen met een andere levensbeschouwing
verschillen niet significant van kerngelovigen.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meisjes zich minder instrumentalistisch
opstellen dan jongens. Zij zijn in grotere mate aanhanger van de
democratische basiswaarden. Dit is consistent met vroegere vaststellingen die
steunen op andere gegevens en/of op andere modellen (Elchardus et al. 1998 ;
De Groof et al. 2001 ; Derks & Vermeersch 2001). De leerlingen van het zesde
jaar nemen ook een meer democratische positie in dan de leerlingen van het
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vierde jaar. Naarmate de jongeren opgroeien en/of langer op school zitten,
worden ze in grotere mate aanhanger van de democratische basiswaarden. Het
effect van het leerjaar is echter vrij bescheiden.

Een zeer sterk effect gaat uit van de onderwijsvorm. De leerlingen uit het BSO
verschillen gemiddeld 10.6 punten op een schaal met een standaard afwijking
van 14.5 punten, van de leerlingen van het ASO. Dat verschil is gecontroleerd
voor de andere variabelen in het model, waaronder de sociale achtergrond.
Ook deze vaststelling is consistent met eerdere observaties (Elchardus et al.
1998 ; De Groof et al. 2001; Pelleriaux 2001 ; Elchardus & Pelleriaux 2001).
Kinderen met hoger opgeleide ouders situeren zich democratischer op de
nieuwe breuklijn; jongens en meisjes waarvan de vader arbeider is, nemen een
meer instrumentalistische positie in. Al die vaststellingen zijn consistent met
de deprivatietheorieën, maar de effecten van de status van de ouders zijn zeer
bescheiden, vergeleken met dat van de onderwijsvorm. Voorlopig kan het
belang van sociaal-economische deprivatie niet worden ontkend, maar het is,
als we het meten aan de hand van de status van de ouders, vrij gering.

De levensbeschouwing heeft een zeer sterk effect op de positie op de nieuwe
breuklijn (zie ook Elchardus en Siongers 2001). Ook na controle voor het
autonomiestreven blijft de invloed van de levensbeschouwing belangrijk.
Tussen de kerngelovigen, de twijfelende gelovigen, vrijzinnigen, niet-gelovigen
en mensen met een andere levensbeschouwing is er geen statistisch significant
verschil, maar vergeleken met die groepen stellen randgelovigen en
onverschilligen zich merkelijker ondemocratisch op. Het verschil tussen de
onverschilligen en de kerngelovigen  bedraagt 7,3 punten (en 10,1 punt indien
niet voor autonomiestreven wordt gecontroleerd). Een duidelijk
levensbeschouwelijk engagement werkt een democratische opstelling in de
hand; levensbeschouwelijke lauwheid en, meer nog, onverschilligheid, werkt
een ondemocratische positie in de hand. In het algemeen kan worden
vastgesteld dat detraditionalisering (zowel via het autonomiestreven als via de
levensbeschouwing) veel sterkere effecten heeft dan de sociaal-economische
achtergrond van de jongeren. Detraditionalisering en onderwijsvorm dragen,
binnen de context van het model in tabel 1,  het meest bij tot de verklaring van
de positie op de nieuwe breuklijn.

De school die men bezoekt draagt eveneens bij tot die verklaring. Het bruto
schooleffect is zelfs betrekkelijk groot (Rho=.17). Een groot deel van dat
schooleffect – 72% - wordt wel verklaard door verschillen in
levensbeschouwing en autonomiestreven en door de onderwijsvorm. De
mogelijke inbreng van het schoolbeleid, los van het beïnvloeden van de
levensbeschouwing en/of het autonomiestreven en het aanbod van vormen, is
dus niet zo spectaculair groot.

Met dit model wordt in het totaal 28% van de variatie in de nieuwe breuklijn
verklaard. Als men de school, het geslacht en het leerjaar kent, kan men al
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17% van die variatie verklaren. De zogeheten deprivatietheorieën voegen daar
11% aan toe (als men het effect van de onderwijsvorm volledig op rekening van
de deprivatie schrijft). Wat op zich een vrij indrukwekkend resultaat kan
worden genoemd. De grootste bijdrage wordt geleverd door het proces van
detraditionalisering en de onderwijsvorm. Als voor die variabelen wordt
gecontroleerd, voegen het onderwijsniveau en de beroepsstatus van de ouders
nog betrekkelijk weinig toe. Bij de hedendaagse jongeren blijken vooral het
volgen van beroepsonderwijs, levensbeschouwelijke onverschilligheid en sterk
autonomiestreven, afbreuk te doen aan de democratische basiswaarden. In de
verdere modellen zullen we onderzoeken in welke mate deze conclusies
overeind blijven als we ze confronteren met de theorieën die integratie,
socialisatie en identiteitsbevestiging centraal stellen. Eerst wordt nagegaan of
de effecten van deprivatie inderdaad via onbehagen lopen.

7.3.2 Onbehagen

Zowel bij volwassenen (Elchardus & Pelleriaux 2001; Elchardus & Smits 2001)
als bij jongeren (Elchardus & Pelleriaux 2001; Pelleriaux 2001) werd
vastgesteld dat onbehagen een grote impact heeft op de positie op de nieuwe
breuklijn. Dat onbehagen bleek echter niet zozeer door sociaal-economische
deprivatie, dan wel door problemen van integratie, van zingeving en andere
culturele processen te worden bepaald (Elchardus & Siongers 2001; Elchardus
& Smits 2001). De vormen van onbehagen die een grote invloed hebben op de
nieuwe breuklijn zijn het gevoel van demotie bij de jongeren (Pelleriaux 2001)
en een negatief toekomstbeeld en gevoelens van onveiligheid bij de
volwassenen (Elchardus & Smits 2001; Elchardus & Pelleriaux 2001). In de
huidige databank beschikken we, op het toekomstbeeld na, niet over die
indicatoren. Van dat toekomstbeeld werd daarenboven al eerder vastgesteld
dat het bij jongeren geen grote invloed heeft op de positie op de nieuwe
breuklijn.

We gebruiken in de huidige analyse twee indicatoren van het onbehagen (of
het welbehagen). De eerste meet persoonlijk welbehagen. Hij steunt op vier
componenten : het toekomstbeeld, het zelfbeeld en de relatie met vader en
moeder (zie hoofdstuk 1, sectie 1.1). Dit is een duidelijke maat van onbehagen,
maar opvallend is dat het zelfbeeld en het toekomstbeeld bij de jongeren, heel
sterk samenhangen met de kwaliteit van de relatie met de ouders (zie
hoofdstuk 1, sectie 1.4). De tweede indicator is de beleving van het
schoolklimaat. Het gaat hier om een complexe maat met verschillende
componenten: de mate waarin het schoolklimaat als participatief wordt
beoordeeld, de mate van schoolaliënatie, het informele klasklimaat, de
evaluatie van de werking en van de leden van de leerlingenraad, de mate van
schoolwelbevinden (zie hoofdstuk 5). Het gaat duidelijk om een maat die
uitdrukt of men zich al dan niet goed voelt op de school. Als dusdanig kan
deze variabele als een indicator van welbehagen of onbehagen worden
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gebruikt, maar het is zeker geen zuivere indicator van onbehagen aangezien de
evaluatie van het schoolgebeuren en dus onrechtstreeks ook de aanpak van de
school, er een rol in speelt. Eerder werd trouwens al vastgesteld dat de
beleving van het schoolklimaat een zeer belangrijke invloed heeft op de mate
waarin leerlingen democratische basiswaarden aanhangen (De Groof et al.
2001).

TABEL 2: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE EN DETRADITIONALISERING VERKLAARD VIA

AUTONOMIE EN ONBEHAGEN (N=6167)

Variabele Nieuwe breuklijn
Parameter S.F Beta P

Cons 36.1 .83 2.61 .0000
Geslacht (0=jongen) -3.83 .34 -.14 .0000
Leerjaar (0=4des) -2.71 .30 -.10 .0000
BSO (0=ASO) 10.53 .59 .26 .0000
TSO (0=ASO) 5.37 .47 .19 .0000
Opleidingsniveau ouders (0=beide ouders geen hoger diploma) -2.28 .32 -.08 .0000
Randgelovigen (0=kerngelovigen) 3.00 .70 .09 .0000
Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

6.27 .78 .14 .0000

SES vader hoog (0=arb.) -1.68 .42 -.05 .0000
Autonomiestreven .19 .01 .20 .0000
Schoolklimaat -.27 .01 -.21 .0000
Bruto rho .16
Resterende rho .07
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .23
Verklaarde variantie op schoolniveau .72
Totaal verklaarde variantie .32

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen met de
nieuwe breuklijn: KSO, al dan niet ooit een C- of B-attest gehaald, SES vader midden (0=arb),
persoonlijk welbehagen. Twijfelende gelovigen, vrijzinnigen, niet-gelovigen en mensen met een
andere levensbeschouwing verschillen niet significant van kerngelovigen.

Als de indicatoren van onbehagen aan het model worden toegevoegd, blijkt dat
het persoonlijke onbehagen geen statistisch significant effect heeft. Dat
bevestigt de eerdere vaststelling dat een negatief toekomstbeeld bij jongeren
nog niet leidt naar een instrumentalistisch mensbeeld. Het is ook mogelijk dat
de afwezigheid van een effect het gevolg is van de grote rol die de relatie met de
ouders in die indicator speelt.

De beleving van het schoolklimaat heeft daarentegen een zeer sterk effect (β=-
.21). Dit bevestigt het belang van de school als leefwereld. Als deze negatief
wordt beleefd, wordt het risico groot dat democratische basiswaarden worden
verworpen. Daar waar het onbehagen dat te maken heeft met het gezin en de
relaties met de ouders, niet wordt vertaald in een waardebreuk met de
samenleving, is dat wel het geval voor onbehagen op school. Waarschijnlijk
wijst dit er op dat, in tegenstelling tot het gezin,  de school wordt beschouwd
als een onderdeel van de publieke ruimte. Het ongenoegen dat daar ontstaat,
krijgt een maatschappelijke weerklank en wordt vertaald in een kritische,
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afwijzende houding ten opzichte van de waarden die door die samenleving via
de school worden voorgehouden als wenselijk.

Verder dient vastgesteld dat de beleving van het schoolklimaat de effecten van
de sociaal-economische achtergrond en van de onderwijsvorm nauwelijks
beroert. Het is dus waarschijnlijk niet juist deze effecten te interpreteren aan
de hand van de deprivatietheorie. De sociaal-economische status heeft een
bescheiden effect, de onderwijsvorm heeft een sterk effect, maar deze
realiseren zich niet of nauwelijks via deprivatie en dienen dus op een andere
manier te worden geduid. Deprivratie verklaart wel ten dele de effecten van
geslacht en autonomiestreven. Het effect van autonomiestreven wordt ten dele
(voor ongeveer 20%) verklaard door het feit dat autonomiestreven leidt tot een
negatievere beleving van het schoolklimaat en op die manier tot een meer
instrumentalistisch mensbeeld. Als meisjes zich democratisch opstellen is dat,
zij het wel in zeer geringe mate (voor 10%), omdat zij zich beter voelen op
school dan jongens. De stellingen die een rechtse positie op de nieuwe
breuklijn toeschrijven aan onbehagen dat uit materiële deprivatie wordt
geboren, vinden in feite weinig steun in onze bevindingen. De
detraditionaliseringsthese is veel overtuigender, maar ook hier dient
vastgesteld dat het effect van detraditionalisering zeker niet alleen via
onbehagen loopt, maar ook rechtstreeks of via andere wegen het mens- en
maatschappijbeeld beïnvloedt. We kwamen tot een gelijkaardige vaststelling in
verband met het effect van autonomiestreven op de smaken. Het lijkt
waarschijnlijk dat autonomiestreven, precies omdat het zich niet kan
verwezenlijken via daadwerkelijke autonomie, zijn verwezenlijking zoekt in een
breuk met wat voor de maatschappij wenselijke smaak en houdingen zijn.
Door de beleving van het schoolklimaat aan het model toe te voegen, stijgt de
verklaarde variantie tot 32%.

7.3.3 De sociaal-culturele grondslagen van democratisch burgerschap

In de sociaal-culturele theorieën onderscheiden we drie elementen, de
integratie en participatie, de socialisatie en de identiteitsverwerving.

7.3.3.1 Integratie en participatie

Integratie betekent opname in de samenleving en de algemene verwachting is
dat dit bijdraagt tot de kans op democratische waarden of alleszins tot de
aanvaarding van de waarden die dominant zijn in de samenleving (in casu de
democratische burgerschapswaarden die via het onderwijs worden
doorgegeven). Twee verschillende mechanismen worden daarbij
onderscheiden. Het eerste steunt op de veronderstelling dat mensen die zich
vereenzaamd voelen, die zich geen deel voelen van de samenleving, onder meer
via onbehagen en gevoelens van anomie tot een breuk met de democratische
burgerschapswaarden zullen komen (Jacobs et al. 2001). Het tweede
mechanisme richt de aandacht op participatie.  Er is een inmiddels zeer
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uitgebreide literatuur over de effecten van sociale participatie op de
burgerschapswaarden (voor overzichten zie Elchardus et al. 2000; De Groof et
al. 2001). De algemene stelling is dat participatie aan het middenveld of het
verenigingsleven op twee manieren bijdraagt tot democratische
burgerschapswaarden : onrechtstreeks omdat het integratie en welbehagen
bevordert, rechtstreeks omdat de participatie zelf een oefengrond van
democratische omgangsvormen en houdingen is.

In de modelopbouw houden we rekening met zowel de integratie- als
participatiestelling. De mate van participatie wordt gemeten via het aantal
verenigingen waarvan de jongere lid is, de gebeurlijke deelname aan de
leerlingenraad op school, het al dan niet deelnemen aan sociale verenigingen
en het al dan niet deelnemen aan ontspanningsverenigingen. Integratie wordt
daarnaast ook gemeten door te kijken naar het aantal vrienden dat de jongere
heeft en naar de mate waarin uit de school wordt getreden bij de opbouw van
de vriendenkring. Jongeren waarvan de vriendenkring endogeen wordt
genoemd, voelen zich minder populair, hebben minder kans een lief te hebben
en meer kans hun vrienden uitsluitend in één milieu (klas, school of buiten de
school) te vinden. Hun sociale integratie is met andere woorden beperkt.
Jongeren met een exogene vriendengroep hebben een lief, voelen zich populair
en rekruteren hun vrienden in de regel uit verschillende milieus. Hun
vriendenkring combineert klasgenoten, schoolgenoten en vrienden van buiten
de school (zie hoofdstuk 2) . Ook het aantal muziekgenres dat iemand goed
vindt, kan als een indicator van sociale integratie beschouwd worden.
Naarmate een jongere meer genres goed vindt, zal, volgens eerder onderzoek,
ook het sociale netwerk waarin hij of zij vertoeft ruimer zijn (zie hoofdstuk 6).

Niet alleen het (formele) verenigingsleven kan als een oefengrond van bepaalde
waarden en houdingen worden beschouwd. Het is waarschijnlijk dat de
vriendschapsrelaties eenzelfde rol vervullen. Men kan immers aannemen dat
jongeren in de selectie van en omgang met vrienden,  waarden en opvattingen
ontwikkelen en toepassen die ook relevant zijn voor hun houding tegenover
het maatschappelijke gebeuren. De vriendenkring is een oefengrond voor
sociale relaties. Hij vervult, net als het verenigingsleven, voor vele jongeren de
functie van een tussenstadium tussen de eenvoudige, doorgaans sterk
persoonsbetrokken relaties van het gezin en de meer onpersoonlijke relaties
eigen aan de organisaties waarin men als hedendaagse volwassene doorgaans
werkt en handelt. We hebben geprobeerd dit aspect van de
vriendschapsbanden te vatten via de opvattingen over vriendschap. In de
opvattingen over vriendschap hebben we twee dimensies kunnen
onderkennen. Ten eerste, een opvatting waarin vriendschap vooral wordt
beschouwd als een diepere relatie, gekenmerkt door trouw en vertrouwen en
door de mogelijkheid tot wederzijdse zelfonthulling te komen terwijl men toch
« zichzelf blijft ». Ten tweede, een opvatting waarin vriendschap vooral wordt
beschouwd als een kwestie van op mekaar gelijken, opvattingen en smaken
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delen. Vriendschap verschijnt in deze opvatting als een bevestiging van
overeenkomst en als een proces waardoor men nog meer op mekaar gaat
gelijken. De twee opvattingen verwijzen in feite naar wat in de sociologie
instellingen wordt genoemd : gehelen van door emoties gesteunde opvattingen,
die bepaalde samenlevingsproblemen oplossen door het gedrag in bepaalde
banen te leiden. De eerste instelling – vriendschap als vertrouwensband –
schept de mogelijkheid  een duurzame relatie op te bouwen met iemand die
vreemd is. De vrienden blijven zichzelf (« een echte vriend respecteert mijn
mening »), maar onthullen zich voor mekaar en kunnen mekaar indien nodig
steunen. Vriendschap is hier een middel om over diversiteit heen diepe relaties
te ontwikkelen met mensen waarmee men a-priori niet zo heel veel gemeen
heeft. De andere vriendschapsopvatting is een andere instelling. Zij brengt
mensen die op elkaar gelijken nog dichter bij elkaar (« ik doe echt alles samen
met mijn vriend »). Gedeelde smaak en gedeelde opvattingen zijn een a-priori
selectiecriterium en die gelijkenis wordt in de vriendschapsband beleefd en
verder ontwikkeld. Precies omdat dergelijke opvattingen de selectie en de
omgang met vrienden zullen beïnvloeden, zal de beleving van de vriendschap
een praktische beleving van die opvattingen bieden : het waarderen van
vertrouwen in het ene geval, van gelijkenis in het andere. Men kan daarom
verwachten dat de jongeren die vriendschap beschouwen als een bevestiging
van gelijkaardigheid of overeenkomst, zich meer aangetrokken zullen voelen
tot het instrumentalistische mens- en maatschappijbeeld. Dat laatste gaat er
immers van uit dat mensen eigenlijk onbetrouwbaar zijn, zodat het vreemde
en andere steeds bedreigend zijn.
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TABEL 3: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE, DETRADITIONALISERING, KENNIS VAN

CULTUURELEMENTEN EN SOCIALE INTEGRATIE (N= 5290)

Variabele Nieuwe breuklijn
Parameter S.F Beta P

Cons 36.10 .97 2.62 .0000
Geslacht (0=jongen) -2.92 .36 -.11 .0000
Leerjaar (0=4des) -2.04 .31 -.07 .0000
BSO (0=ASO) 8.25 .64 .20 .0000
TSO (0=ASO) 4.11 .49 .14 .0000
Opleidingsniveau ouders (0=beide ouders geen hoger diploma) -1.84 .33 -.07 .0000
Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

4.88 .81 .11 .0000

SES vader hoog (0=arb.) -1.43 .44 -.04 .0010
Autonomiestreven .19 .01 .20 .0000
Schoolklimaat -.24 .02 -.19 .0000
Aantal verenigingen waarvan lid -.88 .15 -.09 .0000
Lid leerlingenraad (0=neen) -4.52 .55 -.09 .0000
Deelname aan sociale verenigingen (0=neen) -1.31 .34 -.05 .0001
Deelname aan ontspanningsverenigingen (0=neen) 2.19 .34 .08 .0000
Endogeniteit vriendengroep -.76 .16 -.05 .0000
Aantal genres dat goed bevonden wordt -.35 .06 -.07 .0000
Aantal vrienden .10 .02 .04 .0000
Vertrouwen en zelfonthulling als basis voor vriendschap -.10 .01 -.09 .0000
Overeenkomst als basis voor vriendschap .14 .01 .15 .0000
Bruto rho .16
Resterende rho .07
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .30
Verklaarde variantie op schoolniveau .72
Totaal verklaarde variantie .37

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen met de
nieuwe breuklijn: KSO, al dan niet ooit een C- of B-attest gehaald, SES vader midden (0=arb),
persoonlijk welbehagen, culturele interesse, deelname aan extracurriculaire activiteiten en
deelname aan jeugdverenigingen. Randgelovigen, twijfelende gelovigen, vrijzinnigen, niet-
gelovigen en mensen met een andere levensbeschouwing verschillen niet significant van
kerngelovigen.

Uit tabel 3 blijkt dat zowat alle stellingen afgeleid uit de participatiethese
worden bevestigd. Mensen die lid zijn van veel verenigingen, die deelnemen
aan sociale verenigingen en participeren aan de leerlingenraad op hun school,
nemen een meer democratische positie in op de nieuwe breuklijn. Die
vaststelling bevestigt de resultaten van ander onderzoek bij jongeren
(Elchardus et al. 1998 ; De Groof et al. 2001) en bij volwassenen (Elchardus et
al. 2001; Elchardus & Smits 2001; Smits et al. 1998). Het lidmaatschap van
ontspanningsverengingen vormt wel een uitzondering. Dat draagt niet bij tot
democratische waarden, maar werkt daarentegen een meer
instrumentalistisch mens- en maatschappijbeeld in de hand. Die bevinding is
enigszins in tegenspraak met de vaststelling bij volwassenen, waar
verschillende vormen van participatie, ongeacht de aard of
levensbeschouwelijke inspiratie van de vereniging, grotendeels dezelfde,
positieve effecten hebben (Elchardus et al. 2001). Zij is echter consistent met
bevindingen van ander jeugdonderzoek. Bij jongeren blijkt de aard van de
vereniging wel degelijk een rol te spelen en dragen vooral verenigingen met een
sociaal of cultureel doel bij tot democratische burgerschapsvorming
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(Elchardus et al. 1998; De Groof et al. 2001, De Groof & Siongers 2000).
Blijkbaar is voor jongeren de aard en de inspiratie van de vereniging
belangrijker dan voor volwassenen.

De hypothesen afgeleid uit de integratietheorie worden niet bevestigd
integendeel. Hoe groter de vriendenkring, hoe hoger het risico op een
instrumentalistisch mens- en maatschappijbeeld. Jongeren met een endogene
vriendengroep hebben doorgaans meer democratische waarden dan jongeren
met een exogene vriendengroep. Jongens en meisjes met een brede
vriendenkring, die zich populair achten, die een lief hebben en hun vrienden
in verschillende milieus (de klas, de school en daarbuiten) recruteren, nemen
een minder democratische positie in op de nieuwe breuklijn. Sociale integratie
lijkt dus veeleer een negatieve dan een positieve rol te vervullen. Dit is in
tegenstelling tot onderzoek bij volwassenen waar integratie, weliswaar gemeten
aan de hand van de participatie aan culturele manifestaties buitenshuis,
belangrijke positieve effecten heeft, vergelijkbaar met die van participatie aan
het middenveld (Elchardus & Pelleriaux 1999; Elchardus & Pelleriaux 2001;
Elchardus & Smits 2001). Waarschijnlijk zijn de verschillende bevindingen een
gevolg van het gebruik van verschillende indicatoren. Een andere verklaring
moeten we misschien zoeken in het feit dat het niet zo zeer integratie in een
ruim netwerk bijdraagt tot een democratische basishouding. Veeleer de aard
van de integratie is doorslaggevend, niet zodanig de uitgebreidheid van het
netwerk (Pahl 2000; Van Leeuwen 1999). Een aanwijzing hiervan vinden we in
het differentiële effect van de vriendschapsopvattingen op de nieuwe breuklijn.
Toch lijken voor jongeren het aantal vrienden en exogeniteit van de
vriendengroep, goede indicatoren van sociale integratie. Een ruime
vriendenkring, populariteit bij de vrienden, het hebben van een lief en het
recruteren van vrienden op zowel de school als daarbuiten, wijst bij de
jongeren in elk geval op een relatiepatroon dat licht bijdraagt tot een
instrumentalistisch mens- en maatschappijbeeld. Democratische houdingen
worden in de hand gewerkt door participatie op school en deelname aan de
activiteiten van sociaal-culturele verenigingen. Het exogene karakter van de
vriendenkring wijst blijkbaar op een sterke integratie in extra-scolaire
middens. Dat blijkt gepaard te gaan met een zwakkere steun voor
democratische burgerschapswaarden.

De opvattingen over de vriendschap spelen een belangrijke rol. Zoals vermoed
gaat de opvatting dat vriendschap vooral een bevestiging van overeenkomst of
gelijkaardigheid moet zijn, gepaard met een instrumentalistisch mens- of
maatschappijbeeld (β=.15). Dat laatste legt ook veel nadruk op culturele
overeenkomst. Waarschijnlijk vormt vriendschap benaderd vanuit zo’n
opvatting een oefengrond voor dat mens- en maatschappijbeeld: een manier
om het vanzelfsprekend te doen lijken. Als vriendschap daarentegen wordt
benaderd als een vertrouwensband tussen mensen die zichzelf blijven, is de
kans op democratische basiswaarden iets groter (β=-.09). Als in de groei naar
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volwassenheid de opvattingen over vriendschap veranderen, kan dat dus ook
een invloed hebben op de mens- en maatschappijopvattingen.

Al de effecten van de participatievariabelen zijn, op de opvattingen over
vriendschap na, betrekkelijk bescheiden. Toch doen deze variabelen de
verklaarde variantie verder stijgen van 32% naar 37% wat, op een zo hoog
niveau van verklaarde variantie en voor variabelen die in een later stadium
aan het model worden toegevoegd, heel veel is. Als we tabel 3 met tabel 2
vergelijken, stellen we overigens vast dat de participatievariabelen heel wat van
de andere effecten mediëren. Een betrekkelijk groot deel van het effect van het
geslacht, het leerjaar, de onderwijsvorm, de levensbeschouwing, het
opleidingspeil en het beroep van de ouders, realiseert zich via verschillen in
sociale participatie en de opvattingen over vriendschap. De meer
democratische positie van de meisjes kan voor een deel worden verklaard door
hun verschillende patronen van sociale participatie en opvattingen over
vriendschap. Tot een gelijkaardige vaststelling kwamen we bij de analyse van
de smaken. De wijze waarop en de mate waarin de jongere betrokken is bij
sociale relaties, heeft een belangrijke invloed op zijn denken en voelen.
Hetzelfde geldt voor de minder democratische opstelling van de leerlingen uit
het vierde jaar en uit het BSO, alsook voor de effecten van
levensbeschouwelijke onverschilligheid en lage sociaal-economische status van
de ouders. Ook dit wijst op het belang van de sociale participatie. Daarbij dient
te worden opgemerkt dat de theorie die ondemocratische waarden toeschrijft
aan deprivatie, hiermee nog minder steun vindt. De vastgestelde effecten van
sociaal-economische achtergrond en onderwijsvorm realiseren zich veel meer
via verschillen in de patronen van sociale participatie dan via verschillen in de
mate van welbehagen en onbehagen. De verschillen in participatie verklaren
ook een deel van de effecten van detraditionalisering. Zij laten het effect van de
zuivere indicator van dat proces –autonomiestreven- nagenoeg ongewijzigd,
maar verminderen wel het effect van de levensbeschouwing. Dat effect kan dus
niet louter als een gevolg van detraditionalisering worden beschouwd.
Levensbeschouwelijk engagement bevordert ook sociale participatie en draagt
op die manier bij tot democratische burgerschapswaarden. Die vaststelling
sluit naadloos aan bij de bevindingen over de effecten van participatie bij
volwassenen (Elchardus & Smits 2001; Elchardus et al. 2001).

7.3.3.2 De school als socialiserende instelling

Socialisatietheorieën gaan ervan uit dat waarden, opvattingen en smaken,
worden aangeleerd of overgenomen omdat ze worden verspreid in de
socialisatiekanalen waarmee mensen in contact komen. Die theorieën gaan
doorgaans uit van een cultureel gedifferentieerde samenleving, waarin
sommige jongeren in middens vertoeven die hen racisme bijbrengen, andere in
milieus die hen verdraagzaamheid leren. Socialisatietheorieën onderscheiden
socialisatie-agenten of socialisatievelden. Het is waarschijnlijk dat elk individu
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de invloed ondergaat van verschillende socialisatievelden, zoals de school, het
verenigingsleven, het gezin, de massa-media. Socialisatie is een aspect van alle
handelingsverbanden waarin mensen samenkomen. Daarom is het onmogelijk
rekening te houden met kenmerken van die verbanden, zoals bijvoorbeeld het
opleidingspeil van de ouders, zonder meteen al de invloed van socialisatie te
laten spelen. Theorieën maken weliswaar courant het onderscheid tussen de
invloed van materiële condities en culturele of socialiserende invloeden, maar
in de praktijk van het onderzoek is het dikwijls moeilijk dergelijke invloeden
duidelijk en waterdicht van elkaar te onderscheiden. De onderwijsvorm waarin
iemand school loopt, wijst tegelijkertijd op een welbepaalde culturele of
subculturele omgeving, op welbepaalde socialiserende invloeden, maar ook op
welbepaalde kansen binnen een sociaal-economisch bestel. Wat uiteindelijk
doorslaggevend is, kan niet meteen worden achterhaald, maar kan wel
duidelijker worden in complexe modellen. Na rekening te hebben gehouden
met de variabelen die vrij rechtstreeks verwijzen naar materiële
kansenongelijkheid, wel- en onbehagen en de invloed van participatie en
integratie, gaat de aandacht nu naar processen van socialisatie en
identiteitsverwerving en identiteitsbevestiging. We kijken, in deze sectie, eerst
naar de school als socialiserend milieu, dan nemen we, in de volgende sectie,
de invloed van de media en de massa-cultuur onder de loep en analyseren die
ook vanuit het standpunt van de identiteitsverwerving en
identiteitsbevestiging. Tenslotte, in sectie 7.3.3.4, staat de socialiserende
invloed van het gezin centraal.

Uiteraard kwam de invloed van de school ook al in de vorige secties aan bod.
De bruto invloed van de school werd geschat via de multilevel modellen.
Daaruit bleek dat deze vrij groot is (Rho=.16). Een groot deel van die invloed
kan echter worden toegeschreven aan de onderwijsvorm en de instroom. We
zagen verder dat de beleving van het schoolklimaat een heel belangrijke
invloed heeft op de positie die op de nieuwe breuklijn wordt ingenomen. Om de
invloed van de school verder te exploreren houden we rekening met de invloed
die uitgaat van de schoolcultuur.

Binnen de theorieën die cultuuroverdracht of socialisatie proberen te
verklaren, speelt conformiteit een belangrijke rol. Bourdieu (1979) spreekt in
dat verband, niet zonder bombast, van “symbolisch geweld”. Hij doelt daarmee
in de eerste plaats op de manier waarop de dominante klassen via het
onderwijssysteem hun opvattingen, smaken en normen aan het geheel van de
samenleving opdringen. De groei en verspreiding van een instrumentalistisch
mens- en maatschappijbeeld, kan echter worden beschouwd als een falen van
die sociale controle. In de eindtermen van het onderwijs
(http://www.ond.vlaanderen.be/DVO), in de opvattingen van
middenveldorganisaties (Siongers 2000) en in de opvattingen van leerkrachten
(Elchardus 1999), staan andere, in menig opzicht diametraal tegengestelde
waarden centraal. De kringen die een grote tot doorslaggevende rol spelen in
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het selecteren van de waarden en normen die in het onderwijs worden
doorgegeven, proberen te socialiseren voor een normatief mens- en
maatschappijbeeld en voor democratische basiswaarden. Hun invloed kan dus
zeker geen verklaring bieden voor het afkalven van de consensus rond die
waarden en de groei en verspreiding van ondemocratische waarden. De
socialiserende invloed van de school ligt duidelijk niet alleen besloten in de
invloed van leerkrachten, leerplan, eindtermen en handboeken. Binnen de
school bestaat echter ook nog een ander socialisatieveld, met name de peer-
group. Het is waarschijnlijk dat deze, grotendeels los van de invloed van de
leerkrachten en de directie, soms tegen die invloed in, eveneens een
socialiserende rol zal vervullen (De Jong 1997). Om dat na te gaan, brengen we
het schoolgemiddelde op de nieuwe breuklijn in het model in. We zouden de
invloed van de peergroep ongetwijfeld preciezer kunnen meten door de
opvatting van de omgeving niet voor de hele school, maar per klas of
administratieve groep te meten. Vroeger onderzoek leert echter dat een meting
op het niveau van de school al heel wat van die invloed vat (Pelleriaux 2001).
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TABEL 4: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE, DETRADITIONALISERING, SOCIALE INTEGRATIE EN

SOCIALISATIE OP SCHOOL (N=5290)

Variabele Nieuwe breuklijn
Parameter S.F Beta P

Cons 21.95 2.17 2.61 .0000
Geslacht (0=jongen) -2.59 .35 -.09 .0000
Leerjaar (0=4des) -2.06 .31 -.07 .0000
BSO (0=ASO) 6.98 .64 .17 .0000
TSO (0=ASO) 2.93 .50 .10 .0000
Opleidingsniveau ouders (0=beide ouders geen hoger diploma) -1.75 .33 -.06 .0000
Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

4.78 .81 .11 .0000

Autonomiestreven .18 .01 .20 .0000
Schoolklimaat -.24 .02 -.19 .0000
Aantal verenigingen waarvan lid -.90 .15 -.09 .0000
Lid leerlingenraad (0=neen) -4.57 .55 -.09 .0000
Deelname aan sociale verenigingen (0=neen) -1.27 .34 -.04 .0000
Deelname aan ontspanningsverenigingen (0=neen) 2.20 .34 .08 .0000
Endogeniteit vriendengroep -.75 .16 -.05 .0000
Aantal genres dat goed bevonden wordt -.34 .06 -.07 .0000
Aantal vrienden .09 .02 .09 .0000
Vertrouwen en zelfonthulling als basis voor vriendschap -.10 .01 -.09 .0000
Overeenkomst als basis voor vriendschap .14 .008 .15 .0000
Schoolgemiddelde nieuwe breuklijn .38 .05 .16 .0000
Bruto rho .16
Resterende rho .04
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .30
Verklaarde variantie op schoolniveau .86
Totaal verklaarde variantie .39

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen met de
nieuwe breuklijn: al dan niet ooit een C- of B-attest gehaald, SES vader midden (0=arb), SES
vader hoog (0=arb.), persoonlijk welbehagen, culturele interesse, deelname aan extracurriculaire
activiteiten en deelname aan jeugdverenigingen. Randgelovigen, twijfelende gelovigen,
vrijzinnigen, niet-gelovigen en mensen met een andere levensbeschouwing verschillen niet
significant van kerngelovigen.

De context waarin de leerlingen zitten blijkt een redelijk belangrijke
socialiserende invloed uit te oefenen. Na controle voor de andere kenmerken in
het model, is de kans systematisch groter dat leerlingen in een school waar het
instrumentalistische mens- en maatschappijbeeld door veel leerlingen wordt
aangehangen, die opvatting overnemen en tot de hunne maken. Vanuit de
opvattingen van de peergroep is er een duidelijke druk naar conformiteit. Door
rekening te houden met dit aspect van de schoolcultuur, stijgt de verklaarde
variatie lichtjes, van 37 naar 39%. De introductie van deze variabele draagt
echter sterk bij tot de mate waarin het schooleffect wordt verklaard. Deze stijgt
van 72% naar 86%. Het schooleffect weerspiegelt dus in niet geringe mate een
effect van de peergroep. Door jongeren met bepaalde opvattingen samen te
brengen, bevordert men de verspreiding van die opvattingen.

7.3.3.3 Media, massa-cultuur en identiteit

Conformiteit is zeker niet de enige manier waarop cultuur zich kan
verspreiden. In de theorieën en het onderzoek over de verspreiding van
cultuur, onderscheiden we twee strekkingen. De eerste richt de aandacht op
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de sociale processen van cultuurspreiding, die steunen op persoonlijk contact;
de andere richt de aandacht op processen van verspreiding die hoofdzakelijk
via de massa-media lopen. De twee kunnen niet volledig worden gescheiden en
komen in de praktijk verstrengeld voor, al was het maar omdat in persoonlijke
contacten in grote mate, misschien zelfs hoofdzakelijk, materiaal ontleend aan
de massa-cultuur en verspreid via de massa-media, wordt gehanteerd. Toch
lijkt het ons nuttig die twee benaderingen te onderscheiden, omdat zij heel
verschillende processen van beïnvloeding belichten. We kijken eerst naar de
implicaties van de theorieën die aandacht besteden aan persoonlijke en
interpersoonlijke manieren van cultuurspreiding, dan naar benaderingen die
de invloed van de massa-media en de andere dragers van de massa-cultuur
centraal stellen.

De reeds besproken theorie van het symbolisch geweld of de druk naar
conformiteit, behoort tot de eerste groep. Daarin kunnen nog drie andere
manieren van cultuuroverdracht worden onderscheiden (zie ook Pelleriaux
2001; Elchardus & Pelleriaux 2001).

(1) Mensen nemen cultuurelementen over van de groep waar zij toe behoren
als die cultuurelementen dienst doen als een symbolische grens (een
duidelijk onderscheid) tussen de eigen groep en andere groepen waarvan
men zich wil onderscheiden. Het overnemen van de cultuurelementen is
dan meteen een manier van identiteitsverwerving. Dit proces wordt ook wel
eens omschreven als het scheppen van ‘symbolic boundaries’. Hoewel
Fredrik Barth (Barth 1998) de term ‘symbolic boundaries’ niet gebruikt,
heeft hij in een zeer invloedrijke tekst het mechanisme ervan beschreven.
In de visie van Barth creëren groepen cultuur als ze in contact komen met
elkaar en zich van elkaar willen onderscheiden (Davies 1976; Easthope
1976; Naficy 1991; Vallas 1998). Eens een cultuurproduct (bijvoorbeeld
een smaak of opvatting) wordt gedefinieerd als een onderscheidingsteken
van een bepaalde groep, verspreidt het zich uiteraard sneller en
gemakkelijker onder de mensen, die zich met de groep willen identificeren
of zich in die groep willen doen aanvaarden.

(2) De theorievorming rond het concept ‘symbolic boundary’ is verwant maar
toch verschillend met wat Bourdieu (Bourdieu 1979) ‘distinctie’ noemt.
Distinctie is bij Bourdieu verbonden met cultureel kapitaal. Mensen die
zich willen afzetten van andere groepen, moeten de capaciteit hebben om
dat te doen (Bryson 1996; Halle 1992; Peterson 1992; Stevens 2001). De
cultuuruitingen van mensen met minder “cultureel kapitaal” zouden,
volgens Bourdieu, minder complex zijn, gemakkelijker te begrijpen, dan de
uitingen van mensen afkomstig uit de hogere lagen van de samenleving.
Distinctie is dus, evenzeer als het trekken van symbolische grenzen, een
manier om zich af te zetten van andere groepen. Het concept, zoals
gehanteerd door Bourdieu, legt echter een band tussen kenmerken van een
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bepaalde groep – in casu cognitieve bekwaamheid – en de
cultuurelementen die door de groep ter onderscheiding worden gekozen.

(3) De derde manier waarop cultuur zich kan verspreiden, los van de sociale
condities, is gebaseerd op de neo-durkheimiaanse cultuursociologie. Het
centrale mechanisme is hier niet distinctie, het trekken van symbolische
grenzen of symbolisch geweld, maar het streven naar consistentie of
integriteit binnen de eigen cultuur. De basisveronderstelling van die
theorie is dat er een correspondentie of isomorfisme bestaat tussen
verschillende culturele classificaties (Douglas 1978; Elchardus et al. 1991;
Okely 1983). Volgens die theorie ‘kiezen’ mensen voor de cultuuruitingen
die, volgens hun cultureel patroon, bij elkaar ‘passen’ en passen bij de
positie die men denkt te bekleden. De culturele coderingen van media en
cultuuruitingen in ‘hoog’ en ‘laag’ enerzijds, de culturele coderingen van de
onderwijsvormen of scholingsgraden in ‘hoog’ en ‘laag’ anderzijds, maakt
een associatie tussen beroepsonderwijs en als populistisch beschouwde
cultuur zeer waarschijnlijk. Die codering maakt het, bijvoorbeeld,
‘inconsistent’ voor een jongere in het beroepsonderwijs ‘Radio 1’ de beste
radiozender te vinden.

In deze drie theorieën, gericht op het verklaren van de uitbouw en het
verspreiden van culturen en subculturen, gaat de aandacht in feite naar de
identiteit : naar het culturele materiaal waarmee het « behoren tot », « het
verschillen van » en de « eigen plaats » in de samenleving worden uitgedrukt.
Een groep of een individu moet het culturele materiaal waarmee symbolische
grenzen worden getrokken, waarmee men zich van anderen onderscheidt of
waarmee men zijn sociale positie symbolisch uitdrukt, echter ergens halen. In
de traditionele cultuurstudies ging de aandacht dikwijls naar etnische
culturen. Het culturele materiaal waarmee etnische identiteiten worden
gemaakt en bevestigd, wordt dikwijls ontleend aan de traditie en het culturele
erfgoed van een volk, of dan toch minstens aan een vermeende traditie en een
uitgevonden erfgoed (Hobsbawm & Ranger 1994). Eigen aan de symbolische
samenleving is echter dat de aandacht minder exclusief op het culturele
erfgoed is gericht, meer op cultuurproductie hier en nu. Daarenboven gaat de
aandacht hier niet naar de  identiteitsverwerving van groepen die zich via een
etnische status gemakkelijk kunnen onderscheiden, maar naar groepen
«autochtone» jongeren die verschillende sociale en culturele processen
doormaken en daarin ook het materiaal voor hun identiteitsverwerving moeten
vinden. Ten derde, wordt die identiteit waarschijnlijk ook anders beleefd. De
zelfreligie zorgt er immers voor dat de identiteit in het zelf wordt gezocht en
niet in het behoren tot een groep. De meeste jongeren zullen niet
groepsidentiteit X of Y willen hebben, maar zullen « gewoon zichzelf willen
zijn ». Die vorm van religie of ideologie verhindert echter niet dat collectieve
identiteiten als gender en klasse (zoals geïndexeerd via de onderwijsvorm) nog
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een grote tot zeer grote invloed uitoefenen op het denken en voelen [Elchardus
1999d, zie ook hoofdstuk 4]. Dat betekent dat er nog wel degelijk aan
identiteitswerk wordt gedaan, maar dat dit gebeurt in termen van categorieën
die de persoonlijke keuze en smaak, in plaats van de collectieve identiteit,
vooropstellen. Op die manier kan gemakkelijker worden geloofd dat het om een
persoonlijke keuze gaat – de individuele smaak – dan om een collectief
gestructureerd handelen. Precies daarom kan men verwachten dat in de
processen van symbolische afgrenzing, onderscheiding en positiebepaling, de
media en de massa-cultuur een belangrijke rol zullen spelen. Dit verwijst niet
zozeer naar een esthetisering van de cultuur (Raes 2000), als naar het
onuitspreekbaar worden van collectieve identiteiten (Bellah 1985). Men wil
behoren tot, zich afzetten van, een duidelijk symbolisch gemarkeerde plaats
hebben in de samenleving, maar men wil dit alles beleven als een reeks
individuele keuzes en niet als een gevolg van de keuzepaden die al duidelijk
door de collectieve identiteiten worden aangereikt. Waarschijnlijk ligt daarin de
oorzaak van het belang van esthetiek bij de hedendaagse ethische keuzes.

In hoofdstuk 3 werd toegelicht welke aspecten van de media- en massa-
cultuur werden onderzocht en waarom : muziekvoorkeur, keuze van
tijdschriften, van radio- en televisiezenders, voorkeur op het vlak van
televisieprogramma’s en filmgenres, smaak in verband met kledij. Uit de
analyse van die smaken distilleerden we vijf culturele dimensies of oriëntaties.
Geen enkele van die oriëntaties bevat opvattingen of elementen die direct
verwijzen naar het mens- en maatschappijbeeld dat we in dit hoofdstuk
onderzoeken. Indien de jongeren hun smaken en voorkeuren echter gebruiken
bij identiteitswerk, is het heel waarschijnlijk dat er verbanden zullen ontstaan
tussen smaken enerzijds, opvattingen anderzijds. Het is zelfs waarschijnlijk
dat precies een gemeenschap van smaak, de voorwaarde van verdere
beïnvloeding of socialisatie zal scheppen. Een jongere kan via een gedeelde
smaak ook in contact komen met bepaalde opvattingen en een geheel van
mediavoorkeuren, smaken en opvattingen, kan verschijnen als consistent, met
het gevolg dat het delen van één van die cultuurelementen de kans vergroot
dat men ook de andere cultuurelementen zal delen. De vier geciteerde
theorieën – symbolisch geweld, symbolische grenzen, onderscheiden en
consistente codering – impliceren dat zo’n consistente gehelen van
cultuurelementen zullen groeien. Het belang van de zelfreligie voor de
hedendaagse, autochtone jongeren, laat vermoeden dat smaken een
belangrijke rol spelen in dat proces. Zij kunnen, consistent met de zelfreligie,
gemakkelijk worden beschouwd als een kwestie van persoonlijke keuze. Via de
smaken kan dan een gevoel van « behoren tot » en « verschillen van » ontstaan,
dat verder wordt uitgebouwd met opvattingen en overtuigingen. Smaken
kunnen in die zin het glijmiddel zijn waarmee de socialisatie in bepaalde
opvattingen en houdingen wordt vergemakkelijkt.
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Tot nog toe formuleerden we nog geen hypothesen over de specifieke
samenhang van smaakdimensies of culturele oriëntaties enerzijds, opvattingen
anderzijds. Sommige van de besproken theorieën laten dergelijke hypothesen
niet toe. Dat geldt voor de theorie van het symbolisch geweld (die niet voorspelt
welke smaken, waar dominant zullen zijn) en voor de theorie van de
symbolische grenzen (die geen inhoudelijke band legt tussen de aard van de
groep en de aard van de symbolen waarmee deze zich zal afbakenen). De
theorieën van de distinctie en de consistente codering laten wel meer
specifieke hypothesen toe over de samenhang tussen smaken en opvattingen.
De theorie van de distinctie (Bourdieu 1979) komt er ons inziens op neer dat
groepen die over een hogere cognitieve vaardigheid beschikken, zich
uiteindelijk zullen onderscheiden via complexere cultuuruitingen. Deze stelling
kunnen we niet toetsen omdat we niet beschikken over een algemene maat
van cognitieve vaardigheid (I.Q.) en evenmin over een maatstaf om de
complexiteit van de onderscheiden culturele dimensies en opvattingen te
beoordelen. De theorie van de consistente codering omvat twee basisstellingen.
Zij gaat er, ten eerste, vanuit, dat alle mensen een beetje socioloog zijn en de
sociale en culturele kaarten van hun samenleving in grote lijnen kennen. Zij
weten wie een « hoge » positie bekleedt en wie een « bescheiden positie ». Zij
weten wie zich mag omschrijven als een « gewone » of « kleine » man en voor
wie zo’n omschrijving onecht of huichelachtig aandoet. Zij kennen het verschil
tussen « De Financieel Economische Tijd » en « Het Laatste Nieuws ». Zij weten
dat bij heel wat mensen Canvas cultureel hoger staat aangeschreven dan VT4.
Ten tweede, stelt die theorie dat mensen de werkelijkheid consistent coderen.
Als mannelijkheid staat voor een activistische, manipulatieve benadering van
de cultuur, zullen meer mannen dan vrouwen kiezen voor ingenieursstudies
(Elchardus et al. 1991). Men kan dus verwachten dat een groep met een
bepaalde sociale positie, een smaak kiest die consistent wordt geacht met die
positie2. Daardoor ontstaat een samenhang tussen een sociaal kenmerk
(bijvoorbeeld in het BSO zitten) en één of meerdere smaakdimensies. Op die
manier kan ook een samenhang tussen sociale positie en opvattingen
ontstaan, wat dan leidt tot een samenhang tussen smaken en opvattingen.
Van zodra mensen met een gelijkaardige sociale positie worden verenigd
(bijvoorbeeld in de scholen of klassen van het beroepsonderwijs) kan de aldus
gegroeide samenhang tussen smaken en opvattingen nog worden verstevigd
via de verschillende mechanismen van cultuuroverdracht: door conformiteit of
symbolisch geweld, door het trekken van symbolische grenzen en het streven
naar distinctie.

Op basis van die stellingen kan men verwachten dat mensen die een lage
sociale positie innemen, die, in termen van ons model laaggeschoolde ouders

                                          
2 Deze theorie kan ook complexer worden gemaakt door rekening te houden met

statusaspiratie. We laten die complexiteit hier achterwege.
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hebben, een vader die arbeider is en/of in het beroepssecundair onderwijs
zitten, veeleer smaken zullen hebben die eveneens als populair en/of
laagcultureel worden beschouwd. Zij zullen eerder laag scoren op de
cultuurdimensie “culturele correctheid” en hoog op de dimensie “amusement”.
De eerste bevat onder meer een voorkeur voor klassieke muziek, canvas en
Radio 3, de laatste voor VT4, Kanaal 2, koppelprogramma’s en
hitparademuziek. Aangezien lage status ook geassocieerd is met een
instrumentalistisch mens- en maatschappijbeeld, kunnen we verwachten dat
tussen “culturele correctheid” en de nieuwe breuklijn een negatieve, tussen
“amusement” en de nieuwe breuklijn een positieve relatie ontstaat. Onder
jongeren die samen zitten in scholen waar de verschillende mechanismen van
cultuuroverdracht sterk kunnen spelen, kunnen de relaties tussen smaken en
opvattingen sterk worden en kunnen de smaakculturen hun rol van drager of
glijmiddel van opvattingen ten volle vervullen.

Eén van de onderscheiden culturele dimensies verwijst sterk naar gender. Zij
werd daarom ook de “macho”-factor gedoopt en wijst op een voorkeur voor
onder meer erotische films, misdaadseries, sportmagazines, oorlogsfilms en
andere mannelijke vermakelijkheden. Men kan verwachten dat mannen hoger
zullen scoren op die dimensie (zie hoofdstuk 6). Eigenlijk, als we de theorie van
de consistente codering precies formuleren, dienen we te stellen dat het
mannelijke gender onder meer wordt verworven door een smaak voor de
opgesomde genres te ontwikkelen. Daardoor ontstaat een consistentie tussen
“man zijn” en die cultuur-dimensie. Aangezien jongens ook een meer
instrumentalistisch mens- en maatschappijbeeld hebben dan meisjes, kunnen
we verwachten dat er een positief verband zal zijn tussen de macho-dimensie
en de nieuwe breuklijn. Jongens die hun mannelijk gender extra willen
profileren, zullen daarbij naar dit geheel van smaken en opvattingen grijpen.
In kliekjes en groepjes waar de nadruk op deze genderidentiteit ligt, zal die
smaak waarschijnlijk dienen als bindmiddel en als culturele basis waarop de
bijpassende opvattingen worden aangebouwd.

De twee vorige toepassingen van de theorie hebben betrekking op de
onderscheiden hoog/laag en mannelijk/vrouwelijk. In de vijf cultuurdimensies
kunnen we nog een derde fundamenteel cultureel onderscheid onderkennen,
namelijk vreemd/niet vreemd. In tegenstelling tot de andere smaakdimensies
verwijst de zogeheten Roots-factor naar heel wat muziekgenres die zeer
expliciet hun vreemde, niet-blanke, niet-Westerse origine beklemtonen, in een
aantal gevallen hun identiteit ontlenen aan verzet tegen “blanke, westerse
mannen”: Soul en R&B, Reggae, Rap, Rai… De kans is derhalve groot dat er
een negatieve relatie bestaat tussen de Roots-factor en de nieuwe breuklijn. De
eerste is immers een erkenning van de waarde van het vreemde, de tweede een
mens- en maatschappijopvatting die aanzet tot argwaan en zelfs vijandigheid
tegenover het vreemde. Ook de dimensie culturele correctheid bevat muziek
die met het “vreemde” in verband kan worden gebracht, met name de
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wereldmuziek. Het is echter niet zo duidelijk of deze inderdaad als vreemde
muziek wordt beleefd. Als dat het geval is, zal het de negatieve relatie tussen
“culturele correctheid” en de nieuwe breuklijn nog versterken.

Naast die theorieën, die de aandacht toespitsen op interpersoonlijke manieren
van cultuurspreiding, bestaat er, zoals reeds gemeld, ook een
onderzoekstraditie die vooral aandacht heeft voor de massa-media. Voor haar
ontstaat een duidelijk verband tussen smaken en mediavoorkeuren enerzijds,
opvattingen anderzijds, omdat de eerste de laatste beïnvloeden. Van de inhoud
van de tijdschriften en kranten, van de soaps, films en andere programma’s,
van de nieuwsuitzendingen, de muziekteksten en de sfeer die rond bepaalde
muziekgroepen hangt, wordt aangenomen dat hij niet alleen de smaken, maar
ook de opvattingen en houdingen van het publiek beïnvloedt. Van die invloed
wordt verder aangenomen dat hij niet alleen, misschien zelfs niet
hoofdzakelijk, uitgaat van de expliciete inhoud, maar ook en misschien vooral
van de sfeer, de stijl, de structuur, de verborgen boodschappen van de
aangeboden symbolensystemen (Banerjee 1994).

De onderzoekstraditie die op dit uitgangspunt steunt, heeft recent vooral
aandacht gehad voor de rol van de massa-media en in het bijzonder de
televisie en het tv-nieuws. Van de media wordt beweerd dat zij een belangrijke
bron van informatie zijn en alzo de opvattingen van de lezers en kijkers
beïnvloeden (Gilliams & Iyengar 2000; Pred 1997). Op basis van een analyse
van vijf General Social Surveys in de Verenigde Staten, vond (Morgan 1986)
dat mensen die intens televisiekijken meer homogene en onderling
gelijkaardige opvattingen hebben. De massa-media scheppen dus een publiek
dat ze homogeniseren in hun opvattingen. 3 Volgens heel wat auteurs hangen
de media een beeld van een gewelddadige samenleving op, waarin misdaad
vooral werk is van niet-blanken (Gilliams & Iyengar 2000; Romer et al. 1998).
Confrontatie met die berichtgeving blijkt de repressieve en etnocentrische
houding in de hand te werken (Gilliams & Iyengar 2000; Romer et al. 1998)
(Winkel 1990). Uitgebreid televisiekijken, vooral als het commerciële zenders
betreft, gaat in Vlaanderen in elk geval gepaard met verhoogde gevoelens van
onveiligheid, onbehagen en een rechtsere positie op de nieuwe breuklijn
(Elchardus & Smits 2001; Elchardus et al., 2001).

Deze onderzoekstraditie, die we hier zeer onvolledig bespreken, biedt een
algemene verklaring voor de samenhang tussen de cultuurdimensies en de
opvattingen. Vooral de dimensies « culturele correctheid » en « amusement »
omvatten heel wat media. Op basis van de geschetste theorieën verwachten we
dan ook dat deze een invloed zullen hebben op de positie die op de nieuwe

                                          
3 Televisie wordt steeds meer het medium om beelden door te geven, ter vervanging

wat wat vroeger in geschreven of grafisch werk gebeurde (Karim, 1997). Maar de
televisie blijft maar één element in een geheel van de door massa-media gedragen
symbolensystemen (Berry, 1996).
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breuklijn wordt ingenomen. Als de media een invloed uitoefenen, zullen zij ook
een consistentie tussen smaken en opvattingen scheppen, aangezien zij de
vector zijn voor de verspreiding van beide. Volgens de theorie hoeft de invloed
zich natuurlijk niet tot die dimensies te beperken aangezien de andere
voldoende dragers van symbolen omvatten om eveneens een invloed uit te
oefenen. Om voorspellingen te doen met betrekking tot de specifieke invloed,
zou men de inhoud van de media moeten kennen. Op basis van algemene
kennis kan worden aangenomen dat commerciële televisie en populaire
kranten en tijdschriften kwistiger zijn met misdaadnieuws en dus een grotere
kans hebben tot onbehagen, gevoelens van onveiligheid en dus een
instrumentalistische mens- en maatschappijbeeld bij te dragen. Op die basis
kunnen we verwachten dat de cultuurdimensie « politieke correctheid »
bijdraagt tot een democratische opstelling, de cultuurdimensie « amusement »
tot een instrumentalistisch mens- en maatschappijbeeld.

TABEL 5: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE, DETRADITIONALISERING, KENNIS VAN

CULTUURELEMENTEN, SOCIALE INTEGRATIE EN SOCIALISATIE OP SCHOOL EN VIA MEDIA

(N=5290)

Variabele Nieuwe breuklijn
Parameter S.F Beta P

Cons 23.30 2.00 2.61 .0000
BSO (0=ASO) 6.98 .61 .10 .0000
TSO (0=ASO) 1.71 .47 .06 .0003
Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

4.02 .76 .09 .0000

Autonomiestreven .17 .01 .18 .0000
Schoolklimaat -.22 .01 -.18 .0000
Aantal verenigingen waarvan lid -.52 .14 -.05 .0002
Lid leerlingenraad (0=neen) -3.78 .52 -.07 .0000
Deelname aan ontspanningsverenigingen (0=neen) 1.19 .32 .04 .0002
Vertrouwen en zelfonthulling als basis voor vriendschap -.09 .01 -.08 .0000
Overeenkomst als basis voor vriendschap .09 .01 .10 .0000
Schoolgemiddelde nieuwe breuklijn .30 .05 .13 .0000
Culturele correctheid -1.91 .18 -13 .0000
Amusement 2.88 .20 .20 .0000
Macho 1.44 .20 .10 .0000
Roots -3.23 .21 -.21 .0000
Bruto rho .16
Resterende rho .03
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .38
Verklaarde variantie op schoolniveau .88
Totaal verklaarde variantie .46

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen met de
nieuwe breuklijn: KSO, al dan niet ooit een C- of B-attest gehaald, SES vader midden (0=arb),
vader hoog (0=arb.), persoonlijk welbehagen, culturele interesse, deelname aan extracurriculaire
activiteiten, deelname aan sociale verenigingen en jeugdverenigingen, voorkeur voor harde
muziek, aantal vrienden, endogeniteit vriendengroep, geslacht en leerjaar. Randgelovigen,
twijfelende gelovigen, vrijzinnigen, niet-gelovigen en mensen met een andere levensbeschouwing
verschillen niet significant van kerngelovigen.
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De twee onderzoekstradities die we als leidraad hebben gebruikt, brengen ons
tot grotendeels dezelfde, zeker tot compatibele hypothesen. Zowat al die
hypothesen worden bevestigd. Er is een sterke samenhang tussen de
onderscheiden cultuurdimensies en de positie op de nieuwe breuklijn. Door
het toevoegen van de cultuurdimensies stijgt de verklaarde variantie van 39%
naar 46%! Er is in onze samenleving duidelijk een culturele ruimte aanwezig,
die gestructureerd wordt door smaken en mediavoorkeuren (zie hoofdstuk 3).
De positie die in die ruimte wordt ingenomen, heeft, via de invloed van de
media en de cultuurproducten en/of via het gebruik van die producten in de
identiteitsverwerving en identiteitsopbouw, een zeer grote invloed op de
bestudeerde mens- en maatschappijbeelden.

Die positie in de culturele ruimte, medieert ten dele de invloed van de sociaal-
economische achtergrond, maar blijkt veel belangrijker dan die laatste. Hij is
ook belangrijker dan die van de specifiek sociale ruimte die wordt
gestructureerd door participatie en integratie. Voor de houdingen van de jonge
mensen blijken de culturele en sociale structuren vandaag in elk geval veel
relevanter dan de sociaal-economische of materiële. In die zin zijn we duidelijk
geëvolueerd van een industriële naar een symbolische samenleving.

De specifieke verwachtingen geformuleerd met betrekking tot de verschillende
cultuurdimensies vinden ook allemaal steun in de waarnemingen. Een hoge
score op de machofactor en meer nog op de amusementsfactor, gaat gepaard
met een minder democratische positie op de breuklijn (de β’s zijn
respectievelijk gelijk aan .10 en .20). Culturele correctheid en een voorkeur
voor de rootsdimensie, dragen bij tot het afwijzen van het instrumentalistische
mensbeeld (met β’s respectievelijk -.13 en -.21). Vooral de tegenstelling
vreemd/niet vreemd blijkt hier een belangrijke rol te spelen, waarschijnlijk
omdat de confrontatie met migranten en allochtonen in Vlaanderen een
belangrijke rol heeft gespeeld bij het uitkristalliseren en verspreiden van het
instrumentalistische mens- en maatschappijbeeld.

Door het invoeren van de participatievariabelen was de directe invloed van het
opleidingspeil van de ouders en het beroep van de vader al zwak geworden. De
invloed van het beroep van de vader verdwijnt volkomen na controle voor het
schoolgemiddelde op de nieuwe breuklijn. Als arbeiderskinderen een minder
democratische positie op de nieuwe breuklijn innemen, is dat grotendeels het
gevolg van hun lagere graad van sociale participatie en de grotere kans een
school te bezoeken waar veel leerlingen die houding aannemen. Na controle
voor de cultuurdimensies verdwijnt ook het effect van het opleidingspeil van de
ouders. Dit effect realiseert zich dus grotendeels via sociale participatie, smaak
en mediavoorkeur. Als hoger opgeleide ouders kinderen hebben die doorgaans
een meer democratische positie op de nieuwe breuklijn innemen,  komt dat
omdat zij hun kinderen aanzetten tot meer sociale participatie en smaken en
mediavoorkeuren bijbrengen die verbonden zijn met een meer democratische
opstelling. Dergelijke vaststellingen bevestigen het belang van de sociale en
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culturele plaatsing. Ook de invloed van de sociaal-economische positie loopt
niet meer zozeer via materiële verschillen, maar via haar specifieke sociale en
culturele covariaten.

Het effect van het geslacht is eveneens verdwenen. Meisjes nemen een meer
democratischer positie in dan jongens omdat ze een lagere graad van
autonomiestreven hebben en het schoolklimaat beter inschatten, maar vooral
omdat ze op een andere manier sociaal participeren en andere
cultuurdimensies aanhangen. Het genderverschil in de positie op de nieuwe
breuklijn is in grote mate een gevolg van genderverschillen in smaak en
mediavoorkeur. Tenslotte, blijkt ook het leerjaar geen invloed meer uit te
oefenen. Als de leerlingen van het vierde jaar, vergeleken met die van het zesde
jaar, een minder democratische positie innemen, dan kan dit aan een lagere
graad van sociale participatie, maar vooral aan verschillende smaak- en
mediavoorkeuren worden toegeschreven. Naarmate ze ouder worden en/of
langer op school zitten, ontwikkelen jongeren een meer cultureel correcte
smaakvoorkeur en geven ze meer de voorkeur aan de rootsdimensie of
muziekstijlen als R&B, rai, funk, …. De meer populaire smaakvoorkeuren, die
tot uiting komen in de amusements- en machodimensie, kunnen deze ‘oudere’
leerlingen minder bekoren dan de vierdejaars.

7.3.3.4 De invloed van de ouders

Tot nog toe hebben we maar zeer onrechtstreeks rekening gehouden met wat
door velen één van de belangrijkste socialiserende instellingen wordt geacht,
het gezin. Over de socialiserende invloed van ouders bestaat weinig twijfel. Het
wordt echter niet zo dikwijls onderzocht (Hughes & Chen, 1997), ook al omdat,
ter wille van de kost en de moeite, niet zo dikwijls gegevens worden verzameld
bij zowel de kinderen als de ouders. De mogelijke invloed van het gezin werd
tot in model 5 zeer onrechtstreeks gemeten, door rekening te houden met het
opleidingspeil van de ouders en de beroepsstatus van de vader. De
gehanteerde databank laat echter een veel directere en betere meting toe. Van
6917 jongeren vulde immers ook één van de ouders een vragenlijst in. Van die
ouder kennen we de positie op de breuklijn. Op die manier kunnen we nagaan
of het gezinsmilieu een sterke socialiserende invloed uitoefent op de kinderen.
Bij de ouders wordt de positie op de nieuwe breuklijn evenwel slechts bepaald
op basis van 4 houdingen (zie technisch verslag). Uiteraard konden we bij deze
groep niet peilen naar de houding ten opzichte van de leerlingenraad, een
aspect dat wel in rekening werd gebracht bij de jongeren. Grote verschillen
geeft dit echter niet. Als we bij de jongeren de positie op de nieuwe breuklijn
meten aan de hand van respectievelijk de vier en de vijf componenten, is de
onderlinge correlatie tussen die twee metingen gelijk aan .96. Het gaat dus
duidelijk om twee maten die het zelfde meten.

Binnen het reeds ontwikkelde model blijkt de positie van de ondervraagde
ouder een vrij sterke, maar zeker geen overweldigende invloed te hebben
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(β=.18). Na toevoeging van die variabele stijgt de verklaarde variantie wel
verder van 46% naar de, voor sociale wetenschappen zeldzame hoogte van
49%. Het toevoegen van het mens- en maatschappijbeeld van de geïnterviewde
ouder laat de reeds geïdentificeerde effecten nagenoeg onverlet. Enkel het
verschil tussen BSO- en ASO-leerlingen wordt nu veel kleiner. Dat verschil
bedroeg 12 punten als het enkel wordt gecontroleerd voor leerjaar en geslacht.
Het daalt uiteindelijk tot 3,8 punten in het finale model (tabel 6). Dat betekent
dat 68% van het verschil door dat model wordt verklaard. Daarbij spelen
vooral autonomiestreven, levensbeschouwing, sociale participatie, de
gemiddelde positie van de school en de positie van de ouders op de breuklijn
een rol. Het beroepsonderwijs brengt jongeren samen die, mede onder invloed
van de opvattingen van hun ouders, weinig democratische waarden
aanhangen. Door die jongeren samen te brengen, verspreiden die opvattingen
zich verder via gedeelde smaken en mediavoorkeuren en via de verschillende
mechanismen van cultuurspreiding die werden belicht (zie ook Pelleriaux
2001).
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TABEL 6: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE, DETRADITIONALISERING, KENNIS VAN

CULTUURELEMENTEN, SOCIALE INTEGRATIE EN SOCIALISATIE OP SCHOOL, VIA MEDIA EN IN HET

GEZIN  (N=5290)

Variabele Nieuwe breuklijn
Parameter S.F Beta P

Cons 24.03 1.90 2.61 .0000
BSO (0=ASO) 3.79 .59 .09 .0000
TSO (0=ASO) 1.43 .45 .05 .0016
Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

3.46 .74 .08 .0000

Autonomiestreven .17 .01 .18 .0000
Schoolklimaat -.23 .01 -.18 .0000
Aantal verenigingen waarvan lid -.47 .14 -.05 .0006
Lid leerlingenraad (0=neen) -3.67 .51 -.07 .0000
Deelname aan ontspanningsverenigingen (0=neen) 1.14 .31 .04 .0002
Vertrouwen en zelfonthulling als basis voor vriendschap -.09 .01 -.08 .0000
Overeenkomst als basis voor vriendschap .09 .01 .10 .0000
Schoolgemiddelde nieuwe breuklijn .28 .05 .12 .0000
Culturele correctheid -1.70 .18 -.12 .0000
Amusement 2.45 .20 .17 .0000
Macho 1.35 .20 .09 .0000
Roots -2.99 .21 -.19 .0000
Positie ouders op nieuwe breuklijn 0.16 .01 .18 .0000
Bruto rho .16
Resterende rho .03
Verklaarde variantie op leerlingenniveau .41
Verklaarde variantie op schoolniveau .90
Totaal verklaarde variantie .49

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen met de
nieuwe breuklijn: al dan niet ooit een C- of B-attest gehaald, SES vader midden (0=arb), vader
hoog (0=arb.), persoonlijk welbehagen, culturele interesse, deelname aan extracurriculaire
activiteiten ,deelname aan sociale verenigingen en jeugdverenigingen, voorkeur voor harde
muziek, aantal vrienden, endogeniteit vriendengroep, geslacht en leerjaar. Randgelovigen,
twijfelende gelovigen, vrijzinnigen, niet-gelovigen en mensen met een andere levensbeschouwing
verschillen niet significant van kerngelovigen.

In het uiteindelijke model wordt het bruto schooleffect (Rho=.16) nagenoeg
volkomen, voor 90%, verklaard. Dat betekent dat het beschreven proces via
het schoolbeleid enkel kan worden beïnvloed via de variabelen die in het model
zijn opgenomen. Daarin zitten wel wat aanknopingspunten voor een gerichte
aanpak. De school kan zeker maatregelen nemen om de beleving van het
schoolklimaat en de participatie te beïnvloeden (zie De Groof et al. 2000). Een
beleid gericht op het drukken van het autonomiestreven (Elchardus &
Siongers 2001) en het beïnvloeden van de smaak- en mediavoorkeur, is echter
eveneens denkbaar. Het model maakt het echter overduidelijk dat een school
die vandaag wil bijdragen tot democratische burgerschapsvorming een
duidelijk participatie- en cultuurbeleid moet ontwikkelen. De invloed van het
ouderlijke milieu is niet doorslaggevend, niet belangrijker dan de beleving van
het schoolklimaat,  dan de positie die de jongeren ontwikkelen met betrekking
tot het autonomiestreven of met betrekking tot de cultuurdimensies. Samen
met de participatiemogelijkheden is het geheel van die factoren in feite veel
belangrijker dan de positie van de ouders met betrekking tot de nieuwe
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breuklijn. De houdingen en opvattingen worden vandaag vooral bepaald door
de positie die men inneemt in het sociale en culturele veld. De invloed van het
ouderlijke gezin en van de school, realiseert zich grotendeels via een invloed op
die positie.

7.4 Besluit

De stelling van de reflexieve moderniteit of de risicomaatschappij vindt weinig
steun in onze bevindingen. Een verklaarde variantie van 49%, wijst niet
meteen op veel individuele keuze van opvattingen, maar op een
doorslaggevende rol van sociale en dus collectieve processen. Geslacht en
onderwijsvorm blijken trouwens een vrij grote invloed te hebben op de positie
die op de breuklijn wordt ingenomen. Ook het sterke effect van het
autonomiestreven (een rechtstreeks netto-effect van β= .18 in het uiteindelijke
model) pleit tegen de these van de reflexieve moderniteit of de
risicomaatschappij. Volgens die theorieën is precies die persoonlijke
autonomie -  het in de stuurcabine van het eigen leven zitten – een teken van
individuele bevrijding dat wijst op een grotere mate van de verwezenlijking van
de idealen van de moderniteit en de Verlichting. We stellen echter vast dat het
autonomiestreven in sterke mate bijdraagt tot een wantrouwig mensbeeld,
steunend op het geloof dat mensen onder alle omstandigheden hun
eigenbelang behartigen, niet vatbaar zijn voor waarden en enkel tot
samenlevingen kunnen worden gebracht via harde repressie en grote culturele
homogeniteit. Autonomiestreven is nauw verbonden met een sterk reactionaire
vorm van particularisme. De modellen van de reflexieve moderniteit en de
risicomaatschappij blijken een weinig toepasbare gids bij de interpretatie van
onze hedendaagse maatschappelijke werkelijkheid.

Een zwakke sociaal-economische status en de effecten daarvan op onbehagen,
blijken niet belangrijk voor de positie die op de nieuwe breuklijn wordt
ingenomen. De aanvankelijk vrij sterke effecten van de onderwijsvorm, kunnen
slechts in geringe mate door sociaal-economische condities worden verklaard.
Het beroepsonderwijs vormt een milieu waarin het instrumentalistische
mensbeeld gedijt en de kans om in het beroepsonderwijs te belanden is veel
groter voor kinderen van arbeiders en laaggeschoolde ouders, maar het effect
van de onderwijsvorm is groter dan dat van de sociaal-economische
achtergrond en manifesteert zich niet via onbehagen, maar via een reeks
specifiek sociale en culturele processen. De breuklijnpositie van de leerlingen
in het beroepsonderwijs wordt vooral beïnvloed door hun sterker
autonomiestreven, hun lagere graad van participatie, hun opname in een
milieu waar het instrumentalistische mensbeeld al sterker aanwezig is en de
invloed van ouders die zelf zo’n mens- en maatschappijbeeld aanhangen. De
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theorieën die de onderzochte opvattingen en houdingen verklaren door
materiële deprivatie, een zwakke of verzwakte sociaal-economische status en
het onbehagen dat daaruit voortvloeit, dragen weinig bij tot de verklaring. De
houdingen worden vandaag, zoals de theorie van de symbolische maatschappij
suggereert, veel meer gevormd door specifiek sociale en culturele processen:
sociale participatie, socialisatie en identiteitsverwerving.
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1 Steekproef, non-respons, weegcoëfficiënten en
meetinstrumenten

Omdat het onmogelijk is alle Vlaamse jongeren te bevragen, moeten we
een steekproef trekken. Een goede steekproef levert een betrouwbare
afspiegeling van de onderzochte werkelijkheid. Er bestaan verschillende
manieren om een steekproef te trekken om de leefwereld van jongeren te
beschrijven. Zo kan een aselecte steekproef op het rijksregister
getrokken worden en dan de jongeren thuis face-to-face interviewen. Dit
is echter een zeer duur en tijdrovend onderzoeksopzet. Een tweede
manier is hen opzoeken op ontmoetingsplaatsen zoals jeugdcafé’s,
jeugdhuizen, het verenigingsleven, …. Dit biedt het voordeel dat je op
hetzelfde moment verschillende jongeren kan ondervragen, wat een
bezuiniging op tijd en uitgaven betekent. Het probleem echter is dat niet
alle jongeren op een gelijke manier deelnemen aan het uitgaansleven,
wat de representativiteit niet ten goede komt. Er is echter een andere
ontmoetingsplaats, waar jongeren op eenzelfde moment in grote getale
terug te vinden zijn en waar ze zolang ze geen 18 jaar zijn – theoretisch
toch – aanwezig moeten zijn, namelijk de school. Jongeren brengen
gemiddeld meer dan 30 uur per week door op school en dit voor een
aanzienlijke periode van hun leven (Elchardus, 1999). Het is bijgevolg
interessant om te onderzoeken welke rol de school speelt in de
vormgeving van het leven van jongeren. Bovendien is dit onderzoek
gekoppeld aan een project (OBPWO 98.01) gericht op de beschrijving en
evaluatie van participatie op school. Het ligt voor de hand dat we een
steekproef opbouwen op basis van scholen en leerlingen.

1.1 Steekproeftrekking

Hoewel we leerlingen ondervragen over hun culturele praktijken, hebben
we ervoor geopteerd een bloksteekproef te trekken, waarin scholen de
eenheden vormen. We willen namelijk ook de rol van het onderwijs in
onze analyse betrekken.

De steekproef werd getrokken op de scholendatabank van het
Departement Onderwijs (februaritelling 1999). Het veldwerk voor dit
onderzoek werd gecombineerd met dat voor het project
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‘Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs tussen theorie en
praktijk. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar modellen voor
leerlingenparticipatie, met een evaluatie van de toepasbaarheid in
Vlaanderen’ (OBPWO 98.01) dat ook door de onderzoeksgroep TOR van
de Vakgroep Sociologie van de VUB uitgevoerd werd. Door het
samenbrengen van beide onderzoeken kon het aantal scholen  worden
opgetrokken tot 90. Wetenschappelijk gezien is een groot aantal scholen
interessant omdat de technieken die bij de verwerking van de gegevens
zullen worden gebruikt (m.n. multilevelanalyse)  betrouwbaarder worden
naarmate het aantal scholen verhoogt. Een steekproef van 90 scholen
werd door het combineren van de onderzoeken financieel haalbaar. In
het onderzoeksopzet van het project over ‘Leerlingenparticipatie in het
secundair onderwijs’  was voorzien dat naast de leerlingen uit het laatste
jaar secundair onderwijs, ook de leerlingen uit het vierde jaar zouden
worden bevraagd. Dit biedt dit onderzoek het voordeel om na te gaan in
welke mate de leefwereld van het vierde jaar secundair verschilt met de
leefwereld van jongeren die op het punt staan om het voltijds secundair
onderwijs te verlaten.

Het totale scholenuniversum waar een vierde en/of een zesdejaar wordt
georganiseerd, bedroeg in februari 1999 745 scholen. Scholen die
buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) aanbieden, werden daarbij
niet in de steekproef opgenomen. Een steekproef van 90 scholen komt
neer op 12.1% van het totale scholenuniversum.

Omdat voor het project ‘Leerlingenparticipatie in het secundair
onderwijs’  zowel leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs als
leerlingen uit het vierde jaar zouden worden bevraagd, hadden we drie
opties om onze steekproef op te bouwen. We konden een steekproef
samenstellen op basis van de zesdejaars alleen, de vierdejaars alleen, of
de helft baseren op de vierdejaars en de andere helft op de zesdejaars en
dan compenseren voor de overlap tussen beide trekkingen. We hebben
onze steekproef echter gebaseerd op de scholen die een vierdejaar
aanbieden op school. Zo kunnen we de scholen die geen derde graad
aanbieden ook in ons steekproefdesign opnemen. Bijkomend voordeel is
dat de verdeling van de scholen over de verschillende aangeboden
onderwijsvormen in het vierde jaar nauwer aansluit met het totale
aanbod aan onderwijsvormen in het Vlaamse scholenuniversum dan het
aanbod in het zesde jaar (zie tabellen 1, 2 en 3).

Scholen uit het buitengewoon onderwijs werden niet in het universum
opgenomen. Omwille van praktische bezwaren opteerden we ook om niet
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het deeltijds beroepssecundair onderwijs (het DBSO) in het design te
betrekken1. In het totaal laat dit 4 onderwijsvormen over: ASO, BSO,
KSO en TSO. Er zijn 43 scholen die een KSO-richting aanbieden.
Hiervan zijn er 13 scholen die uitsluitend KSO aanbieden. Hoewel het
een zeer kleine groep is, nemen we deze onderwijsvorm ook op omdat de
KSO-leerlingen wel eens een interessante groep kunnen vormen met
betrekking tot enkele jeugdculturele elementen.

In ons design houden we in feite geen rekening met het voorkomen van
een bepaalde onderwijsvorm, maar wel met de combinaties van
onderwijsvormen die voorkomen in het Vlaams onderwijslandschap. We
hebben hiervoor de verschillende mogelijke combinaties van
aanbodvormen bekeken. De combinatie die het meest voorkomt is BSO-
TSO (33.5%). Dan volgt ASO alleen (26.1%). Op basis van deze gegevens
leek ons een driedeling logisch: scholen die alleen ASO aanbieden,
scholen die beroeps- en technisch onderwijs aanbieden en een
restcategorie die 40.4% bedraagt. Hierin zitten dus ook scholen waar
kunstonderwijs wordt aangeboden.

TABEL 1: OVERZICHT VAN DE COMBINATIES VAN ONDERWIJSVORMEN IN DE VLAAMSE SCHOLEN

(ZOWEL 4DES ALS 6DES)

Combinatie onderwijsvorm Percentage
ASO 26.1
ASO-BSO 3.2
ASO-KSO 0.7
ASO-TSO 6.2
ASO-BSO-KSO 0.0
ASO-BSO-TSO 21.7
ASO-KSO-TSO 0.1
ASO-BSO-KSO-TSO 0.7
BSO 1.6
BSO-KSO 0.0
BSO-TSO 33.5
BSO-KSO-TSO 2.5
KSO 1.7
KSO-TSO 0.0
TSO 1.9

                                          
1 Leerlingen uit het DBSO volgen slechts twee dagen per week les. Bovendien

verschillen deze dagen per groep (leerlingen), waardoor het voor ons te veel
tijd zou vragen om heel deze groep leerlingen te bereiken en te bevragen.
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TABEL 2: OVERZICHT VAN DE COMBINATIES VAN ONDERWIJSVORMEN IN DE VLAAMSE SCHOLEN

(ALLEEN 4DES)

Combinatie onderwijsvorm Percentage
ASO 26.1
ASO-BSO 3.2
ASO-KSO 0.7
ASO-TSO 6.2
ASO-BSO-KSO 0.0
ASO-BSO-TSO 21.7
ASO-KSO-TSO 0.1
ASO-BSO-KSO-TSO 0.7
BSO 1.6
BSO-KSO 0.0
BSO-TSO 33.5
BSO-KSO-TSO 2.5
KSO 1.7
KSO-TSO 0.0
TSO 1.9

TABEL 3: OVERZICHT VAN DE COMBINATIES VAN ONDERWIJSVORMEN IN DE VLAAMSE SCHOLEN

(ALLEEN 6DES)

Combinatie onderwijsvorm Percentage
ASO 26.5
ASO-BSO 2.7
ASO-KSO 0.7
ASO-TSO 6.2
ASO-BSO-KSO 0.0
ASO-BSO-TSO 21.4
ASO-KSO-TSO 0.1
ASO-BSO-KSO-TSO 0.7
BSO 1.1
BSO-KSO 0.0
BSO-TSO 34.3
BSO-KSO-TSO 2.7
KSO 1.8
KSO-TSO 0.0
TSO 1.7

In het steekproefraster hebben we ook rekening gehouden met de
provincie waarin de scholen gevestigd zijn. Het hoofdstedelijk gewest
werd hierbij ingedeeld bij de provincie Vlaams-Brabant. Uit onderzoek is
gebleken dat dit criterium bitter weinig invloed heeft op wat jongeren
denken en voelen (Elchardus 1999; Elchardus et al. 1998). Niettemin is
het aantal scholen niet gelijk verdeeld over de Vlaamse provincies.
Daarom werd onze steekproef ook voor dit criterium gecontroleerd. Voor
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het steekproefraster zijn we vertrokken van een bloksteekproefdesign
met de volgende strata:

1. geografisch (provincie)

2. net (vrij onderwijs/gemeenschapsonderwijs/officieel gesubsidieerd
onderwijs)

3. onderwijsaanbod (enkel ASO/BSO-TSO/rest)

Deze tabel levert 45 cellen (5*3*3) op. In tabel 4 wordt het
scholenuniversum volgens dit raster beschreven. De aantallen in de
cellen geven het totaal aantal scholen in het universum weer.

TABEL 4: AANTAL SCHOLEN PER PROVINCIE, AANBOD EN NET

Geografisch Net
Aanbod VO ARGO OGO Totaal
Enkel ASO 45 8 1 54

Antwerpen 1 BSO-TSO 38 10 16 64
Rest 54 21 11 86
Enkel ASO 29 4 2 35

Brabant 2 BSO-TSO 18 5 10 33
REST 30 22 4 56
Enkel ASO 40 4 0 44

W-Vlaanderen 3 BSO-TSO 46 6 2 54
REST 26 21 2 49
Enkel ASO 37 5 1 43

O-Vlaanderen 4 BSO-TSO 37 11 12 60
REST 37 25 3 65
Enkel ASO 13 6 0 19

Limburg 5 BSO-TSO 25 11 3 39
REST 26 12 6 44
TOTAAL 501 171 73 745

We zien direct dat we voor het officieel gesubsidieerd onderwijs met een
aantal schaars bevolkte cellen zitten. Om dit probleem te omzeilen
hebben we geopteerd om de cellen ‘enkel ASO’ in het officieel
gesubsidieerd onderwijs over alle provincies samen te voegen. Deze
samengevoegde cel bevat in het totaal 4 eenheden. Bovendien hebben we
de cellen ‘BSO-TSO’ en ‘rest’ samengevoegd in de provincies West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg. Deze samenbrenging levert
ons respectievelijk 4, 15 en 9 eenheden. Deze samenvoegingen zijn te
zien in tabel 5.
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TABEL 5: DEFINITIEVE TABEL VAN HET AANTAL SCHOLEN PER NET, AANBOD EN PROVINCIE, NA

SAMENVOEGING VAN EEN AANTAL CELLEN IN HET OGO

Geografisch Net
Aanbod VO ARGO OGO Totaal
Enkel ASO 45 8 *4 54

Antwerpen 1 BSO-TSO 38 10 16 64
Rest 54 21 11 86
Enkel ASO 29 4 * 35

Brabant 2 BSO-TSO 18 5 10 33
REST 30 22 4 56
Enkel ASO 40 4 * 44

W-Vlaanderen 3 BSO-TSO 46 6 54
REST 26 21

4
49

Enkel ASO 37 5 * 43
O-Vlaanderen 4 BSO-TSO 37 11 60

REST 37 25
15

65
Enkel ASO 13 6 * 19

Limburg 5 BSO-TSO 25 11 39
REST 26 12

9
44

TOTAAL 501 171 73 745

* CELLEN, SAMENGEVOEGD OVER DE PROVINCIES HEEN, VOOR ‘ENKEL ASO’ IN HET OFFICIEEL GESUBSIDIEERD

ONDERWIJS

Een steekproef van 90 scholen komt overeen met 12.1% van het totale
scholenuniversum (745 scholen). Tabel 6 geeft weer hoeveel scholen we
moeten selecteren binnen elke cel om 12.1% te bereiken binnen de cel in
kwestie.
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Tabel 6: Geschatte aantal scholen (12.1% binnen elke cel)

Geografisch Net
Aanbod VO ARGO OGO
Enkel ASO 5,4 1,0 0,48

Antwerpen 1 BSO-TSO 4,56 1,2 1,9
Rest 5,98 2,52 1,3
Enkel ASO 3,48 0,48 *

Brabant 2 BSO-TSO 2,16 0,6 1,2
REST 3,6 2,64 0,48
Enkel ASO 4,8 0,48 *

W-Vlaanderen 3 BSO-TSO 5,5 0,72
REST 3,12 2,52

0,48

Enkel ASO 4,44 0,6 *
O-Vlaanderen 4 BSO-TSO 4,44 1,3

REST 4,44 3,0
1,8

Enkel ASO 1,56 0,72 *
Limburg 5 BSO-TSO 3,0 1,3

REST 3,12 1,44
1,08

Indien we bovenstaande tabel strikt zouden volgen, zouden we in het
gemeenschapsonderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs in
bepaalde cellen geen scholen trekken. Om dit te verhelpen trekken we
een disproportioneel gestratificeerde steekproef van scholen door uit alle
cellen minstens 1 school te selecteren.

Wat de andere cellen betreft, werden getallen tot en met .50 na de
komma naar beneden afgerond en getallen boven de .50 naar boven
afgerond. Hierop werd één uitzondering gemaakt voor de provincie
Antwerpen. Er werd daar besloten voor het vrij onderwijs in de
restcategorie 5 scholen te selecten in plaats van 6. In de volgende tabel
staat het resultaat van de trekkingsprocedure.
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TABEL 7: AANTAL TE TREKKEN SCHOLEN IN ELKE CEL.

Geografisch Net
Aanbod VO ARGO OGO
Enkel ASO 5 1 *1

Antwerpen 1 BSO-TSO 5 1 2
Rest 5 3 1
Enkel ASO 3 1 *

Brabant 2 BSO-TSO 2 1 1
REST 4 3 1
Enkel ASO 5 1 *

W-Vlaanderen 3 BSO-TSO 5 1
REST 3 3

1

Enkel ASO 4 1 *
O-Vlaanderen 4 BSO-TSO 4 1

REST 4 3
2

Enkel ASO 2 1 *
Limburg 5 BSO-TSO 3 1

REST 3 1
1

TOTAAL 57 23 10 90

Scholen uit het gemeenschapsonderwijs (25.6% in de steekproef in de
plaats van 22.9% in de scholenbevolking) en uit het officieel
gesubsidieerd onderwijs (11.1% in de plaats van 9.8%) worden
oververtegenwoordigd. Scholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs
worden ondervertegenwoordigd (63.3% in de plaats van 67.2%). Deze
over- en ondervertegenwoordiging, nodig om alle onderscheiden soorten
scholen in de steekproef op te nemen, zal via weging worden gecorrigeerd
alvorens de gegevens worden geanalyseerd.

1.2 Non-respons

Tussen steekproefdesign en werkelijk gerealiseerde steekproef staan
praktische bezwaren van schoolhoofden. Om de mate van non-respons
zo laag mogelijk te houden, werd een introductiebrief, tezamen met een
aanbevelingsbrief van het departement onderwijs, een brief van de
respectieve koepel en een bondige projectomschrijving, verzonden naar
de 90 geselecteerde scholen. Daarnaast werd ook een samenvatting van
het vorig onderzoek in scholen naar waardevorming in het secundair
onderwijs mee opgestuurd (Elchardus et al. 1998), om de geselecteerde
scholen een idee te geven van de verwerking en rapportering van een
dergelijk scholenonderzoek. Na de verzending werd elke school opgebeld
met de vraag naar medewerking. Telefonisch werden dan nogmaals de
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doelstellingen en het belang van het onderzoek toegelicht, waardoor
sommige weigerachtige scholen mondeling konden worden overtuigd.
Toch bleven 16 scholen weigeren (17.8%). Dit betekent dat voor de eerste
steekproeflijst een responsratio van 82.2% werd behaald.

De weigeringen situeerden zich in het vrij onderwijs en in iets mindere
mate in het gemeenschapsonderwijs. In het officieel gesubsidieerd
onderwijs deden zich geen weigeringen voor. Wat de onderwijsvorm
betreft, wensten ASO-scholen het minst om mee te werken.

TABEL 8: WEIGERINGEN EERSTE STEEKPROEF (TOTAAL OP BASIS VAN PROVINCIE)

Geografisch Net TOTAAL
Aanbod VO ARGO OGO
Enkel ASO 2 0 */

Antwerpen 1 BSO-TSO 1 0 0 3/23
Rest 0 0 0 13.0%
Enkel ASO 0 0 */

Brabant 2 BSO-TSO 1 1 0 4/16
REST 2 0 0 25.0%
Enkel ASO 1 0 */

W-Vlaanderen 3 BSO-TSO 1 0 3/19
REST 1 0

0
15.8%

Enkel ASO 1 0 *0
O-Vlaanderen 4 BSO-TSO 0 1 4/20

REST 1 1
0

20.0%
Enkel ASO 1 1 */

Limburg 5 BSO-TSO 0 0 2/12
REST 0 0

0
16.7%

Het voornaamste weigeringsmotief was de overbevraging van de
betrokken scholen en het gebrek aan tijd. Deze scholen melden ons dat
ze zoveel aanvragen kregen voor medewerking aan onderzoek dat ze
noodgedwongen een selectie dienen te maken. Een aantal scholen
roepen een uitgebreide projectwerking in, waardoor een bijkomend
onderzoek teveel tijd in beslag zou nemen. Het meest originele excuus
kwam van een school die beweerde dat de leerlingenraad vorig jaar
besloten had om niet meer deel te nemen aan onderzoeken, behalve als
het gevoerd werd door een oud-leerling. “Zo ziet u maar waartoe
leerlingenparticipatie in de praktijk leidt…”, besloot de mail van de
directeur.
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Samen met de originele steekproef, werden drie vervangsteekproeven
volgens hetzelfde design getrokken. Deze lijsten bevatten scholen die
zoveel mogelijk lijken op de scholen uit de eerste steekproef. De 16
weigerende scholen werden vervangen door een gematchte selectie uit de
tweede steekproeflijst. Uit deze tweede selectie hielden we 5 weigeringen
over.

De 5 scholen uit de tweede steekproef die medewerking weigerden,
werden vervangen door een gematchte selectie uit de derde
steekproeflijst. Hiervan hebben vier scholen toegezegd en heeft 1 school
geweigerd. Het schooljaar was toen echter te ver gevorderd om deze ene
school opnieuw te vervangen door een andere.

Dit maakt dat we niet 90, maar 89 scholen in onze steekproef hebben.
Dit leverde 13 598 bruikbare enquêtes op. In de ASO-cel van het vrij
onderwijs in de provincie Antwerpen is er één school
ondervertegenwoordigd. Dit probleem kan gecorrigeerd worden met
wegingscoëfficiënten. Doordat de andere scholen in deze cel vrij groot
zijn, zorgt dit niet voor onoverkoombare problemen. Tabel 9 geeft een
overzicht van de gerealiseerde steekproef. De totale responsratio
bedraagt uiteindelijk een zeer bevredigende 79.6%.

TABEL 9: HET GEREALISEERDE STEEKPROEFRASTER.

Geografisch Net
Aanbod VO ARGO OGO
Enkel ASO 4 1 *1

Antwerpen 1 BSO-TSO 5 1 2
Rest 5 3 1
Enkel ASO 3 1 *

Brabant 2 BSO-TSO 2 1 1
REST 4 3 1
Enkel ASO 5 1 *

W-Vlaanderen 3 BSO-TSO 5 1
REST 3 3

1

Enkel ASO 4 1 *
O-Vlaanderen 4 BSO-TSO 4 1

REST 4 3
2

Enkel ASO 2 1 *
Limburg 5 BSO-TSO 3 1

REST 3 1
1

TOTAAL 56 23 10 89
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1.3 Wegingscoëfficiënten

Het disproportioneel karakter van ons oorspronkelijk steekproefdesign
en de extra steekproeftrekking op het aantal studierichtingen per
leerjaar voor iedere school, noodzaken ons om de gegevens met
wegingscoëfficiënten bij te sturen om een zo goed mogelijke
representativiteit na te streven. Deze wegingscoëfficiënten zijn niet
gebaseerd op het aantal scholen, maar op het aantal leerlingen die in
februari 2000 school liepen in het Vlaams secundair onderwijs. Er
werden twee wegingscoëfficiënten berekend. De eerste is gebaseerd op
het oorspronkelijk steekproefdesign: het aantal leerlingen in februari
2000 in een bepaald schooltype. Dit schooltype wordt bepaald door de
inrichtende macht, de combinatie van onderwijsvormen, provincie en
leerjaar.
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TABEL 10: WEGINGSCOËFFICIËNTEN VOOR PROVINCIE, NET, AANBOD EN LEERJAAR

4des Geografisch Net
Aanbod VO ARGO OGO
Enkel ASO 1.2572 0.8184 1.0000

Antwerpen BSO-TSO 1.2716 2.7119 0.8819
Multilateraal 0.9170 1.4926 1.1589
Enkel ASO 2.2750 0.8037 1.0000

Brabant BSO-TSO 0.8212 0.7250 3.1528
Multilateraal 0.7156 0.5077 0.6787
Enkel ASO 0.9517 0.3118 1.0000

W-Vlaanderen BSO-TSO 1.3082 0.7435 0.1311
Multilateraal 1.4575 1.0129 1.0000
Enkel ASO 1.2380 0.8232 0.1154

O-Vlaanderen BSO-TSO 1.5723 1.4180 0.4057
Multilateraal 0.9963 0.5618 1.0000
Enkel ASO 0.5042 0.6721 1.0000

Limburg BSO-TSO 1.6705 1.3697 1.0000
Multilateraal 0.7886 1.6526 0.5374

6des Enkel ASO 1.3583 0.9125 1.0000
Antwerpen BSO-TSO 0.7672 2.1412 1.3102

Multilateraal 1.0168 0.9555 1.6751
Enkel ASO 2.3553 0.9061 1.0000

Brabant BSO-TSO 0.7806 0.6666 4.4389
Multilateraal 0.9641 0.4942 0.7425
Enkel ASO 0.9645 0.3359 1.0000

W-Vlaanderen BSO-TSO 1.2880 1.9024 0.1257
Multilateraal 2.2989 0.9389 1.0000
Enkel ASO 1.2191 0.8202 0.1394

O-Vlaanderen BSO-TSO 1.7895 1.6094 0.4603
Multilateraal 1.1134 0.5396 1.0000
Enkel ASO 0.7054 0.5286 1.0000

Limburg BSO-TSO 1.8444 1.0452 1.0000
Multilateraal 0.8456 1.8810 0.8243

Voor de tweede reeks coëfficiënten werd echter geen rekening gehouden
met de provincie waarin de school gelegen is. Uit analyses op de
gegevens verzameld in het kader van waardevorming op school, bleek
namelijk dat het provinciaal niveau de resultaten weinig
beïnvloedt(Elchardus 1999). Er is dus gewogen naar het aantal
leerlingen in het vierde en het zesde jaar in het schooltype bepaald door
aanbodvorm en inrichtende macht. Dit levert de volgende coëfficiënten
op:
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TABEL 11: WEGINGSCOËFFICIËNTEN VOOR NET, AANBOD EN LEERJAAR

4des Aanbod Net
VO ARGO OGO

Enkel ASO 1.1208 0.6546 0.2807
BSO-TSO 1.3109 1.2760 0.6727
Rest 0.9019 0.7382 0.8236

6des Enkel ASO 1.1934 0.6742 0.3508
BSO-TSO 1.1634 1.3294 0.7229
Rest 1.0576 0.6711 1.1423

1.4 Meetinstrumenten

Om een zicht te krijgen op de leefwereld van jongeren in Vlaanderen,
gebruiken we verschillende onderzoeksmethoden:

1. een schriftelijke administratieve vragenlijst die ingevuld werd door
het schoolhoofd of de administratie van de school

2. een mondeling interview met de schoolhoofden

3. een schriftelijke vragenlijst voor één van de ouders van de leerlingen

4. een schriftelijke vragenlijst voor de leerlingen

5. gegevens verleend door het Departement Onderwijs

De leerlingendatabank is uitsluitend opgebouwd uit gegevens die we
verkregen hebben uit de vragenlijsten die we hebben voorgelegd aan de
leerlingen. De scholendatabank is opgebouwd uit gegevens verkregen uit
de administratieve vragenlijst, data die we afgeleid hebben uit de
mondelinge vraaggesprekken met de schoolhoofden, geaggregeerde
gegevens op schoolniveau uit de leerlingenvragenlijsten en enkele
objectieve gegevens die we gehaald hebben uit de scholendatabank van
het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
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1.4.1 Administratieve vragenlijst

Bij het afnemen van de vragenlijst werd aan de directies van de
deelnemende scholen een korte, hoofdzakelijk administratieve vragenlijst
meegegeven. Hierin werden vooral  vragen over structurele kenmerken
van de school opgenomen. Deze vragen vergen meestal een zekere
hoeveelheid aan opzoekingswerk en konden dus niet zomaar in het
vraaggesprek met het schoolhoofd worden gesteld. Het betreft hier
gegevens zoals het aantal leerlingen per studierichting (en per klas), de
samenstelling van het lerarenkorps, de samenstelling van de
schoolpopulatie volgens geslacht en het aanbod aan projectwerking op
school. De non-respons op deze laatste vraag was echter te hoog om het
in de analyse te kunnen betrekken.

1.4.2 Vragenlijst schoolhoofden

Op iedere school werd het schoolhoofd geïnterviewd. Bedoeling van deze
vragenlijst was om vooral een zicht te krijgen op wat de school aan
participatie- en inspraakmogelijkheden biedt. Bovendien werd ook
gepeild naar het beleid en de visie omtrent participatie van de
schoolverantwoordelijken. Hiertoe werden zowel open als gesloten vragen
gebruikt. In de vragenlijst van de directie werden ook enkele moeilijkere
aspecten van de participatie opgenomen. Met moeilijker bedoelen we
aspecten waarvan we aannemen dat ze door een groot deel van de
leerlingen niet gekend zijn zoals beslissingsbevoegdheden, aanwezigheid
in andere schoolorganen, … Hiermee wilden we vermijden dat we door
een grote non-respons onbruikbare en onbetrouwbare antwoorden
zouden krijgen. Bovendien wilden we de vragenlijst voor de leerlingen
niet onnodig rekken.

1.4.3 Schriftelijke vragenlijst ouders

Voor de invloed van het ouderlijk milieu werd geopteerd om een
vragenlijst mee te geven aan de leerlingen. In deze vragenlijst wordt zo
nauw  mogelijk dezelfde lijn van bevragen gehanteerd als bij de jongeren.
Soms werden de vragen toch iets aangepast aan de ouders en werd er in
de leerlingenvragenlijst rekening gehouden dat ook de ouders op
bepaalde aspecten ondervraagd werden (b.vb. in de muziekvraag zijn er
enkele genres opgenomen die waarschijnlijk relevanter zijn voor de
ouders). Omwille van budgettaire redenen kon slechts één vragenlijst
meegegeven worden aan de leerlingen. We lieten daarbij de leerlingen vrij
aan wie ze de vragenlijst afgaven, hun vader of hun moeder.
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In de begeleidende brief werd aan de ouders gevraagd om, indien ze twee
vragenlijsten hadden ontvangen (broer of zus zitten op dezelfde school),
er slechts één in te vullen en het nummer van de andere sibling te
vermelden op de vragenlijst. Hierdoor kunnen ook siblings deels
getraceerd worden.

Van de 13 729 ouderenquêtes die uitgedeeld zijn, zijn er 7 184
teruggekeerd. Dit is 52.3%. Na controle van de enquêtes, werden er 7114
weerhouden als bruikbaar. Omdat enkele methodologische problemen
nog dienen opgelost te worden (onder andere een sterke selectie
naargelang school, opleidingsniveau ouders, levensbeschouwing en
relatie tussen ouders en kinderen), werd besloten om voor dit rapport
deze gegevens nog niet te gebruiken.

1.4.4 Schriftelijke vragenlijst leerlingen

Aan de vierdejaars en zesdejaars van het ASO, BSO, TSO en KSO van de
89 deelnemende scholen werd een gestandaardiseerde vragenlijst
voorgelegd. In het totaal werden 13 729 enquêtes uitgedeeld. Hiervan
werden er 131 niet gebruikt omdat ze als te onbetrouwbaar werden
geacht of omdat te veel vragen niet waren ingevuld. Door de
wegingscoëfficiënten wordt dit totaal echter herleid tot 13 419 cases. De
vragenlijst had als bedoeling zicht te krijgen op de culturele praktijken
van de leerlingen. Daarom werden vragen opgenomen over voorkeuren
met betrekking tot diverse aspecten van de populaire cultuur (muziek,
televisieprogramma’s, media, film, …), gebruik van nieuwe media,
aankoopgedrag van kledij en enkele maatschappelijke opvattingen. Om
deze culturele praktijken te kaderen werden ook indicatoren omtrent de
schoolloopbaan van de leerlingen, effecten van socialisatie-agenten zoals
gezin, school en verenigingsleven opgenomen. Tenslotte werd een groot
deel van de vragenlijst gereserveerd voor controlevariabelen zoals sociale
achtergrond, kenmerken van gezin van herkomst, ….

1.4.5 Externe databronnen

Er werd beroep gedaan op de scholendatabank van het Department
Onderwijs. Meer bepaald op de databank voor het schooljaar 1998 –
1999 (meetpunt 01/02/1999) om het steekproefraster samen te stellen.
De wegingscoëfficiënten werden berekend op basis van de
scholendatabank van het schooljaar 1999-2000 (meetpunt 01/02/2000).
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Aan de hand van de gestelde vragen in de leerlingenvragenlijst en de
vragenlijsten van de ouders werden schalen geconstrueerd. Deze schalen
zullen hieronder besproken worden. Van elke schaal worden de
frequentieverdelingen, de correlatiematrix, de factoranalyse (of
schaalbaarheidsindex) en de betrouwbaarheid van de schaal
gerapporteerd. De frequentieverdelingen worden weergegeven in
percentages. Eerst wordt per item de geldige percentages gegeven, dus
zonder de missende gevallen. In de laatste kolom wordt het percentage
missende gevallen gerapporteerd.

Voor de factoranalyse worden er factorladingen per item, de eigenwaarde
en verklaarde variantie van de onderliggende dimensies gepresenteerd.
De betrouwbaarheid of interne samenhang van de schaal wordt
voorgesteld aan de hand van de Cronbach’s alfa. Een schaal is
aanvaardbaar vanaf een alfa van 0.60. Een goede schaal heeft minstens
een alfa van 0.70. Vanaf 0.80 spreken we van een zeer goede schaal. Per
item wordt ook een alfa gegeven. Dit is de alfa die de schaal zou
aannemen als we dat item uit de schaal zouden lichten. Indien deze alfa
groter is dan de uiteindelijke alfa van de schaal, is dit een indicatie dat
het item niet volledig consistent is met de andere.  De schaal kan dan
worden verbeterd door het item weg te laten.

In sommige gevallen hebben we mokkenschalen gemaakt. De
betrouwbaarheidsindex (rho) is slechts een bruikbare maat als de
voorwaarde van dubbele monotoniciteit vervuld is. Om de kwaliteit van
de mokkenschalen af te wegen kan men beter kijken naar de
schaalbaarheidsindexen (H). Een aanvaardbare schaal heeft een H
tussen .30 en .40. Een goede schaal heeft een H-waarde tussen .40 en
.50. Een H groter dan .50 wijst op een zeer goede schaal. De
mokkenschalen leveren echter ook een H-waarde per item op. Deze H-
waarden leren ons iets over de spreiding van de items over de
onderliggende dimensie in de schaal. De H-indices hebben het best een
redelijke spreiding. Indien ze dicht bij elkaar liggen, maken de
respondenten weinig onderscheid tussen de items. De interne
samenhang is dan eerder te wijten aan het feit dat de respondenten de
items als hetzelfde beschouwen dan aan een onderliggend verband.

De meeste schalen worden geconstrueerd als somschalen, waarbij de
minimumwaarde 0 is en de maximumwaarde 100.
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2 De beleving van de leefwereld

2.1 Persoonsgebonden attituden

2.1.1 Autonomiestreven

De schaal voor autonomiestreven bouwde verder op de schaal die
gehanteerd werd in het waardeonderzoek (Elchardus, Kavadias &
Siongers, 1998). Deze items waren op zich weer schatplichtig aan de
individualiseringsschaal van Gubbels e.a. (1991).

TABEL 12: AUTONOMIESTREVEN ALGEMEEN: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V24_1 Ik wil kunnen doen en laten wat ik zelf wil 10.7 36.7 52.6 0.5
V24_2 Jezelf zijn betekent: geen rekening moeten

houden met de samenleving
85.0 10.0 5.0 0.5

V24_3 Ik wil van niemand afhankelijk zijn 23.3 35.8 41.0 0.9
V24_4 Ik wil niet aan regels gebonden zijn 35.0 42.4 22.6 1.2
V24_5 In onze samenleving worden aan de vrijheid

van het individu te veel beperkingen opgelegd
24.8 41.8 33.4 1.4

V24_6 Ik doe in de eerste plaats mijn eigen zin. Wat
de anderen daarvan denken kan mij niet veel
schelen

47.6 30.2 22.2 0.6

V24_7 Ik wil zelf kunnen uitmaken wat mag en niet
mag

27.3 39.6 33.2 0.6

V24_8 Jezelf zijn betekent: onafhankelijk zijn 38.2 35.6 26.2 0.8

TABEL 13: AUTONOMIESTREVEN ALGEMEEN CORRELATIEMATRIX

V24_1 V24_2 V24_3 V24_4 V24_5 V24_6 V24_7
V24_2 .201
V24_3 .309 .159
V24_4 .409 .290 .372
V24_5 .241 .203 .204 .357
V24_6 .303 .268 .235 .305 .229
V24_7 .422 .226 .247 .416 .288 .348
V24_8 .240 .237 .342 .269 .213 .246 .309
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TABEL 14: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR AUTONOMIESTREVEN

ALGEMEEN

Uitspraken Ladingen Alfa
Ik wil kunnen doen en laten wat ik zelf wil .659 .726
Jezelf zijn betekent: geen rekening moeten houden met de
samenleving

.501 .749

Ik wil van niemand afhankelijk zijn .584 .738
Ik wil niet aan regels gebonden zijn .724 .713
In onze samenleving worden aan de vrijheid van het individu te veel
beperkingen opgelegd

.548 .744

Ik doe in de eerste plaats mijn eigen zin. Wat de anderen daarvan
denken kan mij niet veel schelen

.595 .737

Ik wil zelf kunnen uitmaken wat mag en niet mag .688 .720
Jezelf zijn betekent: onafhankelijk zijn .575 .739

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

3.009
37.607

.759

TABEL 15: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) AUTONOMIESTREVEN ALGEMEEN

Maat Waarde
N 13368
Missing 51
Gemiddelde 47.70
Standaardafwijking 15.48
Variantie 239.51

2.1.2 Negatief toekomstbeeld

Voor het meten van het toekomstbeeld hebben we gebruik gemaakt van
de schaal uit het waardeonderzoek (Elchardus, Kavadias & Siongers,
1998). Zij werd ontworpen voor de tijdsbudgetonderzoeken bij werklozen
(Elchardus et al., 1984) en is ten dele gebaseerd op een schaal van
Winnubst (Winnubst, 1975).
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TABEL 16: NEGATIEF TOEKOMSTBEELD  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V47_1 Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos 57.4 27.1 15.5 0.6
V47_2 Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb 71.1 16.8 12.1 0.6
V47_3 De meeste van mijn toekomstplannen zijn

nogal vaag
36.2 28.0 35.8 1.0

V47_4 Het is het beste om van de ene dag in de
andere te leven

25.5 32.5 42.0 1.0

V47_5 Ik zie mijn toekomst vaak somber in 64.4 21.7 13.9 0.8
V47_6 De toekomst is te onzeker om ver vooruit te

kunnen plannen
22.3 30.1 47.6 0.7

TABEL 17: NEGATIEF TOEKOMSTBEELD  CORRELATIEMATRIX

V47_1 V47_2 V47_3 V47_4 V47_5
V47_2 .639
V47_3 .335 .456
V47_4 .222 .240 .288
V47_5 .602 .646 .404 .219
V47_6 .353 .356 .448 .396 .396

TABEL 18: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR NEGATIEF TOEKOMSTBEELD

Uitspraken Ladingen Alfa
Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos .769 .757
Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb .818 .742
De meeste van mijn toekomstplannen zijn nogal vaag .681 .771
Het is het beste om van de ene dag in de andere te leven .490 .810
Ik zie mijn toekomst vaak somber in .800 .747
De toekomst is te onzeker om ver vooruit te kunnen plannen .672 .769

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa (zonder v47_4)

3.057
50.946

.810

TABEL 19: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) NEGATIEF TOEKOMSTBEELD

Maat Waarde
N 13333
Missing 86
Gemiddelde 40.89
Standaardafwijking 19.87
Variantie 394.78
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2.1.3 Zelfbeeld

In het waardeonderzoek (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998) werd
voor het meten van het positief zelfbeeld van leerlingen vertrokken van
de schaal voor positief zelfbeeld van Brutsaert (1986). Brutsaert
ontwikkelde uit Rosenbergs ‘self-esteem’-schaal (Rosenberg 1965) en de
‘Revised Janis Field scale’ (Eagle, 1967) een eigen meetinstrument om
het positief zelfbeeld van laatstejaars uit het basisonderwijs te meten. De
schaal van Brutsaert werd echter beperkt tot 4 items om herhalingen te
voorkomen. In het waardeonderzoek werd tevens het algemeen
welbevinden bij deze schaal opgenomen, waardoor de Cronbach’s alfa
van de schaal steeg.

TABEL 20: POSITIEF ZELFBEELD  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V52_1 Ik vind mezelf best ok 8.3 33.3 59.4 0.4
V52_2 Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb 4.1 21.4 74.6 0.4
V52_3 Ik vind dat ik trots kan zijn op wie ik ben 9.2 35.8 55.0 0.5
V52_4 Algemeen genomen voel ik me een

mislukkeling
79.8 15.0 5.2 0.5

V53 Algemeen welbevinden 4.6 24.2 71.2 0.9

TABEL 21: POSITIEF ZELFBEELD  CORRELATIEMATRIX

V52_1 V52_2 V52_3 V52_4
V52_2 .608
V52_3 .667 .628
V52_4 .521 .432 .514
V53 .382 .276 .374 .425

TABEL 22: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR POSITIEF ZELFBEELD

Uitspraken Ladingen Alfa Loevinger’s H
Ik vind mezelf best ok .845 .7605 0.69
Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb .782 .789 0.71
Ik vind dat ik trots kan zijn op wie ik ben .848 .760 0.71
Algemeen genomen voel ik me een mislukkeling .749 .796
Algemeen welbevinden .598 .833

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa  (zonder v52_4 en v53)

2.963
59.27

.836

H = 0.70
Rho=0.85
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TABEL 23: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) POSITIEF ZELFBEELD

Maat Waarde
N 13369
Missing 50
Gemiddelde 66.24
Standaardafwijking 17.47
Variantie 305.28

2.1.4 Relatie met ouders

Dit is een verkorte versie van een schaal ontwikkeld door Frits Van Wel
(1993). In het onderzoek naar de waardevorming op school (Elchardus,
Kavadias & Siongers, 1998) bleek deze korte versie uiteen te vallen in
twee dimensies (relatie met vader en relatie met moeder). Deze twee
subschalen hadden een voldoende interne consistentie. De Cronbach’s
alfa voor de relatie met vader bedroeg .68 en die voor de schaal voor
relatie met moeder was .66.

TABEL 24: RELATIE MET OUDERS  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V20_1 Ik heb vaak ruzie met mijn vader 65.3 23.3 11.4 0.5
V20_2 Ik hou mij er aan als mijn vader me iets

verbiedt
16.0 38.6 45.4 0.8

V20_3 Ik heb het gevoel dat mijn vader me helemaal
niet begrijpt

59.0 22.4 18.6 1.2

V20_4 Van mijn vader kan ik nog veel leren 11.3 22.9 65.8 1.0
V20_5 Ik kan ontzettend goed met mijn vader praten 32.5 35.7 31.8 1.8
V20_6 Mijn vader zou me altijd steunen 12.7 22.2 65.1 1.0
V20_7 Ik heb vaak ruzie met mijn moeder 65.3 21.9 12.8 0.6
V20_8 Ik hou mij er aan als mijn moeder me iets

verbiedt
17.0 38.1 44.9 0.7

V20_9 Ik heb het gevoel dat mijn moeder me
helemaal niet begrijpt

67.9 19.4 12.7 0.9

V20_10 Van mijn moeder kan ik nog veel leren 10.7 28.1 61.2 0.8
V20_11 Ik kan ontzettend goed met mijn moeder

praten
14.7 28.2 57.1 0.7

V20_12 Mijn moeder zou me altijd steunen 7.0 16.0 77.0 0.5
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TABEL 25: RELATIE OUDERS  CORRELATIEMATRIX

V20_1
(hercode)

V20_2 V20_3
(hercode)

V20_
4

V20_5 V20_6 V20_7
(hercode)

V20_8 V20_9
(hercode)

V20_1
0

V20_1
1

V20_2 .259
V20_3
(hercode)

.559 .221

V20_4 .349 .253 .403
V20_5 .467 .233 .559 .454
V20_6 .343 .215 .377 .372 .422
V20_7
(hercode)

.292 .137 .193 .090 .126 .121

V20_8 .077 .600 .065 .070 .075 .090 .308
V20_9
(hercode)

.156 .130 .302 .105 .127 .134 .503 .265

V20_10 .116 .170 .157 .336 .183 .198 .307 .310 .358
V20_11 .082 .158 .140 .142 .221 .170 .445 .305 .524 .458
V20_12 .098 .126 .111 .154 .136 .476 .309 .227 .330 .358 .469

TABEL 26: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR RELATIE OUDERS

Uitspraken Ladingen
1ste
dimensie

Ladingen
2de
dimensie

Alfa

Ik heb vaak ruzie met mijn vader -.750 .798
Ik hou mij er aan als mijn vader me iets verbiedt .360 .330 .803
Ik heb het gevoel dat mijn vader me helemaal niet begrijpt -.788 .793
Van mijn vader kan ik nog veel leren .680 .799
Ik kan ontzettend goed met mijn vader praten .791 .795
Mijn vader zou me altijd steunen .625 .797
Ik heb vaak ruzie met mijn moeder -.674 .798
Ik hou mij er aan als mijn moeder me iets verbiedt .622 .805
Ik heb het gevoel dat mijn moeder me helemaal niet begrijpt -.715 .796
Van mijn moeder kan ik nog veel leren .634 .797
Ik kan ontzettend goed met mijn moeder praten .782 .794
Mijn moeder zou me altijd steunen .620 .799

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.965
24.71%

2.863
23.86%

.812
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2.1.4.1 Relatie met vader

TABEL 27: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR RELATIE MET VADER

Uitspraken Ladingen Alfa
Ik heb vaak ruzie met mijn vader (hercodering) .744 .733
Ik hou mij er aan als mijn vader me iets verbiedt .455 .793
Ik heb het gevoel dat mijn vader me helemaal niet begrijpt
(hercodering)

.787 .720

Van mijn vader kan ik nog veel leren .680 .749
Ik kan ontzettend goed met mijn vader praten .785 .720
Mijn vader zou me altijd steunen .655 .756

Eigenwaarde 1ste dimensie
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.886
48.10%

.780

TABEL 28: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) RELATIE MET VADER

Maat Waarde
N 12740
Missing 680
Gemiddelde 63.70
Standaardafwijking 18.87
Variantie 356.13

2.1.4.2 Relatie met moeder

TABEL 29: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR RELATIE MET MOEDER

Uitspraken Ladingen Alfa
Ik heb vaak ruzie met mijn moeder (hercodering) .705 .741
Ik hou mij er aan als mijn moeder me iets verbiedt .549 .776
Ik heb het gevoel dat mijn moeder me helemaal niet begrijpt
(hercodering)

.741 .731

Van mijn moeder kan ik nog veel leren .674 .749
Ik kan ontzettend goed met mijn moeder praten .798 .712
Mijn moeder zou me altijd steunen .648 .756

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.859
47.65

.778
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TABEL 30: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) RELATIE MET MOEDER

Maat Waarde
N 13186
Missing 233
Gemiddelde 68.26
Standaardafwijking 18.02
Variantie 324.77

2.1.5 Zelfzekerheid

Deze schaal is ontleend aan het verkiezingsonderzoek van het
Interuniversitair Steunpunt voor Politieke Opinie-onderzoek in 1991
(Carton, Swyngedouw, Billiet & Beerten, 1993), alwaar het leiderschap
heette.

TABEL 31: ZELFZEKERHEID  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V88_1 Ik reken er gewoonlijk op dat ik succesvol ben 20.6 50.1 29.3 1.5
V88_2 Ik hou ervan verantwoordelijkheid op te nemen 17.5 44.3 38.2 1.6
V88_3 Ik hou ervan om leiding te nemen in een groep

die dingen tesamen doet
33.3 42.4 24.3 1.7

V88_4 Ik stel regelmatig vast dat ik voor anderen als
een voorbeeld dien

40.8 45.2 14.0 1.5

V88_5 Ik ben meestal onzeker over hoe ik mij zou
moeten gedragen

35.1 40.4 24.5 1.5

TABEL 32: ZELFZEKERHEID  CORRELATIEMATRIX

V84_1 V84_2 V84_3 V84_4
V84_2 .296
V84_3 .290 .527
V84_4 .314 .299 .440
V84_5 -.137 -.102 -.124 -.123
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TABEL 33: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR ZELFZEKERHEID

Uitspraken Ladingen Alfa
Ik reken er gewoonlijk op dat ik succesvol ben .620 .585
Ik hou ervan verantwoordelijkheid op te nemen .737 .545
Ik hou ervan om leiding te nemen in een groep die dingen
tesamen doet

.798 .505

Ik stel regelmatig vast dat ik voor anderen als een
voorbeeld dien

.702 .556

Ik ben meestal onzeker over hoe ik mij zou moeten
gedragen

-.301 .696

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa (zonder v88_5)

2.147
42.95

.696

TABEL 34: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) ZELFZEKERHEID

Maat Waarde
N 13221
Missing 198
Gemiddelde 49.44
Standaardafwijking 15.78
Variantie 248.91

2.2 Schoolgebonden attituden

2.2.1 Schoolwelbevinden

De schaal van welbevinden op school is gebaseerd op de algemene
schoolbelevingsschaal van Stoel (Stoel, 1980) en werd in Vlaanderen
getest door Verhoeven, Vandenberghe en Van Damme (1992). Voor het
waardeonderzoek werd er aan de oorspronkelijke schaal van Stoel
gesleuteld opdat die meer aangepast zou zijn aan het taalgebruik in
Vlaanderen. Voor dit onderzoek werden de formuleringen die gehanteerd
werden in het waardeonderzoek opnieuw gebruikt.

TABEL 35: SCHOOLWELBEVINDEN  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V44_1 Ik vind het meestal tof op school 27.2 39.7 33.1 0.5
V44_2 Ik zou graag van school veranderen 65.6 20.5 13.9 0.5
V44_3 Ik voel me meestal ongelukkig als ik op school

zit
63.5 25.6 10.9 0.8

V44_4 Ik vind de meeste lessen op school te saai 18.0 36.5 45.5 0.7
V44_5 De sfeer bij mij op school is goed 14.7 33.9 51.4 0.8
V44_6 Ik zou liever geen lessen meer volgen 58.9 23.4 17.7 0.5
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TABEL 36: SCHOOLWELBEVINDEN  CORRELATIEMATRIX

V44_1 V44_2
(hercode)

V44_3
(hercode)

V44_4
(hercode)

V44_5

V44_2
(hercode)

.435

V44_3
(hercode)

.520 .434

V44_4
(hercode)

.334 .267 .344

V44_5 .506 .414 .435 .199
V44_6
(hercode)

.365 .276 .364 .383 .206

TABEL 37: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR SCHOOLWELBEVINDEN

Uitspraken Ladingen Alfa
Ik vind het meestal tof op school .788 .709
Ik zou graag van school veranderen .691 .734
Ik voel me meestal ongelukkig als ik op school zit .768 .715
Ik vind de meeste lessen op school te saai .582 .758
De sfeer bij mij op school is goed .679 .743
Ik zou liever geen lessen meer volgen .604 .759

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.853
47.545

.771

TABEL 38: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) SCHOOLWELBEVINDEN

Maat Waarde
N 13362
Missing 57
Gemiddelde 58.32
Standaardafwijking 18.13
Variantie 328.65

2.2.2  Participatief schoolklimaat

Deze schaal peilt naar de mate waarin er werkelijk rekening gehouden
wordt met de meningen van de leerlingen en de mate van bereidheid bij
alle schoolactoren om zich in te zetten voor de school. Deze schaal is een
combinatie van items van schalen die in de buitenlandse literatuur
meermaals gebruikt zijn (Eder, 1998; Hahn, 1998, Dijkman, 1987;
Dijkman & Verlinden, 1989; Van Bottenburg, 1989; Van der Linden &
Penninx, 1986b, Ballion, 1998 & Van Dinter, 1999) en waarvan de
testenquête uitwees dat ze één consistent geheel vormen (De Groof,
2000).
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TABEL 39: PARTICIPATIEF SCHOOLKLIMAAT  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V71_1 De directie houdt rekening met de meningen en

voorstellingen van leerlingen
38.1 45.2 16.7 1.1

V71_2 Bij ons gebruiken de leerkrachten vaak de meningen
van hun leerlingen in hun lessen

37.5 46.8 15.7 1.6

V71_3 Wanneer het om belangrijke zaken betreffende de
school gaat, worden de leerlingen altijd om hun
mening gevraagd

58.2 32.4 9.6 1.8

V71_4 Als de leerlingen bij ons ergens echt voor inzetten,
dan kunnen ze zelf in de school veel veranderen

36.3 40.8 22.9 2.2

V71_5 Wanneer onze leerkrachten iets beslissen, zeggen ze
ons altijd waarom ze deze beslissing hebben
genomen

48.0 35.7 16.3 1.7

V71_6 Leerlingen voelen zich mee verantwoordelijk voor
hun school

47.2 40.8 12.0 1.7

TABEL 40: PARTICIPATIEF SCHOOLKLIMAAT  CORRELATIEMATRIX

V71_1 V71_2 V71_3 V71_4 V71_5
V71_2 .394
V71_3 .481 .401
V71_4 .461 .348 .456
V71_5 .333 .348 .417 .372
V71_6 .387 .323 .411 .429 .440

TABEL 41: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR PARTICIPATIEF SCHOOLKLIMAAT

Uitspraken Ladingen Alfa
De directie houdt rekening met de meningen en voorstellingen van
leerlingen

.726 .767

Bij ons gebruiken de leerkrachten vaak de meningen van hun
leerlingen in hun lessen

.651 .784

Wanneer het om belangrijke zaken betreffende de school gaat, worden
de leerlingen altijd om hun mening gevraagd

.757 .759

Als de leerlingen bij ons ergens echt voor inzetten, dan kunnen ze zelf
in de school veel veranderen

.728 .766

Wanneer onze leerkrachten iets beslissen, zeggen ze ons altijd
waarom ze deze beslissing hebben genomen

.683 .777

Leerlingen voelen zich mee verantwoordelijk voor hun school .705 .772
Eigenwaarde

Verklaarde variantie
Cronbach’s alfa

3.017
50.28

.802

TABEL 42: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) PARTICIPATIEF SCHOOLKLIMAAT

Maat Waarde
N 13258
Missing 161
Gemiddelde 39.77
Standaardafwijking 16.32
Variantie 266.20
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2.2.3 Informeel klasklimaat

Informeel klasklimaat wijst eerder naar het klasklimaat gerealiseerd door
leerkrachten. Enerzijds naar de mate van aansporing van meningsuiting
in de klas en anderzijds naar de mate waarin leerlingen als
gesprekspartners beschouwd worden. Opnieuw is het een samenstelling
van items van schalen uit diverse internationale onderzoeken (Eder,
1998; Hahn, 1998, Dijkman, 1987; Dijkman & Verlinden, 1989; Van
Bottenburg, 1989; Van der Linden & Penninx, 1986b, Ballion, 1998 &
Van Dinter, 1999), die in een testenquête bleken te getuigen van een
interne consistentie (zie De Groof, 2000).

TABEL 43: INFORMEEL KLASKLIMAAT  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V74_1 Onze leerkrachten zijn meestal bereid om er

met ons over te praten als ons iets niet bevalt
17.2 44.7 38.2 1.1

V74_2 Onze leerkrachten letten er op dat elke leerling
werkelijk zijn/haar mening kan uiten

31.6 45.6 22.8 1.3

V74_3 De meeste leerkrachten praten eerder met een
leerling dan dat ze hem zullen straffen

34.5 40.8 24.7 1.7

V74_4 Bij ons op school nemen de meeste
leerkrachten ons serieus

21.4 40.0 38.6 2.2

V74_5 In onze klas kunnen de leerlingen openlijk hun
mening geven, zelfs als hun mening met die
van de leerkrachten verschilt

19.9 35.4 44.7 2.2

V74_6 Bij ons heeft het weinig zin met de leerkrachten
over punten te spreken, omdat je er toch niets
mee bereikt

26.5 41.1 32.4 1.5

V74_7 We kunnen met de meeste leerkrachten
overleggen op welke dagen toetsen afgenomen
worden of taken binnengebracht moeten
worden

12.1 31.9 56.0 1.2

V74_8 Onze leerkrachten sporen ons aan om onze
mening uit te drukken

24.0 47.5 28.5 1.3
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TABEL 44: INFORMEEL KLASKLIMAAT  CORRELATIEMATRIX

V74_1 V74_2 V74_3 V74_4 V74_5 V74_6 V74_7
V74_2 .577
V74_3 .437 .441
V74_4 .480 .475 .491
V74_5 .450 .465 .406 .485
V74_6 -.152 -.162 -.147 -.152 -.123
V74_7 .312 .253 .345 .318 .323 -.040
V74_8 .429 .489 .396 .447 .468 -.151 .388

TABEL 45: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR INFORMEEL KLASKLIMAAT

Uitspraken Ladingen Alfa
Onze leerkrachten zijn meestal bereid om er met ons over te praten
als ons iets niet bevalt

.752 .771

Onze leerkrachten letten er op dat elke leerling werkelijk zijn/haar
mening kan uiten

.763 .770

De meeste leerkrachten praten eerder met een leerling dan dat ze
hem zullen straffen

.692 .780

Bij ons op school nemen de meeste leerkrachten ons serieus .752 .770
In onze klas kunnen de leerlingen openlijk hun mening geven, zelfs
als hun mening met die van de leerkrachten verschilt

.728 .774

Bij ons heeft het weinig zin met de leerkrachten over punten te
spreken, omdat je er toch niets mee bereikt

-.265 .835

We kunnen met de meeste leerkrachten overleggen op welke dagen
toetsen afgenomen worden of taken binnengebracht moeten worden

.530 .801

Onze leerkrachten sporen ons aan om onze mening uit te drukken .732 .773
Eigenwaarde

Verklaarde variantie
Cronbach’s alfa (zonder v74_6)

3.608
45.10

.835

TABEL 46: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) INFORMEEL KLASKLIMAAT

Maat Waarde
N 13276
Missing 144
Gemiddelde 52.75
Standaardafwijking 16.09
Variantie 261.05

2.2.4 Schoolaliënatie

Deze schaal peilt naar de mate waarin men vindt dat men er op school
alleen voor staat, dat men niet kan rekenen op de andere schoolactoren,
dat de eigen mening niet belangrijk is. Opnieuw werd deze schaal
overgenomen uit internationaal onderzoek (Eder, 1998; Hahn, 1998,
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Dijkman, 1987; Dijkman & Verlinden, 1989; Van Bottenburg, 1989; Van
der Linden & Penninx, 1986b, Ballion, 1998 & Van Dinter, 1999) en
betrouwbaar gevonden in een testenquête (zie De Groof, 2000).

TABEL 47: SCHOOLALIËNATIE  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V82_1 Op onze school telt de mening van een leerling

niet veel mee
26.9 45.5 27.6 1.3

V82_2 Wanneer iemand in onze klas een andere
mening heeft dan de anderen, kan hij
gemakkelijk worden uitgesloten

45.9 35.0 19.1 2.0

V82_3 De mening van een goede leerling telt bij
sommige leerkrachten meer dan de mening van
een leerling met slechte resultaten

24.9 36.7 38.4 1.5

V82_4 Mensen met macht laten ons jongeren in de
steek

24.3 51.9 23.8 2.1

V82_5 Wanneer de mening van een leerling tegen een
mening van een leerkracht komt te staan,
krijgt de leerkracht altijd gelijk

14.4 36.0 49.6 2.3

V82_6 Bij ons op school blijft niets anders over dan
het onderwijs te aanvaarden zoals het is

13.3 40.8 45.9 1.7

V82_7 Op onze school moet iedere leerling zich er
alleen doorheen vechten, op steun hoef je niet
te rekenen

54.0 35.2 10.8 1.6

TABEL 48: SCHOOLALIËNATIE  CORRELATIEMATRIX

V82_1 V82_2 V82_3 V82_4 V82_5 V82_6
V82_2 .230
V82_3 .321 .287
V82_4 .325 .262 .368
V82_5 .370 .224 .391 .343
V82_6 .418 .178 .297 .329 .485
V82_7 .391 .262 .284 .322 .327 .383
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TABEL 49: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR SCHOOLALIËNATIE

Uitspraken Ladingen Alfa
Op onze school telt de mening van een leerling niet veel mee .685 .737
Wanneer iemand in onze klas een andere mening heeft dan de
anderen, kan hij gemakkelijk worden uitgesloten

.493 .772

De mening van een goede leerling telt bij sommige leerkrachten meer
dan de mening van een leerling met slechte resultaten

.650 .743

Mensen met macht laten ons jongeren in de steek .650 .744
Wanneer de mening van een leerling tegen een mening van een
leerkracht komt te staan, krijgt de leerkracht altijd gelijk

.710 .732

Bij ons op school blijft niets anders over dan het onderwijs te
aanvaarden zoals het is

.702 .735

Op onze school moet iedere leerling zich er alleen doorheen vechten,
op steun hoef je niet te rekenen

.659 .742

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.985
42.65%

.772

TABEL 50: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) SCHOOLALIËNATIE

Maat Waarde
N 13256
Missing 164
Gemiddelde 51.24
Standaardafwijking 14.91
Variantie 222.34

2.2.5 Belangrijkheid van informele inspraak

Deze schaal onderzoekt hoe belangrijk leerlingen een aantal aspecten
van de formele en informele participatie vinden. Deze schaal werd
ontwikkeld in een Oostenrijks onderzoek naar leerlingenparticipatie op
school (Eder, 1998 : 69).

TABEL 51: BELANGRIJKHEID INFORMELE INSPRAAK  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item : Belangrijkheid van … - -/+ + Missing
V84_1 Dat ook leerlingen om hun mening wordt

gevraagd
2.8 14.3 82.9 1.4

V84_2 Dat er tijdens de les tijd is voor discussie met
leerlingen en leerkrachten

3.4 15.6 81.0 1.8

V84_3 Dat men als leerling informatie krijgt over wat
in de school gebeurt

4.0 19.3 76.7 1.6

V84_4 Dat men als leerling aan belangrijke
beslissingen kan deelnemen

4.8 25.2 70.0 1.8
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TABEL 52:  BELANGRIJKHEID INFORMELE INSPRAAK  CORRELATIEMATRIX

V84_1 V84_2 V84_3
V84_2 .610
V84_3 .549 .530
V84_4 .526 .511 .603

TABEL 53 : LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR BELANGRIJKHEID INFORMELE

INSPRAAK

Uitspraken : belangrijkheid van … Ladingen Alfa Loevinger
’s H*

Dat ook leerlingen om hun mening wordt gevraagd .757 .784 .64
Dat er tijdens de les tijd is voor discussie met leerlingen en
leerkrachten

.728 .792 .61

Dat men als leerling informatie krijgt over wat in de school
gebeurt

.801 .785 .62

Dat men als leerling aan belangrijke beslissingen kan
deelnemen

.781 .795 .62

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa
Schaalbaarheid (H)

Rho*

3.127
52.12%

.833
.62
.85

* voorwaarde van dubbele monotoniciteit vervuld

TABEL 54: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) BELANG INFORMELE  INSPRAAK

Maat Waarde
N 13224
Missing 195
Gemiddelde 75.17
Standaardafwijking 16.64
Variantie 276.95

2.2.6 Evaluatie van de leden van de leerlingenraad

Deze schaal peilt naar het beeld dat leerlingen hebben van de leden van
de leerlingenraad en hun bedoelingen. Vindt men dat het leerlingen zijn
die hun steentje willen bijdragen of zijn ze eerder uit op hun eigen
belang? De verschillende stellingen werden gepuurd uit buitenlands
onderzoek waarbij gevraagd werd waarom men al dan niet lid wordt van
een leerlingenraad ( Ballion, 1998; San Fabian Maroto, 1997).



[37]

TABEL 55: EVALUATIE LEDEN LEERLINGENRAAD  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item : leerlingen van de leerlingenraad zijn … - -/+ + Missing
V38_1 Leerlingen die verantwoordelijkheid opnemen 10.7 34.2 55.1 1.0
V38_2 Mouwvegers 60.5 25.3 14.2 1.2
V38_3 Leerlingen die bepaalde zaken willen

realiseren
4.6 19.7 75.6 1.1

V38_4 Leerlingen die hun mening durven geven 17.1 35.2 47.7 1.4
V38_5 Populaire leerlingen 70.4 23.0 6.6 1.9
V38_6 Leerlingen die op de hoogte willen blijven 14.1 41.3 44.6 1.3
V38_7 Lievelingetjes van de leerkrachten 66.7 21.1 12.2 1.3
V38_8 Leerlingen die rekening houden met mening

van anderen
17.2 41.8 41.0 1.3

V38_9 Leerlingen die goed zijn in zo’n zaken 18.3 46.0 35.7 1.1
V38_10 Strevers 58.5 24.9 16.4 1.0

TABEL 56: EVALUATIE LEDEN VAN LEERLINGENRAAD  CORRELATIEMATRIX

V38_1 V38_2 V38_3 V38_4 V38_5 V38_6 V38_7 V38_8 V38_9
V38_2 -.233
V38_3 .420 -.248
V38_4 .316 -.217 .355
V38_5 .087 -.053 .018 .211
V38_6 .325 -.152 .341 .252 .051
V38_7 -.115 .577 -.191 -.179 .058 -.041
V38_8 .318 -.346 .328 .316 .066 .286 -.277
V38_9 .311 -.182 .267 .328 .177 .254 -.081 .381
V38_10 -.136 .578 -.179 -.165 -.039 -.052 .616 -.285 -.090
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TABEL 57: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR EVALUATIE LEDEN

LEERLINGENRAAD

Uitspraken Ladingen
1ste
dimensie

Ladingen
2de
dimensie

Alfa 1ste
dimensie
(Loevinger’s H)*

Alfa 2de
dimensie
(Loevinger’s H)*

Leerlingen die verantwoordelijkheid
opnemen

.678 .692
(.39)

-

Mouwvegers .793 - .761
(.62)

Leerlingen die bepaalde zaken willen
realiseren

.641 .692
(.43)

-

Leerlingen die hun mening durven
geven

.634 .704
(.36)

-

Populaire leerlingen .314 .123 - -
Leerlingen die op de hoogte willen
blijven

.640 .714
(.34)

-

Lievelingetjes van de leerkrachten .874 - .731
(.64)

Leerlingen die rekening houden met
mening van anderen

.551 .697
(.37)

-

Leerlingen die goed zijn in zo’n zaken .665 .704
(.36)

-

Strevers .858 - .733
(.64)

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa
H

Rho
Correlatie 1ste en 2de dimensie = .20

3.239
32.39

1.698
16.98

.737
.37
.75

.812
.63
.83

* Voorwaarde van dubbele monotoniciteit vervuld

TABEL 58: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) POSITIEVE EVALUATIE LEDEN LEERLINGENRAAD

Maat Waarde
N 10673
Missing 2746
Gemiddelde 60.21
Standaardafwijking 14.53
Variantie 211.18
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TABEL 59: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) NEGATIEVE EVALUATIE LEDEN

LEERLINGENRAAD

Maat Waarde
N 10672
Missing 2748
Gemiddelde 33.06
Standaardafwijking 23.86
Variantie 569.56

2.2.7 Evaluatie van de werking van de leerligenraad

Deze schaal handelt over de werking van de leerlingenraad in de
schoolcontext. Hebben de leerlingen de indruk dat de leerlingenraad
eigenlijk tot iets bijdraagt of zijn ze er van overtuigd dat de
leerlingenraad een zoethoudertje is ? Deze schaal steunt gedeeltelijk op
een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting (Van Dinter, 1999),
maar is aangevuld met eigen items.

TABEL 60: EVALUATIE WERKING LEERLINGENRAAD  FREQUENTIEVERDELINGEN  (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V41_1 De leerlingenraad bereikt goede resultaten 26.4 50.4 23.2 1.4
V41_2 De andere leerlingen zijn meestal tevreden met

de werking van de leerlingenraad
25.5 49.9 24.6 1.6

V41_3 De leden van de leerlingenraad krijgen
voldoende kansen om het verslag van de raad
bij de andere leerlingen toe te lichten

39.7 30.9 29.4 1.7

V41_4 De leerlingenraad heeft een positieve invloed op
het leven op school

24.1 47.0 28.9 1.7

V41_5 Er is voldoende hulp en steun vanwege
leerkrachten en/of directie om de
leerlingenraad goed te doen werken

22.5 39.3 38.2 2.2

V41_6 De leden van de leerlingenraad krijgen genoeg
informatie van de leerkrachten en directie om
goede beslissingen te kunnen nemen

23.4 52.3 24.3 1.9

V41_7 De andere leerlingen zijn onverschillig over de
manier waarop de leerlingenraad werkt

19.9 51.5 28.6 1.8
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TABEL 61: EVALUATIE WERKING LEERLINGENRAAD  CORRELATIEMATRIX

V41_1 V41_2 V41_3 V41_4 V41_5 V41_6
V41_2 .651
V41_3 .303 .315
V41_4 .584 .530 .345
V41_5 .456 .422 .319 .455
V41_6 .427 .397 .343 .437 .612
V41_7 -.117 -.121 -.114 -.107 -.070 -.046

TABEL 62: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR EVALUATIE WERKING

LEERLINGENRAAD

Uitspraken Ladingen Alfa
De leerlingenraad bereikt goede resultaten .797 .727
De andere leerlingen zijn meestal tevreden met de werking van de
leerlingenraad

.769 .733

De leden van de leerlingenraad krijgen voldoende kansen om het
verslag van de raad bij de andere leerlingen toe te lichten

.559 .774

De leerlingenraad heeft een positieve invloed op het leven op school .775 .731
Er is voldoende hulp en steun vanwege leerkrachten en/of directie om
de leerlingenraad goed te doen werken

.744 .737

De leden van de leerlingenraad krijgen genoeg informatie van de
leerkrachten en directie om goede beslissingen te kunnen nemen

.730 .741

De andere leerlingen zijn onverschillig over de manier waarop de
leerlingenraad werkt

-.184 .820

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa (zonder v41_7 en v41_3)

3.260
46.57

.832

TABEL 63: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) EVALUATIE WERKING LEERLINGENRAAD

Maat Waarde
N 10567
Missing 2853
Gemiddelde 49.88
Standaardafwijking 17.12
Variantie 293.00
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2.3 Maatschappijgebonden attituden

2.3.1 Anti-democratische houdingen

De schaal voor anti-democratische houdingen werd ontwikkeld in het
kader van TOR 98 (Smits, Elchardus & Hooghe, 2000) en heeft in dit
onderzoek haar deugdelijkheid getoond. De schaal meet de steun voor
het vertegenwoordigingsprincipe in de politiek. De uitspraken uit deze
schaal zijn geïnspireerd op enkele geschriften, die in het kader van de
discussie rond de Nieuwe Politieke Cultuur, kritiek formuleerden op het
vertegenwoordigingsprincipe. De uitspraken werden daarbij voldoende
algemeen gehouden.

TABEL 64: ANTIDEMOCRATISCHE HOUDINGEN : FREQUENTIEVERDELINGEN ALGEMEEN (IN

PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V21_1 Het parlement is een machteloze praatbarak, je

kunt het beter afschaffen
51.5 35.1 13.4 1.2

V21_2 Men moet de politiek gewoon afschaffen en het
land laten besturen door verstandige mensen

55.7 24.6 19.7 1.1

V21_3 Zonder politieke partijen zou het in ons land
veel beter gaan

56.7 30.7 12.6 1.3

V21_4 Ik heb politiek niet nodig 33.4 30.6 36.0 1.1
V21_5 Politici zouden geen minister mogen worden 46.1 40.9 13.0 1.7
V21_6 Laat het land besturen door experts en

specialisten, niet door politici.
39.3 39.0 21.7 1.4

TABEL 65: ANTIDEMOCRATISCHE HOUDINGEN  CORRELATIEMATRIX ALGEMEEN

V21_1 V21_2 V21_3 V21_4 V21_5
V21_2 .604
V21_3 .560 .637
V21_4 .504 .516 .539
V21_5 .500 .517 .533 .470
V21_6 .424 .541 .480 .409 .515
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TABEL 66: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID ALGEMEEN

Uitspraken Ladingen Alfa
Het parlement is een machteloze praatbarak, je kunt het beter
afschaffen

.779 .840

Men moet de politiek gewoon afschaffen en het land laten besturen
door verstandige mensen

.831 .828

Zonder politieke partijen zou het in ons land veel beter gaan .815 .832
Ik heb politiek niet nodig .738 .850
Politici zouden geen minister mogen worden .760 .844
Laat het land besturen door experts en specialisten, niet door politici. .720 .852

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

3.600
59.99%

.864

TABEL 67: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) ANTIDEMOCRATISCHE HOUDINGEN ALGEMEEN

Maat Waarde
N 13276
Missing 143
Gemiddelde 41.31
Standaardafwijking 21.06
Variantie 443.38

2.3.2 Harde repressie

Deze schaal, die meet hoe jongeren denken over de harde aanpak van
misdadigers werd speciaal ontwikkeld voor het waardeonderzoek
(Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998). Het was geïnspireerd door de
autoritarismeschaal van het verkiezingsonderzoek van 1991 (Carton,
Swyngedouw, Billiet en Beerten, 1993). Deze schaal kende slechts een
Cronbach’s alfa van .69. Daarom werden items aan de oorspronkelijke
schaal toegevoegd. Deze schaal werd in het huidig onderzoek aangevuld
met enkele items die betrekking hebben op het hard optreden tegen
normovertredend gedrag gesteld door jongeren.
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TABEL 68: HARDE REPRESSIE  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V25_1 Alle misdrijven, hoe klein ook, zouden even

hard aangepakt moeten worden
75.5 14.5 10.0 0.4

V25_2 Wat hij/zij ook gedaan heeft, iedereen moet
recht hebben op een eerlijk proces

8.1 12.4 79.5 0.6

V25_3 In probleemwijken moet er een avondklok voor
jongeren ingesteld worden

41.8 30.9 27.3 1.9

V25_4 De doodstraf zou terug ingevoerd moeten
worden voor zware misdaden

37.5 18.4 44.1 0.7

V25_5 Verkrachters moeten gecastreerd worden 21.8 18.1 60.1 0.8
V25_6 Zware misdadigers verdienen geen proces 49.0 18.5 32.5 0.8
V25_7 Men moet zich niet schuldig voelen als men

een inbreker zou doden
27.4 30.1 42.5 0.4

V25_8 Minderjarigen moeten voor zware misdaden
opgesloten worden in gevangenissen, net zoals
volwassenen.

43.7 28.7 27.6 0.3

TABEL 69: HARDE REPRESSIE  CORRELATIEMATRIX

V25_1 V25_2
(hercode)

V25_3 V25_4 V25_5 V25_6 V25_7

V25_2
(hercode)

.082

V25_3 .202 .067
V25_4 .216 .185 .251
V25_5 .172 .102 .178 .379
V25_6 .265 .353 .215 .369 .366
V25_7 .184 .142 .177 .419 .301 .350
V25_8 .233 .128 .198 .301 .189 .239 .252
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TABEL 70: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR HARDE REPRESSIE

Uitspraken Ladingen Alfa
Alle misdrijven, hoe klein ook, zouden even hard aangepakt moeten
worden

.483 .705

Wat hij/zij ook gedaan heeft, iedereen moet recht hebben op een
eerlijk proces (hercodering)

.402 .716

In probleemwijken moet er een avondklok voor jongeren ingesteld
worden

.462 .709

De doodstraf zou terug ingevoerd moeten worden voor zware
misdaden

.717 .658

Verkrachters moeten gecastreerd worden .609 .686
Zware misdadigers verdienen geen proces .711 .659
Men moet zich niet schuldig voelen als men een inbreker zou doden .646 .678
Minderjarigen moeten voor zware misdaden opgesloten worden in
gevangenissen, net zoals volwassenen.

.539 .697

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.708
33.85%

.718

TABEL 71: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) HARDE REPRESSIE

Maat Waarde
N 13379
Missing 40
Gemiddelde 44.54
Standaardafwijking 18.00
Variantie 324.04

TABEL 72: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR HARDE REPRESSIE (ALLEEN

ITEMS UIT HET WAARDEONDERZOEK)

Uitspraken Ladingen Alfa
Wat hij/zij ook gedaan heeft, iedereen moet recht hebben op een
eerlijk proces (hercodering)

.465 .696

De doodstraf zou terug ingevoerd moeten worden voor zware
misdaden

.737 .604

Verkrachters moeten gecastreerd worden .661 .641
Zware misdadigers verdienen geen proces .749 .594
Men moet zich niet schuldig voelen als men een inbreker zou doden .685 .630

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.226
44.51%

.687
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TABEL 73: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) HARDE REPRESSIE (ALLEEN ITEMS UIT HET

WAARDEONDERZOEK)

Maat Waarde
N 13378
Missing 41
Gemiddelde 48.54
Standaardafwijking 21.49
Variantie 461.82

2.3.3 Etnocentrisme

De houding ten opzichte van migranten werd onderzocht aan de hand
van een schaal ontwikkeld door Billiet e.a. (Billiet, Carton & Huys, 1990).
Deze schaal werd verder bijgeschaafd voor het verkiezingsonderzoek van
1991. In het onderzoek naar de waardevorming op school werd deze
schaal ook gebruikt en had ze een Cronbach’s alfa van .92. In het
waardeonderzoek werden de  oorspronkelijke items reeds op enkele
punten aangepast om meer afgestemd te worden op de onderzoeksgroep.
Zo werd het item ‘Migranten komen hier profiteren van onze sociale
zekerheid’ aangepast tot ‘Migranten komen hier profiteren van de
uitkeringen’. Het item ‘Gastarbeiders zijn een gevaar voor de
tewerkstelling van Belgen’ werd vervangen door het item ‘Gastarbeiders
nemen ons werk af’.

In het huidig onderzoek werd er verder geschaafd aan deze vragen.
Omdat de migrantenbevolking veel breder is dan ‘gastarbeiders’ en dit
woord nogal sterk verouderd overkomt, werd beslist om gastarbeiders te
vervangen door migrant. Bovendien wordt in de bijhorende uitleg de term
‘migranten’ niet langer uitgelegd als ‘Turken en Marokkanen’.
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TABEL 74: ETNOCENTRISME  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V46_1 België had eigenlijk nooit vreemdelingen

mogen binnenlaten
50.7 25.3 24.0 0.4

V46_2 Migranten zijn over het algemeen niet te
vertrouwen

50.2 28.6 21.8 0.5

V46_3 Vreemdelingen nemen ons werk af 52.1 27.3 20.6 0.5
V46_4 Migranten komen hier profiteren van de

uitkeringen
34.2 30.8 35.0 1.3

V46_5 In sommige buurten doet de overheid te veel
voor migranten en te weinig voor de Belgen

31.7 27.9 40.4 1.1

V46_6 Mensen uit verschillende culturen hebben
best zo weinig mogelijk contact met elkaar

67.9 21.1 11.0 0.9

V46_7 Ik ben een racist 68.4 19.8 11.8 0.7
V46_8 Ik ben een antiracist 29.8 26.2 44.0 1.3
V46_9 We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver

houden
67.6 19.8 12.6 1.0

V46_10 Migranten moeten onder elkaar huwen 61.9 21.4 16.7 0.8
V50_5 Migranten zijn in het algemeen wel te

vertrouwen*
28.6 48.1 23.3 0.6

* Slechts aan 7783 leerlingen gevraagd

TABEL 75: ETNOCENTRISME  CORRELATIEMATRIX

V46_1 V46_2 V46_3 V46_4 V46_5 V46_6 V46_7 V46_8
Hercode

V46_9

V46_2 .748
V46_3 .681 .687
V46_4 .717 .727 .719
V46_5 .633 .623 .627 .709
V46_6 .588 .585 .545 .522 .494
V46_7 .656 .665 .566 .603 .529 .553
V46_8
(hercode)

.560 .569 .477 .540 .481 .420 .658

V46_9 .624 .605 .573 .541 .508 .619 .598 .439
V46_10 .571 .558 .518 .510 .464 .549 .541 .406 .703
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TABEL 76: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR ETNOCENTRISME

Uitspraken Ladingen Alfa
België had eigenlijk nooit vreemdelingen mogen binnenlaten .865 .922
Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen .863 .922
Vreemdelingen nemen ons werk af .814 .925
Migranten komen hier profiteren van de uitkeringen .839 .924
In sommige buurten doet de overheid te veel voor migranten en te
weinig voor de Belgen

.770 .928

Mensen uit verschillende culturen hebben best zo weinig mogelijk
contact met elkaar

.741 .929

Ik ben een racist .807 .925
Ik ben een antiracist .698 .932
We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver houden .784 .927
Migranten moeten onder elkaar huwen .734 .930

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

6.294
62.94%

.933

TABEL 77: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) ETNOCENTRISME

Maat Waarde
N 13367
Missing 53
Gemiddelde 38.52
Standaardafwijking 23.88
Variantie 570.05

2.3.4 Utilitair individualisme

Utilitair individualisme meet de mate waarin individuen hun eigen
belangen nastreven. Het vertrekt vanuit de veronderstelling dat iedereen
uit is op het vrijwaren van het eigenbelang en beklemtoont het belang
van materieel succes. Deze schaal werd ontwikkeld in het kader van het
onderzoek ‘Soepel, flexibel en ongebonden’ (Elchardus en Heyvaert) en
heeft sedertdien haar deugdelijkheid bewezen.
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TABEL 78: UTILITAIR INDIVIDUALISME  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V50_1 Men moet steeds zijn eigen plezier nastreven 71.3 20.1 8.6 0.7
V50_2 Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn

praatjes
68.1 22.5 9.4 0.9

V50_3 Iedereen moet maar eerst voor zichzelf zorgen 61.6 26.3 12.1 0.9
V50_4 De mensheid, onze naasten, solidariteit … wat

een onzin allemaal.
66.1 24.7 9.2 0.8

TABEL 79: UTILITAIR INDIVIDUALISME  CORRELATIEMATRIX

V50_1 V50_2 V50_3
V50_2 .423
V50_3 .372 .470
V50_4 .470 .518 .619

TABEL 80: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR UTILITAIR INDIVIDUALISME

Uitspraken Ladingen Alfa
Men moet steeds zijn eigen plezier nastreven .708 .775
Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn praatjes .770 .741
Iedereen moet maar eerst voor zichzelf zorgen .796 .728
De mensheid, onze naasten, solidariteit … wat een onzin allemaal. .848 .688

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.448
61.189

.786

TABEL 81: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) UTILITAIR INDIVIDUALISME

Maat Waarde
N 13333
Missing 86
Gemiddelde 29.52
Standaardafwijking 19.54
Variantie 381.95
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2.4  Vriendschapsopvattingen

De schaal voor de betekenis van vrienden is gebaseerd op drie schalen.
De eerste schaal betreft de betekenis die jongeren toekennen aan
vrienden en wat ze belangrijk vinden binnen vriendschapsrelaties
(Elchardus, Kavadias & Siongers, 1999). De twee andere schalen hebben
betrekking op eventuele peergrouppressures : het belang van muziek en
het belang van kledij in vriendschapsrelaties. De twee laatste schalen
zijn overgenomen uit een onderzoek van Sikkema (1988). De items
werden aangevuld met uitspraken die genomen zijn uit de interviews uit
het kwalitatief luik van het onderzoeksproject PBO97/116/15 en
uitspraken uit een schaal ontwikkeld door Frits Van Wel (1993).

TABEL 82: VRIENDSCHAP  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V60_1 Een echte vriend(in) respecteert mijn mening 2.3 7.7 90.0 0.4
V60_2 Een goede vriend of vriendin heb je voor het

leven
8.4 24.0 67.6 0.4

V60_3 Van mijn vriend(in) leer ik veel. 5.1 36.5 58.4 0.8
V60_4 Ik doe echt alles samen met mijn vriend(in) 29.3 42.8 27.9 2.5
V60_5 Het is leuk om dezelfde soort kleren aan te

hebben als je vrienden of vriendinnen.
54.2 31.5 14.3 1.0

V60_6 Vaak heb ik dezelfde opvattingen als mijn
vriend(in)

11.5 34.0 54.4 0.7

V60_7 Tegen je beste vriend of vriendin kan je alles
vertellen

5.4 14.5 80.1 0.7

V60_8 Ik vertrouw mijn vriend(in) in alles 8.1 24.3 67.6 1.0
V60_9 Ik zou mijn beste vriend(in) nooit laten vallen,

ongeacht wat hij/zij gedaan heeft
11.8 31.4 56.8 0.7

V60_10 Mijn vrienden en vriendinnnen vinden
dezelfde soort muziek goed als ik

19.9 33.9 46.2 1.0

V60_11 Een goede vriend(in) is voor mij belangrijker
dan het halen van goede punten

14.6 31.8 53.4 0.9

V60_12 Zoals mijn vriend(in) is, wil ik ook zijn 47.8 39.8 12.4 1.1
V60_13 Een goede vriend of vriendin is beter dan 10

kennissen
7.6 24.5 67.9 1.0

V60_14 Ik kan ontzettend goed met mijn beste
vriend(in) praten

2.5 17.6 79.9 1.4

V60_15 Een goede vriend(in) vindt dezelfde soort
kleren goed als ik

33.7 40.3 26.0 1.5

V60_16 Je kan alleen maar beste vriend(in) zijn van
iemand die ongeveer even oud is als jezelf

73.3 17.4 9.3 0.8

V60_17 Bij mijn vriend(in) kan ik altijd terecht, ook
als het even minder gaat

2.9 17.7 82.5 0.8



[50]

TABEL 83: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR VRIENDSCHAP

Uitspraken Ladingen
1ste
dimensie

Ladingen
2de
dimensie

Alfa
1ste
dimen
sie

Alfa
2de
dimen
sie

Een echte vriend(in) respecteert mijn mening .485 .821
Een goede vriend of vriendin heb je voor het leven .578 .811
Van mijn vriend(in) leer ik veel. .590 .812
Ik doe echt alles samen met mijn vriend(in) .403 .460 .682
Het is leuk om dezelfde soort kleren aan te hebben als je
vrienden of vriendinnen.

.665 .666

Vaak heb ik dezelfde opvattingen als mijn vriend(in) .485 .675
Tegen je beste vriend of vriendin kan je alles vertellen .758 .791
Ik vertrouw mijn vriend(in) in alles .771 .788
Ik zou mijn beste vriend(in) nooit laten vallen, ongeacht wat
hij/zij gedaan heeft

.564 .815

Mijn vrienden en vriendinnnen vinden dezelfde soort muziek
goed als ik

.616 .666

Een goede vriend(in) is voor mij belangrijker dan het halen
van goede punten

.418

Zoals mijn vriend(in) is, wil ik ook zijn .652 .668
Een goede vriend of vriendin is beter dan 10 kennissen .541 .820
Ik kan ontzettend goed met mijn beste vriend(in) praten .761 .793
Een goede vriend(in) vindt dezelfde soort kleren goed als ik .725 .649
Je kan alleen maar beste vriend(in) zijn van iemand die
ongeveer even oud is als jezelf

.382 .707

Bij mijn vriend(in) kan ik altijd terecht, ook als het even
minder gaat

.718 .799

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Correlatie 1ste en 2de dimensie
Cronbach’s alfa (zonder v60_11 en zonder v60_4)

 Cronbach’s alfa (zonder v60_16)

4.86
28.57%

.22

1.89
11.11%

.824
.707

TABEL 84: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) VRIENDSCHAP ALS VERTROUWEN EN

ZELFONTSLUITING

Maat Waarde
N 13372
Missing 48
Gemiddelde 73.22
Standaardafwijking 13.85
Variantie 191.77

TABEL 85: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) VRIENDSCHAP ALS GELIJKENIS

Maat Waarde
N 13357
Missing 62
Gemiddelde 49.10
Standaardafwijking 15.18
Variantie 230.30
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2.5 Tweede orde analyse

TABEL 86: LADINGEN TWEEDE ORDE ANALYSE (STRUCTUURMATRIX)

Schaal 1ste dimensie 2de dimensie 3de dimensie
Participatief schoolklimaat .741 -.045 -.125
Informeel klasklimaat .668 -.184 -.226
Evaluatie werking llnraad .592 -.035 -.089
Schoolaliënatie -.676 .293 .204
Positieve evaluatie leden llnraad .430 -.156 -.059
Schoolwelbevinden .521 -.296 -.434
Etnocentrisme -.146 .705 -.057
Utilitair individualisme -.259 .582 .052
Harde repressie -.051 .558 -.069
Negatieve evaluatie leden llnraad -.379 .422 .071
Antidemocratische houding -.211 .429 .202
Belangrijkheid informele inspraak -.023 -.208 -.067
Negatief toekomstbeeld -.184 .175 .617
Positief zelfbeeld .035 .006 -.567
Relatie met vader .233 -.077 -.430
Relatie met moeder .256 -.127 -.373
Autonomie -.332 .313 .245
Zelfzekerheid -.034 .055 -.339

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

3.829
21.27

2.010
11.16

1.705
9.47

TABEL 87: CORRELATIES TUSSEN DIMENSIES

2de dimensie 3de dimensie
1ste dimensie -.247 -.214
2de dimensie .121
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TABEL 88: CRONBACH’S ALFA VAN DE TWEEDE ORDE ANALYSES

Schaal 1ste dimensie 2de dimensie 3de dimensie
Participatief schoolklimaat .708
Informeel klasklimaat .719
Evaluatie werking llnraad .742
Schoolaliënatie (omgecodeerd) .728
Positieve evaluatie leden llnraad .772
Schoolwelbevinden .760

Etnocentrisme .544
Utilitair individualisme .597
Harde repressie .594
Negatieve evaluatie leden llnraad .648
Antidemocratische houding .652
Belangrijkheid inspraak
Negatief toekomstbeeld (omgecodeerd) .473
Positief zelfbeeld .542
Relatie met vader .484
Relatie met moeder .528
Autonomie (omgecodeerd)
Zelfzekerheid

Cronbach’s alfa .773 .658 .580

2.5.1 Kenmerken tweede orde schalen

TABEL 89: MATEN VOOR SOMSCHAAL SCHOOLKLIMAAT

4des 6des Algemeen
Gemiddelde 50.8 51.6 51.21
Missing 102 64 167
Standaardafwijking 11.8 11.1 11.47
Variantie 139.82 122.57 131.62
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TABEL 90: MATEN VOOR SOMSCHAAL NIEUWE BREUKLIJN

4des 6des Algemeen
Gemiddelde 38.81 36.7 37.78
Missing 13 6 19
Standaardafwijking 13.8 14.4 14.13
Variantie 191.52 206.40 199.74

TABEL 91: MATEN VOOR SOMSCHAAL PERSOONLIJK WELBEVINDEN

4des 6des Algemeen
Gemiddelde 63.7 64.9 64.32
Missing 48 59 107
Standaardafwijking 12.7 12.1 12.42
Variantie 161.21 145.81 154.36

2.5.2 Correlaties tweede orde schalen

TABEL 92: CORRELATIES TWEEDE ORDE SOMSCHALEN

Nieuwe breuklijn Persoonlijk welbevinden
Schoolklimaat -.302 .288
Persoonlijk welbevinden -.092
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2.6 Perceptie participatie- en inspraakmogelijkheden op school

2.6.1 Participatiekanalen

TABEL 93:  BESTAAN VAN PARTICIPATIEKANAAL OP SCHOOL FREQUENTIEVERDELINGEN

Variabele Item Bestaat niet op school Bestaat op school N valid
V70_2 Klasdagen 26.4 73.6 13220
V70_3 Werkgroep 33.4 66.6 13108
V70_7 Valvas 43.8 56.2 12955
V70_5 Enquête 51.2 48.8 13204
V70_8 Referendum 65.1 34.9 13087
V70_1 Klasuur 72.5 27.5 13291

TABEL 94: SCHAALBAARHEIDSINDEXEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE ITEMS EN SCHAAL VOOR

PARTICIPATIEKANALEN

Kanalen Gemiddelde
(1=bestaat, 2 = bestaat
niet)

Loevingers’ H

Klasdagen 1.26 0.33
Werkgroep 1.34 0.36
Valvas 1.48 0.31
Enquête 1.56 0.39
Referendum 1.66 0.49
Klasuur 1.73 0.43

H schaal
Rho*

0.38
0.68

* voorwaarde van dubbele monotoniciteit is vervuld

2.6.2 Extracurriculaire activiteiten

TABEL 95: BESTAAN VAN EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN OP SCHOOL FREQUENTIEVERDELINGEN

Variabele Item Bestaat niet op school Bestaat op school N valid
V80 Wetenschappelijke 88.1 11.9 13223
V76 Sociale 53.7 46.3 13212
V79 Culturele 42.7 57.3 13249
V81 Ontspannende 26.0 74.0 13268
V75 Sport 23.7 76.3 13293
v77 Technische 72.1 27.9 13221
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TABEL 96: SCHAALBAARHEIDSINDEXEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE ITEMS EN SCHAAL VOOR

AANWEZIGHEID EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN OP SCHOOL

Kanalen Gemiddelde (0=niet aanwezig, 1 = aanwezig) Loevingers’ H
Wetenschappelijke 0.11 0.46
Technische 0.27 0.35
Sociale 0.43 0.43
Culturele 0.56 0.44
Ontspannende 0.73 0.36
Sport 0.75 0.38

H schaal
Rho*

0.40
0.64

* voorwaarde van dubbele monotoniciteit is vervuld

2.6.3 Leefthema’s

TABEL 97: INSPRAAK IN LEEFTHEMA’S FREQUENTIEVERDELINGEN

Variabele Item Inspraak Geen inspraak Weet niet N valid
V72_14 Schoolkrantje 51.2 30.8 18.0 12757
V72_12 Schoolproblemen 49.5 34.4 16.1 12852
V72_11 Inrichting 35.7 49.8 14.5 12789
V72_15 Themadagen 31.8 51.8 16.4 12744

TABEL 98: SCHAALBAARHEIDSINDEXEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE ITEMS EN SCHAAL VOOR

INSPRAAK LEEFTHEMA’S OP SCHOOL

Kanalen Gemiddelde (1=inspraak, 2=geen inspraak) Loevingers’ H
Schoolkrantje 1.45 0.36
Schoolproblemen 1.51 0.38
Inrichting 1.66 0.35
Themadagen 1.68 0.31

H schaal
Rho*

0.35
0.60

* voorwaarde van dubbele monotoniciteit is vervuld
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2.6.4 Leerthema’s

TABEL 99: INSPRAAK IN LEERTHEMA’S FREQUENTIEVERDELINGEN

Variabele Item Inspraak Geen inspraak Weet niet N valid
V72_9 Examenrooster 35.2 58.5 6.3 12785
V72_16 Schoolvoorzieningen 27.2 58.7 14.1 12812
V72_1 Schoolreglement 14.9 70.0 15.1 12869
V72_3 Veiligheid 15.1 66.1 18.8 12917
V72_4 Manier van lesgeven 13.9 75.2 10.9 12835
V72_8 Inhoud lessen 12.0 79.2 8.8 12850

TABEL 100: SCHAALBAARHEIDSINDEXEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE ITEMS EN SCHAAL VOOR

INSPRAAK LEERTHEMA’S OP SCHOOL

Kanalen Gemiddelde (1=inspraak, 2=geen inspraak) Loevingers’ H
Examenrooster 1.70 0.47
Schoolvoorzieningen 1.74 0.44
Schoolreglement 1.86 0.53
Veiligheid 1.87 0.54
Manier van lesgeven 1.88 0.53
Inhoud lessen 1.89 0.57

H schaal
Rho*

0.51
0.79

* voorwaarde van dubbele monotoniciteit is vervuld
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2.6.5 Beoordeling participatiekanalen

TABEL 101: BEOORDELING PARTICIPATIEKANALEN PERCENTAGEVERDELING

Variabele Item Slecht Tussen beide Goed N valid
V70_1 Klasuur 28.1 44.7 27.2 3652
V70_2 Klasdagen 27.6 36.3 36.1 9727
V70_3 Werkgroepen 34.4 45.3 20.3 8724
V70_6 Ideeënbus 46.4 38.9 14.7 8767
V70_9 Vertrouwensleerlingen 35.1 43.5 21.4 4664
V70_10 Vertrouwensleerkrachten 24.9 41.3 33.8 10023
V70_7 Valvas 35.2 40.8 24.0 7275
V70_8 Referendum 46.9 40.9 12.2 4568
V70_5 Enquête 43.5 42.1 14.4 6442
V70_4 Tijdschrift 32.7 38.5 28.8 8982

TABEL 102: EVALUATIE PARTICIPATIEKANALEN   CORRELATIEMATRIX

V70_2 V70_3 V70_4 V70_5 V70_6 V70_7 V70_8 V70_9 V70_10
V70_1 .435 .325 .132 .242 .146 .184 .265 .193 .174
V70_2 .423 .194 .250 .164 .218 .279 .213 .211
V70_3 .412 .349 .309 .347 .335 .289 .248
V70_4 .343 .355 .318 .299 .285 .271
V70_5 .445 .380 .443 .314 .276
V70_6 .471 .411 .362 .341
V70_7 .418 .371 .309
V70_8 .480 .322
V70_9 .529

TABEL 103: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR EVALUATIE

PATICIPATIEKANALEN

Uitspraken Ladingen 2de
dimensie

Ladingen 1ste
dimensie

Alfa 2de
dimensie

Alfa 1ste
dimensie

Klasuur .815 .267 .598
Klasdagen .845 .331 .497
Werkgroepen .657 .566 .619
Ideeënbus .294 .789 .817
Vertrouwensleerlingen .283 .652 .808
Vertrouwensleerkrachten .156 .720 .796
Valvas .228 .755 .803
Referendum .458 .747 .797
Enquête .465 .679 .804
Tijdschrift .294 .672 .821

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

1.249
12.25

4.403
44.03

.670 .830
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TABEL 104: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) EVALUATIE VERBONDENHEIDSKANALEN

Maat Waarde
N 7727
Missing 5692
Gemiddelde 47.07
Standaardafwijking 21.73
Variantie 472.04

TABEL 105: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) PROBLEEMOPLOSSENDE EN INFORMERENDE

KANALEN

Maat Waarde
N 6909
Missing 6510
Gemiddelde 43.53
Standaardafwijking 18.11
Variantie 328.04

2.7 Model voor schoolklimaat met persoonlijk welbehagen

TABEL 106: VERBAND TUSSEN SCHOOLKLIMAAT EN PERCEPTIE VAN PARTICIPATIEAANBOD. NA CONTROLE

VOOR INDIVIDUELE EN SCHOOLKENMERKEN + WELBEHAGEN EN SUBJECTIEVE

POPULARITEIT (MET PARTICIPATIEVARIABELEN)

Parameters Schatting Standaard
fout

Beta T P

Constante 49.41 0.49 4.48 101.69 0.000
Mokkenschaal participatiekanalen 0.65 0.08 0.10 8.40 0.000
Mokkenschaal activiteiten 0.89 0.11 0.11 8.18 0.000
Mokkenschaal leerthema�s 0.68 0.09 0.09 7.39 0.000
Mokkenschaal leefthema�s 1.89 0.12 0.21 16.02 0.000
Sekse (0=jongen) 1.65 0.30 0.07 5.52 0.000
Leerling christelijk (0=onverschillig) 2.73 0.41 0.12 6.71 0.000
Leerling vrijzinnig (0=onverschillig) 1.59 0.50 0.05 3.19 0.001
Autonomie -0.12 0.01 -0.16 -13.49 0.000
Subjectieve populariteit -0.23 0.07 -0.04 -3.17 0.002
Welbehagen 0.21 0.01 0.22 19.06 0.000
% lid jeugdverenigingen in school -8.76 2.84 -0.08 -3.09 0.002
Resterende intraschoolcorrelatie 0.07
Proportie verklaarde variantie  op
schoolniveau

0.47

Proportie verklaarde variantie op
leerlingniveau

0.25

Proportie verklaarde variantie van het totaal 0.27
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3 Cultuurbeleving

3.1 Smaak- en mediavoorkeuren

3.1.1 Voorkeuren mbt tv-zenders

TABEL 107: VOORKEUREN MBT TV-ZENDERS  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Zender Heel slecht
tot eerder

slecht

-/+ eerder
goed tot

zeer goed

Gemiddelde
op 10

Standaard
afwijking

V23_1 Tv1 19.5 14.5 66.0 6.18 2.29
V23_2 Canvas 36.6 15.0 48.4 5.14 2.65
V23_3 ketnet 41.4 17.2 41.4 4.69 2.55
V23_4 Vtm 34.2 12.1 53.7 5.33 2.81
V23_5 ka2 12.2 7.9 79.9 7.06 2.22
V23_6 Vt4 9.3 6.6 84.1 7.51 2.20
V23_7 Regionale televisie 47.6 19.1 33.3 4.16 2.57
V23_8 Tmf 7.7 5.9 86.4 7.79 2.21
V23_9 mtv 8.6 6.2 85.2 7.64 2.24

3.1.2 Voorkeuren mbt radiozenders

TABEL 108: VOORKEUREN MBT RADIOZENDERS  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Zender heel slecht
tot eerder

slecht

-/+ eerder
goed tot

zeer goed

Gemiddelde
op 10

Standaard
afwijking

V45_1 Radio 1 66.8 13.6 19.6 3.06 2.56
V45_2 Radio 2 58.9 15.4 25.7 3.61 2.55
V45_3 Radio 3 75.7 11.8 12.5 2.47 2.38
V45_4 studio brussel 29.5 12.6 57.9 5.75 2.90
V45_5 Radio donna 15.0 8.7 76.3 6.88 2.50
V45_6 Top radio 15.0 6.7 78.3 7.10 2.69
V45_7 Radio mango 42.4 12.5 45.1 4.64 3.06
V45_8 Radio contact 20.7 8.9 70.4 6.45 2.84
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3.1.3 Voorkeuren mbt tv-programma’s

TABEL 109: VOORKEUREN MBT TV-ZENDERS  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Zender heel slecht
tot eerder

slecht

-/+ eerder
goed tot

zeer goed

Gemiddelde
op 10

Standaard
afwijking

V26_1 rechtstreekse
uitzendingen van
sportuitzendingen

35.0 10.9 54.1 5.52 3.24

V26_2 praatprogramma’s 40.9 17.4 41.7 4.71 2.47
V26_3 journaal,

actualiteits- en
duidingsprogramm
a’s

30.1 14.8 55.2 5.46 2.58

V26_4 Vlaamse series 38.6 13.6 47.8 4.97 2.92
V26_5 Buitenlandse soaps 52.3 10.9 36.8 4.12 3.12
V26_6 quizprogramma’s 33.0 12.9 54.1 5.33 2.78
V26_7 koppelprogramma’s 56.2 12.2 31.6 3.80 2.99
V26_8 Engelstalige

comedyreeksen/fa
milyreeksen

7.3 4.0 88.7 7.96 2.19

V26_9 Erotische
programma’s

39.1 14.4 46.5 5.03 3.18

V26_10 misdaad- en
advocatenreeksen

24.3 12.6 63.1 5.95 2.59

V26_11 science fiction- en
fantasyreeksen

25.9 9.0 65.1 6.15 2.98

V26_12 tekenfilmreeksen 29.6 15.1 55.3 5.62 2.70
V26_13 sportmagazines 44.5 10.1 45.4 4.80 3.34
V26_14 human interest-

programma’s
29.0 12.3 58.7 5.61 2.77

V26_15 klein nieuws-
programma’s

19.1 10.7 70.2 6.32 2.56

V26_16 shows 39.2 14.2 46.6 4.82 2.76
V26_17 reality tv 24.9 9.4 65.7 6.21 2.95
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3.1.4 Voorkeuren mbt filmgenres

TABEL 110: VOORKEUREN MBT FILMGENRES  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Genre heel slecht
tot eerder

slecht

-/+ eerder
goed tot

zeer goed

Gemiddelde
op 10

Standaard
afwijking

V58_1 Films over sociale
problemen

34.0 15.7 51.3 5.19 2.69

V58_2 Erotische films 44.8 12.6 42.6 4.71 3.16
V58_3 Komische films 6.8 6.4 86.8 7.44 1.90
V58_4 Tekenfilms 27.5 15.1 57.4 5.69 2.56
V58_5 Romantische films 19.2 9.8 71.0 6.56 2.59
V58_6 Oorlogsfilms 31.3 13.0 55.7 5.46 2.75
V58_7 Science-fiction films 33.5 11.0 55.5 5.49 3.00
V58_8 Avonturen- en

actiefilms
12.0 7.9 80.1 7.10 2.26

V58_9 Psychologische
films

19.3 10.9 69.8 6.36 2.58

V58_10 Horrorfilms 19.2 7.5 73.3 6.82 2.82
V58_11 Thrillers 11.4 5.4 83.2 7.49 2.46
V58_12 Politieke films 68.6 12.1 19.3 2.97 2.59
V58_13 Gevechtsfilms 36.3 11.3 52.4 5.39 3.01
V58_14 Cultfilms 47.6 14.5 37.9 4.36 6.32
V58_15 Misdaad- en

politiefilms
19.5 11.1 69.4 6.32 2.46

3.1.5 Voorkeuren mbt tijdschriften

TABEL 111: PERCENTAGE JONGEREN DIE HET TIJDSCHRIFT AANSTIPT ALS BESTE TIJDSCHRIFT EN

OMZETTING NAAR CATEGORIEQUANTIFICATIE (N=12753)

Tijdschrift/Soort Tijdschrift Percentage jongeren dat het
aanstipt als beste

Categoriequantificatie

Humo 24.2 -1.38
Knack 3.3 -1.82
Joepie 9.3 1.45
Lifestylebladen 14.2 .69
Tv-bladen 8.7 1.01
Modebladen 4.4 .59
Sportbladen 9.9 .45
Natuurtijdschriften 3.2 -1.40
Muziekbladen 2.9 -.70
Hobbybladen 10.8 .55
Ik lees nooit tijdschriften 9.1 .50
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3.1.6 Voorkeuren mbt muziekgenres

TABEL 112: VOORKEUREN MBT MUZIEKGENRES  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Genre heel slecht
tot eerder

slecht

-/+ eerder
goed tot

zeer goed

Gemiddelde
op 10

Standaard
afwijking

V51_1 jazz en/of blues 57.6 15.5 26.9 3.73 2.58
V51_2 Disco 34.3 15.5 51.2 5.23 2.65
V51_3 rap/hip hop 27.3 12.9 59.8 5.86 2.80
V51_4 Rock 30.5 13.7 55.8 5.56 2.83
V51_5 klassieke muziek 67.9 11.4 20.7 3.01 2.68
V51_6 folk/wereldmuziek 68.8 10.8 20.4 2.97 2.74
V51_7 tien om te zien 84.5 6.7 8.8 1.83 2.30
V51_8 Techno 32.1 9.3 58.6 5.75 3.16
V51_9 House 29.9 7.9 62.2 5.98 3.25
V51_10 Schlagers 90.1 4.4 5.5 1.31 2.05
V51_11 heavy metal 62.8 9.3 27.9 3.42 3.12
V51_12 hard rock 51.5 9.5 39.0 4.24 3.29
V51_13 Agila 82.1 8.3 9.6 1.70 2.49
V51_14 punk/punkrock 59.9 10.4 29.7 3.65 3.10
V51_15 sixties muziek 46.2 13.1 40.7 4.44 2.84
V51_16 seventies muziek 42.6 12.7 44.7 4.64 2.84
V51_17 Alternatieve

gitaarrock/grunge
51.1 9.9 39.0 4.23 3.24

V51_18 Filmmuziek 24.7 13.7 61.6 5.80 2.51
V51_19 Franse chansons 80.6 8.0 11.4 2.17 2.39
V51_20 Raï 72.7 8.0 19.3 3.58 2.96
V51_21 Kleinkunst 59.1 10.7 30.2 3.58 2.96
V51_22 Vlaamse rock 68.6 10.1 21.3 2.94 2.75
V51_23 hardcore – gabber 62.0 8.0 30.0 3.44 3.40
V51_24 hardcore – gitaar 64.2 9.7 26.1 3.24 3.10
V51_25 Funk 49.6 13.0 37.4 4.28 2.99
V51_26 Hitparademuziek 28.4 9.5 62.1 5.81 3.09
V51_27 Soul/R&B 30.8 10.8 58.4 5.69 3.12
V51_28 Reggae 37.6 13.0 49.5 5.06 2.97
V51_29 Ska 59.7 9.7 30.6 3.38 3.26
V51_30 Trance/ambient 33.4 10.0 56.6 5.58 3.20
V51_31 New Wave 47.8 14.0 38.2 4.29 2.88
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3.2 Factoranalyse op smaken

3.2.1 4 dimensionele oplossing

TABEL 113: LADINGEN OP DE SMAAKFACTOREN (STRUCTUURMATRIX)

Uitspraken Ladingen 1ste
dimensie

Ladingen 2de
dimensie

Ladingen 3de
dimensie

Ladingen 4de
dimensie

Rock .681 -.108 .003 .292
Alternatieve gitaar .676 -.199 .007 .269
Punk .643 -.202 .111 .176
Hard rock .602 -.169 .175 .127
Sixties .573 .143 -.152 .453
Seventies .573 .137 -.149 .453
Jazz/blues .554 .032 -.058 .463
Heavy metal .547 -.147 .242 .097
Reggae .547 .040 -.012 .203
Studio Brussel .522 -.152 .043 .278
Vlaamse rock .517 -.045 .046 .413
Funk .515 .152 .027 .162
Rap .457 .177 .058 .026
Soul/R&B .439 .261 -.026 .058
Ska .431 -.052 -.033 .189
New Wave .402 .145 .174 .158
Psychologische films .388 .174 .006 .205
Cultfilms .387 -.080 .092 .384
Sociale films .354 .332 -.179 .315
Tekenfilmseries .295 .215 .167 .217
Rai .277 .126 -.053 .182
Tekenfilms .251 .198 .238 .155
Koppelprogramma’s .007 .657 .150 -.027
Vtm -.157 .626 .214 .025
Radio contact -.029 .612 .164 -.038
Buitenlandse soaps .078 .598 .069 .008
Hitparade .099 .586 .057 .073
Romantische films .236 .576 -.096 .110
Top radio -.118 .571 .324 -.174
Quiz -.036 .564 .253 .121
Shows .017 .554 .294 .150
Kanaal 2 -.032 .541 .407 -.314
VT4 -.061 .515 .444 -.391
Radio Donna .088 .511 .054 .183
Vlaamse tv-series -.030 .492 .149 .169
Tien om te zien .104 .476 .127 .268
Tmf .029 .461 .264 -.286
Human interest programma’s -.002 .461 .253 .062
Tijdschriften -.240 .445 .077 -.254
House -.188 .427 .427 -.165
Radio mango .152 .417 .023 .172
Filmmuziek .400 .401 -.038 .275
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Mtv .218 .382 .174 -.271
Disco .298 .364 .072 .262
Engelstalige comedy .183 .345 .205 -.212
Gevechtsfilms -.006 .114 .714 -.040
Avonturenfilms .090 .146 .591 .012
Erotische films -.058 .106 .587 -.035
Erotische tv-series -.073 .159 .585 -.062
SF-films .183 .020 .540 -.035
Misdaad en Politiefilms .151 .160 .507 .140
SF en fantasyreeksen .193 .106 .492 -.115
Reality tv -.090 .393 .480 -.120
Sportmagazines -.050 .066 .464 .275
Horrorfilms .154 .153 .451 -.263
Oorlogsfilms .208 -.108 .447 .282
Techno -.044 .228 .424 -.117
Sportwedstrijden -.038 .005 .419 .267
Gabber -.086 .294 .405 -.131
Thrillers .208 .115 .381 -.186
Komische films .061 .291 .376 -.007
Misdaad en advocatenseries .204 .323 .330 .110
Hardcore .311 .055 .324 .026
Trance & ambient .090 .190 .244 -.004
Journaal en actualiteit .216 .000 .014 .610
Canvas .310 -.183 -.057 .609
Radio 1 .209 .119 .053 .570
Klassieke muziek .428 .027 -.091 .560
Folk en wereldmuziek .472 .029 -.132 .554
Radio 2 .182 .298 .054 .539
TV1 .247 .025 -.088 .534
Radio 3 .206 .185 .046 .500
Kleinkunst .454 -.036 -.106 .476
Politieke films .374 -.038 .143 .474
Franse chansons .340 .199 -.027 .457
Praatprogramma’s .197 .255 .025 .435
Ketnet .294 .180 -.022 .432
Klein nieuws programma’s .251 .082 .038 .426
Regionale televisie .087 .253 .072 .402
Schlagers .178 .208 .138 .232

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

10.52
13.15

9.21
11.52

4.93
6.16

3.47
4.33

TABEL 114: FACTORCORRELATIEMATRIX

1ste factor 2de factor 3de factor 4de factor
1ste factor 1.00
2de factor .080 1.00
3de factor .060 .196 1.00
4de factor .285 .041 -.049 1.00
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3.2.2 Vijf dimensionele oplossing

TABEL 115: LADINGEN OP DE SMAAKFACTOREN (STRUCTUURMATRIX)

Cultuurelement Ladingen
1ste dimensie

Ladingen
2de
dimensie

Ladingen
3de
dimensie

Ladingen
4de
dimensie

Ladingen
5de
dimensie

Journaal en actualiteit .621 -.021 .039 -.145 -.180
Canvas .619 -.197 -.046 -.147 -.309
Klassieke muziek .586 -.028 -.037 -.360 -.314
Folk en wereldmuziek .572 -.002 -.104 -.342 -.398
Radio1 .566 .143 .035 -.072 -.240
TV1 .536 .019 -.083 -.152 -.229
Radio 2 .533 .321 .037 -.101 -.188
Radio 3 .500 .192 .045 -.125 .195
Politieke films .500 -.075 .186 -.250 -.315
Jazz-blues .499 -.036 .008 -.465 -.410
Kleinkunst .491 -.056 -.091 -.292 -.410
Franse chansons .474 .163 .012 -.308 -.239
Ketnet .442 .164 -.003 -.235 -.235
Praatprogramma’s .442 .237 .048 -.194 -.130
Klein nieuws
programma’s

.433 .076 .047 -.158 -.229

Cultfilms .412 -.124 .138 -.272 -.316
Regionale tv .397 .265 .067 -.061 -.080
Vtm .006 .681 .178 .075 .141
Koppelprogramma’s -.033 .675 .145 -.113 .053
Radio contact -.037 .606 .183 -.126 .122
Quiz .110 .605 .230 .002 .031
Shows .141 .600 .267 -.010 -.032
Buitenlandse soaps .011 .588 .088 -.205 .029
Top radio -.174 .576 .336 -.028 .178
Vlaamse series .151 .560 .096 .057 -.024
Hitparade .081 .558 .093 -.248 .036
Kanaal 2 -.303 .536 .430 -.086 .107
VT4 -.381 .517 .460 -.047 .117
Radio Donna .181 .516 .058 -.153 -.025
Tien om te zien .260 .515 .100 -.073 -.109
Romantische films .131 .507 -.024 -.431 -.014
Tmf -.280 .479 .272 -.108 .029
Human interest
programma’s

.060 .474 .254 -.050 .032

Tijdschrift -.264 .455 .075 .052 .280
House -.167 .446 .428 .087 .195
Radio mango .178 .402 .044 -.212 -.062
Mtv -.246 .340 .222 -.300 -.080
Disco .281 .326 .117 -.325 -.170
Engelstalige comedy -.185 .292 .268 -.289 -.033
Schlagers .232 .233 .120 -.078 -.196
Gevechtsfilms -.031 .151 .703 .138 -.076
Avonturenfilms .033 .140 .624 -.028 -.081
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SF-films -.006 -.003 .587 -.097 -.156
SF en fantasyreeksen -.085 .072 .548 -.158 -.128
Misdaad- en
politiefilms

.161 .151 .539 -.080 -.130

Erotische films -.043 .182 .532 .235 -.092
Erotische series -.072 .240 .526 .241 -.078
Horrorfilms -.235 .119 .503 -.157 -.080
Reality tv -.121 .425 .469 .076 .067
Thrillers -.153 .062 .451 -.226 -.102
Oorlogsfilms .298 -.096 .451 -.045 -.263
Techno -.110 .236 .434 .031 .047
Sportmagazines .259 .145 .403 .245 -.112
Komische films .006 .284 .399 -.076 -.020
Misdaad- en
advocatenreeksen

.132 .297 .372 -.211 -.116

Gabber -.140 .348 .368 .136 .011
Sportwedstrijden .253 .075 .364 .227 -.113
Tekenfilms .181 .157 .291 -.247 -.150
Trance en ambient .016 .157 .289 -.142 -.006
Soul en R&B .104 .145 .091 -.579 -.170
Reggae .249 -.053 .080 -.526 -.354
Sixties .484 .082 -.096 -.498 -.421
Rap .068 .088 .150 -.496 -.255
Seventies .483 .076 -.093 -.495 -.423
Filmmuziek .304 .332 .034 -.471 -.204
Funk .199 .086 .093 -.468 -.358
Sociale films .339 .258 -.107 -.455 -.153
Psychologische films .243 .085 .098 -.454 -.189
Rai .207 .063 .009 -.326 -.133
Tekenfilmseries .247 .160 .232 -.314 -.161
Hard rock .116 -.083 .085 -.098 -.824
Punk .181 -.150 .051 -.194 -.782
Heavy metal .085 -.055 .152 -.051 -.776
Alternatieve
gitaarmuziek

.282 -.169 -.034 -.271 -.758

Rock .310 -.096 -.017 -.337 -.709
Vlaamse rock .419 .001 -.024 -.174 -.605
Studio brussel .288 -.124 .010 -.193 -.509
Hardcore .022 .128 .261 -.021 -.451
New wave .178 .134 .190 -.267 -.357
Ska .215 .094 .004 -.325 -.348

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

10.52
13.15%

9.21
11.52%

4.93
6.16%

3.47
4.33%

2.60
2.74%
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TABEL 116: FACTORCORRELATIEMATRIX

1ste factor 2de factor 3de factor 4de factor 5de factor
1ste factor 1.00
2de factor .047 1.00
3de factor -.039 .291 1.00
4de factor .244 .151 .022 1.00
5de factor .358 -.065 .139 .297 1.00

3.3 Gebruik van nieuwe media

TABEL 117: GEBRUIK VAN NIEUWE MEDIA  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Medium nooit 1x /maand Meerdere
malen/maand

1x/week Meerdere
malen/week

Iedere dag

V65_1 Computer 4.6 7.4 12.2 12.3 34.1 29.3
V65_2 cd-rom 14.5 14.2 15.1 12.2 24.7 19.4
V65_3 Internet 28.4 49.1 13.6 10.2 16.0 11.1
V65_4 Gsm 35.5 14.8 9.5 5.5 11.8 23.1
V65_5 Fax 62.8 17.2 9.8 4.7 3.6 1.9
V65_6 Spelconsole 43.2 19.5 11.7 7.1 10.4 8.1
V65_7 cd-writer 65.9 13.0 7.6 3.8 4.6 5.1

3.4 Mode en  kledij

3.4.1 Aankoopgedrag van kledij

TABEL 118: AANKOOP VAN KLEDIJ  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Soort winkel Nooit of bijna nooit Tussen beide Vaak of altijd
V64_1 Gespecialiseerde

boetiek
39.5 32.3 28.2

V64_2 Internationale
kledingketens in het
centrum

20.9 26.3 52.8

V64_3 Kledingketens aan de
rand

53.9 25.7 20.4

V64_4 Grootwarenhuizen 83.4 9.2 7.4
V64_5 Tweedehandswinkels

en rommelmarkten
91.6 6.1 2.3

V64_6 Designwinkels 80.7 13.3 5.9
V64_7 Gewone boetieks 20.7 37.9 41.4
V64_8 Festivals en optredens 76.2 17.5 6.3
V64_9 Postorderfirma’s 69.2 21.2 9.6
V64_10 Markt 72.1 21.0 6.9
V64_11 Sportwinkels 23.8 32.9 43.4



[68]

3.4.2 Modegevoeligheid

TABEL 119: MODEGEVOELIGHEID  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V59_1 Ik draag altijd de nieuwste kleren die nog bijna

niemand heeft
62.9 30.1 7.0 .5

V59_2 Nieuwe kleren kopen vind ik zo afschuwelijk,
dat ik zo lang mogelijk loop in de kleren die ik
heb

77.4 15.1 7.5 .7

V59_3 Het interesseert me niet of de kleren die ik
draag in de mode zijn

48.7 26.7 24.6 .9

V59_4 Als mijn kleren uit de mode zijn trek ik ze niet
meer aan, ook al zijn ze nog niet versleten

58.4 26.5 15.1 .7

V59_5 Ik koop pas nieuwe kleren als mijn oude
versleten zijn

60.8 25.2 14.0 .5

TABEL 120: MODEGEVOELIGHEID CORRELATIEMATRIX

V59_1 V59_2 V59_3 V59_4
V59_2 -.27
V59_3 -.32 .45
V59_4 .31 -.21 -.46
V59_5 -.28 .48 .43 -.27

TABEL 121: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR MODEGEVOELIGHEID

Uitspraken Ladingen Alfa
Ik draag altijd de nieuwste kleren die nog bijna niemand
heeft

.602 .715

Nieuwe kleren kopen vind ik zo afschuwelijk, dat ik zo lang
mogelijk loop in de kleren die ik heb (hercodering)

.708 .681

Het interesseert me niet of de kleren die ik draag in de
mode zijn (hercodering)

.788 .636

Als mijn kleren uit de mode zijn trek ik ze niet meer aan,
ook al zijn ze nog niet versleten

.635 .701

Ik koop pas nieuwe kleren als mijn oude versleten zijn
(hercodering)

.724 .674

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.413
48.26

.731

TABEL 122: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) MODEGEVOELIGHEID

Maat Waarde
N 13351
Missing 68
Gemiddelde 53.78
Standaardafwijking 17.69
Variantie 313.06
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4 Technische gegevens over de nieuwe breuklijn gemeten bij
ouders

Om de vergelijkbaarheid te waarborgen werden bij de ouders de schalen
op identieke wijze geconstrueerd als bij de leerlingen. In deze bijlage
worden de frequentieverdelingen en de schaalgegevens van de vier
componenten van de nieuwe breuklijn bij ouders beschreven.

4.1 Anti-democratische houdingen

TABEL 123: ANTIDEMOCRATISCHE HOUDINGEN : FREQUENTIEVERDELINGEN ALGEMEEN (IN

PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V13.1 Het parlement is een machteloze praatbarak, je

kunt het beter afschaffen
59.5 27.1 13.5 1.7

V13.2 Men moet de politiek gewoon afschaffen en het
land laten besturen door verstandige mensen

57.5 21.6 20.9 1.7

V13.3 Zonder politieke partijen zou het in ons land
veel beter gaan

61.2 24.3 14.5 1.9

V13.4 Ik heb politiek niet nodig 38.3 29.6 32.1 1.8
V13.5 Politici zouden geen minister mogen worden 51.3 30.6 18.1 2.2
V13.6 Laat het land besturen door experts en

specialisten, niet door politici.
42.5 32.4 25.1 1.9

TABEL 124: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID ALGEMEEN

Uitspraken Ladingen Alfa bij
weglaten

item
Het parlement is een machteloze praatbarak, je kunt het beter
afschaffen

.791 .891

Men moet de politiek gewoon afschaffen en het land laten besturen
door verstandige mensen

.869 .876

Zonder politieke partijen zou het in ons land veel beter gaan .853 .880
Ik heb politiek niet nodig .778 .895
Politici zouden geen minister mogen worden .825 .885
Laat het land besturen door experts en specialisten, niet door politici. .814 .888

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

4.057
67.62%

.903
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TABEL 125: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) ANTIDEMOCRATISCHE HOUDINGEN ALGEMEEN

Maat Waarde
N 6792
Missing 115
Gemiddelde 40.20
Standaardafwijking 22.42
Variantie 502.79

4.2 Harde repressie

TABEL 126: HARDE REPRESSIE  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V20.1 Alle misdrijven, hoe klein ook, zouden even

hard aangepakt moeten worden
62.3 16.9 20.8 0.7

V20.2 Wat hij/zij ook gedaan heeft, iedereen moet
recht hebben op een eerlijk proces

5.0 8.4 86.6 0.8

V20.3 In probleemwijken moet er een avondklok voor
jongeren ingesteld worden

37.1 29.8 33.1 1.8

V20.4 De doodstraf zou terug ingevoerd moeten
worden voor zware misdaden

33.7 15.9 50.3 1.0

V20.5 Verkrachters moeten gecastreerd worden 33.5 18.9 47.6 0.9
V20.6 Zware misdadigers verdienen geen proces 49.9 14.4 35.7 1.1
V20.7 Men moet zich niet schuldig voelen als men

een inbreker zou doden
30.0 30.2 39.8 0.7

V20.8 Minderjarigen moeten voor zware misdaden
opgesloten worden in gevangenissen, net zoals
volwassenen.

43.8 27.2 29.0 0.7

TABEL 127: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR HARDE REPRESSIE

Uitspraken Ladingen Alfa bij
weglaten

item
Alle misdrijven, hoe klein ook, zouden even hard aangepakt moeten
worden

.566 .830

Wat hij/zij ook gedaan heeft, iedereen moet recht hebben op een
eerlijk proces (hercodering)

.365 .847

In probleemwijken moet er een avondklok voor jongeren ingesteld
worden

.648 .823

De doodstraf zou terug ingevoerd moeten worden voor zware
misdaden

.784 .803

Verkrachters moeten gecastreerd worden .771 .805
Zware misdadigers verdienen geen proces .783 .802
Men moet zich niet schuldig voelen als men een inbreker zou doden .776 .805
Minderjarigen moeten voor zware misdaden opgesloten worden in
gevangenissen, net zoals volwassenen.

.685 .818

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

3.768
47.09%

.837
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Tabel 128: Beschrijving van somschaal (0-100) harde repressie

Maat Waarde
N 6876
Missing 39
Gemiddelde 45.64
Standaardafwijking 21.06
Variantie 443.60

4.3 Etnocentrisme

TABEL 129: ETNOCENTRISME  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V24.1 België had eigenlijk nooit vreemdelingen

mogen binnenlaten
51.2 26.3 22.5 1.2

V24.2 Migranten zijn over het algemeen niet te
vertrouwen

56.4 29.0 14.5 1.0

V24.3 Vreemdelingen nemen ons werk af 59.8 24.3 16.0 1.1
V24.4 Migranten komen hier profiteren van de

uitkeringen
27.9 33.2 38.9 1.6

V24.5 In sommige buurten doet de overheid te veel
voor migranten en te weinig voor de Belgen

28.7 29.1 42.2 1.6

V24.6 Mensen uit verschillende culturen hebben
best zo weinig mogelijk contact met elkaar

74.5 18.0 7.5 1.3

V24.7 Ik ben een racist 76.9 16.7 6.3 1.7
V24.8 Ik ben een antiracist 28.2 29.8 42.0 3.2
V24.9 We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver

houden
70.4 18.1 11.5 1.5

V24.10 Migranten moeten onder elkaar huwen 59.7 23.1 17.3 1.4

TABEL 130: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR ETNOCENTRISME

Uitspraken Ladingen Alfa bij
weglaten

item
België had eigenlijk nooit vreemdelingen mogen binnenlaten .837 .898
Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen .838 .899
Vreemdelingen nemen ons werk af .798 .901
Migranten komen hier profiteren van de uitkeringen .833 .898
In sommige buurten doet de overheid te veel voor migranten en te
weinig voor de Belgen

.759 .904

Mensen uit verschillende culturen hebben best zo weinig mogelijk
contact met elkaar

.748 .905

Ik ben een racist .659 .909
Ik ben een antiracist .536 .918
We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver houden .769 .903
Migranten moeten onder elkaar huwen .731 .906

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

5.716
57.16%

.913
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Tabel 131: Beschrijving van somschaal (0-100) etnocentrisme

Maat Waarde
N 6853
Missing 64
Gemiddelde 38.16
Standaardafwijking 20.53
Variantie 421.55

4.4 Utilitair individualisme

TABEL 132: UTILITAIR INDIVIDUALISME  FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES)

Var Item - -/+ + Missing
V25.1 Men moet steeds zijn eigen plezier nastreven 90.1 6.4 3.4 0.8
V25.2 Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn

praatjes
80.1 12.2 7.7 0.8

V25.3 Iedereen moet maar eerst voor zichzelf zorgen 68.6 19.5 11.9 0.8
V25.4 De mensheid, onze naasten, solidariteit … wat

een onzin allemaal.
77.8 15.5 6.7 0.8

TABEL 133: LADINGEN EN BETROUWBAARHEID VAN DE SCHAAL VOOR UTILITAIR INDIVIDUALISME

Uitspraken Ladingen Alfa bij
weglaten

item
Men moet steeds zijn eigen plezier nastreven .763 .815
Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn praatjes .802 .794
Iedereen moet maar eerst voor zichzelf zorgen .820 .783
De mensheid, onze naasten, solidariteit … wat een onzin allemaal. .874 .743

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Cronbach’s alfa

2.662
66.55%

.830

TABEL 134: BESCHRIJVING VAN SOMSCHAAL (0-100) UTILITAIR INDIVIDUALISME

Maat Waarde
N 6868
Missing 49
Gemiddelde 22.38
Standaardafwijking 19.20
Variantie 368.73
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4.5 De nieuwe breuklijn

TABEL 135: RESULTATEN VAN DE PRINCIPALE COMPONENTENANALYSE OP  DE COMPONENTEN VAN DE

NIEUWE BREUKLIJN

Uitspraken Ladingen
Anti-democratische gevoelens .684
Voorkeur voor harde repressie .850
Etnocentrisme .866
Utilitair individualisme .673

Eigenwaarde
Verklaarde variantie

2.392
59.81%
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5 Vergelijking tussen de modellen op de nieuwe breuklijn met alle
leerlingen en de modellen op de nieuwe breuklijn voor slechts
die leerlingen waarvan de ouders de enquête opstuurden.

Alleen in hoofdstuk 7 werden in de analyses gegevens gebruikt die
verzameld werden bij de ouders zelf. Alle ondervraagde jongeren namen
een vragenlijst mee naar huis en van de 13729 verspreidde vragenlijsten
onder de ouders, ontvingen we 7114 ingevulde en bruikbare
vragenlijsten of een respons van 51,8%. Na datacleaning en weging van
deze gegevens, konden we voor 6917 jongeren een koppeling maken met
de gegevens van hun ouders. Dat betekent dat in hoofdstuk 7 de
modellen worden geschat voor 6917 jongeren in plaats van 13.417.

Door de opname van variabelen, rechtstreeks gemeten bij de ouders,
reduceert de databank bijgevolg aanzienlijk. De analyses gepresenteerd
in hoofdstuk 7 werden daarom eveneens uitgevoerd op de volledige
dataset. De modellen waarin geen variabelen werden opgenomen die
rechtstreeks bij de ouders werden gemeten, werden ter controle geschat
op de gehele groep jongeren. In deze bijlage presenteren we beide
analyses: deze op de volledige dataset en deze op de selectie waarin
alleen de jongeren werden opgenomen waarvan ook één van beide
ouders een vragenlijst invulde.

Uit de hieronder volgende tabellen blijkt dat deze selectie nauwelijks
invloed had op de resultaten. De resultaten van de analyses op de
volledige groep zijn zeer sterk gelijkend op deze van de analyses op de
beperkte groep. Slechts in enkele zwakkere verbanden verschillen beide
analyses van elkaar.
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TABEL 136: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE EN DETRADITIONALISERING VERKLAARD VIA

AUTONOMIE

Variabele Nieuwe breuklijn
Selectie (N=6209) Volledige steekproef (N=12061)

Par. S.F Beta P Par S.F Beta P
Cons 35.66 .85 2.60 .0000 38.07 .82 2.65 .0000
Geslacht (0=jongen) -4.24 .34 -.15 .0000 -4.26 .26 -.15 .0000
Nationaliteit ouders2 -5.33 .68 -.06 .0000
Leerjaar (0=4des) -2.86 .30 -.10 .0000 -2.54 .22 -.09 .0000
BSO (0=ASO) 10.62 .61 .27 .0000 10.38 .43 .29 .0000
TSO (0=ASO) 5.54 .48 .19 .0000 5.31 .36 .18 .0000
Opleidingsniveau ouders (0=beide ouders
geen hoger diploma)

-2.33 .33 -.08 .0000 -2.38 .25 -.08 .0000

Randgelovigen (0=kerngelovigen) 3.09 .72 .09 .0000 2.31 .54 .07 .0000
Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

7.31 .80 .16 .0000 6.37 .60 .14 .0000

SES vader hoog (0=arb.) -1.46 .36 -.08 .0000 -1.50 .32 -.04 .0000
Autonomiestreven .24 .01 .25 .0000 .24 .007 .26 .0000
Bruto rho .17 .16
Resterende rho .06 .05
Verklaarde variantie op
leerlingenniveau

.19 .19

Verklaarde variantie op schoolniveau .72 .78
Totaal verklaarde variantie .28 .28

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen
met de nieuwe breuklijn: KSO-leerling (0=ASO), al dan niet ooit een C- of B-attest
gehaald, SES vader midden (0=arb). Twijfelende gelovigen, vrijzinnigen, niet-gelovigen en
mensen met een andere levensbeschouwing verschillen niet significant van kerngelovigen.

                                          
2 In de analyses op de beperkte dataset werden jongeren waarvan minstens

één van beide ouders van Turkse of Marokkaanse origine is verwijderd uit de
analyses. Dit werd niet gedaan bij de analyses op de volledige dataset, wel
werd er steeds gecontroleerd voor de nationaliteit van de ouders.
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TABEL 137: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE EN DETRADITIONALISERING VERKLAARD VIA

AUTONOMIE EN ONBEHAGEN

Variabele Nieuwe breuklijn
Selectie Volledige steekproef (N=12061)

Par. S.F Beta P Par S.F Beta P
Cons 36.1 .83 2.61 .0000 38.60 .81 2.66 .0000
Geslacht (0=jongen) -3.83 .34 -.14 .0000 -3.88 .25 -.14 .0000
Nationaliteit ouders -6.12 .67 -.07 .0000
Leerjaar (0=4des) -2.71 .30 -.10 .0000 -2.33 .21 -.08 .0000
BSO (0=ASO) 10.53 .59 .26 .0000 10.23 .42 .29 .0000
TSO (0=ASO) 5.37 .47 .19 .0000 5.04 .36 .17 .0000
Opleidingsniveau ouders (0=beide ouders
geen hoger diploma)

-2.28 .32 -.08 .0000 -2.41 .24 -.08 .0000

Randgelovigen (0=kerngelovigen) 3.00 .70 .09 .0000 2.31 .53 .07 .0000
Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

6.27 .78 .14 .0000 5.28 .59 .12 .0000

SES vader hoog (0=arb.) -1.68 .42 -.05 .0000 - - - -
Autonomiestreven .19 .01 .20 .0000 .18 .007 .20 .0000
Schoolklimaat -.27 .01 -.21 .0000 -.26 .01 -.21 .0000
Bruto rho .16 .16
Resterende rho .07 .05
Verklaarde variantie op
leerlingenniveau

.23 .23

Verklaarde variantie op schoolniveau .72 .79
Totaal verklaarde variantie .32 .32

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen
met de nieuwe breuklijn: KSO-leerling (0=ASO), al dan niet ooit een C- of B-attest
gehaald, SES vader midden (0=arb), persoonlijk welbehagen. Twijfelende gelovigen,
vrijzinnigen, niet-gelovigen en mensen met een andere levensbeschouwing verschillen niet
significant van kerngelovigen.
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TABEL 138: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE, DETRADITIONALISERING EN SOCIALE

INTEGRATIE

Variabele Nieuwe breuklijn
selectie Volledige steekproef (10699)

Par. S.F Beta P Par S.F Beta P
Cons 36.10 .97 2.62 .0000 39.10 .90 2.66 .0000
Geslacht (0=jongen) -2.92 .36 -.11 .0000 -2.87 .27 -.10 .0000
Nationaliteit ouders -6.78 .75 -.08 .0000
Leerjaar (0=4des) -2.04 .31 -.07 .0000 -1.69 .23 -.06 .0000
BSO (0=ASO) 8.25 .64 .20 .0000 8.36 .45 .23 .0000
TSO (0=ASO) 4.11 .49 .14 .0000 4.24 .37 .14 .0000
Opleidingsniveau ouders (0=beide ouders
geen hoger diploma)

-1.84 .33 -.07 .0000 -2.01 .25 -.07 .0000

Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

4.88 .81 .11 .0000 4.48 .62 .10 .0000

SES vader hoog (0=arb.) -1.43 .44 -.04 .0010 -1.31 .33 -.04 .0000
Autonomiestreven .19 .01 .20 .0000 .18 .008 .20 .0000
Schoolklimaat -.24 .02 -.19 .0000 -.24 .01 -.20 .0000
Aantal verenigingen waarvan lid -.88 .15 -.09 .0000 -.54 .10 -.05 .0000
Lid leerlingenraad (0=neen) -4.52 .55 -.09 .0000 -4.21 .42 -.08 .0000
Deelname aan sociale verenigingen
(0=neen)

-1.31 .34 -.05 .0001 -1.87 .26 -.06 .0000

Deelname aan
ontspanningsverenigingen (0=neen)

2.19 .34 .08 .0000 1.98 .25 .07 .0000

Endogeniteit vriendengroep -.76 .16 -.05 .0000 -.58 .11 -.04 .0000
Aantal genres dat goed bevonden wordt -.35 .06 -.07 .0000 -.38 .04 -.08 .0000
Aantal vrienden .10 .02 .04 .0000 .08 .02 .04 .0000
Vertrouwen en zelfonthulling als basis
voor vriendschap

-.10 .01 -.09 .0000 -.10 .009 -.09 .0000

Overeenkomst als basis voor
vriendschap

.14 .01 .15 .0000 .14 .008 .15 .0000

Bruto rho .16 .16
Resterende rho .07 .05
Verklaarde variantie op
leerlingenniveau

.30 .30

Verklaarde variantie op schoolniveau .72 .78
Totaal verklaarde variantie .37 .37

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen
met de nieuwe breuklijn: KSO-leerling (0=ASO), al dan niet ooit een C- of B-attest
gehaald, SES vader midden (0=arb),  persoonlijk welbehagen, culturele interesse,
deelname aan extracurriculaire activiteiten en deelname aan jeugdverenigingen.
Randgelovigen, twijfelende gelovigen, vrijzinnigen, niet-gelovigen en mensen met een
andere levensbeschouwing verschillen niet significant van kerngelovigen.
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TABEL  139: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE, DETRADITIONALISERING, SOCIALE

INTEGRATIE EN SOCIALISATIE OP SCHOOL

Variabele Nieuwe breuklijn
selectie Volledige steekproef (N=10699)

Par. S.F Beta P Par S.F Beta P
Cons 21.95 2.17 2.61 .0000 26.72 .90 2.65 .0000
Geslacht (0=jongen) -2.59 .35 -.09 .0000 -2.65 .27 -.09 .0000
Nationaliteit ouders -6.65 .75 -.07 .0000
Leerjaar (0=4des) -2.06 .31 -.07 .0000 -1.71 .23 -.06 .0000
BSO (0=ASO) 6.98 .64 .17 .0000 7.42 .45 .20 .0000
TSO (0=ASO) 2.93 .50 .10 .0000 3.30 .37 .11 .0000
Opleidingsniveau ouders (0=beide ouders
geen hoger diploma)

-1.75 .33 -.06 .0000 -1.94 .25 -.07 .0000

Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

4.78 .81 .11 .0000 4.46 .62 .10 .0000

Autonomiestreven .18 .01 .20 .0000 .18 .008 .20 .0000
Schoolklimaat -.24 .02 -.19 .0000 -.24 .01 -.19 .0000
Aantal verenigingen waarvan lid -.90 .15 -.09 .0000 -.54 .10 -.05 .0000
Lid leerlingenraad (0=neen) -4.57 .55 -.09 .0000 -4.24 .42 -.08 .0000
Deelname aan sociale verenigingen
(0=neen)

-1.27 .34 -.04 .0000 -1.85 .26 -.06 .0000

Deelname aan
ontspanningsverenigingen (0=neen)

2.20 .34 .08 .0000 1.98 .25 .07 .0000

Endogeniteit vriendengroep -.75 .16 -.05 .0000 -.56 .11 -.04 .0000
Aantal genres dat goed bevonden wordt -.34 .06 -.07 .0000 -.38 .04 -.08 .0000
Aantal vrienden .09 .02 .09 .0000 .08 .02 .04 .0000
Vertrouwen en zelfonthulling als basis
voor vriendschap

-.10 .01 -.09 .0000 -.10 .009 -.09 .0000

Overeenkomst als basis voor
vriendschap

.14 .008 .15 .0000 .14 .008 .15 .0000

Schoolgemiddelde nieuwe breuklijn .38 .05 .16 .0000 .33 .04 .14 .0000
Bruto rho .16 .16
Resterende rho .04 .03
Verklaarde variantie op
leerlingenniveau

.30 .30

Verklaarde variantie op schoolniveau .86 .89
Totaal verklaarde variantie .39 .39

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen
met de nieuwe breuklijn: KSO-leerling (0=ASO), al dan niet ooit een C- of B-attest
gehaald, SES vader midden (0=arb), SES vader hoog (0=arb.), persoonlijk welbehagen,
culturele interesse, deelname aan extracurriculaire activiteiten en deelname aan
jeugdverenigingen. Randgelovigen, twijfelende gelovigen, vrijzinnigen, niet-gelovigen en
mensen met een andere levensbeschouwing verschillen niet significant van kerngelovigen.
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TABEL 140: NIEUWE BREUKLIJN VOLGENS DEPRIVATIE, DETRADITIONALISERING, SOCIALE

INTEGRATIE, SOCIALISATIE OP SCHOOL EN CULTUURPATRONEN

Variabele Nieuwe breuklijn
selectie Volledige steekproef(10669)

Par. S.F Beta P Par S.F Beta P
Cons 23.30 2.00 2.61 .0000 27.91 1.71 2.66 .0000
Nationaliteit ouders - - - - -5.32 .71 -.06 .0000
BSO (0=ASO) 6.98 .61 .10 .0000 4.29 .44 .12 .0000
TSO (0=ASO) 1.71 .47 .06 .0003 1.73 .36 .06 .0000
Opleidingsniveau ouders (0=beide ouders
geen hoger diploma)

- - - - -.86 .24 -.03 .0003

Onverschilligen
(0= kerngelovigen)

4.02 .76 .09 .0000 3.44 .58 .08 .0000

Autonomiestreven .17 .01 .18 .0000 .17 .007 .18 .0000
Schoolklimaat -.22 .01 -.18 .0000 -.22 .01 -.18 .0000
Aantal verenigingen waarvan lid -.52 .14 -.05 .0002 - - - -
Lid leerlingenraad (0=neen) -3.78 .52 -.07 .0000 -3.34 .39 -.06 .0000
Deelname aan
ontspanningsverenigingen (0=neen)

1.19 .32 .04 .0002 .94 .24 .03 .0000

Endogeniteit vriendengroep - - - - -.38 .11 -.03 .0003
Aantal vrienden .07 .02 .03 .0007 .06 .01 .03 .0001
Vertrouwen en zelfonthulling als basis
voor vriendschap

-.09 .01 -.08 .0000 -.09 .01 -.08 .0000

Overeenkomst als basis voor
vriendschap

.09 .01 .10 .0000 .09 .008 .09 .0000

Schoolgemiddelde nieuwe breuklijn .30 .05 .13 .0000 .26 .04 .11 .0000
Culturele correctheid -1.91 .18 -13 .0000 -1.92 .14 -.13 .0000
Amusement 2.88 .20 .20 .0000 2.85 .15 .19 .0000
Macho 1.44 .20 .10 .0000 1.79 .15 .12 .0000
Roots -3.23 .21 -.21 .0000 -3.26 .15 -.21 .0000
Hard - - - - -.52 .13 -.03 .0000
Bruto rho .16 .16
Resterende rho .03 .03
Verklaarde variantie op
leerlingenniveau

.38 .38

Verklaarde variantie op schoolniveau .88 .90
Totaal verklaarde variantie .46 .46

Aspecten die tevens zijn opgenomen in het model maar geen significant relatie vertonen
met de nieuwe breuklijn: KSO-leerling (0=ASO), al dan niet ooit een C- of B-attest
gehaald, SES vader midden (0=arb), vader hoog (0=arb.), persoonlijk welbehagen,
culturele interesse, deelname aan extracurriculaire activiteiten, deelname aan sociale
verenigingen en jeugdverenigingen, voorkeur voor harde muziek, aantal vrienden,
endogeniteit vriendengroep, geslacht en leerjaar. Randgelovigen, twijfelende gelovigen,
vrijzinnigen, niet-gelovigen en mensen met een andere levensbeschouwing verschillen niet
significant van kerngelovigen.
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6 Een inleiding op multilevelmodellen3

6.1 Een intuïtieve inleiding op multilevelmodellen

De (traditionele) “unilevel” analysetechnieken vereisen dat de
ondervraagde individuen op puur toevallige wijze geselecteerd zijn, zodat
de antwoorden van de ondervraagde leerlingen statistisch onafhankelijk
zijn van elkaar. Enkel als de steekproef bestaat uit individuen die elkaar
nooit gekend en dus beïnvloed hebben, is aan deze voorwaarde voldaan.
In de werkelijkheid is dat zelden het geval. Individuen kunnen deel
uitmaken van een zelfde wijk, een zelfde gemeente, regio, … waardoor
steeds de kans op wederzijdse beïnvloeding bestaat. Meestal is die kans
zo klein, dat zij kan worden verwaarloosd en de gewone unilevel
technieken kunnen worden gebruikt. In het huidig onderzoeksdesign,
zoals doorgaans bij scholenonderzoek, is aan die conditie echter zeker
niet voldaan. We hebben wel een aselecte steekproef van scholen
getrokken, maar op het individueel niveau onderzoeken we binnen elke
school leerlingen, waarvan de ouders allemaal voor dezelfde school
hebben gekozen, en die mekaar op die school ook dagelijks zien, samen
optrekken, met elkaar ideeën uitwisselen en elkaar derhalve
hoogstwaarschijnlijk beïnvloeden. De leerlingen van een zelfde school
gelijken in bepaalde opzichten op elkaar. Dat heeft consequenties voor
de manier waarop we onze gegevens dienen te onderzoeken. Door de
homogeniteit van de leerlingen van een zelfde school, onderschatten de
gebruikelijke “unilevel” analysetechnieken namelijk systematisch de
ware variatie onder de leerlingen en dus ook de standaardfouten van de
parameters waarmee die leerlingen worden beschreven. Daardoor loopt
de onderzoeker een groot risico verbanden tussen kenmerken van de
leerlingen statistisch significant te achten, terwijl zij dat in werkelijkheid
                                          

3 Deze tekst is integraal overgenomen uit : ELCHARDUS, M., KAVADIAS,
D., SIONGERS, J.(1998), Hebben scholen een invloed op de waarden van
jongeren ?, Tor-rapport 1998/15, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit
van Brussel. Met dank aan de auteurs.
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niet zijn. Multileveltechnieken houden wel rekening met het feit dat men
de variaties kunstmatig drukt door eerst scholen te selecteren en dan de
leerlingen van de scholen te interviewen. Precies daarom leidt die
techniek tot meer betrouwbare parameterschattingen.

De multileveltechnieken bieden daarenboven het voordeel dat men
expliciet rekening kan houden met de invloed van de verschillende
niveaus waarop het sociale leven zich afspeelt. Als we een leerling in een
school bekijken, dan zijn zowel de individualiteit van die leerling als de
school reële sociologische gegevens. De realiteit van die verschillende
niveaus uit zich in het feit dat we beschikken over gegevens, enerzijds op
het individuele leerlingenniveau, zoals het geslacht van de leerling, zijn
al dan niet participeren enzovoort, anderzijds op schoolniveau, zoals de
inrichtende macht, het percentage jongeren van allochtone afkomst op
school…. Deze schoolgegevens zijn dezelfde voor alle leerlingen van
eenzelfde school. Brengt men die schoolgegevens in gewone “unilevel”-
modellen in, dan onderschat men weer schromelijk de standaardfouten
van de effectparameters, wat tot verkeerde conclusies leidt.

Multilevelmodellen houden wel rekening met de hiërarchische structuur
in de gegevens, dat wil zeggen met het gegeven dat eerst scholen toevallig
werden gekozen en dan binnen elke geselecteerde school de leerlingen
werden geïnterviewd. Multilevelmodellen schatten namelijk twee
verbanden. Ten eerste berekent het model een algemeen verband,
rekening houdend met het aantal leerlingen per school. Leerlingen uit
kleinere scholen wegen minder zwaar door in de algemene analyse
(Wittebrood 1995). Dit levert gecorrigeerde effectparameters op.
Daarnaast worden schoolspecifieke verbanden berekend. Deze
verbanden leiden tot twee residuen. Het eerste residu heeft betrekking
op de afwijking van de schoolspecifieke verbanden ten opzichte van het
algemeen verband. Tegelijkertijd wordt per leerling een afwijking ten
opzichte van het schoolspecifiek verband berekend. Het tweede residu
slaat dan ook op de afwijking van de gegevens van de leerlingen ten
opzichte van het verband van zijn school.

Deze residuen worden door de analysetechniek samengevat in twee
maten: de variatie van de residuen op schoolniveau en de variatie van de
residuen op leerlingenniveau. De totale variatie wordt zo opgesplitst in
twee delen. Enerzijds bekomen we een maat voor de variatie per school
ten opzichte van het algemeen verband. Dit drukt de verschillen tussen
de scholen uit. Anderzijds bekomen we een samenvattende maat voor de
afwijking van de leerlingen ten opzichte van het schoolverband. Deze
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maat drukt de verschillen tussen leerlingen binnen de school uit. De
som van deze variaties maakt de totale variatie uit.

Indien de schoolspecifieke verbanden weinig verschillen van het
algemeen verband, is de schoolvariatie klein en benadert de
leerlingenvariatie de totale variatie. In dat geval moeten de verschillen
die we vinden worden toegeschreven, niet aan verschillen tussen de
scholen, maar aan andere verschillen tussen de individuele leerlingen. In
dat geval doet de school er weinig toe. Indien er grote verschillen bestaan
in de verbanden per school, dan is de school zeer belangrijk. Binnen de
waargenomen variatie neemt de variatie tussen de scholen dan een
grotere plaats in. In dat geval lijken de leerlingen van een school meer op
elkaar. Met andere woorden, het aandeel van de schoolvariatie in de
totale variatie levert ons een beeld op van de homogeniteit van de
leerlingen per school. Deze proportie noemen we het bruto-schooleffect.
Het geeft weer in welke mate de leerlingen van eenzelfde school op
mekaar gelijken of homogeen zijn naar het beschouwde kenmerk.

Om het bruto-schooleffect juist te begrijpen, dient rekening te worden
gehouden met het feit dat de leerlingen niet toevallig verdeeld zijn over
de Vlaamse scholen. Bepaalde scholen trekken een bepaald soort leerling
aan. Ouders hebben preferenties voor een bepaalde school: de school is
vlakbij, ze hebben voor hun kinderen liever een school waar er veel
leerlingen van hetzelfde geslacht zitten, …. Bepaalde scholen hebben
meer leerlingen van allochtone afkomst of met een bepaalde sociale
achtergrond. Indien één van deze achtergrondvariabelen een invloed
heeft op het bestudeerde kenmerk of de variabele die wordt verklaard,
dan kan de waargenomen overeenkomst tussen leerlingen het gevolg zijn
van de concentratie van leerlingen die deze status hebben. De
overeenkomst tussen de leerlingen is dan het gevolg van een bepaalde
instroom. Als we, bijvoorbeeld, veronderstellen dat leerlingen van
hoogopgeleide ouders doorgaans beter presteren en dat scholen tenderen
naar homogeniteit van opleiding van de ouders, dan zullen we
vaststellen dat er een vrij groot bruto-schooleffect is voor de prestaties
van de leerlingen. In het licht van de gemaakte veronderstellingen, zal
dat effect echter in grote mate het gevolg zijn van de verschillen in
instroom tussen de scholen, niet van wat de scholen met die instroom
doen.

Het bruto-schooleffect of de homogeniteit van de leerlingen per school,
zal echter zelden volkomen het gevolg zijn van de instroom. Ook de
school kan, door haar aanpak en beleid, immers een overeenkomst
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tussen haar leerlingen teweegbrengen. De manier waarop de school
activiteiten organiseert, de deelname van andere leerlingen aan
activiteiten, de visie van de directie en andere kenmerken van de school
of de schoolcultuur, kunnen voor verschillende kenmerken van de
leerlingen (bv. prestaties op toetsen, opvattingen en houdingen) een
homogeniserend effect hebben. In dat geval gaat het om een echt
schooleffect: een effect van de manier waarop een school haar taak
aanpakt.

Voor meer gespecialiseerde uitleg over de werking van
multilevelmodellen verwijzen we naar de vakliteratuur (Bryk &
Raudenbush 1992; Bullen et al. 1997; Goldstein 1995; Woodhouse
1995) en naar het volgend deel waar, zonder echt in detail te treden, een
wat uitvoeriger uitleg over deze analysetechniek is opgenomen.

6.2 Een minder intuïtieve inleiding op multilevelmodellen

Er zijn twee problemen waarmee we rekening moeten houden als we
schoolgegevens verzamelen. In de eerste plaats zijn de gegevens niet
altijd onmiddellijk vergelijkbaar. Enquêtegegevens van leerlingen zijn
gegevens verzameld op het niveau van de individuele leerling.
Schoolkenmerken daarentegen zijn zogenaamde ‘geaggregeerde
gegevens’. Het gaat om kenmerken die voor alle leerlingen van één school
dezelfde zijn. De schoolgrootte blijft dezelfde voor elke leerling van een
school. Als we schoolkenmerken in onze modellen betrekken. berekend
op de individuele leerlingenkenmerken. dan leidt dit tot een
onderschatting van de standaardfouten van de effectparameters. Alle
leerlingen van eenzelfde school hebben immers dezelfde waarde op de
relevant geachte schoolkenmerken (Goldstein. 1995: 25-26). Het tweede
probleem waar we rekening mee moeten houden. heeft te maken met het
intrinsiek karakter van scholen. Leerlingen binnen een school zijn
homogener dan leerlingen van andere scholen. Deze homogeniteit kan te
wijten zijn aan de aselecte verdeling van leerlingen over de scholen. aan
de wederzijdse beïnvloeding van leerlingen of aan de impact van
schoolkenmerken.

Een deel van de homogeniteit van leerlingen binnen scholen is te wijten
aan hetgeen men ‘zelfselectie’ zou kunnen noemen: leerlingen zijn niet
toevallig over de scholen verdeeld. Ouders hebben bepaalde preferenties
voor scholen. Dit heeft tot gevolg dat een individuele school geen



[84]

precieze afspiegeling is van de maatschappij. Deze ongelijke verdeling
van achtergrondkenmerken bepaalt voor een deel het schoolgemiddelde
op een houding. Indien een houding beïnvloed zou worden door de
sociaal economische status van een persoon kan men verwachten dat
een concentratie van leerlingen met dezelfde status een invloed heeft op
de gemiddelde schoolscore. We moeten in staat zijn om het effect van de
individuele kenmerken los te koppelen van het effect van de ‘clustering’
van respondenten en de concentratie van kenmerken. We moeten als het
ware de ‘autocorrelatie’ van kenmerken binnen een school kunnen
identificeren. Homogeniteit van houdingen kan ook het gevolg zijn van de
interactie van leerlingen op school. Men kan verwachten dat jongeren die
maandenlang tesamen zitten voor een groot deel van de dag. elkaar
beïnvloeden in hun manieren van denken en doen. Ook de school zelf
kan een zekere homogeniteit bewerkstelligen door de wijze waarop de
dagelijkse werkzaamheden georganiseerd zijn of doorheen de houdingen
van het lerarenkorps. Het is net dit laatste effect van schoolcultuur of
van schoolkenmerken dat ons interesseert.

Om dit type van informatie te analyseren werden multilevel modellen
ontworpen als een verfijning van het standaard lineair model. aangepast
voor hiërarchisch gestructureerde gegevens (Bryk & Raudenbush. 1992;
Goldstein. 1995). Dergelijke modellen zijn preciezer in het schatten van
effectparameters omdat op elk niveau. bijvoorbeeld leerling en school.
een apart model geformuleerd wordt. Op elk niveau wordt het algemeen
verband gemodelleerd evenals de mate van afwijking van dit verband. het
residu (of de ‘random-component’). Een 2-level model kan dus 2
residuele componenten bevatten. één voor de level-1 eenheden en één
voor de eenheden op niveau 2. Voor ons eerste probleem betekent dit dat
we correctere schattingen krijgen van de standaardfouten en dus ook
van de statistische significantie van effecten. Daarbij houden de
multilevel modellen ook rekening met het relatief gewicht van elke
hiërarchische eenheid. in ons geval de scholen. De precisie van de
parameterschattingen wordt afhankelijk gesteld van het aantal niveau1-
eenheden (leerlingen) binnen elke niveau-2 eenheid (school). Om
schooleffecten te schatten wordt de invloed van een school met weinig
leerlingen. beperkt. Iedere school krijgt als het ware een
precisiecoëfficiënt. afhankelijk van schoolgrootte. Het tweede probleem.
de homogeniteit van scholen. wordt door deze opsplitsing van residuele
varianties op 2 niveaus grotendeels opgevangen doordat rekening kan
worden gehouden met enerzijds mogelijke verschillen tussen leerlingen
binnen scholen en anderzijds mogelijke verschillen tussen scholen. De
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effecten van leerlingenkenmerken worden uitgezuiverd op schoolniveau
en de invloeden van schoolkenmerken kunnen worden uitgezuiverd voor
leerlingenkenmerken. Op die manier krijgt men zicht op het effect van de
gegroepeerde data of op de grotere homogeniteit van antwoorden die
binnen een school ontstaat omdat de leerlingen elkaar kunnen
beïnvloeden.

Om de invloed van schoolcovariaten (schoolkenmerken) te kunnen
opmeten. na statistische controle op leerlingen-covariaten (kenmerken
van achtergrond. verenigingsleven en cultuur). werd een model gebruikt.
analoog aan hetgeen omschreven wordt als een one-way ancova met
random effecten (Bryk & Raudenbush. 1992: 18-19 ). Het betreft een
model bestaande uit 2 niveaus die in zijn elementaire gedaante bestaat
uit een micro model (een niveau 1 component) en een macro-model
(niveau 2 component). In ons geval slaat het micro model op een model
voor de individuele leerling en het macro model op een model voor de
school. De algemene vergelijking van beide modellen kan uitgedrukt
worden onder de vorm genoteerd in vergelijking 1 en vergelijking 2.

VERGELIJKING 1: MICRO MODEL

Yij = β0j + β1j Xij + Eij

Met
Yij

als de score van leerling i in school j op de bestudeerde houding (etnocentrisme. morele tolerantie of schoolwelbevinden);

β0j
als de gemiddelde score op de houding in school j;

Xij
als een verklarend kenmerk (onafhankelijke variabele) van leerling i in school j;

β1j
als de maat voor het verband tussen de houding en het verklarende kenmerk;

eij
als het residu van leerling i in school j.

VERGELIJKING 2: MACRO MODEL

β0j = γ00 + γ01 Wj + u0j{ β1j = γ10

met
β0j

als de gemiddelde score op de houding in school j;

γ00
als de algemeen gemiddelde score op de houding

Wj
als een verklarend kenmerk (onafhankelijke variabele) op schoolniveau. in school j;

γ01
als de maat voor het verband tussen het schoolgemiddelde op de houding en het verklarende kenmerk

β1j als de maat voor het verband tussen de houding en het verklarende kenmerk op individueel niveau. hier gelijkgesteld aan γ10

uij
als het residu van school j.

BEIDE MODELLEN KUNNEN IN ELKAAR GEPAST WORDEN IN EEN ALGEMEEN MODEL:
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VERGELIJKING 3: ALGEMEEN RANDOM COVARIANTIE MODEL

Yij = γ00 + γ01 Wj + γ10 Xij + (u0j + eij)
De termen die in het algemeen model tussen haakjes zijn geplaatst. zijn
de residuen op elk niveau. Deze residuen worden niet rechtstreeks
geschat zoals de andere parameters. Ze worden wel samengevat door
hun respectievelijke varianties. De onverklaarde variantie op individueel
niveau. van leerling i in school j wordt hier uitgedrukt door σeij. Het staat
voor al de individuele verschillen in antwoordpatronen op de
afhankelijke variabele die we willen bestuderen en die we niet kunnen
verklaren aan de hand van ons model (in dit geval X en W). evenals
toevallige fouten. Analoog hiermee kan men de variantie van de
randomcomponent uj (σuj) beschouwen als de restvariantie op
schoolniveau (in school j). Ook hier omvat deze variantie toevallige
fouten evenals mogelijke verklaringen die niet opgenomen zijn in het
model. Het hanteren van meerdere onafhankelijke variabelen op
individueel of schoolniveau verzwaart niet onmiddellijk de vorm van het
model.

VERGELIJKING 4: ALGEMEEN MODEL MET MEERDERE ONAFHANKELIJKEN OP NIVEAU 1 EN 2

Yij = γ00 + Σ γb (Wb)j + Σ γa (Xa)ij + (u0j + eij)

In bovenstaande vergelijking slaan de indexen a en b op het aantal
onafhankelijke variabelen dat we willen gebruiken (respectievelijk
leerling- en schoolkenmerken) in ons model. Dergelijke modellen
veronderstellen dat het gevonden verband tussen de onafhankelijke en
de afhankelijke variabelen veralgemeenbaar is voor alle scholen. Deze
covariantiemodellen zijn te visualiseren als parallele lineaire verbanden
tussen de te verklaren houding (Y) en een verklarende variabele (X).

FIGUUR 1: ‘RANDOM INTERCEPT ‘ MODEL

x X

Y
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In onze zoektocht naar schoolverschillen en naar schoolkenmerken die
deze verschillen zouden kunnen verklaren. na rekening te hebben
gehouden met leerlingkenmerken. willen we nagaan in welke mate de
scholen iets kunnen doen aan de participatie van hun leerlingen.
Daarmee begeven we ons op het gladde pad van
effectiviteitsbeoordelingen. Effectiviteit is een multidimensioneel begrip
(Mortimore. 1997: 478-479). Meestal wordt het gedefinieerd in functie
van een wenselijk doel (Bosker & Scheerens. 1997). Het doel van onze
analyse kan worden omschreven als het onderzoeken van
leerlingenparticipatie als ‘good practice’ die bijdraagt tot het verlagen van
etnocentrisme en het  werhogen van (school)welbevinden.

Voor de schattingen van de multilevel parameters tijdens de
modelopbouw werd gebruik gemaakt van het zogenaamde iterative
generalised least square-algoritme. geïmplementeerd in het
computerpakket Mln 1.0a (Woodhouse. 1995; Rabash & Woodhouse.
1995). Deze iteratieve procedure laat toe om de varianties van residuele
componenten per niveau te schatten. De geïnteresseerde lezer wordt
verwezen naar de relevante vakliteratuur (Goldstein. 1995: 21-23). Bij de
analyse van de drie geselecteerde houdingen (etnocentrisme. morele
tolerantie en schoolwelbevinden) werd telkens hetzelfde stramien
gevolgd. Om het relatieve belang van schooleffecten te kunnen afwegen
werd elke houding in drie stappen geanalyseerd. De eerste stap bestond
uit het schatten van een model op schoolgemiddelden. Vervolgens werd
het model aangevuld met de relevante leerlingkenmerken. tenslotte werd
het verder uitgebreid met schoolkenmerken.

In de aanvangsfase van de multilevel analyse werd steeds een model
opgesteld waarin enkel de gemiddelde score van een houding per school
werd geschat. Dit model wordt omschreven als het ‘nul-model’.

VERGELIJKING 5: NULMODEL OF ‘ONE WAY ANOVA MODEL’ OP SCHOOLGEMIDDELDEN

Yij = γ00 + (u0j + eij)

Met

Yij als de score van leerling i in school j op de bestudeerde houding (etnocentrisme. morele tolerantie of schoolwelbevinden);

γ00 als de algemeen gemiddelde score op de houding

eij als het residu van leerling i in school j.

uij als het residu van school j.
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Dit basismodel geeft ons een schatting van het algemeen gemiddelde en
van de varianties op het niveau van de leerlingen en de scholen. Deze
stap is noodzakelijke omdat hij ons toelaat de maximale varianties te
bepalen zowel op het niveau van het individu (eij) als op dat van de
school (uij). Deze varianties geven ons een basismaatstaf om complexere
modellen mee te vergelijken. Door de varianties van de complexere
modellen te vergelijken met de varianties van dit model kunnen we
nagaan in welke mate we er met de complexere modellen in slagen de
totale variantie te reduceren (of te ‘verklaren’). We hebben dit model dus
nodig om de verklaringskracht van onze volgende modellen te kunnen
evalueren. Op basis van de twee variantiecomponenten (residu op
individueel niveau en op schoolniveau) kan ook een eerste
‘schooleffectmaat’ worden berekend. Deze eerste aanduiding voor
verschillen tussen scholen wordt ons gegeven door de intra-
schoolcorrelatie. rho (ρ). Een dergelijke correlatie geeft de verhouding
weer tussen de restvariantie op schoolniveau en de totale restvariantie.

VERGELIJKING 6: INTRASCHOOLCORRELATIE

Variantie op schoolniveau (σu0)ρ =
[variantie leerlingen (σe0) + variantie school]

(σu0)]
Deze correlatie kan geïnterpreteerd worden als het effect van het
samenzitten van leerlingen in een school. op de door ons bestudeerde
houding. Het wordt door sommige auteurs aangeduid als het ‘bruto-
schooleffect’ (Goldstein. 1995; Bryk & Raudenbush. 1992; Bosker &
Scheerens. 1997). Het gaat om een evaluatie van welke proportie van het
verschil in participatie bij de leerlingen in het totaal. zonder rekening te
houden met leerlingen- of schoolkenmerken. terug te voeren zijn tot
verschillen tussen scholen.

Het bruto schooleffect mag zeker niet worden geïnterpreteerd als het
effect van de aanpak van de school. Om dat laatste te beoordelen zou
men in een experimentele situatie scholen kunnen vergelijken die een
zelfde instroom hebben. waarvan de leerlingenbevolking overeenstemt.
Bij gebrek aan een dergelijke experimentele opstelling kan men proberen
die vergelijkbaarheid op statistische wijze te bewerkstelligen. Dit brengt
met zich mee dat men moet trachten de invloed van de relevante
individuele kenmerken van de leerlingen mee op te nemen in het model.
Deze kenmerken zijn onder andere variabele eigenschappen van de
gezinnen van de leerlingen. Modellen waarin met die effecten wordt
rekening gehouden. laten ons toe om het netto schooleffect te schatten
(Bosker & Scheerens. 1997: 54). De algemene vorm voor de modellen
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waarin de achtergrond van de leerlingen is gemodelleerd wordt gegeven
door vergelijking 7.

VERGELIJKING 7: ACHTERGRONDMODEL (MODEL MET MEERDERE ONAFHANKELIJKEN OP HET NIVEAU VAN

DE LEERLINGEN)

Yij = γ00 + Σ γa (Xa)ij + (u0j + eij)

Met

Yij als de score van leerling I in school j op de bestudeerde houding;

γ00 als de algemeen gemiddelde score op de houding

(Xa)ij als een verklarend kenmerk (onafhankelijke variabele) van leerling i in school j;

γa als de maat voor het verband tussen de houding en het verklarende kenmerk;

eij als het residu van leerling i in school j.

uij als het residu van school j.

De intraschoolcorrelatie kan ook in dit geval gebruikt worden als een
maatstaf voor de grootte van dit effect. Deze intraschoolcorrelatie is de
verhouding tussen de resterende variantie op schoolniveau (σuj) en de
totale restvariantie (σuj+σej). nadat de invloed van de individuele
kenmerken statistisch wordt weggezuiverd. Deze correlatie. uitgedrukt in
percentages. geeft ons een indicatie van de mate waarin leerlingen uit
dezelfde school op elkaar gelijken in termen van participatie en
opvattingen. na rekening te hebben gehouden met hun achtergrond.

Deze maat voor netto-schooleffecten kan de vraag of scholen een invloed
hebben op participatie en opvattingen. nadat voor de invloed van andere
socialisatievelden werd gecontroleerd. Op basis van het nulmodel
kunnen we daarenboven. op het niveau van de school. op
leerlingenniveau en voor het gehele model nagaan hoeveel we verklaren
door toevoeging van de verklarende variabelen. De verklaringskracht van
elk model wordt gegeven door de proportie verklaarde variantie. Deze
proportie kan worden berekend door de onverklaarde verschillen
(uitgedrukt in varianties) van ons zogenaamd nulmodel te vergelijken
met de onverklaarde verschillen in ons nieuw opgesteld
achtergrondmodel (Bryk & Raudenbush. 1992: 35).

VERGELIJKING 8: VERKLAARDE VARIANTIE VOOR MULTILEVEL MODELLEN VOOR 1 GEGEVEN NIVEAU

Onverklaarde variantie(nulmodel) – Onverklaarde variantie(nieuw model)
Verklaarde variantie (nieuw model)

=
Onverklaarde variantie(nulmodel)



[90]

Deze verklaarde variantie kan worden uitgerekend op individueel niveau
(σe0). schoolniveau (σu0) en voor het globale model (totale variantie).

De finaliteit van het huidig onderzoek ligt voornamelijk in het
identificeren van kenmerken die een invloed hebben op de participatie
van de leerlingen. Het is dan ook niet voldoende te constateren dat
scholen een effect hebben. Als laatste onderdeel van analyse moeten de
kenmerken worden aangeduid die de verschillen in participatie
verklaren. Op schoolniveau kunnen verschillende soorten van
kenmerken worden onderscheiden. In de eerste plaats moet men
rekening houden met kenmerken van de leerlingen die een indicatie
geven van hun positie in het schoolsysteem of op de school. zoals de
onderwijsvorm waarin de leerling zit. het leerjaar. al dan niet een
achterstand opgelopen. …. Vervolgens dient men rekening te houden
met de kenmerken van de schoolbevolking in haar geheel. Deze
kenmerken. ook wel ‘contextuele kenmerken’ genoemd. verwijzen naar
de concentratie van leerlingkenmerken op schoolniveau (Mortimore.
1997). Naast de invloed van het individuele kenmerk van een leerling.
zoals bijvoorbeeld levensbeschouwing. kan ook het samenzitten van een
hoog percentage van leerlingen met een zelfde kenmerk (bijvoorbeeld een
school waarin de leerlingen overwegend katholiek zijn) een bijkomend
effect hebben. Het onderzoek van Karin Wittebrood (1995) heeft voor
politieke interesse gewezen op het belang van de dergelijke kenmerken
van schoolsamenstelling (in dit geval levensbeschouwelijke
samensteling). Verklaringen voor dergelijke effecten van de samenstelling
van de schoolbevolking vertrekken vanuit de veronderstelling dat de
hogere homogeniteit qua leerlingkenmerken zich vertaalt in een
homogener normatief klimaat op school. Men neemt aan dat er meer
kans bestaat toonzettende sociale normen aan te treffen binnen een
dergelijke. homogene school. De aanwezigheid van een dergelijk
normatief ‘klimaat’ zou dan op zijn beurt een grotere invloed uitoefenen
op onder andere de houdingen van de leerlingen (Coleman & Hoffer.
1987). Deze hypothese wijst op het belang van de samenstelling van de
schoolbevolking voor houdingen zoals politiek cynisme of gevoelens van
politieke machteloosheid. Daarom controleren we op een uitgebreide
reeks kenmerken van de samenstelling van de schoolbevolking. De
invloed van deze schoolkenmerken moet hier aan het achtergrondmodel
worden getoetst. We willen immers weten welke schooleigenschappen
relevant zijn. nadat we rekening hebben gehouden met de kenmerken
van de leerlingen. De algemene vorm van deze finale modellen wordt
weergegeven door vergelijking 9.
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VERGELIJKING 9: FINAAL MODEL (MEERDERE ONAFHANKELIJKEN OP NIVEAU 1 EN 2)

Yij = γ00 + Σ γb (Wb)j + Σ γa (Xa)ij + (u0j + eij)

Logischerwijze wordt de intraschool correlatie gereduceerd. na het
invoegen van de schoolkenmerken. De overblijvende correlatie dient hier
dan niet als een ‘netto-effect’ te worden geïnterpreteerd. maar wijst op
een niet-geïdentificeerd resterend schooleffect. De verklaringskracht van
het model kan ook hier worden weergegeven door de proportie verklaarde
variantie. Deze verklaarde variantie op schoolniveau geeft een indicatie
in welke mate we er in geslaagd zijn het schooleffect te verklaren. Eens
we relevante schoolkenmerken op het spoor zijn gekomen rest ons de
vraag naar hun betekenis en impact.



Verslag activiteiten departement SAW, binnen het jeugdonderzoek VUB-
KUL

A. Uitgangspunt

Het project bouwde verder op één van de spanningsvelden, gedetecteerd in het
jeugdonderzoek van de VUB, namelijk “waarheid en/of waarachtigheid (cfr. Elchardus, M.,
(red.) Zonder maskers, Gent, Globe, 1999, pp. 225-230).
Vaak bekijken jongeren de maatschappij als iets dat hen beperkt, een macht die hen verbied
zichzelf te zijn’. Sommigen zoals Charles Taylor wijzen erop dat het zelf ontstaat vanuit een
actieve dialoog tussen het individu en collectieve identiteiten. Juist door die dialoog te
intensifiëren, voor zichzelf bespreekbaar te stellen, kan een (positieve) authentieke identiteit
ontstaan.
Vandaag worden vormen van muzische-agogische vorming sporadisch gebruikt in het sociaal-
cultureel werk en in het welzijnswerk als een actief middel om allerhande
bewustzijnsprocessen te beïnvloedden. Vandaar stelde zich de vraag hoe jongeren via vormen
van kunstbeoefening een duidelijker beeld kunnen krijgen over hoe hun zelfbeeld zich
(sociaal) ontwikkeld en hoe ze ermee in dialoog kunnen treden.

B. Activiteiten

1. Beeldende kunsten
Gedurende 10 namiddagen (27/10; 10/11; 17/11; 24/11; 1/12; 8/12; 15/12/2000 en 12/1;
19/1; 26/1/2001 kwamen een tiental studenten samen in het atelier van de kunstenaar Nik
Honnickx (vzw. Beeldenstorm, Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht).
Allereerst kregen de studenten een reeks oriëntatieoefeningen die tot doel hadden hun
affiniteit met bepaalde kunstvormen te prikkelen. Vervolgens kregen ze als specifieke taak
een kunstwerk te maken (fotografie, boetseerwerk, keramiek, schilderen, lithografie…)
dat uitdrukte hoe zij zich als persoon bepaald voelde door één van vigerende sociale
identiteiten.

2. Creatief schrijven
Onder leiding van de auteur Erik Vlaminck (Karel De Preterlei 150, 2140 Antwerpen)
kwamen een vijftal studenten samen op 21/11; 28/11; 5/12; 19/12/2000.
Na enkele oriëntatie-opdrachten kregen de studenten de taak te beschrijven hoe beelden en
percepties van individuen binnen een sociale context tot stand komen. Concreet gingen zij



enkele malen op stap in verpauperde wijken. Allereerst kregen zij de opdracht via
verhaalvorm te beschrijven hoe zij anderen hun sociale identiteit inkleurden. Nadien
moesten ze dezelfde oefening herhalen, maar dan vanuit de ogen van marginale groepen:
namelijk hoe die hen als studenten bekeken.

Zowel het creatief schrijven als de beeldende kunst, werd met de studenten geëvalueerd.
Gezien de beperkte groep werd niet voor één of andere onderzoeksvorm gekozen. Daarbij
was de oriëntatie van de studenten te gelijklopen (gezien ze vrijwillig deelmanen).

3. Video
In samenwerking met de vzw Kurasaw werd een korte video gemaakt die het hele project
vastlegde.

4. Tentoonstelling
In de loop van mei 2001 werd in de lokalen van het departement een kleine tentoonstelling
gehouden met de producten van de groep beeldende kunst. Deze tentoonstelling werd ook
mee geïntegreerd in een workshop rond het gebruik van muzisch-agogische middelen in
het welzijnswerk die gehouden werd door het KCE-consortium (een door de Nederlandse
overheid gesubsidieerd samenwerkingverband van zes Nederlandse en Vlaamse
hogescholen rond de exploratie van muzisch-agogische methodieken binnen de
hulpverlening).

C. Financieel verslag

Omdat de geplande activiteiten het toegekende budget zouden overschrijden, werd van het
begin af gezocht naar bijkomende subsidiëring. Dat werd bekomen via interne fondsen
(verkregen via een Leonardo beurs) en via het DynaMo²- project van CANON, de cultuurcel
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Informatie en Documentatie
Onderwijs. Op die manier bleek het zelfs mogelijk onder het toegestane krediet te blijven.

De totale onkosten voor het project waren:
•  beeldende kunsten: 90.000 fr.
•  creatief schrijven:   20.000 fr.
•  video:                     70.000 fr.

-------------
TOTAAL 180.000 fr.



Hiervan werd 113.000 fr. gedragen door interne en fondsen, wat het eindtotaal van het
besteedde krediet brengt op 67.000 fr.

Dr. Luc Celis

Erasmushogeschool-Brussel
department SAW
Brogniezstraat 46
1070 Brussel
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