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Een dankwoordje 
 

In het jaar 2002 organiseerde de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit 
Brussel een representatieve survey bij 1769 jongeren tussen 14 en 18 jaar van het 
Vlaamse Gewest. In deze face-to-face survey werd gepeild naar een aantal vormen 
van maatschappelijke participatie. Tevens werd een hele batterij vragen opgenomen 
rond actuele maatschappelijke problemen. We hebben de survey de naam 
“MPJ2002” meegegeven. Deze survey kadert binnen het onderzoeksproject binnen 
onze eenheid, die betoelaagd wordt door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Administratie Cultuur, Afdeling Jeugd en Sport.  

Voor de gebruikers van dit databestand kunnen we verwijzen naar de technische 
rapporten, die als TOR-rapporten TOR 2003/44, TOR 2003/46 en TOR 2003/47 
werden uitgegeven, en waarin u behalve de vragenlijst ook de frequentietabellen en 
een uitgebreide beschrijving van het veldwerk vindt. 

Het realiseren van een dergelijke survey is, zeker binnen onze onderzoekseenheid, 
een teamwork. We willen daarom alle collega’s van de TOR-onderzoeksgroep 
bedanken, met  speciale dank aan de cel Jeugd & Onderwijs, voor de morele, 
emotionele, intellectuele, psychische, praktische en andere steun.. Ook Hendrik Van 
Geel (Administratie Planning & Statistiek) en Patrick Deboosere (Vakgroep Sociaal 
Onderzoek, VUB) wensen we hierbij te danken voor de hulp die zij ons hebben 
geboden bij het leveren van de noodzakelijke gegevens voor de steekproeftrekking en 
de weging van de data. 

Onze grootste dank gaat uit naar de vele enquêteurs die het land hebben 
afgeschuimd om de respondenten te overtuigen deel te nemen aan het onderzoek. 
Zij verdienen een welgemeende pluim. Zonder de bereidwillige medewerking van de 
bijna 1800 jongeren die een deel van hun kostbare tijd opofferden om geïnterviewd 
te worden, waren zij hier echter niet in geslaagd. Een welgemeend woord van dank, 
daarom, aan de veertien- tot achttienjarige jongeren uit de 75 gemeenten van het 
Vlaamse Gewest. 

Voor de praktische organisatie van het enquêteursnetwerk konden we ten alle tijde 
rekenen op de steun van MJA, met name Maarten Leyts, Nicole La Iacona, Sofie De 
Bisschop en Marijke Gorissen.  

Hoewel hij er persoonlijk ook belang bij gehad heeft, willen we ook Toon Kuppens 
bedanken voor het ‘opofferen’ van zijn vrije zaterdagen waarop we met zijn autootje, 
dat het ondertussen begeven heeft, alle provincies aandeden voor de opleiding van 
de enquêteurs.  

Zonder de hulp van Veerle Haemers, die vijf maanden lang mijn rechterhand is 
geweest en me heeft bijgestaan in zowel het interviewen van jongeren als het 
coderen van de vragenlijsten, was dit onderzoek niet tot een goed einde gekomen. 
Haar enthousiasme en motivatie waren meer dan welkom tijdens de vele perioden 
van praktische beslommeringen en organisatorische veldwerkproblemen... 

Tenslotte willen we de stuurgroepleden bedanken die, vanuit hun ervaring in het 
werkveld of vanuit een andere wetenschappelijke discipline, steeds voor relevante 
opmerkingen zorgden. 

We hopen in dit dankwoord niemand over het hoofd gezien te hebben. Is dit wel het 
geval, weet dan dat het niet met opzet is. 

 

De onderzoekers W.S. en M.E. 
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1 Doelstellingen, onderzoeksontwerp en meetinstrument 

1.1 Doelstellingen van het onderzoek 

Dit onderzoek naar maatschappelijke participatie van jongeren had drie grote 
doelstellingen. Ten eerste wilden we een beschrijving geven van de 
maatschappelijke participatie van jongeren tussen veertien en achttien jaar 
Daarbij werd gekeken naar participatie op school, in het gezin, in formele en 
informele sociale netwerken en in het culturele veld. Daarenboven werd op 
zoek gegaan naar samenhangen of structuren binnen de contacten die 
jongeren hebben. Hierin onderscheidden we drie handelingsgebieden of 
ruimtes waarbinnen de plaatsing van jongeren niet toevallig is, de 
vrijetijdsruimte, de sociale ruimte en de culturele ruimte. Ten tweede was het 
de bedoeling een beeld te schetsen van welke jongeren een bepaalde positie 
innemen in die drie ruimtes. We beantwoorden hiermee de vraag welke 
kenmerken er toe leiden dat jongeren hun vrije tijd op een bepaalde manier 
invullen, al dan niet lid zijn van bepaalde soorten verenigingen, een 
uitgebreide dan wel selectieve vriendenkring hebben, bepaalde muziek- en 
mediavoorkeuren appreciëren boven andere en bepaalde houdingen, 
opvattingen en emoties onderschrijven. Tenslotte onderzochten we of en op 
welke manier de positionering in de verschillende ruimtes onderling 
samenhangen. Met deze laatste onderzoeksvraag trachtten we een antwoord 
te krijgen op vragen als: hebben leden van het jeugdwerk andere 
smaakvoorkeuren dan jongeren die lid zijn van sportverenigingen, hebben 
jongeren met een uitgebreid informeel netwerk een instrumentele visie op de 
maatschappij of steunen zij de burgerschapswaarden en voelen jongeren die 
zich in de vrijetijd met cultuur bezighouden zich beter in hun vel dan 
jongeren die hun vrije tijd invullen met informele contacten en commerciële 
activiteiten? 

 

1.2 Onderzoeksinstrument en steekproef 

1.2.1 Steekproef 

Omdat het onmogelijk is de volledige 14- tot 18-jarige bevolking (N=335757) 
te bevragen, interviewden we een beperkte groep personen (n=1840), 
geselecteerd volgens bepaalde regels, die de totale populatie 
vertegenwoordigen. De 1840 jongeren zijn verspreid over 75 gemeenten in 
Vlaanderen die op een toevallige wijze getrokken zijn.  

 

Afbakening onderzoekspopulatie 

Om een uitspraak te kunnen doen over de effecten van maatschappelijke 
participatie dient zich een onderzoeksopzet aan waarbij ook jongeren die niet 
maatschappelijk participeren zijn opgenomen. Hierdoor kunnen we niet 

[4] 



alleen een vergelijking maken tussen leden en leiding (Bral, 1991), maar ook 
tussen participanten en niet-participanten. In de opzet is dan een 
controlegroep betrokken, waardoor we kunnen controleren of de gevonden 
effecten wel degelijk toe te schrijven zijn aan participatie. Een bevraging via 
organisaties alleen is dan ook geen optie. Een bevraging van een 
representatieve sample van de Vlaamse jongeren biedt deze mogelijkheid wel.  

De bedoeling van het trekken van een steekproef is dat we op basis van 
metingen voor een deelpopulatie de gevonden verdelingen en relaties kunnen 
veralgemenen tot het universum waaruit de steekproef getrokken is. Een 
steekproef moet dus met andere woorden extern valide zijn.  

Hoewel we slechts over gedeeltelijke cijfers beschikken, lijken deze te 
suggereren dat de leeftijd waarop men de overgang van de basis- naar het 
secundaire onderwijs doet, ook een belangrijke factor te zijn voor het al dan 
niet lid blijven van een jeugdbeweging. Bijkomend probleem hierbij is dat we 
niet weten of deze jongeren doorstromen naar andere soorten verenigingen, 
die pas op een latere leeftijd toegankelijk worden voor deze groep, zoals het 
jeugdhuiswerk. Om deze redenen lijkt een afbakening van de doelgroep na 
13 jaar opportuun. De leeftijdsgroep moet voldoende ruim zijn zodat we de 
overgang van traditioneel jeugdbewegingswerk naar andere soorten van 
verenigingen in kaart kunnen brengen. Bovendien is het belangrijk met het 
oog op de effecten van maatschappelijke participatie om een differentiëring in 
te voeren tussen leden en leiding (Bral, 1991). Daarom is de leeftijdsgroep 
van 14 tot 18 jaar de meest aangewezen groep om in eerste instantie te 
ondervragen. Bij deze groep kunnen we ook retrospectieve vragen stellen 
waarom bepaalde jongeren afgehaakt hebben.  

 

Het trekken van de gemeenten 

Na de afbakening van de onderzoekspopulatie werd nagedacht over het best 
passende steekproefdesign. Er is de keuze tussen een aselecte steekproef, 
een proportioneel of disproportioneel gestratificeerde steekproef, een 
bloksteekproef, … .  

Maatschappelijke participatie kan worden beïnvloed door twee grote groepen 
van kenmerken: individuele kenmerken (zoals geslacht, sociale achtergrond, 
onderwijsvorm, …), maar ook structurele kenmerken. Onder deze laatste 
verstaan we het aanbod aan mogelijkheden voor maatschappelijke 
participatie. Zoals eerder reeds aangestipt, wordt het aanbod en de 
ontwikkeling van nieuwe initiatieven sinds het decreet op het lokale 
jeugdwerk van 1993 grotendeels bepaald op gemeentelijk niveau. Daarom 
moet in het onderzoek naar maatschappelijke participatie rekening gehouden 
worden met de kenmerken van dit lokale aanbod. Dit vraagt om een 
onderzoeksopzet waarin respondenten ‘genest’ zijn binnen de eenheid van 
een gemeente. In zo’n researchdesign kunnen de structurele kenmerken van 
het gemeentelijk aanbod optimaal ingevoerd worden en de effecten van dit 
aanbod op de omvang van maatschappelijke participatie onderzocht worden. 
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Zo’n onderzoeksopzet heeft praktische implicaties voor de steekproefomvang. 
Een multilevel model waarbij rekening wordt gehouden met het gemeentelijk 
niveau vereist een bevraging van minstens 60 gemeenten, waar telkens 
minimum 15 jongeren worden ondervraagd. Dit zijn noodzakelijke 
voorwaarden voor het uitvoeren van multilevelanalyses. Multilevelanalyses 
zijn noodzakelijk omdat in unilevelanalyses ervan uit gegaan wordt dat alle 
individuen onafhankelijk zijn van elkaar. Dit is natuurlijk niet zo. Jongeren 
van één en dezelfde gemeente zijn niet meer onafhankelijk van elkaar.  

Er werd geopteerd voor een bloksteekproef  (cluster sampling) met 
teruglegging die een toevallige steekproef zo dicht mogelijk benadert. 
Bloksteekproeven zijn opgebouwd uit primaire eenheden (in ons geval 
gemeenten) die op hun beurt weer samengesteld zijn uit secundaire 
eenheden (individuen). Eerst worden de primaire eenheden op een toevallige 
wijze getrokken, vervolgens worden uit deze primaire eenheden terug 
toevallig de secundaire eenheden gekozen.  

 

Voor het trekken van de gemeenten worden eerst alle gemeenten van het 
Vlaamse Gewest (=308) geordend naar grootte en worden de cumulatieve 
aantallen berekend. Het uiteindelijk doel is een steekproef te trekken van 
minimum 1500 jongeren uit minimum 60 gemeenten en minimum 15 
jongeren per gemeente. Het aantal secundaire eenheden (personen) per 
primaire eenheid (gemeente) wordt dus bepaald op 20 om ten eerste de 
gemeentelijke kenmerken te kunnen onderzoeken, en ten tweede om de 
verplaatsingskosten te beperken. Met het genereren van 92 toevalsgetallen 
(aantal clusters=1840/20) werden 75 gemeenten van het Vlaams Gewest 
geselecteerd. Hierbij hebben grotere gemeenten meer kans om meerdere 
keren getrokken te worden. Er zijn dus minder gemeenten dan dat er 
clusters (92) zijn, nl. 75 waarbij we: 

- in 66 gemeenten  20 jongeren enquêteren,  
- in 5 gemeenten 40 jongeren ondervragen,  
- in 2 gemeenten 60 jongeren bevragen en  
- in 2 gemeenten (steden) 100 jongeren enquêteren. 
 

Tussen steekproefdesign en werkelijk gerealiseerde steekproef staan allerlei 
bezwaren van de respondenten of hun ouders. Daarom werd een systeem 
voorzien die deze weigeringen gedeeltelijk opvangt. Er zijn namelijk per 
respondent vier vervangpersonen die ongeveer dezelfde kenmerken hebben 
(matching op gemeente, straat, leeftijd en geslacht). Dus een meisje van 17 
jaar uit Gent kan vervangen worden door een ander 17-jarig meisje uit Gent. 
Toch is het heel belangrijk de oorspronkelijke respondent te bevragen en niet 
direct naar de vervangpersonen over te gaan. Omdat BSO-jongeren vaker 
weigeren alsook omdat jongeren die lid zijn van verenigingen minder vaak 
thuis terug te vinden zijn, zullen we enkel jongeren bevraagd hebben die veel 
thuis zijn, in het ASO les volgen, … . Op deze manier krijgen we geen 
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realistisch beeld van de 14- tot 18-jarige jongeren. In totaal werden 1769 
jongeren uit 75 gemeenten van het Vlaamse Gewest bevraagd (tussen 15 en 
20 jongeren per gemeente). De totale responsratio bedraagt uiteindelijk een 
zeer bevredigende 70.7%.  

Doorgaans is het zo dat sociaal-economisch zwakke of marginale personen in 
mindere mate aan enquêtes deelnemen. De non-responsanalyse wees 
inderdaad uit dat de respons afhankelijk was van het type woning, de staat 
van de woning en de woonomgeving. Jongeren die in een flat of in een 
woning in slechte staat wonen of in stedelijke gebieden, weigerden vaker deel 
te nemen aan het onderzoek dan de mensen die in een alleenstaande of 
rijwoning of in een woning die in goede staat verkeerde of in een groene 
omgeving wonen. Deze afwijking van de representativiteit kan bijzonder 
storend zijn voor sociologisch onderzoek. Daarom proberen we dit euvel via 
weging te ondervangen. De vertekening van de steekproef naar de sociaal-
economische toestand vangen we op door de gegevens te wegen op basis van 
het onderwijsniveau1 volgens de bevolkingscijfers2. Omdat leeftijd, geslacht 
en onderwijsniveau nauw samenhangen, wegen we de data simultaan naar 
die drie kenmerken. De gebruikte wegingscoëfficiënten3 variëren van 0.712 
(jongen uit het ASO/KSO geboren in 1985) tot 1.635 (meisje uit het 
BSO/DBSO/deeltijds onderwijs geboren in 1988).  

 

Voor een uitgebreidere en technische beschrijving van de steekproeftrekking, 
non-respons en berekening van de wegingscoëfficiënten kan de lezer terecht 
in bijlage II van het eindrapport en in volgende technische rapporten:  

• Smits, W. (2003a). Maatschappelijke participatie van jongeren. 
Technisch verslag I: Veldwerk, responsanalyse en weging. Brussel, 
Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. 

• Smits, W. (2003b). Maatschappelijke participatie van jongeren. 
Technisch verslag II: Algemene beschrijving, frequenties, codeboek en 
vragenlijst. Brussel, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. 

• Smits, W. (2003c). Maatschappelijke participatie van jongeren. 
Technisch verslag III: Schaalconstructie en patronen in de sociale, 
vrijetijds- en culturele ruimte. Brussel, Vakgroep Sociologie, 
Onderzoeksgroep TOR, VUB 

                                          
1  Het onderwijsniveau blijkt een van de betere enkelvoudige indicatoren voor de sociaal-

economische toestand 
2  De bevolkingscijfers slaan enkel op de inwoners tussen 14 en 18 jaar, en hebben 

betrekking op 1 januari 2000. De cijfers werden ons bezorgd door dhr. P. Deboosere van 
de vakgroep Sociaal Onderzoek van de VUB. 

3 De wegingscoëfficiënten worden berekend door het quotiënt te nemen van het 
celpercentage in de bevolking en het celpercentage in de steekproef.  
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1.2.2 Meetinstrumenten 

Om een zicht te krijgen op de participatie van jongeren maken we gebruik 
van verschillende onderzoeksinstrumenten. 

1. Een vragenlijst afgenomen bij jongeren via face-to-face enquêtering 
door jonge enquêteurs 

2. Een schriftelijke vragenlijst voor één van de ouders van de bevraagde 
jongeren 

3. Gemeentekenmerken op basis van de volkstellingsgegevens van 1991 

4. Participatie-aanbodvariabelen op basis van het cijferboek gemeentelijk 
jeugdwerkbeleid 2002-2004 (Afdeling Jeugdwerk en Vereniging 
Vlaamse Jeugddiensten, 1999a; Afdeling Jeugdwerk en Vereniging 
Vlaamse Jeugddiensten, 1999b) 

1.2.2.1 Face-to-face onderzoek jongeren 

Van de 1840 uitgedeelde adressen aan de opgeleide enquêteurs, werden er 
uiteindelijk 1769 behouden. 71 jongeren die in de oorspronkelijke 
onderzoekspopulatie zaten werden niet in de databank opgenomen omdat ze 
ofwel niet gecontacteerd werden of omdat ze te onbetrouwbaar werden 
geacht.  De vragenlijst had de bedoeling zicht te krijgen op de participatie 
van jongeren. Daarom werden vragen opgenomen over het lidmaatschap van 
verenigingen maar ook andere vrijetijdsactiviteiten en informele sociale 
netwerken. Om deze participatie te kaderen werden ook indicatoren over 
smaak- en mediavoorkeuren en maatschappelijke en persoonsgebonden 
houdingen opgenomen. Tenslotte werden in de vragenlijst een heleboel 
controlevariabelen opgenomen zoals het geslacht, de leeftijd, de 
onderwijsvorm waarin men les volgt, de sociale achtergrond, ... . 

1.2.2.2 Schriftelijke vragenlijst ouders 

Om de invloed van het ouderlijk milieu in kaart te brengen, vroegen de 
enquêteurs de ouders van de 1769 jongeren een schriftelijke vragenlijst in te 
vullen, over ten eerste hun eigen participatie en ten tweede over de houding 
met betrekking tot de vrijetijdsbesteding en opvoeding van hun kind(eren), 
en deze op te sturen naar de onderzoeker.  

Deze vragenlijst is zo opgesteld dat een maximale vergelijking met de 
antwoorden van de jongeren mogelijk is.   

Op deze manier ontvingen we 1212 enquêtes van ouders, wat neerkomt op 
een responsrate van 68.5% (1212/1769). Ook dit is een zeer bevredigend 
resultaat. De betrokkenheid en het vertrouwen van de ouders door het 
persoonlijk contact tussen de enquêteur en de zoon of dochter, is hier 
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waarschijnlijk niet vreemd aan4. Slechts één van beide ouders diende de 
vragenlijst in te vullen. In 72% van de gevallen vulde de moeder deze 
vragenlijst in. Op deze manier ontstond  een gekoppelde databank van 1212 
jongeren met één van hun ouders. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan 
de datafile met uitsluitend de gegevens van de jongeren (1769 cases), dan 
wel de gekoppelde datafile van jongeren en hun ouders (1212 cases) worden 
gebruikt. Bij deze gekoppelde file werden wegingen toegepast op basis van de 
bevolkingskenmerken van de jongeren. De wegingscoëfficiënten variëren van 
0.691 (ouder van een jongen uit het ASO/KSO geboren in 1985) tot 2.025 
(ouder van een meisje uit het BSO/DBSO/modulair systeem geboren in 
1988). 

 

1.2.2.3 Externe databanken 

Om de invloed van gemeentekenmerken (demografische kenmerken) en 
participatieaanbod per gemeente te onderzoeken, maakten we gebruik van de 
volkstellingsdatabank en het cijferboek gemeentelijk jeugdwerkbeleid. Deze 
gegevens werden geaggreggeerd naar gemeente en zijn dus hetzelfde voor alle 
jongeren binnen eenzelfde gemeente. 

 

2 Beschrijving van en structuren in de vrijetijds-, sociale 
en culturele ruimte 

2.1 De vrijetijdsruimte 

Met de leerplicht tot 18 jaar brengen jongeren heel wat verplichte tijd door op 
school en lijkt de vrije tijd van jongeren de laatste decennia te zijn 
afgenomen. Toch blijft de adolescentie een periode die gekenmerkt wordt 
door een grote mate aan vrije tijd (De Haan en van den Broek, 2000; Poole, 
1986). Binnen- en buitenlands onderzoek wijst uit dat ze zo’n 40% van de 
waaktijd van de jongeren (de tijd die niet gespendeerd wordt aan slapen) in 
beslag neemt (Passmore en French, 2001; Stevens, van den Broek et al., 
2003; Glorieux en Moens, 2002). Hierdoor wordt vrije tijd sterk 
geïdentificeerd met de jongerencultuur. Jongeren hebben meer vrije tijd en 
kansen en relatief minder verantwoordelijkheden dan in andere periodes in 
het leven. Tieners ervaren de vrije tijd dan ook als de meest plezierige tijd in 
hun leven, zowel binnen als buiten school (Csikszentmihalyi en Larson, 
1984). 

                                          
4  In scholenonderzoek naar de leefwereld en leerlingenparticipatie van jongeren werd een 

responsrate gehaald 52.3%. De leerlingen gaven een vragenlijst af aan één van hun 
ouders gaven, die dan de ingevulde vragenlijst naar de onderzoekers terugstuurden 
(Stevens, F. en M. Elchardus (2001). De speelplaats als cultureel centrum. Technisch 
verslag. Brussel, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel.). 
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Om de vrijetijdsruimte van jongeren in kaart te brengen vroegen we hen van 
53 soorten activiteiten aan te geven hoe vaak ze deze doen. Het merendeel 
van de jongeren beluistert meerdere keren per week muziek, kijkt televisie of 
video en maakt huiswerk. Ook telefoneren en SMS’en zijn erg populair. Meer 
dan vier op vijf jongeren maakt hier meerdere keren per week gebruik van. 
Bijna zeven op tien jongeren gaat minstens één keer per week op bezoek bij 
vrienden en bijna de helft van de jongeren spreekt minstens één keer per 
week af met zijn of haar lief. Bijna zeventig procent van de jongeren surft, 
chat of maakt minstens één keer per week gebruik van zijn e-mail en iets 
meer dan de helft van de jongeren speelt regelmatig video- of 
computerspelletjes. Een huishoudelijke karwei die voorbehouden blijkt voor 
jongeren is het dekken van de tafel, afruimen en afwassen. Bijna zeven op 
tien jongeren neemt deze taak meerdere keren per week voor zijn rekening. 
Minder dan de helft maar toch nog meer dan vier op tien jongeren beoefent 
op wekelijkse basis een sport buiten clubverband of gaat naar een 
vereniging. Hiertegenover staat dat ongeveer twee op drie jongeren nooit een 
museum of tentoonstelling bezoekt, zes op tien nooit naar een muziekfestival 
gaat, de helft nooit een muziekoptreden of concert bijwoont, 38% nooit een 
boek leest en een derde nooit op café gaat. 

Er is duidelijk een discrepantie tussen wat jongeren vaak doen en wat ze 
graag doen. Helpen in het huishouden, huiswerk maken, cultuurparticipatie 
en zich vervelen staan niet hoog op het verlanglijstje van de jongeren. 
Activiteiten met vrienden daarentegen zoals bioscoopbezoek, vrienden 
bezoeken, telefoneren of SMS’en, afspreken met lief en naar een fuif gaan 
zijn zeer populair. Jongeren houden eveneens van binnenshuisactiviteiten 
zoals het beluisteren van muziek, TV of video kijken en computeren. 

 

Volgens de individualiseringsthese zouden jongeren, omwille van het grotere 
aanbod van vrijetijdsactiviteiten alsook de grotere keuzevrijheid, zoveel 
mogelijk proeven van een heel gamma van vrijetijdsactiviteiten en zou er dus 
geen systematiek te vinden zijn in het combineren van verschillende 
activiteiten. Bij onze zoektocht naar structuren in de vrijetijdsruimte van 
jongeren ontdekten we echter dat jongeren hun vrijetijdsactiviteiten niet 
lukraak of sterk individualistisch kiezen. Er zijn sterke onderliggende 
structuren of patronen die maken dat we bepaalde samenhangen vinden. 
Bovendien blijken de keuzes die jongeren maken nog steeds sterk gebaseerd 
op traditionele rollen en status, zoals gender, leeftijd en onderwijsvorm.  

Zo kunnen we op basis van de vrijetijdsbesteding een onderscheid maken 
tussen verschillende soorten activiteiten. Een eerste soort groepeert het 
commerciële vrijetijdsaanbod en de informele contacten met vrienden. 
Het gaat om activiteiten die weinig gericht zijn op het thuismilieu of de 
onmiddellijke omgeving. De informele contacten met vrienden en het gretig 
gebruik maken van het SMS’en komt tot uiting in het werken tegen betaling. 
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Jongeren die van informele en commerciële activiteiten houden, zijn absoluut 
niet te vinden voor het lezen van een boek of een strip als ontspanning. Een 
tweede dimensie omvat activiteiten die eerder op het gezin en de familie 
zijn gericht. Het gaat om huishoudelijke taken en het doen van activiteiten 
samen met gezinsleden. Deze jongeren hebben eveneens creatieve hobby’s, 
spelen veel gezelschapsspelen, wandelen en fietsen regelmatig en lezen vaak 
een boek. Een derde groepering van activiteiten beschrijft het gebruik van 
nieuwe media, meer bepaald het spelen van computerspelletjes of 
videogames, het passief en actief sporten binnen en buiten clubverband. 
Ze lezen ook vaak strips, hebben technische hobby’s en doen vaak klusjes 
(maar niet de was doen of strijken). Jongeren met dit vrijetijdspatroon 
brengen veel tijd binnenshuis door met computerspelletjes maar ook 
buitenshuis in de onmiddellijke omgeving. Een vierde soort activiteiten 
groepeert het culturele vrijetijdsaanbod en activiteiten gericht op 
zelfontplooiing. Jongeren met dit vrijetijdspatroon gaan vaak naar 
muziekoptredens, theater en toneel en pikken af en toe een museum mee. Ze 
hebben creatieve hobby’s, spelen zelf in een muziekbandje, engageren zich in 
verenigingen en volgen vaak cursussen. Ook nemen ze sneller een boek ter 
hand. 

Jongeren kiezen dus duidelijk die activiteiten die, volgens hun cultureel 
patroon, bij elkaar ‘passen’ en die bovendien passen bij de positie die zij 
denken te bekleden. De vrijetijdsbesteding van meisjes kenmerkt zich door 
het gezins- en familiaalgerichte activiteiten en de culturele en creatieve 
vrijetijdsbesteding. Jongens houden zich dan weer vaker bezig met sport, 
spel en technische hobby’s. Dit bevestigt de slaapkamercultuur van meisjes 
en de genderspecifieke rolpatronen waarbij meisjes wel meer sociale 
contacten hebben maar jongens oververtegenwoordigd zijn in de 
buitenshuisvrijetijdsactiviteiten.  

Jongeren die les volgen in het beroepssecundair onderwijs en in iets mindere 
mate degenen die les volgen in het technisch onderwijs, maken vaker 
gebruik van het commerciële vrijetijdsaanbod en gaan ook vaker op een 
informele basis met vrienden om dan jongeren uit het algemeen vormend 
onderwijs. Ook de gezins- en familiaalgerichte activiteiten worden vaker door 
de BSO-jongeren gedaan. Hiertegenover staat dat jongeren uit het algemeen 
secundair onderwijs een vrijetijdspatroon hebben gekenmerkt door 
participatie aan culturele activiteiten en zelfontplooiing.  

Wat de gezins- en familiaalgerichte activiteiten betreft is het genderverschil 
het grootst  in het BSO en wordt het kleiner in het TSO en het ASO. De 
interactieterm van gender met onderwijsvorm maakt duidelijk dat het 
voornamelijk BSO-meisjes zijn die hun vrije tijd thuis en met het gezin 
doorbrengen. Jongens uit het BSO en TSO scoren het laagst op deze 
dimensie. Het omgekeerde fenomeen vinden we terug bij het culturele 
vrijetijdspatroon. Bij jongeren uit het BSO zijn er zeer kleine 
genderverschillen, deze verschillen worden groter in het TSO maar vooral in 
het ASO houden meisjes zich vaker bezig met cultuur en zelfontplooiing dan 
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jongens. Dat deze, vaak georganiseerde, culturele activiteiten een 
middenklassefenomeen zouden zijn en typisch voor meisjes kan dus worden 
bevestigd. Ook met betrekking tot het sport, spel en technische 
vrijetijdsrepertoire zijn de genderverschillen afhankelijk van de 
onderwijsvorm waarin men les volgt. Terwijl er bij de jongens weinig 
verschillen zijn naar onderwijsvorm, zijn er grote verschillen bij de meisjes 
naargelang de onderwijsvorm waarin ze les volgen. Meisjes die les volgen in 
het algemeen secundair onderwijs houden zich vaker bezig met sport, spel en 
technische zaken5 dan hun studiegenoten uit het beroeps- en technisch 
onderwijs.  

Ook met de leeftijd verandert de vrijetijdsbesteding van jongeren. De 14- tot 
15-jarigen vullen hun vrije tijd met gezins- en familiegerelateerde activiteiten 
alsook met het vrijetijdspatroon gericht op sport, spel en technische hobby’s. 
De commerciële en culturele vrijetijdsactiviteiten staan dan weer vaker op de 
agenda van de zestien- tot achttienjarigen. Deze transitie kan verklaard 
worden in termen van het verlangen van jongeren om hun ‘self-agency’ en 
keuze-autonomie in hun vrijetijdsactiviteiten te vergroten en bevestigt de 
transities in de focal theorie van Coleman die stelt dat de focus of het belang 
van de omgang met leeftijdsgenoten met de leeftijd toeneemt en dat deze 
ontwikkeling samengaat met een stapsgewijze losmaking van de ouders 
(Coleman, 1974; Hendry, 1983; Hendry, Kloep et al., 2002b). De 
leeftijdsverschillen met betrekking tot de commerciële en informele 
vrijetijdsbesteding zijn bovendien afhankelijk van het geslacht. Het feit dat 
meisjes fysiek en sociaal sneller volwassen zijn dan jongens maakt dat 
meisjes op 14- en 15-jarige leeftijd vaker een informele en commerciële 
vrijetijdsinvulling hebben dan jongens van deze leeftijd. Als jongeren ouder 
worden keert de relatie om en besteden jongens vaker hun tijd op een 
informele en commerciële manier dan meisjes van diezelfde leeftijd (Roberts 
en Parsell, 1994; Hendry, Kloep et al., 2002b).  

 

Er zijn slechts zwakke verbanden tussen de participatie aan de vier soorten 
activiteiten. Dit betekent dat de positie die jongeren innemen op de ene 
dimensie weinig zegt over de positie op de andere dimensies. In dit opzicht is 
het interessant een clusteranalyse uit te voeren. Dit type analyse is de 
aangewezen methode om gelijkenissen tussen jongeren te benadrukken en 
groepeert jongeren in plaats van activiteiten. We groeperen de jongeren via 
een clustermodel op basis van de vier vrijetijdspatronen en het aantal uren 
per dag dat men televisie kijkt6. De modelselectie wijst uit dat het vijf-cluster 
model een correcte afspiegeling is van de realiteit. 

                                          
5  Het gaat dan voornamelijk over computeren, strips lezen en sporten buiten clubverband 
6  Televisiekijken, net als zich vervelen en luilekker nietsdoen, laden op geen enkele 

dimensie. Dit wijst erop dat alle jongeren, afgezien van hun andere vrijetijdsactiviteiten, 
televisie kijken, zich wel eens vervelen en luilekker nietsdoen. 
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Jongeren die tot de eerste cluster behoren (30%) besteden hun vrije tijd met 
cultuur en zelfontplooiing en kijken zeer weinig televisie (1u 44min). Ook 
sport, spel en technische hobby’s staan niet in hun agenda. Dit zijn de 
jongeren die veel aan cultuur doen en weinig televisie kijken. Vooral 
meisjes en jongeren die les volgen in het ASO bevinden zich in deze cluster. 
Terwijl er slechts iets meer jongens uit het ASO dan jongens uit het TSO en 
BSO tot deze cluster behoren, zijn de verschillen tussen meisjes uit de 
verschillende onderwijsvormen enorm. Het zijn voornamelijk de ASO-meisjes 
die we terugvinden in deze cluster7.  

Tot de tweede cluster (24%) behoren jongeren die gemiddeld meer dan drie 
uur per dag televisie kijken (3u 14min) en vaak sportieve en technische 
hobby’s hebben. Deze jongeren maken weinig gebruik van het commerciële 
vrijetijdsaanbod. Sport, spel en televisiekijken staan bij deze jongeren 
centraal. Dit is een typische jongenscluster met een oververtegenwoordiging 
van BSO en TSO jongeren en jonge adolescenten. Zowel bij de jong- als bij de 
oudere adolescenten zijn er grote genderverschillen. Deze verschillen zijn 
echter het frappants bij de jongste leeftijdsgroepen waarbij 14- en 15- jarige 
jongens het sterkst vertegenwoordigd zijn8.   

De derde cluster groepeert jongeren (18%) die hoog scoren op de vier 
vrijetijdsdimensies en weinig televisiekijken (gemiddeld 2 uur en 4 minuten 
per dag). We noemen dit de eclectische jongeren. Het gaat hier om 
voornamelijk jongens en jongeren die les volgen in het ASO. Hoewel er naar 
leeftijd geen significante verschillen zijn, stellen we bij de jongens een 
oververtegenwoordiging vast van 16-plussers en bij de meisjes van 14- en 15-
jarigen9.  

In de vierde cluster die 17 procent van de jongeren groepeert vinden we 
jongeren terug die weinig vrijetijdsinteresses hebben en een gemiddeld 
aantal uren TV kijken per dag (2u 26min). Ook in deze cluster zijn de 
jongens oververtegenwoordigd. In tegenstelling tot de derde cluster vinden we 
hier relatief meer jongeren terug die les volgen in het beroepsonderwijs. De 
oudere adolesenten zijn eveneens lichtjes oververtegenwoordigd. 

De vijfde cluster tenslotte is een groepering van jongeren (11%) die vaak op 
een informele manier met vrienden omgaan en gebruik maken van het 
commerciële aanbod maar ook een gezins- en familiaalgerichte 
vrijetijdsbesteding kennen. Deze jongeren houden zich niet bezig met sport, 
spel en technische hobby’s en ook niet met cultuurparticipatie. Ze kijken 
daarentegen wel veel televisie (2u 56min). Deze cluster bestaat uit bijna 
uitsluitend meisjes (95%). Ook jongeren die les volgen in het 
beroepsonderwijs en de zestienplussers zijn hier duidelijk 

                                          
7  Significant interactie-effect van geslacht met onderwijsvorm op de eerste cluster (analyse 

niet weergegeven in de tekst) 
8  Significant interactie-effect van geslacht met leeftijd 
9  Significant interactie-effect van geslacht met leeftijd 
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oververtegenwoordigd. Bij de jongens is er bovendien geen verschil 
naargelang de gevolgde onderwijsvorm. Bij meisjes daarentegen zijn er grote 
verschillen. Het zijn voornamelijk BSO-meisjes die we in deze cluster 
terugvinden en veel minder meisjes die les volgen in het ASO10.  

 

Verschillende studies maken gewag van verschillen tussen jongeren in het 
aantal vrijetijdsactiviteiten dat men consumeert. Net zoals de culturele 
omnivoren11 zouden de jongeren uit het ASO en jongeren waarvan de ouders 
een hogere sociaal-economische status hebben op sociaal vlak een meer 
omnivore smaak hebben (Bartko en Eccles, 2003; Zeijl, te Poel et al., 2000; 
DiMaggio, 1987; Peterson, 1992). Ook meisjes zouden betrokken zijn bij 
meer activiteiten en hun vrijetijdscarrière zou eclectischer zijn dan deze van 
jongens (Furlong, Campbell et al., 1990). Naarmate jongeren ouder worden 
zouden ze selectiever worden in hun vrijetijdsbesteding en zou dus de sociale 
omnivoriteit afnemen (Garton en Pratt, 1991; Warde en Tampubolon, 2002). 
Andere studies wijzen er dan weer op dat naarmate ze ouder worden, 
jongeren meer vrijheid krijgen om van allerlei activiteiten te proeven (Hendry, 
1983; Hendry, Shucksmith et al., 1993). Warde en Tampubolon (2002) 
vonden dat zowel het aantal lidmaatschappen als de informele sociale 
contacten, met andere woorden de netwerkcomplexiteit, de deelname aan het 
aantal verschillende vrijetijdsactiviteiten verhoogden.  

Vrijetijdsomnivoriteit meten we aan de hand van het aantal gedane 
activiteiten, onafhankelijk van hoe vaak men de activiteit doet (van minder 
dan één keer per maand tot elke dag). Een tweede maat voor 
vrijetijdsomnivoriteit meet het aantal activiteiten dat men (heel) graag doet. 
Uit de analyses blijkt dat meisjes zich in meer activiteiten engageren dan 
jongens en dat ze ook meer activiteiten graag doen. We vinden eveneens een 
bevestiging van de invloed van de grotere vrijheid in de keuze van 
vrijetijdsactiviteiten naarmate jongeren ouder worden. Hoewel de oudere 
adolescenten meer activiteiten doen, zijn er geen leeftijdsverschillen naar het 
aantal activiteiten dat men graag doet. In hun vrijetijdsvoorkeuren worden 
jongeren dus niet selectiever naarmate ze ouder worden. 

Dat de omnivoriteit toeneemt naarmate de sociaal-economische status hoger 
is, vinden we eveneens terug in onze gegevens. Jongeren uit het 
beroepsonderwijs doen minder vrijetijdsactiviteiten en hun voorkeur gaat ook 
uit naar minder activiteiten dan jongeren uit het algemeen secundair 

                                          
10  Significant interactie-effect van geslacht met onderwijsvorm 
11  De culturele omnivore-hypothese (Peterson, R. A. en A. Simkus (1992). How musical 

tastes mark occupational status groups. Cultivating differences. Symbolic boundaries and 
the making of inequality. M. Lamont en M. Fournier. Chicago, The University of Chicago 
Press: 152-186.; Peterson, R. A. (1992). Understanding audience segmentation: from elite 
and mass to omnivore and univore. Poetics 21: 243-258.) stelt dat mensen met een hogere 
status een breder gamma van cultuur consumeren of weten te appreciëren dan mensen 
met een lagere status. 
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onderwijs. Jongeren uit het technisch secundair onderwijs doen wel evenveel 
activiteiten dan jongeren uit het ASO maar hun voorkeur gaat uit naar 
minder activiteiten dan de jongeren uit het algemeen secundair onderwijs. Er 
is een duidelijk verschil in de relatie tussen de sociaal-economische status 
van de ouders en het aantal activiteiten dat men doet enerzijds en waar men 
een voorkeur voor heeft anderzijds. Terwijl de sociaal-economische status 
van de ouders een sterke voorspeller is van het aantal activiteiten dat men 
doet, is deze dat veel minder voor de smaakvoorkeur in vrijetijdsactiviteiten. 
De voorkeur voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten blijkt dus nog altijd iets 
persoonlijkers te zijn dan het aantal activiteiten dat men effectief doet en 
waar ouders een belangrijke invloed op hebben. 

Zowel het aantal lidmaatschappen van verenigingen, de deelname aan 
extracurriculaire activiteiten als het informeel sociaal netwerk van jongeren 
blijken de deelname aan het aantal verschillende vrijetijdsactviteiten te 
verhogen. De invloed van de sociaal-economische status van de ouders 
verdwijnt zelfs wanneer we netwerkcomplexiteit12 invoeren in het model met 
de vrijetijdsvoorkeuren. Dit suggereert dat de vrijetijdsvoorkeur bepaald 
wordt door zowel het formeel als informeel sociaal netwerk, los van de 
sociaal-economische status van de ouders. Wat jongeren graag doen wordt 
dan wel niet meer bepaald door de sociaal-economische status van de 
ouders, toch blijft de ouderlijke invloed nog duidelijk spelen als het om de 
praktijk op zich gaat. Dit bevestigt de ondersteunende en stimulerende rol 
die ouders spelen in de vrijetijdsbesteding van jongeren. 

 

Uit het vorige is reeds gebleken dat de vrijetijdskeuzes die jongeren maken 
niet uniek zijn. Van het minder voorspelbaar worden van de 
vrijetijdsbesteding op basis van collectieve identiteiten, zoals de 
individualiseringsthese vooropstelt, is evenmin sprake. Via langdurige 
differentiële socialisatie worden de keuzes die jongeren maken gestuurd en 
beïnvloed. Dit maakt dat de zogenaamde individuele en unieke keuzes sterk 
voorspelbaar zijn op basis van geslacht, onderwijsvorm en leeftijd. De sterke 
samenhang tussen bepaalde kenmerken en de patronen van 
vrijetijdsbesteding blijkt uit het feit dat we op basis van wat jongeren doen in 
hun vrije tijd in 80% tot 90% van de gevallen kunnen voorspellen of het om 
een meisje of een jongen gaat, iemand die les volgt in het BSO of ASO en of 
het om een jongere dan wel oudere adolescent gaat. 

                                          
12  Aantal lidmaatschappen, uitgebreidheid informeel netwerk en deelname aan 

extracurriculaire activiteiten 
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2.2 De sociale ruimte 

2.2.1 Participatie op school 

De participatie op school hebben we gemeten op basis van de deelname aan 
extracurriculaire activiteiten. Bijna drie kwart van de respondenten neemt 
wel eens deel aan ontspanningsactiviteiten (schoolfeestjes, …) en ruim twee 
derde aan culturele activiteiten (toneel, film, schoolkrant,...). Bijna twee 
derde participeert in sportactiviteiten georganiseerd door de school, terwijl 
bijna de helft betrokken is bij sociale activiteiten (mondiale vorming, 
Amnesty International schrijfgroep, ...). De minst bevolkte extracurriculaire 
activiteiten zijn de economische en technische activiteiten (bedrijfjes 
opstarten, websites maken, ...). Slechts een kwart engageert zich in 
economische of technische activiteiten. Alle activiteiten samengenomen, 
kunnen we besluiten dat 93% van de jongeren wel eens deelneemt aan een 
extracurriculaire activiteit. 

 

Net zoals bij de vrijetijdsactiviteiten vinden we een patroon of onderliggende 
structuur binnen de deelname aan extracurriculaire activiteiten. Alle soorten 
activiteiten laden op deze dimensie. Er bestaan dus duidelijke 
kruisverbanden over de verschillende soorten activiteiten heen. Leerlingen 
die bijvoorbeeld deelnemen aan ontspanningsactiviteiten, zullen ook sneller 
de stap zetten tot sportactiviteiten, sociale activiteiten of culturele 
activiteiten. Dit illustreert het aanzwengelend karakter van participatie dat 
in eerder onderzoek al werd vastgesteld (De Groof, Elchardus et al., 2001). 
Participatie blijkt een verschijnsel te zijn dat zich onder de juiste 
omstandigheden zelf aanzwengelt. Quiroz, Nilda et al. (1996) wijzen hierbij 
echter op de ‘gevaren’ van deze participatiecumulatie binnen de school: de 
selecte groep leerlingen die reeds participeert, wordt aangespoord om nog 
meer te participeren, waardoor deze hypernetworked leerlingen veel meer dan 
gemiddeld van de voordelen van participatie kunnen genieten.  
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TABEL 1:  DEELNAME AAN EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN – ANOVA (MCA)13
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% deelnemers 72.8 68.4 65.6 49.0 26.0 
Geslacht      
Jongen 69.5 63.3 70.9 44.2 28.9 
Meisje 74.6 73.5 59.4 54.6 23.0 
β  0.06* 0.11*** 0.12*** 0.10*** 0.07** 
Onderwijsvorm      
BSO 55.1 56.5 57.9 39.0 33.4 
TSO 71.6 66.2 59.9 42.1 30.4 
ASO 81.6 76.0 72.6 59.2 19.4 
β 0.24** 0.17*** 0.14*** 0.19*** 0.14*** 
Leeftijd      
14 en 15 jarigen 65.4 68.7 71.4 48.1 23.9 
16 tot 18 jarigen 76.5 68.0 61.0 50.1 27.6 
β 0.12*** 0.01 0.11*** 0.02 0.04 

 

Naast het cumulatief karakter van de schoolse participatie, wordt de 
deelname aan extracurriculaire activiteiten beïnvloed door gender, leeftijd 
maar voornamelijk door de onderwijsvorm waarin men les volgt14. Wanneer 
we het geheel van extracurriculaire activiteiten beschouwen, nemen meisjes 
en jongens evenveel deel aan deze activiteiten. Een opsplitsing naar de 
verschillende soorten activiteiten maakt duidelijk dat meisjes vaker 
deelnemen aan sociale, culturele en ontspanningsactiviteiten terwijl jongens 
zich vaker engageren in de sport- en technische of economische activiteiten. 
Jongens en meisjes participeren dus evenveel op school, maar aan andere 
activiteiten. Ook de leeftijdsverschillen worden verdoezeld, wanneer we de 
extracurriculaire activiteiten als één geheel beschouwen. Als we echter een 
opsplitsing maken naar de aard van de activiteiten, merken we dat de 
deelname aan ontspanningsactiviteiten toeneemt met de leeftijd terwijl de 

                                          
13  Schaalgegevens van de hoofdcomponentenanalyse: λ=1.69; R²=33.8; α=0.51 

(gemiddelde=30.9 op 100) 
14  Dit kan voor een stuk verklaard worden door het lagere aanbod aan extracurriculaire 

activiteiten voor BSO- en TSO-leerlingen (De Groof, S., M. Elchardus, et al. (2001). 
Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs: tussen theorie en praktijk. Eindrapport bij 
het OBPWO-project 9801 in opdracht van het Departement Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap, op initiatief van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Brussel, 
Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB.) 
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sportactiviteiten voornamelijk de jongste leeftijdscategorieën aanspreken. 
Voor de sociale, culturele en economische of technische activiteiten vinden 
we geen leeftijdsverschillen. Naar onderwijsvorm daarentegen zien we wel 
verschillen als we alle activiteiten als één geheel beschouwen. Jongeren uit 
het BSO halen een gemiddelde van 27 op een schaal van 0 tot 100, jongeren 
uit het ASO 34 op 100. Leerlingen uit het ASO participeren meer aan sociale, 
culturele en sportactiviteiten, terwijl BSO- en vooral TSO-leerlingen meer 
deelnemen aan technische en economische activiteiten. Terwijl de sociaal-
economische status van de ouders geen invloed heeft op de deelname aan de 
extracurriculaire activiteiten, verklaart de sociale afkomst voor een stuk de 
ondervertegenwoordiging van BSO- en TSO-jongeren in de naschoolse 
activiteiten. Tesamen met de lagere participatie in het verenigingsleven, wat 
positief samenhangt met de schoolse participatie, en de differentiële 
vrijetijds- en smaakcultuur wordt het verschil in de deelname aan 
extracurriculaire activiteiten tussen de verschillende onderwijsvormen bijna 
volledig verklaard.  

 

2.2.2 Lidmaatschap van verenigingen 

Het verenigingsleven slaagt er in ongeveer drie kwart van alle jongeren te 
bereiken (zie tabel 2). Wanneer we alle verenigingen tesamen beschouwen, 
participeren evenveel jongens als meisjes en zijn er geen leeftijdsverschillen. 
Wanneer we het passief lidmaatschap buiten beschouwing laten en dus 
enkel rekening houden met de organiserende en actieve leden, zijn jongens 
(72%) iets vaker lid van verenigingen dan meisjes (67%) en neemt het 
lidmaatschap lichtjes af met de leeftijd (van 72% naar 68%). De dalende 
participatie15 naarmate men ouder wordt, blijkt het geval te zijn voor 
verenigingen die tot het jeugdwerk gerekend kunnen worden (van 45% naar 
40%) maar niet voor de verenigingen buiten het jeugdwerk. Meisjes en 
jongens participeren in gelijke mate aan het jeugdwerk. In het 
verenigingsleven buiten het jeugdwerk zijn er echter wel genderverschillen. 
Naar onderwijsvorm zijn er zowel verschillen in het jeugdwerk als in  
verenigingen die niet tot het jeugdwerk behoren. In beide soorten 
verenigingen participeren jongeren die les volgen in het beroepsonderwijs het 
minst en jongeren uit het algemeen secundair onderwijs het meest. Jongeren 
uit het technisch onderwijs nemen een middenpositie in. Hun 
participatieniveau in het jeugdwerk komt echter wel dicht in de buurt van de 
ASO-jongeren, terwijl het verschil tussen TSO- en ASO-jongeren in 
verenigingen buiten het jeugdwerk zeer groot blijft. We zien dan ook dat de 
verschillen tussen de onderwijsvormen in het jeugdwerk relatief minder groot 
zijn dan in de verenigingen buiten het jeugdwerk.  

 

                                          
15  Organiserend, actief of passief lidmaatschap 
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TABEL 2:  LIDMAATSCHAP (ORGANISEREND, ACTIEF OF PASSIEF LID) VAN HET JEUGDWERK EN 

VERENIGINGEN BUITEN HET JEUGDWERK (ANOVA – MCA) 

 Lidmaatschap alle 
verenigingen 

Lidmaatschap van 
het jeugdwerk 

Lidmaatschap van 
vereniging buiten 

jeugdwerk 
 ⎯x16 β  ⎯x β ⎯x β 
Totaal  74.8  50.8  59.3  
Geslacht       
Jongen 76.5 ns 49.8 ns 64.2 0.09*** 
Meisje 73.4  52.3  55.0  
Leeftijd        
14-15 jaar 75.3 ns 51.5 ns 60.7 ns 
16-18 jaar 74.8  50.7  59.0  
Onderwijsvorm       
BSO 57.5 0.15*** 34.6 0.20*** 40.3 0.26*** 
TSO 75.9  53.7  57.7  
ASO 84.2  58.6  71.7  

 

De opdeling naar verenigingen die al dan niet tot het jeugdwerk behoren is 
een ruwe en beleidsmatig interessante indeling, maar verhult belangrijke 
verschillen tussen verscheidene verenigingen binnen deze tweedeling.  

 

TABEL 3:  LIDMAATSCHAP (ORGANISEREND, ACTIEF OF PASSIEF LID) VAN VERSCHILLENDE 

VERENIGINGEN DIE BEHOREN TOT HET JEUGDWERK (ANOVA – MCA) 

 Jeugd-
beweging 

Jongeren-
beweging 

Gemeente-
lijk 

jeugdwerk 
(1) (2) (3) 

Gemeente-
lijk jeugd-
werk17 (1) 

Jeugdate-
lier, kunst 
beoefening 

(2) 

Jeugdhuis  
 
 

(3) 
 ⎯x β ⎯x β ⎯x β ⎯x β ⎯x β ⎯x β 
Totaal 17.1  22.4  26.6  14.2  7.6  13.8  
Geslacht             
Jongen 17.5 ns 21.0 ns 26.6 ns 14.2 ns 5.9 0.07** 15.7 0.05* 

Meisje 16.8  24.0  26.7  14.2  9.5  11.8  

Leeftijd             

14-15 jaar 20.9 0.08*** 22.7 ns 22.9 0.07*** 14.3 ns 8.9 ns 7.6 0.15*** 

16-18 jaar 14.5  22.2  29.2  14.2  6.8  18.1  

Vorm             

BSO 9.5 0.14*** 14.2 0.13*** 17.0 0.13*** 9.5 0.08*** 3.7 0.13*** 9.8 0.07* 

TSO 16.2  21.8  28.1  16.1  5.3  14.8  
ASO 22.0  27.4  31.1  15.7  11.3  15.5  

 

 

 

                                          
16  Deze gemiddelde scores kunnen worden geïnterpreteerd als gecontroleerde percentages 
17  Zonder jeugd(muziek)atelier, jeugdgroepen voor kunstbeoefening en jeugdhuis 
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Zeventien procent van de veertien- tot achttienjarigen is organiserend, actief 
of passief lid van een jeugdbeweging18 en tweeëntwintig procent van een 
jongerenbeweging19 (zie tabel 3). Wanneer we enkel de organiserende en 
actieve leden in beschouwing nemen daalt het lidmaatschap van de 
jongerenbewegingen tot 14 procent. Zowel in de jeugd- als de 
jongerenbewegingen zijn er evenveel mannelijke als vrouwelijke leden. Naar 
leeftijd zijn er daarentegen grote verschillen. Meer dan een vijfde van de 14- 
tot 15-jarigen is lid van een jeugdbeweging tegen 15 procent van de 
zestienplussers. Ook bij de jongerenbeweging is er een daling van het aantal 
organiserende en actieve leden naarmate jongeren ouder worden. Terwijl 17 
procent van de 14- tot 15-jarigen een engagement heeft in een 
jongerenbeweging, daalt dit tot 12 procent bij de 16- tot 18-jarigen. Het 
aantal passieve leden neemt daarentegen toe met de leeftijd. Zowel jeugd- als 
jongerenbewegingen recruteren dubbel zoveel jongeren uit het ASO dan het 
BSO. Terwijl respectievelijk 10 en 14 procent van de BSO-jongeren 
organiserend, actief of passief lid is van een jeugd- en jongerenbeweging, is 
dit bij de ASO-jongeren 22 en 27 procent. De jongeren uit het technisch 
onderwijs nemen een tussenpositie in. 

Meer dan een kwart van de jongeren neemt momenteel deel aan een 
gemeentelijk jeugdwerkinitiatief. Onder de noemer gemeentelijk 
jeugdwerkinitiatief worden de speelpleinwerkingen, spelanimatie-initiatieven, 
grabbelpas, SWAP-pas, tienerwerking, roefel-dagen, jeugd(muziek)ateliers, 
jeugdgroepen voor kunstbeoefening en de jeugdhuizen gerekend. Evenveel 
meisjes als jongens engageren zich in deze initiatieven. Wanneer we enerzijds 
de jeugd(muziek)ateliers en de jeugdgroepen voor kunstbeoefening en 
anderzijds de jeugdhuizen apart beschouwen, blijkt dat meisjes vaker 
deelnemen aan de eerste soort jeugdwerkinitiatieven en jongens vaker lid zijn 
van een jeugdhuis. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven als geheel worden 
vaker gefrequenteerd door de 16-plussers wat volledig op naam van de 
jeugdhuizen geschreven kan worden. Terwijl 8 procent van de 14- en 15-
jarigen lid is van een jeugdhuis stijgt dit bij de 16-tot 18-jarigen tot 18 
procent. Jongeren uit het BSO participeren veel minder aan gemeentelijke 
jeugdwerkinitiatieven dan TSO- en ASO-jongeren. Dit is het geval voor alle 
initiatieven die hiertoe gerekend worden. De verschillen zijn echter het 
grootst wat de jeugd(muziek)ateliers en de jeugdgroepen voor 
kunstbeoefening betreft.  

 

De verenigingen buiten het jeugdwerk die het meeste jongeren aanspreken, 
zijn de sportverenigingen, culturele verenigingen en de hobbyclubs (zie tabel 
4). Dat jongens vaker lid zijn van verenigingen die niet tot het jeugdwerk 
behoren, is voornamelijk te verklaren door hun zeer sterke 
                                          
18  Chiro, KSJ-KSA-VKSJ, Souts VVKSM, Scouts FOS, Rode Valken, VNJ 
19  KLJ, KAJ, jongerenafdeling van een vakbond, Humanistische jongeren, MJA, JNM, Jeugd 

Rode Kruis, Jeugdpastoraal, Plus-werking 
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vertegenwoordiging in de sportverenigingen. De helft van de jongens is lid 
van een sportvereniging tegen ‘slechts’ een derde van de meisjes. Deze 
ondervertegenwoordiging van meisjes wordt evenwel gedeeltelijk 
gecompenseerd door het grotere engagement van meisjes in culturele 
verenigingen. De geslachtsverschillen zijn hier zelfs nog groter dan in de 
sportverenigingen. Meer dan een vijfde van de meisjes is lid van een culturele 
vereniging. Met hun acht procent zitten de jongens hier ver onder. De 
hobbyclubs recruteren evenveel jongens als meisjes. De sportverenigingen en 
–clubs kennen vooral veel succes bij de 14- en 15-jarigen. Hun populariteit 
neemt af, naarmate jongeren ouder worden. 46 procent van de 14- en 15-
jarigen is lid van een sportvereniging. Ook de zestienjarigen zijn nog vaak lid 
van een sportvereniging (45%). Na deze leeftijd keren jongeren de 
sportverenigingen de rug toe. Van de zeventien- en achttienjarigen heeft 
respectievelijk 38 en 35 procent nog een engagement in een sportvereniging. 
In de culturele verenigingen en hobbyclubs zijn er geen leeftijdsverschillen. 
Naar onderwijsvorm daarentegen zijn er zowel in de sport, culturele als 
hobbyverenigingen grote verschillen. De sportclubs recruteren dubbel zoveel 
uit het ASO dan het BSO. Meer dan de helft van de ASO-jongeren is lid van 
sportvereniging, tegen slechts een kwart van de BSO-jongeren. De 
hobbyclubs hebben drie keer zoveel leden uit het ASO (7%) dan het BSO 
(2%). De discrepantie is nog het grootst in de culturele verenigingen die vier 
keer zoveel jongeren uit het ASO aantrekken dan jongeren uit het BSO. 
Slechts 5 procent van de BSO- jongeren is lid van een culturele vereniging 
tegen meer dan een vijfde van de ASO-jongeren.  

 

TABEL 4:  ORGANISEREND, ACTIEF OF PASSIEF LIDMAATSCHAP VAN VERENIGINGEN BUITEN 

HET JEUGDWERK (ANOVA – MCA) 

 Sportvereniging Culturele 
vereniging 

Hobbyvereniging 

 ⎯x β ⎯x β ⎯x β 
Totaal 41.9  14.3  5.3  
Geslacht       
Jongen 50.0 0.16*** 7.7 0.20*** 6.0 ns 
Meisje 33.8  21.5  4.9  
Leeftijd       
14-15 jaar 46.3 0.07*** 14.4 ns 6.3 ns 
16-18 jaar 39.1  14.5  4.9  
Onderwijsvorm       
BSO 25.1 0.21*** 5.0 0.19*** 2.4 0.09*** 
TSO 43.3  11.6  5.4  
ASO 50.7  21.3  7.2  

 

De grote keuze uit een aanbod van zeer verschillende verenigingen, tesamen 
met het afnemende belang van collectieve identiteiten tengevolge van 
detraditionalisering, zou volgens de individualiseringsthese ertoe leiden dat 
jongeren unieke combinaties van verscheidene lidmaatschappen maken. 
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Toch vinden we duidelijke onderliggende structuren in de participatie van 
jongeren in het verenigingsleven. Bovendien is het best mogelijk dat jongeren 
in hun keuze voor bepaalde soorten verenigingen geen onderscheid maken 
tussen verengingen die al dan niet tot het jeugdwerk behoren en combineren 
jongeren jeugdwerkverenigingen met verenigingen die niet hiertoe gerekend 
worden. Dit blijkt uit de hoofdcomponentenanalyse op de verenigingen. Ten 
eerste onderscheiden we de jongerengecentreerde organisaties. Dit type 
vereniging, waar jongeren zelf veel verantwoordelijkheid hebben zonder 
directe begeleiding van (jong)volwassenen, komen vaak vanuit de basis tot 
stand. Verenigingen verbonden aan een café, buurt- of wijkwerkingen, 
jeugdhuizen of –clubs, tijdelijke organisaties, fanclubs en doelgroepspecifieke 
jeugdwerkinitiatieven behoren tot dit type vereniging. Ten tweede 
onderscheiden we de sociale bewegingen, met de 
mensenrechtenorganisaties, milieubewegingen, vredesorganisaties en 
derdewereldverenigingen. Ook antiracistische organisaties en verenigingen 
die anderen helpen laden, hetzij iets minder hoog, op deze dimensie. Deze 
dimensie groepert dus voornamelijk vrij doelgerichte organisaties, die een 
bepaald tastbaar maatschappelijk doel voor ogen  hebben. De derde dimensie 
groepeert zowel culturele organisaties behorende tot het jeugdwerk 
(jeugdateliers en jeugdgroepen voor kunstbeoefening) als buiten het 
jeugdwerk (culturele verenigingen). Ook de jeugdbewegingen, 
jongerenorganisaties en de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven (zonder 
jeugdhuis) laden op deze component. Daarom wordt deze dimensie 
omgedoopt tot de jeugdwerk- en culturele verenigingen. De laatste 
dimensie omvat zowel hobby- als sportverenigingen. Dit type vereniging 
wordt gekenmerkt doordat ze een specifieke activiteit aanbieden en geven het 
de naam ‘ontspanningsverenigingen’. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat bijv. 
jeugdbewegingen geen ontspanningsfunctie hebben, maar ze streven niet 
zozeer naar specifieke vaardigheden maar naar vorming op diverse gebieden. 
Jongeren die lid zijn van deze ontspanningsverenigingen, participeren niet 
aan jongerenuitwisselingsprogramma’s en nemen niet deel aan verenigingen 
die anderen helpen en antiracistische organisaties. 

Net zoals de vrijetijdsactiviteiten in het algemeen, kiezen jongeren duidelijk 
die verenigingen die bij elkaar ‘passen’ en die bovendien overeenkomen met 
de positie die zij denken te bekleden (zie tabel 5). Meisjes participeren 
significant meer aan sociale verenigingen (waaronder vooral de verenigingen 
met een duidelijk sociaal oogmerk vallen) en jeugdwerk- en culturele 
verenigingen. Jongens daarentegen zijn sterker vertegenwoordigd in de 
jongerengecentreerde organisaties die vaak zonder begeleiding van 
(jong)volwassenen opereren alsook in ontspanningsverenigingen, waaronder 
de sportverenigingen geklasseerd zijn (Roker, Player et al., 1999; Elchardus, 
1999; De Groof en Siongers, 2000; Smits, 2000; Passmore en French, 2001; 
Bartko en Eccles, 2003; Roberts en Parsell, 1994; Shanahan en Flaherty, 
2001; Garton en Pratt, 1991; Furlong, Campbell et al., 1990). Deze 
verenigingen zijn meer gericht op het competitieve en het atletische 
vermogen, kenmerken die bij de populariteit van jongens sterk zouden 
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meespelen (Vermeersch, 1998; Boyer, 1999). De vaststelling dat jongens 
vrijer gelaten worden in hun vrije tijd en vaker participeren in losse 
verbanden of jongerengecentreerde activiteiten zonder begeleiding van 
(jong)volwassenen, terwijl meisjes vaker deelnemen aan georganiseerde 
activiteiten, werd reeds meermaals bevestigd in eerder onderzoek en geldt 
eveneens voor de Vlaamse jongeren (Roberts en Parsell, 1994; Bartko en 
Eccles, 2003; Zeijl, te Poel et al., 2000; James, 2001). 

Naargelang jongeren ouder worden blijkt er een evolutie te zijn van het 
lidmaatschap van sportverenigingen naar meer commerciële activiteiten. Het 
lidmaatschap aan de jeugdwerk- en culturele verenigingen alsook aan 
ontspanningsverenigingen neemt af met de leeftijd. Terwijl het aantal 
organiserende leden van de jeugdwerk- en culturele verenigingen sterk 
toeneemt met de leeftijd, vinden we dit fenomeen niet terug bij de 
ontspanningsverenigingen. Dit maakt ook duidelijk dat in tegenstelling tot 
het jeugdwerk, de sportverenigingen minder goed in staat zijn hun leden te 
behouden door eventueel door te stromen naar leidinggevende functies. 
Naarmate jongeren ouder worden onttrekken ze zich aan het ouderlijke gezag 
en nemen de informele sociale contacten toe. Dit blijkt ook uit de 
oververtegenwoordiging van de oudere leeftijdscategorieën in de 
jongerengecentreerde organisaties. In de sociale bewegingen zijn alle 
leeftijdscategorieën even sterk vertegenwoordigd. 

BSO- en TSO-jongeren participeren opvallend minder aan sociale 
bewegingen, de jeugdwerk- en culturele verenigingen en 
ontspanningsverenigingen dan ASO-jongeren. We beamen de stelling dat de 
middenklassejongeren sterker betrokken zijn in de "volwassengeleide" 
activiteiten (Roberts en Parsell, 1994). Vele auteurs wijzen erop dat voor 
BSO-jongeren het ‘schoolse’ niet zo aantrekkelijk is, en dat 
vrijetijdsactiviteiten die te veel naar dit schoolse zullen neigen (door de 
(over)regulatie, door de aanwezigheid van controle van volwassenen, …), 
sneller zullen worden afgewezen (Hendry, Shucksmith et al., 1993). Het is 
dan ook niet zo verwonderlijk dat jongeren uit het beroepsonderwijs even 
sterk vertegenwoordigd zijn in de jongerengecentreerde organisaties als 
jongeren uit het algemeen secundair onderwijs. Het is hiermee wel het enige 
type vereniging waar er geen verschillen zijn naar onderwijsvorm. 
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TABEL 5:  LIDMAATSCHAP VAN VERENIGINGEN (ORGANISEREND, ACTIEF EN PASSIEF LID) NAAR 

ACHTERGRONDKENMERKEN (MCA-ANOVA) 

  N bruto-
effect 

netto-
effect 

β  

Jongerengecentreerde 
vereniging 

25.4%     

Geslacht Jongen 872 0.28 0.29 0.09*** 
 Meisje 831 0.21 0.21  
Leeftijd 14 en 15 jarigen 698 0.18 0.17 0.15*** 
 16 tot 18 jarigen 1006 0.30 0.30  
Onderwijsvorm BSO 439 0.24 0.22 ns 
 TSO 474 0.26 0.25  
 ASO/KSO 790 0.25 0.27  
R²     2.8% 
Sociale bewegingen 11.3%     
Geslacht Jongen 877 0.10 0.10 Ns 
 Meisje 843 0.13 0.13  
Leeftijd 14 en 15 jarigen 708 0.13 0.12 Ns 
 16 tot 18 jarigen 1012 0.11 0.11  
Onderwijsvorm BSO 442 0.07 0.07 0.12*** 
 TSO 481 0.08 0.08  
 ASO/KSO 796 0.16 0.16  
R²     1.9% 
Jeugdwerk- en cultuur 50.4%     
Geslacht Jongen 871 0.45 0.46 0.09*** 
 Meisje 828 0.56 0.55  
Leeftijd 14 en 15 jarigen 697 0.57 0.56 0.09*** 
 16 tot 18 jarigen 1001 0.46 0.47  
Onderwijsvorm BSO 440 0.31 0.32 0.23*** 
 TSO 475 0.51 0.52  
 ASO/KSO 783 0.61 0.60  
R²     7.5% 
Ontspanningsvereniging 43.2%    
Geslacht Jongen 877 0.51 0.52 0.17*** 
 Meisje 839 0.36 0.35  
Leeftijd 14 en 15 jarigen 706 0.49 0.48 0.07** 
 16 tot 18 jarigen 1009 0.39 0.40  
Onderwijsvorm BSO 441 0.26 0.26 0.22*** 
 TSO 478 0.45 0.44  
 ASO/KSO 797 0.52 0.53  
R²     8.0% 
 

 

Er zijn echter niet alleen verschillen naar de soort vereniging maar ook naar 
het aantal verenigingen waarin men zich engageert. Als we het aantal 
verenigingen waarvan men actief of organiserend lid is, beschouwen als een 
maat voor sociale omnivoriteit, stellen we geen genderverschillen vast. Ook 
naar leeftijd zijn er geen verschillen. Heel wat onderzoeken wijzen uit dat de 
culturele omnivoriteit toeneemt met het onderwijsniveau (Peterson en 
Simkus, 1992 ; Peterson, 1992 ; DiMaggio, 1987 ; Warde en Tampubolon, 
2002 ; Relish, 1997 ; Erickson, 1996). Volledig in overeenstemming met deze 
bevinding, stellen we vast dat jongeren uit het ASO van meer verschillende 
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verenigingen lid zijn dan jongeren uit het TSO en BSO. ASO-jongeren zijn 
gemiddeld van 1.8 verenigingen organiserend of actief lid, TSO-jongeren van 
1.5 verenigingen en BSO-jongeren van 1.1 vereniging20. Terwijl het verschil 
tussen ASO- en BSO-jongeren zeer groot blijft, valt het verschil tussen 
jongeren uit het ASO en TSO volledig weg wanneer we rekening houden met 
de sociaal-economische status van de ouders. Deze laatste is zeer bepalend 
voor de sociale omnivoriteit van jongeren. Het combineren van deelname aan 
georganiseerde activiteiten wordt dus voor een groot stuk bepaald door het 
ouderlijk milieu. Ouders met een hogere sociaal-economische status 
stimuleren en ondersteunen hun kinderen, zowel bewust (door 
ondersteunend te werken) als onbewust (via eigen participatie),  in hun 
participatiegedrag (Zeijl, te Poel et al., 2000; Mohr en Dimaggio, 1995; Nagel 
en Ganzeboom, 2002 ; Nagel, 2002; Dunn, Kinney et al., 2003; Mahoney en 
Stattin, 2000). Bovendien zouden jongeren uit gezinnen met een hogere 
sociale status minder intrapersoonlijke beperkingen (verlegenheid, 
zelfbewustheid) ondervinden en makkelijker de stap zetten naar verenigingen 
(Raymore en Godbey, 1994). Net zoals Warde en Tampubolon (2002) stellen 
we vast dat de netwerkcomplexiteit de sociale omnivoriteit in de hand werkt. 
Het aantal vrijetijdsactiviteiten dat men doet alsook de deelname aan 
extracurriculaire activiteiten hebben een positieve invloed op het aantal 
lidmaatschappen. Uit de analyse21 blijkt eveneens dat jongeren die 
participeren in veel verenigingen een uitgebreider informeel netwerk van 
vriendenrelaties hebben. Niet alleen gaan deze jongeren om met klasgenoten 
en kinderen van hun eigen buurt, ze ontmoeten ook vrienden in verenigingen 
en organisaties (Buchner en Fuhs, 1994; Torrance, 1998). 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van welke verenigingen jongeren 
combineren, werd gezocht naar groepen jongeren die zich van elkaar 
onderscheiden op basis van de vier soorten verenigingen. De cluster met 
combi-leden is de grootste groep jongeren met bijna 38 procent. Het zijn 
jongeren die lid zijn van allerlei soorten verenigingen zonder dat we van een 
echte uitschieter kunnen spreken. Ze zijn ook vaker vroeger lid geweest maar 
uit die vereniging(en) gestapt dan jongeren in de andere clusters. Tot deze 
cluster behoren iets meer jongens dan meisjes. Ook jongeren die in het ASO 
les volgen combineren vaker lidmaatschappen van verschillende soorten 
verenigingen dan de TSO- en BSO-jongeren. Bijna vier op tien jongeren uit 
het ASO is lid van meerdere soorten verenigingen tegen drie op tien jongeren 
uit het BSO. Uit eerder onderzoek bleek reeds dat jongeren uit hogere sociale 

                                          
20  Gemiddelde na controle voor leeftijd, geslacht en sociaal-economische status van de 

ouders 
21  Deze analyse wordt weergegeven in: Smits, W. (2004). Maatschappelijke participatie van 

jongeren. Bewegen in de sociale, vrijetijds- en culturele ruimte. Eindverslag van het 
Programma Beleidsgericht Onderzoek 'Maatschappelijke participatie van jongerne' 
(PBO99A/14/85) in opdracht van de Administratie Cultuur, Afdeling Jeugd en Sport van de 
Vlaamse Gemeenschap. Brussel, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR. 
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klassen drukkere vrijetijdsagenda’s hebben en dat ze door hun hoger 
zelfvertrouwen avontuurlijker zijn in het uitproberen van nieuwe activiteiten 
(Zeijl, te Poel et al., 2000; Furlong, Campbell et al., 1990; Bartko en Eccles, 
2003). Naar leeftijd zijn er eveneens verschillen. De combinatie van 
verschillende soorten lidmaatschappen komt vaker voor bij de oudere 
leeftijdscategorieën dan bij de jongere groepen. Er zitten dan ook dubbel 
zoveel achttienjarigen (28%) in deze cluster dan veertienjarigen (14%). 
Naarmate jongeren meer keuzevrijheid krijgen en zelfstandiger worden, gaan 
jongeren vaker verschillende verenigingen combineren (Hendry, Shucksmith 
et al., 1993; Hendry, 1983). 

 

TABEL 6: PROFIEL VAN DE VIER CLUSTERS: RIJ- EN KOLOMPERCENTAGES 

 Combi-leden Ontspan-
nings-

vereniging 

Jeugdwerk + 
ontspanning 
en sociaal 

Harde kern 

 Kolom 
% 

Rij % Kolom 
% 

Rij % Kolom 
% 

Rij % Kolom 
% 

Rij % 

Clustergrootte 37.6  27.8  22.0  12.7  
Geslacht         
Jongen 54.1 29.7 56.3 35.6 41.6 20.8 54.0 13.9 
Meisje 45.9 26.9 43.7 29.4 58.4 31.1 46.0 12.6 
χ²=24.3; df=3; p=0.00         
Onderwijsvorm         
BSO 29.6 32.3 36.2 45.6 12.9 13.0 17.8 9.1 
TSO 31.7 32.0 26.2 30.5 27.6 25.8 24.7 11.6 
ASO/KSO 38.7 23.6 37.6 26.5 59.4 33.5 57.5 16.4 
χ²=99.1; df=6; p=0.00         
Leeftijd         
14 jaar 14.1 19.4 20.9 33.1 28.1 35.1 18.9 12.3 
15 jaar 15.8 22.8 20.2 33.6 24.5 32.1 16.7 11.4 
16 jaar 20.7 29.2 19.9 32.1 20.1 25.7 19.7 13.1 
17 jaar 21.6 31.9 20.9 35.6 13.0 17.5 21.5 15.0 
18 jaar 27.8 38.4 18.1 28.7 14.2 17.8 23.2 15.2 
χ²=67.5; df=12; p=0.00     

 

Tot de tweede cluster (28%) behoren de jongeren die op het moment van de 
bevraging uitsluitend lid zijn van ontspanningsverenigingen. Meer dan de 
helft van deze jongeren is vroeger wel lid geweest van een jeugdwerk- of 
culturele vereniging. Deze groep jongeren bestaat uit meer jongens dan 
meisje. Naar leeftijd zijn er slechts kleine verschillen. De ASO- en BSO-
jongeren zijn even sterk vertegenwoordigd in deze cluster met respectievelijk 
38 en 36 procent. Iets meer dan een kwart zijn jongeren uit het TSO. Dit lijkt 
misschien in tegenspraak met de vaststelling dat jongeren uit het BSO 
minder vaak lid zijn van sportverenigingen dan TSO- en ASO-jongeren. Uit 
deze analyse blijkt echter dat BSO jongeren ervoor opteren hun engagement 
in ontspanningsverenigingen niet te combineren met lidmaatschappen in 
andere vereningen, terwijl TSO- en ASO-jongeren dit wel doen. We zien dan 
ook dat bijna de helft (46%) van alle jongeren uit het BSO deel uitmaakt van 
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deze cluster, tegen een kwart van de jongeren uit het ASO (rijpercentages). 
De stelling dat sport een middenklasseactiviteit zou zijn, vooral dan bij 
meisjes, kan dus niet worden bevestigd (Roberts en Parsell, 1994). Het 
combineren van verschillende lidmaatschappen, blijkt daarentegen des te 
meer typisch voor de middenklasse.  

De derde cluster groepeert 22 procent van alle jongeren. Al deze jongeren zijn 
op één of andere manier betrokken bij een jeugdwerk- of culturele 
vereniging. Ze combineren hun lidmaatschap van een jeugdwerk- of 
culturele vereniging met het lidmaatschap van ontspanningsverenigingen en 
sociale bewegingen. Ze engageren zich echter niet in de jongerengeleide 
initiatieven. Meisjes zijn in deze groep oververtegenwoordigd met 58 procent 
tegen 42 procent jongens. De verschillen naar onderwijsvorm zijn in deze 
groep enorm. Slechts 13 procent van de jongeren uit deze cluster volgt les in 
het BSO tegen zes op tien jongeren die les volgen in het ASO. De combinatie 
van lidmaatschap van het jeugdwerk of culturele verenigingen met 
ontspanningsverenigingen en sociale bewegingen vinden we voornamelijk 
terug bij de jongsten. In deze cluster bevinden zich dubbel zoveel 14-jarigen 
(28%) dan 18-jarigen (14%). 

De vierde cluster die 13% van de jongeren groepeert, kunnen we omschrijven 
als de zeer actieve jongeren. Hun engagement gaat zelfs verder dan enkel 
het actieve lidmaatschap. Deze jongeren nemen leidinggevende en 
organiserende functies op zich. Deze groep organiserende leden bestaat uit 
meer jongens dan meisjes. De jongeren uit het ASO zijn eveneens sterk 
oververtegenwoordigd met 58 procent. Slecht 18 procent volgt les in het BSO 
en een kwart in het TSO. Naar leeftijd zijn de verschillen minder 
uitgesproken. Toch stellen we vast dat de 16- tot 18-jarigen sterker aanwezig 
zijn dan de 14- en 15-jarigen. Ook Roberts en Parsell (1994) onderzochten 
een groep jongeren die zeer sterk betrokken was bij allerlei soorten 
activiteiten en kwamen tot de vaststelling dat jongens en middenklasse 
jongeren hier sterk oververtegenwoordigd waren. 

 

Hoewel jongeren authentiek en anders denken te zijn door bestaande 
elementen op een eigenzinnige of unieke manier te combineren, vinden we 
duidelijke structuren terug in de sociale ruimte. Jongeren kiezen bovendien 
die verenigingen die bij hun identiteit passen, en bij de positie die ze denken 
in te nemen. De differentiële socialisatie op basis van geslacht, 
onderwijsvorm en leeftijd, maakt dat de individuele keuzes van jongeren zeer 
voorspelbaar zijn op basis van collectieve identiteiten. Op basis van de 
lidmaatschappen van jongeren kunnen we in respectievelijk 70 procent en 
75 procent van de gevallen het geslacht en de onderwijsvorm juist 
voorspellen. De leeftijd is minder voorspelbaar, met 64 procent juiste 
plaatsingen. 
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Samen op kamp 

Tijdens schoolvakanties en weekends hebben jongeren de mogelijkheid om 
op kamp te gaan met de organisatie waarvan ze lid zijn. Zij kunnen eveneens 
op kamp gaan met een organisatie die niet het hele jaar door activiteiten voor 
jongeren organiseert zoals bijvoorbeeld sport- of taalkampen. We vroegen de 
jongeren hoe vaak ze al op kamp geweest zijn, als lid of als leiding. Een kamp 
definieerden we als een vakantie van minstens vier dagen. Als we alle 
verenigingen tesamen beschouwen, is slechts 15% van de jongeren nog nooit 
op kamp geweest met één of andere organisatie. Bijna vier op vijf jongeren is 
reeds minstens één keer op kamp geweest als lid en zes procent als leiding. 
Evenveel jongens als meisjes zijn als lid of als leiding mee op kamp geweest. 
Het zal niemand verbazen dat de zestienplussers al vaker mee op kamp zijn 
geweest als leiding dan de 14- en 15-jarigen. In het deelnemen aan een kamp 
als lid, vinden we geen leeftijdsverschillen. Jongeren uit het 
beroepssecundair onderwijs gaan minder op kamp als lid maar ook als 
leiding. ASO-jongeren gaan het vaakst mee op kamp als lid, terwijl TSO 
vaker als leiding mee op kamp gaan.  

De populairste kampen zijn deze georganiseerd door de jeugdbewegingen 
waar bijna de helft van de jongeren al aan deelgenomen heeft, als lid of als 
leiding. Ook de kampen van de mutualiteit zijn zeer in trek. Niet minder dan 
45 procent van de jongeren is al eens met deze organisatie op kamp geweest. 
Een derde van de jongeren is al eens op sportkamp geweest. Hiermee komen 
zij op een derde plaats. 

 

Sportieve jongeren 

Zwemmen, fietsen/wielrennen, lopen en voetbal zijn de populairste sporten 
met meer dan de helft van de veertien- tot achttienjarigen die deze sporten 
beoefent. De populairste teamsport is zonder twijfel voetbal. Teamsporten 
zijn vooral populair bij jongens, jongeren uit het ASO en de 14- en 15-
jarigen. Net als bij de vrijetijdsactiviteiten in het algemeen, onderscheiden we 
binnen de sporttakken typische jongens- en meisjessporten. Typische 
jongenssporten zijn op de eerste plaats zaalvoetbal gevolgd door voetbal, 
basketbal, tafeltennis, motosport en gevechtsport. De voorkeur van meisjes 
gaat eerder uit naar dans, wandelen, schaatsen, paardrijden, gymnastiek of 
turnen en badminton. Op basis van hun sportbeoefening kunnen we in meer 
dan 8 op de 10 gevallen juist inschatten of het om een jongen of een meisje 
gaat. Ook naar onderwijsvorm zijn er verschillen die eveneens tot uiting 
komen in de invloed van de sociaal-economische status van de ouders op de 
voorkeur voor een bepaalde sporttak. Jongeren uit het BSO zijn veel 
voorspelbaarder op basis van hun sporttakvoorkeur dan ASO-jongeren (74% 
versus 61% juist geklasseerd). Typische BSO-sporten zijn motosport, 
zaalvoetbal, gevechtsport, fitnetss en aerobics. Jongeren uit het ASO kiezen 
dan weer vaker voor skieën en snowboarden, tafeltennis, badminton, lopen, 
volleybal, basketbal en tennis.  
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Bovendien brengt het beoefenen van één sport het engagement in andere 
sporten teweeg. Dit is een positief gegeven maar houdt eveneens gevaren in. 
Omdat sport voornamelijk wordt beoefend door jongens en 14- tot 15-jarige 
meisjes, ASO-jongeren en jongadolescenten, zetten ook deze jongeren 
makkelijker de stap naar andere sporten. De andere jongeren, voornamelijk 
BSO-jongeren en 16- tot 18-jarige meisjes vallen op deze manier uit de boot.  

 

2.2.3 Vriendschaps- en liefdesrelaties 

Naast de eerder persoonlijke relaties met gezinsleden, leren jongeren in de 
omgang met leeftijdsgenoten nieuwe sociale rollen die belangrijk kunnen zijn 
voor zowel hun huidige identiteitsvorming als voor de eerder onpersoonlijke 
contacten kenmerkend voor de organisaties waarin men doorgaans als 
volwassene werkt en handelt. De favoriete vrijetijdsbestedingen van jongeren 
kunnen samengebracht worden onder de noemer “omgaan met vrienden”. 
Vrienden bezoeken, bioscoopbezoek, afspreken met lief, telefoneren of sms’en 
en naar een fuif gaan staan bij het merendeel van de jongeren hoog op hun 
lijstje van favoriete vrijetijdsactiviteiten. Het leek ons dan ook relevant een 
aantal kenmerken van de vriendengroep van jongeren te belichten zoals het 
aantal echte vrienden, de plaats waar jongeren hun vrienden ontmoeten, de 
seksesamenstelling van de vriendengroep, het al dan niet hebben van een 
romantische relatie, de duur van deze relatie en tenslotte de subjectieve 
populariteit. Gemiddeld hebben 14- tot 18-jarigen negen echte vrienden. Vier 
op tien jongeren heeft een eerder kleine vriendengroep van 2 tot 5 vrienden, 
meer dan de helft van de jongeren heeft een grote vriendengroep van 6 
vrienden of meer. Meisjes en laat-adolescenten blijken andere aspecten van 
vriendschap belangrijk te vinden dan respectievelijk jongens en jong-
adolescenten wat tot uiting komt in een kleinere vriendengroep.  

De school blijkt een belangrijke ontmoetingsplaats te zijn voor vrienden. Vier 
op tien jongeren ontmoet zijn beste vriend uitsluitend binnen de 
schoolomgeving (klas en/of school) en bijna een kwart gaat zowel binnen als 
buiten de schoolomgeving om met zijn beste vriend. 36 procent van de 
jongeren ontmoet zijn vrienden enkel buiten de schoolomgeving zoals de 
buurt, een vereniging en/of elders. De school speelt dus een belangrijke rol 
in het leggen van sociale contacten tussen vrienden. Maar dit is niet voor alle 
jongeren zo. Voornamelijk meisjes, jongeren die in het ASO les volgen en de 
jongere adolescenten ontmoeten hun vrienden op school. Jongens, BSO- en 
TSO-jongeren en de oudere adolescenten ontmoeten hun vrienden vaker 
uitsluitend buiten de schoolomgeving. Jongeren die les volgen in het TSO 
zien hun vrienden wel vaker buiten de schoolomgeving dan ASO-jongeren 
maar in vergelijking met de BSO jongeren ontmoeten ze hun vrienden vaker 
zowel binnen als buiten de schoolomgeving.  

Voor de ontwikkeling van vriendschappen in romantische relaties is het 
belangrijk dat jongeren in contact komen met jongeren van het andere 
geslacht of het geslacht waar de seksuele voorkeur naar uitgaat. Hoewel 
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meer dan de helft van de jongeren een gemengde vriendengroep heeft met 
ongeveer evenveel meisjes als jongens, is de vriendengroep van vier op tien 
jongeren voornamelijk samengesteld uit jongeren van hetzelfde geslacht als 
de respondent. Slechts zeven procent heeft een vriendengroep die grotendeels 
uit jongeren van het andere geslacht bestaat. Jongens en jongadolescenten 
gaan vaker om met vrienden van hetzelfde geslacht in vergelijking met 
meisjes en laat-adolescenten. Meisjes en de 17 à 18-jarigen hebben vaker 
een gemengde vriendengroep maar ze zijn ook vaker ingebed in een 
vriendengroep met uitsluitend jongeren van het andere geslacht. De 
verandering in vriendschapsrelaties als men een romantische relatie heeft, is 
hier niet vreemd aan. Meisjes blijken zich eerder te integreren in de 
vriendengroep van hun vriend, terwijl jongens hun vriendengroep behouden. 
Één op drie jongeren tussen 14 en 18 jaar heeft op het moment van de 
bevraging een relatie. Bij 40% van hen duurt deze relatie langer dan een half 
jaar. In zes op tien van de gevallen gaat het om relaties die niet langer dan 
zes maanden duurt. Bijna de helft van de jongeren had tijdens de 
enquêtering geen relatie maar heeft er wel al minstens één achter de rug. 
Twintig procent van de jongeren heeft nog geen relatie gehad. Zoals te 
verwachten neemt het aantal jongeren dat een relatie heeft toe met de 
leeftijd. Bij de veertienjarigen heeft één op vijf een relatie, bij de zeventien- en 
achttienjarigen is dit dubbel zo veel. Meer dan vier op tien van hen heeft een 
relatie. Naarmate jongeren ouder worden, worden hun relaties ook 
langduriger en beschouwen ze het ook vaker als een engagement voor het 
leven. Jongeren uit het BSO (44%) hebben vaker een liefdesrelatie dan 
jongeren uit het ASO (25%). Naar duur van de relatie zijn er geen verschillen 
naar onderwijsvorm. Wel beschouwen BSO jongeren hun relatie vaker als 
een verbintenis voor het leven, terwijl ASO jongeren deze wel beschouwen als 
een vaste relatie maar niet voor eeuwig. Op het moment van de bevraging 
hebben meisjes (36%) vaker een romantische relatie dan jongens (29%). 
Bovendien duurt deze relatie bij meisjes opvallend langer dan bij jongens. 
Meisjes beschouwen hun relatie ook vaker als een engagement voor het 
leven, terwijl jongens het eerder zien als een tijdelijke verbintenis of een losse 
relatie. Evenveel meisjes als jongens hebben nog geen of een eerste relatie 
gehad. Jongens zeggen wel vaker meerdere liefjes gehad te hebben dan 
meisjes. De eerder kortstondige achtereenvolgende liefdesrelaties bij jongens 
en de langere relaties bij meisjes resulteren in een genderverschil dat groter 
wordt naarmate jongeren ouder worden.  

Al deze aspecten van het informele sociale netwerk hangen samen en vormen 
een continuum van een beperkt naar een uitgebreid netwerk. Er is dus een 
duidelijke structuur terug te vinden in het geheel van vriendschaps- en 
liefdesrelaties. In deze dimensie kunnen we eveneens de sporen van een 
proces onderkennen waarbij jongeren het oorspronkelijke millieu waar 
vriendschappen zijn ontstaan, verlaten en daarbij buiten dit oorpronkelijke 
milieu vriendschappen en een (of meerdere) relatie(s) vormen (Hendry, 
Shucksmith et al., 1993). Dit proces is gelieerd aan subjectieve populariteit. 
Hoe uitgebreider het netwerk, hoe populairder de jongere zich acht. Jongeren 
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schatten hun populariteit trouwens vrij populair in. De gemiddelde score is 
zeven op tien, wat ook de meest vernoemde score is. Een minderheid 
beschouwt zichzelf als onpopulair en meer dan een derde van de jongeren 
schat zichzelf in als zeer populair. Het zijn juist de populaire leerlingen die 
volgens het model van Dunphy het eerst overgaan tot koppelvorming (de 
Waal, 1993). Aan de ene zijde van de dimensie vinden we dan ook jongeren 
die zich weinig populair voelen, geen echte vrienden hebben of voornamelijk 
vrienden hebben van hetzelfde geslacht en geen lief of een langdurige relatie 
hebben. Deze jongeren ontmoeten hun vrienden vooral in één bepaald milieu 
of binnen het schoolmilieu (Silbereisen, Noack et al., 1992). Eens men een 
vriend(in) heeft, gaat de voorkeur eerder uit naar meer private plaatsen. Dit 
type informeel netwerk vinden we vaker terug bij meisjes, ASO-jongeren en 
de 14- en 15-jarigen. Aan de andere zijde vinden we de populaire jongeren 
terug die nu geen relatie hebben maar er wel één of meerdere gehad hebben 
en zij die momenteel een kortdurende relatie hebben. Ook jongeren die een 
vriendengroep hebben die voornamelijk uit het andere geslacht bestaat en 
die vrienden ontmoeten in verschillende milieus of buiten het schoolmilieu 
(Bukowski, Gauze et al., 1993; Bukowski, Sippola et al., 1999; ). Dit zijn 
eerder kenmerken van het informeel netwerk van jongens, TSO-jongeren en 
de 16- tot 18-jarigen 

 

Op basis van hun vriendschapsnetwerk22, kunnen we drie verschillende 
groepen jongeren identificeren die we grotendeels kunnen inpassen in het 
model van Dunphy (1963). Hij onderscheidde crowds (grote groepen 
jongeren), cliques (jongerengroepen met een kleinere omvang) en individuele 
vriendschappen. Een crowd bestaat volgens Dunphy gemiddeld uit twee tot 
vier cliques. Elke clique heeft zo’n drie tot negen leden, waardoor een crowd 
uit meer dan twintig personen kan bestaan. Kliekjes zijn duidelijk 
hiërarchisch georganiseerd met leiders, gewone leden en meelopers. Dunphy 
onderkende eveneens een evolutie in de groepsontwikkeling in de 
adolescentie waarin de crowd de primaire functie toegedeeld krijgt van het 
opwekken van heteroseksuele interesses en het leren omgaan met het andere 
geslacht. Hoewel andere auteurs menen dat de crowd eerder de functie 
vervult van sociale contacten met leeftijdgenoten is de fasetheorie van 
Dunphy toch waardevol omwille van de aandacht voor de dynamiek en de 
structurele ontwikkeling in de groepsvorming. Hij onderscheidt vijf fasen. 

Tijdens de vroege adolescentie gaan jongens en meisjes onafhankelijk van 
elkaar om met een klein kliekje seksegenoten. Deze fase komt overeen met de 
cluster (27%) met seksehomogene kliekjes waarin de 14- en 15-jarigen 
duidelijk oververtegenwoordigd zijn. Ze schatten zichzelf minder populair in 
en hebben (nog) geen liefdesrelatie. Integenstelling tot Dunphy heeft 
onderzoek uitgewezen dat het omgaan in kliekjesverband meer een jongens- 
                                          
22  Liefdesrelatie, aantal echte vrienden, seksesamenstelling van de vriendengroep en 

subjectieve populariteit 
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dan een meisjesaangelegenheid is (Hazekamp 1985). Ook wij vinden meer 
jongens dan meisjes terug in deze cluster evenals jongeren uit het ASO die 
meer dan de helft van deze cluster uitmaken. 

In een tweede stadium komen kleine kliekjes samen en vormen ze een kleine 
crowd die sekseheterogeen is. In de overgangsfase gaan vooraanstaande 
leden van de seksehomogene kliekjes deel uit maken van een gemengde 
kliek. In de vierde fase gaan gemengde kliekjes met elkaar om en ontstaat de 
ontwikkelde crowd. De cluster met populaire jongeren die veel vrienden 
hebben en al veel relaties achter de rug hebben (50%) kunnen we 
onderbrengen in deze derde en vierde fase. Onder de crowdleden vinden we 
vooral jongens en jongeren uit het ASO terug. De jongeren in deze cluster 
zijn gelijk verdeeld over de verschillende leeftijden. Er zitten evenveel 14 als 
18-jarigen in deze groep.  

Tijdens de laatste fase begint de desintegratie van de crowd. Er vormen zich 
heteroseksuele koppels die relatief onafhankelijk van elkaar opereren. De 
interesse gaat ook steeds meer uit naar commerciële activiteiten en gelinkt 
aan de drang naar autonomie, komen conflicten met ouders vaker voor 
(Hendry, 1983). De cluster met gesettelde jongeren vertonen de kenmerken 
van deze laatste fase. Ze brengen het vaakst hun vrije tijd door met hun 
vrienden en commerciële activiteiten en het gezinsklimaat blijkt minder goed 
dan bij de kliekjescluster. Het gaat dan ook om de iets oudere jongeren (de 
Waal, 1993; Hendry, Shucksmith et al., 1993; Hendry, Kloep et al., 2002a). 
Een meerderheid van de jongeren uit de cluster met gesettelde jongeren 
(23%) heeft een langdurige relatie en heeft een beperkte maar gemengde 
vriendengroep. Vooral meisjes, de laat-adolescenten en jongeren uit het BSO 
kunnen tot deze cluster gerekend worden.   

 

2.3 De culturele ruimte 

Naast de socialisatie in het gezin, de school, formele en informele sociale 
netwerken, komen jongeren in contact met de massamedia. De 
identiteitsvorming van jongeren wordt, met het wegvallen van de traditionele 
culturele scripts, steeds vaker beïnvloed door socialisatie in de culturele 
ruimte. Door bepaalde mediagenres goed- of af te keuren, geven jongeren 
vorm aan hun sociale identiteit.  

De populairste televisiezenders zijn de muziekzenders en de commerciële 
zenders die hun programmatie bewust op jongeren afstemmen (VT4 en Ka2), 
met een overgrote meerderheid van de jongeren die deze zenders goed vindt, 
en weinigen die deze zenders een lage score geven. De meningen over de 
televisiezenders met het grootste kijkcijferaandeel (TV1 en VTM) zijn meer 
verdeeld. Terwijl zes op tien jongeren deze zenders goedkeurt, worden ze niet 
geapprecieerd door een kwart van de jongeren.  
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Bij de voorkeur voor de radiozenders speelt de factor amusement een 
belangrijke rol. Radio Donna neemt met een gemiddelde score van 7.1 op 10 
een duidelijke eerste plaats in. Andere populaire zenders zoals Top Radio, 
Studio Brussel en Q-music, zijn zenders die gericht zijn op een jong 
doelpubliek en hen dus ook bereiken. De radiozenders van de openbare 
omroep Radio 1 en Radio 2 worden daarentegen afgekeurd door meer dan de 
helft van de jongeren.  

De tienertijdschriften Joepie en Fancy zijn samen met Humo de populairste 
magazines. Ook sportbladen, hobby- en computermagazines en 
lifestylebladen kunnen de jongeren bekoren.  

 

Naast media neemt ook muziek een belangrijke plaats in in het leven van 
adolescenten. Het luisteren naar muziek komt dan ook steevast voor als 
frequentste en meest favoriete vrijetijdsbesteding van jongeren. Ook de 
vaststelling dat de muziekzenders de populairste televisiezenders zijn, is een 
aanwijzing dat muziek een cultuurproduct is waar jongeren een uitgesproken 
mening over hebben. Rap en Hip Hop, Soul en R&B en rockmuziek vormen 
de TOP 3 van de meest populaire muziekgenres, met een gemiddelde score 
van meer dan zes op tien. Ook hitparademuziek, filmmuziek, 
Drum&Bass/Triphop/Break-beats en Reggae doen het goed. De helft tot 
zestig procent van de jongeren kan deze genres appreciëren en minder dan 
een kwart keurt deze muziekstijlen af. Andere genres kennen een sterke 
polarisering. Techno, house, disco, Heavy Metal en Hardcore-gitaar zijn wel 
populair bij jongeren, maar hebben ook veel tegenstanders. Genres die meer 
tegen- dan voorstanders hebben zijn Vlaamse Rock, Kleinkunst, Folk, 
Hardcore-gabber, (licht)klassieke muziek en Franse chansons.  

Deze variatie in muzieksmaken blijkt niet het gevolg te zijn van een 
individuele ‘keuze-biografie’ zoals de gangbare opvatting, dat smaak één van 
de meest individuele keuzes is die iemand kan maken, verkeerdelijk doet 
uitschijnen. De muziekvoorkeur wordt bepaald door collectieve identiteiten 
waarop het individu weinig of geen greep heeft. De muziekvoorkeur van 
jongeren die les volgen in het BSO verschillen grondig van zij die les volgen 
in het ASO. Dit gaat in tegen de visie van Beck dat sociale klasse (of 
onderwijsvorm) nog weinig invloed heeft op het handelen en denken van 
mensen. Op basis van de onderwijsvorm kunnen we in bijna drie kwart van 
de gevallen voorspellen welke muziekgenres men goed of slecht vindt. Ook 
met betrekking tot de geslachtsrollen spreekt Beck van een ‘spiraal van de 
individualisering’. Hij onderkent nog wel ongelijkheid in de condities van 
mannen en vrouwen, maar stelt dat het bewustzijn, en dus ook hun smaken, 
niet langer worden gekleurd door hun genderidentiteit. Ook deze stelling 
blijkt niet te kloppen.  

Niet alleen de soort muziek, maar ook het aantal genres dat men al dan niet 
apprecieert, wordt beïnvloed door de sociaal-economische status van de 
ouders en de onderwijsvorm. Jongeren waarvan de ouders een hogere 
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sociaal-economische status hebben en jongeren die les volgen in het ASO, 
appreciëren meer muziekgenres en keuren er eveneens minder af. De meer 
omnivore smaak en culturele tolerantie van deze jongeren wil evenwel niet 
zeggen dat er geen verband bestaat tussen de onderwijsvorm waarin men les 
volgt en de voorkeur voor cultureel-correcte en populaire of dansmuziek. 
ASO-jongeren hebben wel degelijk een voorkeur voor cultureel-correcte 
muziek en BSO-jongeren voor dansmuziek. Naast de sociale afkomst en de 
onderwijsvorm waarin men les volgt, leren jongeren meerdere muziekgenres 
appreciëren en minder genres afkeuren via de verschillende informele en 
formele sociale contacten. Jongeren die lid zijn van vele verenigingen, die 
deelnemen aan extracurriculaire activiteiten en die ingebed zijn in een 
uitgebreid informeel sociaal netwerk, hebben een meer omnivore smaak. 
Jongeren die sociale contacten hebben via verschillende formele netwerken 
blijken eveneens minder muziekgenres af te keuren.  

Indien de individualiseringsthese juist is, zouden we, omwille van de 
individuele keuzes die jongeren maken, geen onderliggende structuren 
mogen vinden in de media- en muziekgenres. Iemand die punk goed vindt, 
heeft in die visie evenveel kans om ook techno te appreciëren dan hardcore-
gitaar. Dit is echter niet het geval. Er zijn duidelijke onderliggende dimensies 
terug te vinden. Een voorkeur voor een bepaalde soort muziek of mediagenre 
wordt bovendien bepaald door collectieve identiteiten als geslacht, leeftijd en 
onderwijsvorm.  

Er is een duidelijke samenhang tussen de twee onderzochte pijlers van de 
culturele ruimte waarin jongeren zich bevinden, de media- en de 
muziekvoorkeuren. We onderscheiden vijf culturele oriëntaties. De elitaire 
media (radio, televisie en tijdschriften) vormen samen met de cultureel 
correcte muziekgenres de cultureel correcte smaakdimensie. Deze 
dimensie draagt de voorkeur weg van ASO-jongeren en de jongste 
leeftijdscategorieën. De tweede component bestaat uit de commerciële 
televisiezenders, de muziekzenders, de commerciële radiostations en 
populaire tijdschriften. Muziekgenres zoals hitparademuziek die op deze 
dimensie laden, leggen eveneens de nadruk op plezier. Een dergelijke 
smaakvoorkeur vinden we vaker terug bij meisjes dan bij jongens. Ook BSO 
en TSO jongeren houden meer van amusement dan ASO jongeren en de 14 
tot 16-jarigen appreciëren de amusementsdimensie meer dan de 17 en 18-
jarigen. De drie andere culturele oriëntaties groeperen voornamelijk 
muziekgenres. Op de derde dimensie vinden we de harde rockmuziek terug, 
de vierde dimensie groepeert de dansmuziek en de laatste dimensie de 
rootsmuziek. Terwijl BSO- en TSO-jongeren meer van dansmuziek houden 
dan ASO-jongeren, stellen we het omgekeerde vast voor de harde en de 
rootsmuziek. ASO-jongeren hebben een sterkere voorkeur voor deze genres 
dan BSO- en TSO-jongeren. In tegenstelling tot de harde muziek die vooral 
geapprecieerd wordt door jongens en de 14- tot 16-jarigen, draagt de 
rootsmuziek de voorkeur weg van meisjes en de 17- en 18-jarigen.  
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Deze vijf culturele oriëntaties kunnen herleid worden tot de traditionele 
tegenstelling tussen cultuurelitisme en cultuurpopulisme. Het 
cultuurelitisme omvat de culturele correctheid, de harde en de rootsmuziek. 
De amusementsdimensie en de dansmuziek vormen het cultuurpopulisme. 
Deze twee oriëntaties vormen bij jongeren geen tegenpolen van hetzelfde 
continuum zoals bij de volwassenen. Beide dimensies sluiten elkaar 
bovendien uit. We kunnen dit op twee manieren interpreteren. Ten eerste wil 
dit zeggen dat het combineren van cultuurelitaire elementen met 
cultuurpopulaire producten eerder zeldzaam is. Ten tweede wijst dit erop dat 
een voorkeur voor cultuurelitisme niet samengaat met een afkeur van 
cultuurpopulisme. Dit kan er op wijzen dat jongeren een meer omnivore 
smaak hebben dan volwassenen. Van een omnivorisering van de 
smaakcultuur van jongeren zouden we enkel kunnen spreken als het 
onderscheid tussen cultuurelitisme en –populisme doorbroken wordt door 
elementen van beide dimensies met elkaar te combineren. 

 

2.4 Uniformiteit of uniciteit? 

De laatste decennia is de mate waarin de vanzelfsprekendheid van tradities 
en rollen, bevelshuishouding en het gezag van geloof en ideologie, een 
sturende invloed laten gelden op het denken, voelen en handelen sterk 
afgenomen. Deze maatschappelijke veranderingen, die ondergebracht 
kunnen worden onder de noemer ‘detraditionalisering’, hebben echter niet 
geleid tot individualisering (Heelas, Lash et al., 1996; Elchardus en Glorieux, 
2002; Duyvendak en Hurenkamp, 2004).  

 

Voorspelbare jongeren 

Volgens de individualiseringsthese zou het voelen en handelen individueler 
geworden zijn, minder voorspelbaar op basis van hun traditionele rollen en 
status of hun banden met collectiviteiten.  

Het bestaan van collectieve identiteiten op basis van traditionele rollen en 
status blijkt echter nog steeds zeer duidelijk aanwezig. De 
discriminantanalyses op de indicatoren van de vrijetijds-, sociale en culturele 
ruimte wijzen systematisch uit dat we op basis van de vrijetijdsbesteding, 
sociale participatie, smaakvoorkeuren en houdingen in een (zeer) groot deel 
van de gevallen kunnen zeggen of het om een jongen of een meisje gaat, of 
het om iemand gaat die in het ASO of het BSO les volgt en of het om een 
jongere dan wel een oudere adolescent gaat. Dit geldt voornamelijk voor de 
vrijetijdsbesteding, net een gebied waarvan men verwacht dat de vrije keuze 
groot zou zijn. Sommige auteurs opperen het idee van een differentiële 
individualisering (Laermans, 1994). Er zijn verschillende soorten 
beslissingen en er zijn verschillende domeinen waarop een individu 
beslissingen dient te nemen. Bepaalde domeinen kennen een zeer sterke 
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systeemdruk, voor andere domeinen geldt er een zwakke systeemdruk. De 
vrije tijd is het gebied bij uitstek waar er ruimte is voor persoonlijke 
vrijheden (Laermans, 1994). Het is op dit vlak dat de persoonlijke 
beslissingsvrijheid en de individualisering het grootst zou zijn. Niets is 
minder waar. Uit de analyses kunnen we afleiden dat de vastgestelde variatie 
in de vrijetijdsbesteding, (in)formele sociale netwerken, smaken, houdingen 
en emoties, niet zozeer een gevolg is van een individuele ‘keuze-biografie’, 
maar sterk beïnvloed wordt door collectieve identiteiten waarop de jongere 
weinig of geen vat heeft. 

 

Hoe unieke keuzes leiden tot hetzelfde  

De keuzes die individuen mogen of moeten maken, zouden volgens de 
individualiseringsthese zeer individueel, authentiek, origineel en uniek zijn. 
Net als in eerder onderzoek vastgesteld werd, blijkt ook uit dit onderzoek dat 
er echter duidelijke patronen of structuren te vinden zijn in de keuzes die 
jongeren maken en blijken deze keuzes minder uniek dan men zelf denkt. 
Jongeren denken authentiek en anders te zijn door bestaande elementen op 
een eigenzinnig of unieke manier te combineren. Toch komen, zowel in de 
vrijetijds-, sociale als culturele ruimte bepaalde elementen (activiteiten, 
lidmaatschappen, smaken en houdingen) vaker in combinatie met elkaar 
voor dan andere.  

Het bestaan van consistente patronen binnen de verschillende ruimtes en de 
overtuiging van jongeren dat ze uniek zijn is een schijnbare tegenstrijdigheid 
of paradox die we kunnen verklaren als we detraditionalisering niet 
beschouwen als een evolutie die geleid heeft tot individualisering maar als 
een maatschappelijke verandering die samengaat met een verandering in de 
wijze of modus van sociale controle (Elchardus en Glorieux, 2002; 
Elchardus, 2004). De keuzes van mensen worden niet meer gestuurd door 
gezag, bevel en traditionele rollen maar worden beïnvloed via uitgebreide 
socialisatie. De wijze, de mate en de vorm van de socialisatie en beïnvloeding 
verschillen naar gender, klasse en levensbeschouwing, en daarom zien we 
verschillen in het denken en handelen al naargelang deze condities. De 
individuele keuze wordt dus sterk gestuurd. Het individu kiest en gelooft ook 
dat deze keuze uniek is, maar de keuze is al voorgeprogrammeerd door 
differentiële socialisatie in het onderwijs, in het gezin, in formele en informele 
sociale netwerken en in het culturele veld.  

Jongeren kiezen dus verschillende elementen uit hetzelfde. Deze keuzes 
worden gestuurd via socialisatie. De manier waarop deze keuzes en hiermee 
ook de positionering van jongeren in de verschillende ruimtes precies tot 
stand komen, wordt in het volgende deel van het rapport behandeld. 
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3 Profiel van de participerende jongeren 
In de kenmerken die maatschappelijke participatie beïnvloeden, 
onderscheiden we twee grote groepen: individuele kenmerken, zowel van de 
jongere zelf (zoals geslacht, sociale achtergrond, onderwijsvorm, …) als van 
de ouders, maar ook structurele kenmerken. Onder deze laatste verstaan we 
het participatieaanbod op gemeentelijk niveau. 

 

3.1 Het gemeentelijk participatie-aanbod 

Sinds het decreet op het lokale jeugdwerk van 1993, wordt het aanbod en de 
ontwikkeling van nieuwe initiatieven grotendeels bepaald op gemeentelijk 
niveau. Daarom werd in dit onderzoek naar maatschappelijke participatie 
rekening gehouden met de kenmerken van dit lokale aanbod. Dit vroeg om 
een onderzoeksopzet waarin respondenten ‘genest’ zijn binnen de eenheid 
van een gemeente. In zo’n researchdesign23 kunnen de structurele 
kenmerken van het gemeentelijk aanbod optimaal ingevoerd worden en de 
effecten van dit aanbod op de omvang van maatschappelijke participatie 
onderzocht worden. 

 

In Vlaanderen zijn er per 1000 inwoners tussen 0 en 24 jaar gemiddeld 3.93 
jeugdwerkinitiatieven. In onze steekproef komen we tot ongeveer dezelfde 
index, namelijk 3.99 initiatieven per 1000 jonge inwoners. Het aantal 
particuliere jeugdwerkinitiatieven per 1000 jonge inwoners ligt iets lager, 
terwijl het aantal gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven iets hoger ligt dan het 
Vlaamse gemiddelde. In een gemiddelde Vlaamse gemeente zijn er drie 
particulaire jeugdwerkinitiatieven per 1000 jonge inwoners en vier 
gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven per 5000 jonge inwoners (0.80 per 1000 
jongeren). Verder zien we dat er gemiddeld 1 jeugdbeweging is per 1000 
jongeren, bijna 3 jongerenbewegingen per 5000 jonge inwoners en 1 politieke 
jongerenorganisatie per 3000 jonge inwoners. In Vlaanderen is er gemiddelde 
1 jeugdhuis per 4000 0 tot 25-jarigen en 1 organisatie voor amateuristische 
kunstbeoefening per 5000 jongeren. 

 

 

 

 

 

                                          
23  Omdat het participatieaanbod sinds 1993 op gemeentelijk niveau is georganiseerd, is het 

aangewezen de analyses op multi-level niveau uit te voeren. De steekproef bestaat dan 
ook uit 1840 jongeren uit 75 gemeenten (20 jongeren, of een veelvoud van 20, per 
gemeente). 
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TABEL 7: JEUGDWERKINDICES NAAR INWONERSAANTALLEN VAN DE GEMEENTEN IN DE 

STEEKPROEF VERGELEKEN MET DE VLAAMSE INDICES 
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populatie < 10000 6.29 4.03 2.26 1.26 0.89 0.57 1.20 0.31 0.36 0.11 
10000 ≤ pop < 20000 4.07 3.07 1.00 1.05 0.69 0.33 0.86 0.33 0.14 0.15 
20000 ≤ pop<30000 4.26 2.86 1.39 1.03 0.56 0.32 0.84 0.23 0.29 0.12 
30000 ≤ pop<60000 3.68 2.78 0.89 1.18 0.46 0.39 0.52 0.20 0.09 0.23 
Pop ≥ 60000 2.49 2.27 0.21 1.09 0.32 0.13 0.49 0.17 0.08 0.24 
Totaal steekproef 3.99 2.96 1.03 1.10 0.59 0.33 0.77 0.26 0.17 0.17 
Vlaamse index * 3.93 3.13 0.80 1.10 0.57 0.27  0.25 0.18  
* Bron: Afdeling Jeugdwerk (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) en Vereniging 
Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) (1999b). Cijferboek Gemeentelijk Jeugdwerkbeleid 
1999-2001. Brussel. 
 

Tabel 7 geeft eveneens een beeld van het aantal jeugdwerkinitiatieven naar 
het totale inwonersaantal per gemeente in onze steekproef. Het aantal 
jeugdwerkinitiatieven neemt systematisch af naarmate gemeenten groter 
worden (in inwonersaantallen). Dit is het geval voor de particuliere alsook 
voor de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven. De schommelingen zijn minder 
groot voor de jeugdbewegingen maar afgezien van de doelgroepspecifieke 
jeugdwerkinitiatieven, is er minder aanbod in de grotere gemeenten. Zo zijn 
er bijvoorbeeld dubbel zoveel jeugdhuizen in de kleinere gemeenten dan in de 
grotere gemeenten of steden.  

Het kleiner participatieaanbod vertaalt zich in een lagere participatiegraad 
van jongeren in de grote steden. De gemeenten met een relatief laag 
percentage leden blijken zich in sterkere mate in de steden te bevinden. Van 
de 20% gemeenten met het laagste percentage leden (61% van de jongeren in 
deze gemeenten is lid) woont bijna 50% van de respondenten in de steden, 
van de 20% gemeenten met het hoogste percentage leden (91% van de 
jongeren die in deze gemeenten wonen is lid) woont niemand in de steden. 
Kortom, het lidmaatschap van verenigingen is verschillend naargelang het 
bevolkingsaantal van de gemeenten. 

 

Om te onderzoeken of er tussen de onderzochte gemeenten significante 
verschillen bestaan wat de participatie van jongeren betreft, maakten we 
gebruik van multilevelanalyses. De traditionele “unilevel” analysetechnieken 
vereisen namelijk dat de ondervraagde individuen op puur toevallige wijze 
geselecteerd zijn, zodat de antwoorden van de ondervraagde jongeren 
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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 werkelijkheid is dat zelden het geval. Individuen 
kunnen deel uitmaken van eenzelfde wijk, school, gemeente, regio, … 
waardoor steeds de kans op wederzijdse beïnvloeding bestaat.  

Uit de multilevelanalyses ter verklaring van de deelname van jongeren aan 
het verenigingsleven blijkt echter dat de jongeren van eenzelfde gemeente 
niet op elkaar gelijken of homogeen zijn (bruto gemeente-effect of ρ) wat 
sociale participatie betreft. Op basis van de analyses stellen we vast dat het 
verschil in participatie bij jongeren in het totaal, zonder rekening te houden 
met individuele of gemeentekenmerken, niet terug te voeren is tot verschillen 
tussen gemeenten. Op zich is dit een zeer interessante vaststelling omdat we 
hieruit kunnen afleiden dat er weinig verschillen bestaan tussen gemeenten 
qua participatie van jongeren. Anders gezegd, de participatie van jongeren 
hangt niet af van de gemeente waar men woont. Slechts 2% tot 6% (=ρ) van 
de variatie in al dan niet lidmaatschap van verenigingen van de 
ondervraagde jongeren kan worden toegewezen aan het gemeenteniveau. Het 
geringe effect van het analyseniveau ‘gemeente’ impliceert niet dat de 
gemeente geen impact heeft op de participatie van jongeren, wel dat 
gemeenten onderling niet of nauwelijks verschillen in de bijdrage die zij 
daaraan leveren. 

 

Multilevelanalyses zijn nodig om de invloed van gemeentekenmerken te 
onderzoeken. Uit deze analyses blijkt dat niet zozeer het participatieaanbod,  
gemeten via de verschillende jeugdwerkindices, een invloed heeft. Dit wijst 
er op dat het geringe verschil tussen gemeenten in participatie niet 
loopt via het aanbod op gemeentelijk niveau24. De decentralisering van 
het aanbod en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven sinds het decreet op 
het lokale jeugdwerk van 1993, heeft blijkbaar tot een standaardisering van 
het aanbod op gemeentelijk niveau geleid. Het merendeel van de gemeenten 
heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod van participatiemogelijkheden 
waardoor jongeren van verschillende gemeenten evenveel mogelijkheden 
hebben om te participeren. De invloed van de socio-demografische variabelen 
daarentegen is (iets) groter. Zo blijkt de participatiegraad van jongeren in 
stedelijke gebieden25 lager te zijn dan in gemeenten waar het op sociaal en 
economisch vlak beter gaat en in minder verstedelijkte gemeenten. Het 
bevorderen van participatie in stedelijke gebieden via een ruimer stedelijk 
beleid kan dit euvel verhelpen.  

                                          
24  We moeten hier wel voorzichtig zijn met uitspraken omdat het hier gaat om resultaten bij 

slechts 20 jongeren. 
25  Gemeten via het percentage huishoudens en het percentage alleenstaanden van de 

bevolking van een gemeente 
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Omdat de kans op wederzijdse beïnvloeding tussen respondenten en 
daarmee ook het gemeente-effect zo miniem is dat zij kan worden 
verwaarloosd, opteren we ervoor de participatie niet via een multilevelanalyse 
te onderzoeken maar de gewone unilevel technieken te gebruiken.  

 

3.2 Individuele kenmerken 

Ter verklaring van sociale en culturele verschillen tussen jongeren, worden 
in de literatuur doorgaans twee grote verklaringsmodellen aangereikt. Ten 
eerste de deprivatietheorieën, ten tweede de socialisatietheorieën. We 
bespreken ze vervolgens bondig om dan over te gaan tot de empirische 
toetsing van deze theorieën.  

 

3.2.1 Sociale en culturele verschillen verklaren 

3.2.1.1 Deprivatietheorieën 

Sociale en culturele verschillen tussen individuen worden dikwijls 
beschouwd als een gevolg van verschillende vormen van materiële deprivatie. 
Mensen die eenzelfde (ondergeschikte) positie innemen in een sociale 
hiërarchie, ontmoeten gelijkaardige problemen en formuleren dezelfde 
antwoorden 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 vertaalt in een 
culturele oriëntatie die verzet tegenover de volwassenwereld of verzet 
tegenover de wereld van de groepen bovenaan de hiërarchie symboliseert. 
Het onbehagen wordt dan beschouwd als een gevolg van een zwakke sociaal-
economische status resulterend uit statusverlies of van het gevoel dat de 
eigen status bedreigd is. Verschillende auteurs stellen ook dat bij jongeren 
de eigen schoolloopbaan kan worden beschouwd als een bron van 
statusverlies of deprivatie (Roe, 1999; Pelleriaux, 2001). Dit uit zich in een 
specifieke positie in de vrijetijds-, sociale en culturele ruimte die verschilt 
van deze van meer succesvolle jongeren. Dus 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.   

Op basis van de deprivatiehypothese die stelt dat cultuur een interpretatie is 
van materiële condities, verwachten we dat jongeren verschillende posities 
innemen in de vrijetijds, sociale en culturele ruimte naargelang de positie die 
jongeren innemen in het onderwijsveld. Als indicatoren van deze positie 
gebruiken we de onderwijsvorm en de sociaal-economische status van het 
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gezin. Hierbij veronderstellen we dat jongeren uit het BSO en TSO en 
jongeren uit een milieu met een laag scolair kapitaal een minder hoge positie 
innemen in de schoolhiërarchie. Verder verwachten we dat de culturele 
vertaling van de materiële achterstelling verloopt via een gevoel van 
onbehagen. Dit onbehagen wordt hier onderzocht via het persoonlijk 
welbevinden, de beleving van het gezinsklimaat en via een gecombineerde 
maat van de ‘body mass index’ (BMI26) en het dieetgedrag van jongeren die de 
lichamelijke ontevredenheid weergeeft. Het persoonlijk welbevinden steunt 
op zes componenten: het toekomstbeeld, het zelfbeeld, de assertiviteit, de 
eenzaamheid, de identiteit en het slachtofferschap van verbaal geweld. De 
beleving van het gezinsklimaat is een weergave van vier componenten: de 
betrokkenheid van vader en moeder, de ervaren autonomie van vader en 
moeder en de relatie met vader en moeder. Indien achterstelling zich vertaalt 
in een gevoel van onbehagen en tot uiting komt in de positionering in de 
vrijetijds-, sociale en culturele ruimte, dan moeten de verschillen tussen 
jongeren met verschillende statussen afnemen na introductie van onbehagen 
in de modellen. 

 

3.2.1.2 Detraditionalisering 

Vroeger werd het handelen, denken en voelen van mensen bepaald door zijn 
afkomst en gestuurd door traditie, bevel en respect voor gezag. Door de 
detraditionalisering zouden de traditionele controlemechanismen zoals de 
sociaal-economische status, de levensbeschouwing, het traditionele 
kerngezin, het bevelshuishouden (inspraak in het gezin), ... minder 
belangrijk worden  in de vorming van gedragingen, houdingen en smaken. In 
een gedetraditionaliseerde maatschappij worden traditionele 
betekenissenkaders minder belangrijk en staan de individuele motieven 
centraal als legitimatiebron voor het eigen handelen. Een groot aantal 
beslissingen worden inderdaad aan het individu overgelaten wat tot uiting 
komt in een groter autonomiestreven, authenticiteitsstreven, ... (Elchardus 
en Siongers, 2001; Heelas, Lash et al., 1996).  

 

Op basis van de detraditionaliseringsthese verwachten we dat de 
verschillende posities die jongeren innemen in de drie ruimtes 
teweeggebracht kunnen worden door ten eerste persoonsgebonden 

                                          
26  87% van de jongeren heeft een body mass index (genderspecifieke index voor kinderen en 

jongeren) die aangeeft dat ze gezond zijn. Volgens deze BMI is 5% van de jongeren te 
mager, heeft 6% overgewicht en is 2% zwaarlijvig. Jongens hebben iets vaker de neiging te 
mager te zijn, net als ASO- en BSO-jongeren en de 14- en 15-jarigen, terwijl meisjes, TSO-
jongeren en zestienplussers zich vaker in de gezonde marge bevinden. Overgewicht en 
zwaarlijvigheid komt bovendien vaker voor bij BSO- en TSO-jongeren dan bij ASO-
jongeren.  
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kenmerken zoals de levensbeschouwing, het rookgedrag27 en een informele 
en commerciële vrijetijdsbesteding. We kunnen nagaan of het afnemend 
gezag van de levensbeschouwing28 nog een invloed heeft op de houdingen en 
gedragingen van jongeren. Als er werkelijk sprake is van detraditionalisering, 
zouden de levensbeschouwelijk onverschilligen, die het sterkste 
autonomiestreven hebben, andere posities innemen in de sociale, vrijetijds- 
en culturele ruimte dan de jongeren die zich katholiek, christen of moslim 
noemen. Ook het rookgedrag en een informele en commerciële 
vrijetijdsbesteding als indicatoren van een groter onafhankelijkheidsstreven 
zouden verschillen in de positionering teweeg kunnen brengen.  

Ten tweede zou de positionering in de verschillende ruimtes te wijten kunnen 
zijn aan de vrijheid en verantwoordelijkheid die jongeren ervaren binnen de 
gezinscontext. Onder de gezinssituatie verstaan we de beleving van het 
gezinsklimaat, het aantal broers en/of zussen van de jongere, het al dan niet 
samenwonen van de ouders, het traditionele gezin met vader als kostwinner 
en moeder als huisvrouw, de inspraak in het gezin, de hoeveelheid zakgeld 
dat men krijgt, het doen van een bij- of vakantiejob en de nationaliteit van de 
ouders. We zullen dus onderzoeken of het wegvallen van traditionele 
culturele scripts een invloed heeft op de plaats die jongeren innemen in de 
verschillende ruimtes. Dit kan tot uiting komen in de overgang van het 
bevelshuishouden naar het onderhandelingshuishouden (inspraak in het 
gezin over verschillende thema’s), in de verantwoordelijkheid die jongeren 
krijgen door het beheren van hun zakgeld en het uitoefenen van een bij- of 
vakantiejob (39%). Ook het steeds groter wordende aantal éénoudergezinnen 
(19%) met in het merendeel van deze gezinnen de afwezigheid van de 
vaderfiguur die traditioneel zorgde voor orde en gezag en de 
detraditionalisering van de genderspecifieke rolverdeling in gezinnen waar 
moeders buitenshuis gaan werken29. In het verlengde hiervan kunnen we 
verwachten dat er, omwille van de traditionele gezinswaarden, verschillen 
zijn in houdingen tussen jongeren van enerzijds Turkse en Marokkaanse 
herkomst (2% van de jongeren) en anderzijds de andere jongeren. 

 

3.2.1.3 Sociale integratie en socialisatietheorieën 

De visie op de maatschappij als een symbolische samenleving bouwt net als 
de reflexieve maatschappijvisie, waarin de samenleving sterk 

                                          
27  22% van de jongeren rookt. Er zijn geen genderverschillen. 35% van de BSO-, 23% van de 

TSO- en 13% van de ASO-jongeren zegt te roken. Het rookgedrag neemt ook toe met de 
leeftijd, 10% van de 14 en 15-jarigen rookt tegen 30% van de zestienplussers. 

28  5% van de jongeren beschouwt zichzelf als kerngelovig, 29% als randgelovig, 23% als 
twijfelend christen of moslim, 13% als vrijzinnig, 12% als onverschillig en 18% als 
ongelovig. 

29  Dat vrouwen huisvrouw zijn zit voor een groot stuk vervat in de maat voor de sociaal-
economische status van de ouders: r huisvrouw ses =-0.44 
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geïndividualiseerd is (Beck, 1992; Beck en Beck-Gernsheim, 1996; Beck en 
Beck-Gernsheim, 2002), verder op de detraditionaliseringsthese. We moeten 
detraditionalisering echter niet beschouwen als een aanloop tot 
individualisering, maar als een fase van een verandering in de wijze of 
modus van sociale controle (Elchardus, 2004; Duyvendak en Hurenkamp, 
2004). Tradities verliezen in grote mate hun greep op het denken en 
handelen. De gezagsrelaties veranderen van aard. Onderhandeling en 
beïnvloeding nemen gedeeltelijk de plaats in van macht en bevel. Het 
handelen, denken en voelen van de mensen wordt duidelijk minder gestuurd 
door traditie, bevel en gezag. Dit heeft echter niet geleid tot individualisering, 
wel tot een verandering van de mechanismen waarmee de sturing van 
denken, voelen en handelen wordt verwezenlijkt. Van individuen wordt een 
meer uitgebreide reeks keuzen verwacht of individuen krijgen meer 
keuzemogelijkheden en een mate van zelfsturing, maar de samenleving 
probeert de gemaakte keuzes (steeds meer) te controleren via een langdurig 
socialisatieproces in gewenste kennis, vaardigheden, opvattingen en 
houdingen. Deze sociale controle voltrekt zich op een subtiele wijze. Ze heeft 
betrekking op de factoren die het keuzeproces als het ware van binnenuit 
sturen: de smaken, opvattingen, emoties, motivaties, informatie, kennis, 
vaardigheden, … Het individu kiest, maar de keuze is als het ware al 
geprogrammeerd via de vorming en de maatschappelijke verdeling van 
vaardigheid, kennis, motivatie, emotie, smaak, opvatting en houding. De 
productie en de verspreiding van de symbolen waarmee gesocialiseerd en 
beïnvloed wordt, groeit daarmee uit tot een centraal sturingsmechanisme 
van de samenleving (Elchardus, 1999; Elchardus, 2000; Stevens en 
Elchardus, 2001).  

Deze socialisatie kan op verschillende manieren verlopen. De 
‘voorgeprogrammeerde’ keuze voor bepaalde soorten verenigingen, bepaalde 
vrijetijdsactiviteiten, de media- en muziekvoorkeuren van jongeren kan 
worden beschouwd als een cultureel complex of een subcultuur die zich in 
bepaalde middens verspreidt.  

(1) Bourdieu spreekt in dit verband van ‘symbolisch geweld’ (Bourdieu, 
1979). Hij doelt daarmee in de eerste plaats op de manier waarop de 
dominante klasse via het onderwijssysteem hun opvattingen, smaken 
en normen aan het geheel van de samenleving opdringt. Naast de 
school kent Bourdieu, in zijn sociale reproductietheorie, eveneens een 
belangrijke rol toe aan de ouders. Ouders socialiseren hun kinderen in 
bepaalde smaken en participatiepatronen. Dit gebeurt eerder onbewust 
doordat ouders over cultuur spreken, hun kinderen meenemen naar 
musea, ... . Naast de ouders en de school bestaat er nog een ander 
socialisatieveld, met de name de peergroup. Het is waarschijnlijk dat 
deze, grotendeels los van de invloed van de leerkrachten en ouders, 
soms tegen die invloed in, ook een socialiserende rol zal vervullen 
(Meeus, Oosterwegel et al., 2002). Naast symbolisch geweld kunnen nog 
drie meer specifieke manieren van cultuuroverdracht worden 
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onderscheiden (we volgen hier: Pelleriaux, 2001; zie ook Elchardus en 
Pelleriaux, 2001, Stevens en Elchardus, 2001; Elchardus en Siongers, 
2002). 

(2) 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 
(Barth, 1998; Kern, 1997; DiMaggio, 1987; Lamont en Fournier, 1992; 
Lamont, Schmalzbauer et al., 1996). Eens een cultuurproduct 
(bijvoorbeeld de voorkeur voor een bepaalde activiteit of een bepaald 
muziekgenre) 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.  

(3) De theorievorming rond het concept ‘symbolic boundary’ is verwant aan 
maar toch verschillend van 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 (Halle, 1992; Peterson, 1992; 
Peterson, 1997; Bryson, 1996; Bryson, 1997; Stevens, 1999; Stevens, 
2001; Stevens, 2001; Stevens, 2003). 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 zoals 
gehanteerd door Bourdieu, legt een band tussen kenmerken van een 
bepaalde groep en de cultuurelementen die door de groep ter 
onderscheiding worden gekozen.  

(4) De vierde 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; Okely, 1983; Vyncke, 2002; Elchardus, Huysseune et 
al., 1991). Volgens die theorie ‘kiezen’ mensen voor de cultuuruitingen 
die, volgens hun cultureel patroon, bij elkaar ‘passen’ en passen bij de 
positie die zij denken te bekleden. De culturele coderingen van de 
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’ als een jongeren in het 
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beroepsonderwijs een voorkeur uitdrukt voor vrijetijdsactiviteiten die 
als hoogcultureel worden beschouwd.  

In deze theorieën, gericht op het verklaren van de samenhang tussen de 
vrijetijdsbesteding, sociale netwerken en smaakvoorkeuren, gaat de 
aandacht in feite naar identiteit: naar het culturele materiaal waarmee het 
‘behoren tot’ en ‘het verschillen van’ worden uitgedrukt. De symbolische 
materialen waarmee het onderscheid wordt gemaakt, zullen betrekking 
hebben op courante culturele praktijken en op voor de groep prangende 
maatschappelijke problemen, op smaken, houdingen en opvattingen dus 
(Stevens en Elchardus, 2001; Elchardus en Siongers, 2003).  

 

3.2.2 Positionering van jongeren in de sociale ruimte 

We trachten de positionering van jongeren in de sociale ruimte te vatten door 
een beeld te schetsen van de factoren die enerzijds een invloed hebben op de 
formele participatie, meer bepaald het lidmaatschap van verenigingen, met 
telkens het onderscheid tussen ten eerste jeugdwerkverenigingen en 
verenigingen die hier niet toe gerekend worden en ten tweede tussen de vier 
soorten verenigingen30, en de deelname aan extracurriculaire activiteiten en 
anderzijds op de informele participatie gemeten op basis van de 
uitgebreidheid van het informeel sociaal netwerk van jongeren.  

In het verleden heeft de structuratie van integratie in sociale netwerken 
naargelang de sociale klasse en materiële deprivatie de nodige aandacht 
gekregen. Jongeren uit diverse sociale klassen, hebben volgens deze visie 
verschillende sociale contacten. We vinden inderdaad verschillen terug 
naargelang de sociaal-economische status van de ouders. Jongeren met een 
lagere sociale herkomst blijken meer lid te zijn van jongerengecentreerde 
verenigingen dan jongeren vanwie de ouders een hogere sociaal-economische 
status hebben. Hiertegenover staat dat zowel de participatie aan de 
jeugdwerk- en culturele verenigingen als aan ontspanningsverenigingen in 
de hand gewerkt wordt door de hogere sociaal-economische status van de 
ouders. Ook het lidmaatschap aan het jeugdwerk en aan verenigingen buiten 
het jeugdwerk wordt beïnvloed door de sociale klasse van de ouders, al is er 
wel een verschil in de mate waarin deze beïnvloeding gebeurt en aan welke 
factoren de verschillen toegeschreven kunnen worden. We stellen vast dat de 
sociaal-economische status een sterk positieve invloed heeft op het 
lidmaatschap aan verenigingen buiten het jeugdwerk en dat een groot stuk 
van dit effect verklaard kan worden door de sportieve en culturele invulling 
van de vrije tijd wat vaker voorkomt bij jongeren uit de hogere sociale 
klassen. De (iets zwakkere) positieve invloed van de sociaal-economische 
status van het gezin op het lidmaatschap aan het jeugdwerk kan volledig 

                                          
30  Jongerengecentreerde verenigingen, jeugdwerk- en culturele verenigingen, sociale 

bewegingen en ontspanningsverenigingen 
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verklaard worden door de vrijetijdsbesteding en de smaakvoorkeur van 
jongeren. Een culturele invulling van de vrije tijd en een voorkeur voor harde 
muziek, wat vaker voorkomt bij jongeren met ouders uit de hogere sociaal-
economische klasse, verklaart de oververtegenwoordiging in het jeugdwerk 
van jongeren uit de hogere sociale klassen. 

Naast de formele participatie, heeft de sociale klasse ook een positieve 
uitwerking op de uitgebreidheid van het informeel sociaal netwerk. 
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 onbehagen. Juist dit 
onbehagen zou de verschillen verklaren. De modellen onderschrijven dit 
mechanisme enkel voor de informele netwerken. Het persoonlijk welbevinden 
van jongeren heeft geen enkele invloed op de formele participatie van 
jongeren. Jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, participeren niet 
minder in verenigingen, maar hebben wel een minder uitgebreid informeel 
netwerk dan jongeren met een hoog persoonlijk welbehagen. Dit bevestigt de 
stelling uit Rosenbergs’ klassieke werk ‘society and the adolescent self-image’ 
dat een lage zelfwaardering een drempel vormt om te participeren. De 
waargenomen sociale verschillen in de uitgebreidheid van het informele 
sociale netwerk naargelang de sociaal-economische status van de ouders 
nemen eveneens af na introductie van het persoonlijk welbehagen in het 
model. Het verschil in informeel netwerk naargelang de sociale achtergrond 
kan worden herleid tot een gevoel van onbehagen. Dat jongeren uit de lagere 
sociale klassen een beperkter vriendennetwerk hebben dan jongeren uit de 
hogere klassen, kan dus beschouwd worden als het resultaat van een lager 
persoonlijk welbevinden ten gevolge van een zwakke sociaal-economische 
status. Zo stelden Raymore en Godbey (1994) vast dat participatie niet zozeer 
afhangt van de sociaal-economische status van het gezin maar dat jongeren 
uit de lagere sociale klasse minder zelfvertrouwen hebben en hierdoor meer 
inter- en intrapersoonlijke beperkingen ervaren om te participeren. De 
deprivatietheorie kan dus worden bevestigd, maar enkel in het geval van de 
informele sociale netwerken.  
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TABEL 8: OVERZICHT POSITIONERING IN DE SOCIALE RUIMTE 
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Achtergrondvariabelen          
Geslacht (meisje vs jongen) 0.10* -- -- -0.09* -- 0.13*** -- -- -0.13*** 
Leeftijd (16-18j vs 14-15j) -- -- -- -- -- -- -- -- -0.07* 
TSO vs ASO -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
BSO vs ASO -0.10*** -- -0.12*** 0.08* -- -- -0.12*** -- -- 
SES ouders 0.08* -- 0.07* -0.15*** -- 0.11*** 0.15*** -- -- 
Sociale ruimte          
Deelname extracurriculaire activiteiten 0.06* -- 0.08** 0.06* 0.10*** -- 0.06* / 0.07** 
Participatief klasklimaat -- -- -- -- -- -- -- 0.07* -- 
Uitgebreidheid informeel netwerk 0.15*** 0.12*** 0.08** 0.12*** -- -- -- 0.07* / 
Lid van vereniging buiten jeugdwerk n.a. 0.12*** / n.a. n.a. n.a. n.a. 0.13*** 0.10*** 
Lid van jeugdwerk n.a. / 0.11*** n.a. n.a. n.a. n.a. -- 0.12*** 
Lid jongerengecentreerde vereniging n.a. n.a. n.a. / 0.12*** 0.23*** 0.11*** -- 0.15*** 
Lid sociale beweging n.a. n.a. n.a. 0.11*** / 0.15*** -- 0.10*** -- 
Lid jeugdwerk- en culturele vereniging n.a. n.a. n.a. 0.31*** 0.20*** / -- -- 0.06* 
Lid van sport- of hobbyvereniging n.a. n.a. n.a. 0.14*** -- -- / 0.09** -- 
Persoonsgebonden kenmerken          
Randgelovig vs kerngelovig -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Twijfel vs kerngelovig -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Vrijzinnig vs kerngelovig -- -0.14** -- -- -- -- -- -- -- 
Onverschillig vs kerngelovig -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Niet gelovig vs kerngelovig -- -0.19*** -- -- -- -- -- -- -- 
Persoonlijk welbevinden -- -- -- -- -- -- -- -- 0.22*** 
BMI (Body Mass Index) + dieetgedrag -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Rokers vs niet-rokers -0.06* -- -0.10*** -- -- -- -0.07* -- -- 
Gezinssituatie          
Gezinsklimaat -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Aantal broers en/of zussen -- -- -- -0.06* -- -- -- -- -- 
Ouders samenwonend vs niet samenw. -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Inspraak gezin: jongere beslist -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Inspraak gezin: samen beslissen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Inspraak gezin: geen of ouders beslissen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Zakgeld per week -0.08* -0.07* -- -- -- -- -- -- -- 
Bij- of vakantiejob vs geen job 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Beide ouders Turks of Marokkaans -0.10*** -- -0.07* -- -- -- -- -- -- 
Vrijetijdsruimte  --        
VT: vrienden en commercieel aanbod -- -- -- 0.17*** -- -0.08* -- -- 0.37*** 
VT: gezins en familiaal milieu -- -- -- -- 0.07* -- -- 0.07* -- 
VT: sport, spel en techniek 0.24*** -- 0.31*** 0.12*** -- -- 0.27*** -- -- 
VT: cultuur en creatievelingen 0.17*** 0.15*** 0.13*** -- 0.10** 0.29*** -- -- -- 
Aantal uur tv kijken per dag -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Culturele ruimte          
Smaakvoorkeur: culturele correctheid -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Smaakvoorkeur: amusement -- -- -- -- -- -- -- -- 0.13*** 
Smaakvoorkeur: harde muziek -- 0.09** -0.11*** -0.06* -- -- -0.08* 0.09** 0.08** 
Smaakvoorkeur: dansmuziek -- -- -- 0.06* -- -- -- -- -- 
Smaakvoorkeur: rootsmuziek -- -- -- -- -- -- -- -- -0.07* 
 22.5 17.2 24.7 24.1 14.0 34.2 17.3 5.8 7.3 

--: geen significant verband; n.a.: niet aanwezig; ***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05 
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Een tweede veel voorkomende verklaring voor sociale verschillen, wordt 
gezocht in ruimere culturele invloeden. Vooral de detraditionalisering wordt 
genoemd als eventuele bron voor verschillen in sociale netwerken tussen 
jongeren. Doordat niet iedereen in gelijke mate blootgesteld is aan het 
wegvallen van traditionele scripts, zouden er zich nieuwe verschillen in de 
sociale integratie van jongeren afspelen. Als indicator voor 
detraditionalisering hebben we de levensbeschouwelijke verschillen en de 
blootstelling aan een autoritaire opvoedingsstijl met weinig 
verantwoordelijkheden nader bekeken. De detraditionaliseringsthese kunnen 
we gedeeltelijk bevestigen in die zin dat kerngelovigen zich vaker engageren 
in het jeugdwerk dan vrijzinnigen en niet-gelovigen en dat jongeren die meer 
vrijheid ervaren door de hoeveelheid zakgeld dat ze krijgen minder vaak lid 
zijn van het jeugdwerk dan jongeren die het met minder zakgeld moeten 
doen.  

Jongeren die het gezinsklimaat31 negatief percipiëren, die zelf veel 
beslissingen nemen in het gezin en een bij- of een vakantiejob doen, blijken 
hun vrije tijd vaker in te vullen met informele en commerciële activiteiten. 
Dit verschil in autonomie en zelfstandigheid krijgt een externe vertaling in de 
uitgebreidheid van het informeel netwerk. Het gezinsklimaat, de 
gezinssamenstelling zoals het aantal broers en/of zussen en de 
samenlevingsvorm van de ouders evenals de inspraak in het gezin 
daarentegen hebben geen enkele invloed op de formele participatie van 
jongeren. 

Rokers zijn minder vaak lid van ontspanningsverenigingen, vaker lid van 
jongerengecentreerde verenigingen en hebben een uitgebreider informeel 
sociaal netwerk. Dit kunnen we verklaren door de commerciële 
vrijetijdsbesteding van jongeren die roken, wat positief samenhangt met het 
engagement in jongerengecentreerde organisaties en een uitgebreid 
vriendennetwerk. De samenhang tussen het rookgedrag en de 
vrijetijdsbesteding kan een aanwijzing zijn dat jongeren het roken gebruiken 
in de vorming van hun sociale identiteit. 

Jongeren waarvan beide ouders de Turkse of Marokkaanse nationaliteit 
hebben participeren minder aan het verenigingsleven. Dit geldt niet voor de 
verenigingen die tot het jeugdwerk behoren, nadat we evenwel gecontroleerd 
hebben voor de sociaal-economische status van de ouders. Ze nemen ook 
even vaak deel aan extracurriculaire activiteiten en hun vriendennetwerk is 
even uitgebreid als jongeren waarvan de ouders niet allebei de Turkse of 
Marokkaanse nationaliteit hebben. We moeten hier evenwel zeer voorzichtig 
zijn met voorbarige conclusies omwille van de kleine aantallen. Slechts twee 
procent van de jongeren in de steekproef heeft ouders met de Turkse of 
Marokkaanse nationaliteit.  

                                          
31  Relatie met vader, relatie met moeder, ervaren autonomie van de ouders en opvolging of 

betrokkenheid van de ouders bij de opvoeding van de jongeren 

[48] 



 

De hypothesen die het meest ondersteund worden, zijn de thesen omtrent 
sociale integratie en socialisatie. Uit de analyses blijkt het aanzwengelend 
karakter van participatie, zowel tussen verschillende soorten verenigingen 
onderling als tussen verenigingen en extracurriculaire activiteiten. Jongeren 
die lid zijn van het jeugdwerk zijn ook vaker lid van verenigingen die niet tot 
het jeugdwerk gerekend worden. Ook tussen de verschillende soorten 
verenigingen is er cumulatie, en dan voornamelijk tussen 
jongerengecentreerde verenigingen, sociale bewegingen en jeugdwerk- en 
culturele verenigingen. We kunnen veronderstellen dat de jeugdwerk- en 
culturele verenigingen hier een centrale rol spelen. Jongeren die hiervan lid 
zijn zetten makkelijker de stap naar jongerengeleide activiteiten en nemen 
vaker een engagement op in de sociale bewegingen. Als jongeren een 
lidmaatschap van ontspanningsverenigingen combineren met een ander 
soort lidmaatschap is dat voornamelijk met jongerengeleide initiatieven en 
niet met de andere soorten verenigingen. Eenmaal de stap is gezet tot 
participatie, zal men ook sneller aan andere soorten activiteiten deelnemen.  

Er is eveneens cumulatie tussen schoolse en niet-schoolse participatie. 
Jongeren die lid zijn van sociale bewegingen of ontspanningsverenigingen 
nemen vaker deel aan extracurriculaire activiteiten. Een lidmaatschap van 
het jeugdwerk of een jeugdwerk- en culturele vereniging leidt eveneens, zij 
het onrechtstreeks via andere lidmaatschappen, tot het deelnemen aan 
naschoolse activiteiten.  

Naast de verbanden tussen de formele netwerken onderling, stellen we ook 
een samenhang vast tussen formele en informele sociale netwerken. 
Jongeren die lid zijn van een vereniging, zowel van het jeugdwerk als van een 
vereniging buiten het jeugdwerk, hebben een uitgebreider sociaal netwerk. 
Het vriendennetwerk van jongeren die zich engageren in 
jongerengecentreerde en in iets mindere mate in jeugdwerk- en culturele 
verenigingen is eveneens uitgebreider dan jongeren die dit engagement niet 
op zich nemen. Op basis van de onderscheiden clusters, stellen we vast dat 
crowdleden het vaakst lid zijn van het jeugdwerk maar ook van verenigingen 
buiten het jeugdwerk. Alle verenigingen tesamen genomen is 81% van de 
crowdleden passief, actief of organiserend lid tegen drie kwart van de 
gesettelde jongeren en zeventig procent van de vriendenkliekjes. De 
inhoudelijke indeling van de verenigingen vertelt ons dat de drie groepen 
jongeren niet van elkaar verschillen wat hun deelname aan sociale 
bewegingen betreft. Voor de drie andere soorten verenigingen zijn er wel 
duidelijke verschillen in die zin dat de crowdleden het vaakst lid zijn van de 
jongerengeleide initiatieven, van jeugdwerk- en culturele verenigingen en de 
ontspanningsverenigingen. De deelname aan jongerengeleide initiatieven 
door jongeren die behoren tot vriendenkliekjes is zeer laag. De verschillen 
tussen de vriendenkliekjes en de gesettelde jongeren wat het lidmaatschap 
van jeugdwerk- en culturele verenigingen en ontspanningsverenigingen 
betreft, zijn zeer miniem.  
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Tenslotte werkt ook de schoolse participatie de uitgebreidheid van het 
informeel sociaal netwerk in de hand. De integratie in formele netwerken, 
zowel binnen als buiten school, maakt dat jongeren meer mensen ontmoeten 
en op verschillende plaatsen. 

 

De socialisatiethese toont aan dat jongeren hun sociale netwerken vormen 
via cumulatie tussen schoolse en niet-schoolse participatie en hun informele 
netwerken. Sociale integratie en socialisatie helpt eveneens andere culturele 
verschillen te verklaren. Zo zijn verschillen in formele participatie tussen 
jongens en meisjes, tussen oudere en jongere adolescenten en tussen de 
verschillende onderwijsvormen soms (gedeeltelijk) het gevolg van verschillen 
in sociale integratie en socialisatie.  

Het verschil in participatie aan ontspanningsverenigingen en sociale 
bewegingen tussen jongens en meisjes kan geheel of gedeeltelijk worden 
herleid tot verschillen in socialisatie. Zo kan de hogere participatie van 
jongens in ontspanningsverenigingen toegeschreven worden aan de 
socialisatie van jongens in de sportieve vrijetijdsruimte en de hogere 
participatie van meisjes in sociale bewegingen aan de sociale integratie in 
jeugdwerk- en culturele verenigingen. De structuratie van participatie loopt 
echter nog steeds langs genderverschillen. Genderverschillen zijn soms 
(gedeeltelijk) te verklaren via socialisatie maar blijven nog bestaan voor de 
jongerengecentreerde organisaties waar jongens vaker lid van zijn en voor 
jeugdwerk- en culturele verenigingen met een oververtegenwoordiging van 
meisjes. Ook de genderverschillen in de uitgebreidheid van het informeel 
netwerk (jongens uitgebreider netwerk) kunnen niet verklaard worden door 
differentiële sociale integratie of socialisatie tussen jongens en meisjes. Dat 
meisjes vaker terug te vinden zijn in georganiseerde activititeiten en jongens 
in de informele structuren, kunnen we dus bevestigen. In de categorie 
verenigingen die tot het jeugdwerk gerekend worden, verenigingen die niet 
tot het jeugdwerk behoren en de extracurriculaire activititeiten zijn meisjes 
en jongens even sterk vertegenwoordigd.  

De leeftijdsverschillen in participatie kunnen volledig toegeschreven worden 
aan de vrijetijdsbesteding van de jongeren. De jongere adolescenten besteden 
hun vrije tijd vaker met sport, spel en technische hobby’s en minder met 
commerciële en informele activiteiten. Dit komt tot uiting in hun sterkere 
vertegenwoordiging in ontspanningsverenigingen. De commerciële en 
informele vrijetijdsbesteding van de oudere adolescenten daarentegen 
verklaart dat zij vaker lid zijn van de jongerengecentreerde verenigingen. Alle 
leeftijdscategorieën zijn even sterk vertegenwoordigd in de sociale 
bewegingen en jeugdwerk- en culturele verenigingen alsook in de 
extracurriculaire activiteiten. 

Ook de verschillen tussen de onderwijsvormen kunnen voor bepaalde 
soorten verenigingen goed worden verklaard. Wat de factoren betreft die 
verantwoordelijk zijn voor de vastgestelde onderwijsverschillen, stellen we  
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echter een belangrijk verschil vast tussen enerzijds TSO- en ASO-jongeren en 
anderzijds BSO- en ASO-jongeren. De lagere participatie van TSO-jongeren 
in vergelijking met ASO-jongeren is voornamelijk toe te schrijven aan de 
lagere sociale achtergrond van de TSO-jongeren. De lagere sociale 
achtergrond van TSO-jongeren kent een culturele vertaling in een lagere 
participatie aan verenigingen buiten het jeugdwerk, aan jeugdwerk- en 
culturele verenigingen en deelname aan extracurriculaire activiteiten. Hun 
ondervertegenwoordiging in sociale bewegingen is eerder te wijten aan hun 
minder frequente culturele invulling van hun vrije tijd. De verschillen in 
participatie tussen BSO- en ASO-jongeren daarentegen moeten eerder 
toegeschreven worden aan differentiële sociale integratie en socialisatie. De 
lagere participatie van BSO-jongeren in jeugdwerk- en culturele verenigingen 
vertaalt zich in een lagere participatie in de sociale bewegingen. BSO-
jongeren die wel lid zijn van jeugdwerk- en culturele verenigingen zetten 
daarentegen wel sneller de stap naar jongerengecentreerde organisaties. De 
lagere participatie van jongeren uit het beroepsonderwijs aan de jeugdwerk- 
en culturele verenigingen op haar beurt kan worden toegeschreven aan de 
lagere sociale achtergrond maar ook aan de lagere culturele socialisatie van 
BSO-jongeren wat tot uiting komt in een vrijetijdsagenda zonder veel 
culturele en zelfontplooiingsactiviteiten en een smaakvoorkeur gekenmerkt 
door een afkeur van harde muziekgenres. Het verschil in lidmaatschap aan 
ontspanningsverenigingen tussen BSO- en ASO-jongeren blijft bestaan en 
wordt niet verklaard door differentiële socialisatie. 

 

Subculturele elementen van verenigingen 

Indien jongeren hun smaken en voorkeuren gebruiken bij identiteitswerk, is 
het heel waarschijnlijk dat er verbanden zullen ontstaan tussen smaken, 
participatiepatronen en vrijetijdsactiviteiten. Een jongere kan via een 
gedeelde smaak in contact komen met bepaalde activiteiten of verenigingen, 
bepaalde andere jongeren en bepaalde opvattingen. Een geheel van 
smaakvoorkeuren, voorkeur voor bepaalde verenigingen en bepaalde 
vrijetijdsactiviteiten kan dan verschijnen als een consistent geheel met als 
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, distinctie en consistente codering- 
impliceren dat zo’n consistente gehelen van cultuurelementen zullen groeien. 
Volgens de visie dat cultuur zich verspreid via het streven naar consistentie 
of integriteit binnen de eigen cultuur, ‘kiezen’ mensen voor cultuuruitingen 
die, volgens hun cultureel patroon, bij elkaar ‘passen’ en passen bij de 
positie die zij denken te bekleden (Elchardus, 1999; Elchardus en Siongers, 
2003).  

We kunnen deze visie bevestigen in die zin dat de participatie aan 
verenigingen deel uitmaakt van een breder geheel van vrijetijds- en 
smaakvoorkeuren.  
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TABEL 9: SAMENHANG TUSSEN SOCIALE, VRIJETIJDS- EN CULTURELE RUIMTE 

 Ontspannings-
vereniging 

Jongeren-
gecentreerde 
vereniging 

Jeugdwerk- en 
culturele 
vereniging 

Sociale 
beweging 

Vrijetijds-
besteding 

Sport, spel en 
technische 
hobby’s 

Sport, spel en 
technische 
hobby’s 

  

  Commerciële 
en informele 
VT 

Geen 
commerciële 
en informele 
VT 

 

   Culturele VT Culturele VT 
Smaakvoorkeur  Dansmuziek Geen 

dansmuziek 
 

  Geen culturele 
correctheid 

Culturele 
correctheid 

 

 Amusements-
dimensie 

   

   Rootsmuziek  
   Harde muziek  
 

In het algemeen kunnen we stellen dat de participatie van verenigingen een 
weerspiegeling is van de vrijetijdsbesteding van jongeren. Integratie in 
georganiseerde verbanden, zoals het lidmaatschap van sociale bewegingen en 
jeugdwerk- en culturele verenigingen blijkt een eerder elitaire en ‘brave’ 
vrijetijdsbesteding te bevorderen. Hun vrijetijdsagenda’s zijn minder gevuld 
met commerciële en informele activiteiten. Leden van jeugdwerk- en 
culturele verenigingen houden niet van dansmuziek. Hun voorkeur gaat 
daarentegen uit naar cultureel correcte genres en harde en rootsmuziek. 

Integratie in de jongerengecentreerde verenigingen daarentegen werkt een 
eerder populaire smaak en vrijetijdsbesteding in de hand. Het stimuleert de 
informele en commerciële invulling van de vrije tijd. Ook vullen zij hun vrije 
tijd vaak met sport, spel en technische hobby’s. Zij houden van dansmuziek 
en kunnen de cultureel correcte genres niet appreciëren.  

Leden van ontspanningsverenigingen kenmerken zich door een 
vrijetijdsrepertoire van sport, spel en technische hobby’s en houden van 
amusementsmuziek en –media. 

Het is duidelijk dat rond verenigingen een heel specifieke subcultuur hangt 
met specifieke smaakvoorkeuren en vrijetijdsbestedingen. Dit heeft tot gevolg 
dat verenigingen bepaalde jongeren aantrekken maar ook andere jongeren 
afstoten.  
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3.3 Over erfelijkheid van participatie 

Verschillende onderzoeken maken gewag van een intergenerationele invloed 
van participatie. Ouders zijn de eerste agenten in het vormen van houdingen 
en gedragingen van kinderen en adolescenten (Hendry, Shucksmith, Love et 
al. 1993; Kelly and Kelly, 1994).  

Volgens de culturele reproductietheorie van Bourdieu zouden ouders met een 
hogere status, bij wie participatie deel uitmaakt van hun levensstijl, 
participatie aan het georganiseerde verenigingsleven belangrijk vinden en de 
deelname eraan bij hun kinderen stimuleren. Ouders met een lagere status, 
bij wie participatie geen deel uitmaakt van de leefstijl, zullen hun kinderen 
niet stimuleren (Voorpostel en van der Lippe, 2001). 

Deze vermeende invloed van de participatiecultuur in het gezin, zoals tot 
uiting komt in het participatieniveau van de ouders van de respondenten, 
konden we in onze data toetsen. In de vragenlijst van de ouders peilden we 
immers naar hun huidige en vroegere lidmaatschappen van verenigingen. 

Uit de analyses is naar voor gekomen dat de socialisatietheorie voornamelijk 
van toepassing is op de dimensie met jeugdwerk- en culturele verenigingen 
en ontspanningsverenigingen. Ouders fungeren als rolmodel, in die zin dat 
jongeren sneller geneigd zullen zijn het vrijetijdspatroon van hun ouders over 
te nemen. Jongeren blijken meer kans te hebben om betrokken te zijn in het 
georganiseerde verenigingsleven, meer specifiek de jeugdwerk- en culturele 
verenigingen en de ontspanningsverenigingen, als hun ouders momenteel of 
vroeger ook lid zijn (geweest) (Hendry, Shucksmith et al., 1993; Sage, 1980; 
Smith en Baldwin, 1974; Mohr en Dimaggio, 1995;  De Groof en Smits, 
2002; Nagel en Ganzeboom, 2002; Nagel, 2002;  Hooghe en Stolle, 2003; 
Kraaykamp, 2003).  

Maar er is meer. De intergenerationele overdracht van participatie wordt niet 
alleen gevoed door de participatiegraad van de ouders maar ook door de 
soort vereniging waarvan ze lid zijn (geweest). Het lidmaatschap van 
jeugdwerk- en culturele verenigingen wordt bevorderd door het lidmaatschap 
van het jeugdwerk van de ouders tijdens hun jeugdjaren, maar ook door het 
huidig lidmaatschap van socio-culturele verenigingen. Het lidmaatschap van 
sociale bewegingen is groter bij kinderen waarvan de ouders lid zijn van een 
sociale beweging. Het lidmaatschap van ontspanningsverenigingen wordt in 
de hand gewerkt in gezinnen waar ouders ook lid zijn van 
ontspanningsverenigingen. Het lidmaatschap van jongerengecentreerde 
organisaties vloeit daarentegen voort uit het lidmaatschap van de jongeren 
aan andere verenigingen. 

Naast het lidmaatschap van de ouders is ook de participatie van eventuele 
broers en/of zussen in het gezin van belang voor de jeugdwerk- en culturele 
verenigingen en de ontspanningsverenigingen. Het lidmaatschap van 
jongerengecentreerde verenigingen en sociale bewegingen daarentegen wordt 
(mede) in de hand gewerkt door het cumulatieve karakter van participatie. 
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De participatiecultuur in het gezin bevordert het lidmaatschap aan 
jeugdwerk- en culturele verenigingen van hun kinderen. Op deze manier 
komt de bal aan het rollen en wordt eveneens de deelname aan 
jongerengecentreerde en sociale bewegingen gestimuleerd.  

 

TABEL 10: OVERZICHT INTERGENERATIONELE OVERDRACHT VAN PARTICIPATIE 
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Participatiecultuur        
Huidig lid ouders alle verenigingen + (+) 0 / / / / 
Lid van jeugdwerk tijdens jeugd + + + + 0 0 0 
Lid van vereniging buiten jeugdwerk 
tijdens jeugd 

0 0 0 0 0 0 0 

Huidig en vroeger lidmaatschap ouders / / / + 0 0 + 
Huidig lid ouders ontspanningsvereniging / / / 0 0 0 + 
Huidig lid ouders socio-culturele ver. / / / + 0 0 - 
Huidig lid sociale bewegingen / / / 0 0 + 0 
# lidmaatschappen van broers/zussen + + + + 0 0 + 
        
Houdingen en opvoeding        
Betrokkenheid + 0 + + 0 0 + 
Vrijheid (-) 0 (-) - 0 0 0 
        
SES ouders + + 0 + 0 0 0 

 

 

Niet alleen de participatie van de ouders en de broers en/of zussen werkt 
stimulerend, ook de houding van ouders over participatie of 
vrijetijdsbesteding in het algemeen, zoals de ideologietheorie vooropstelt, 
blijkt een effect te hebben op zowel hun eigen participatie als op de mate 
waarin hun kinderen participeren. Ouders die weinig belang zien in het 
participeren in verenigingen, zullen dit immers tot uiting laten brengen in de 
ondersteuning of beperking van de vrijetijdsactiviteiten van hun kinderen. 
Op die manier is de participatiegraad van kinderen lager indien de ouders 
hun kinderen minder stimuleren en ondersteunen (Denuwelaere, 2003). We 
zien inderdaad dat de betrokkenheid van ouders, in de zin van het 
stimuleren van georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en het opvolgen van deze 
activiteiten alsook andere zaken zoals schoolresultaten, wie hun vrienden 
zijn, waar ze zijn, ..., een positieve invloed heeft op de participatie van 
jongeren. Dit is echter niet het geval voor alle soorten verenigingen. 
Voornamelijk voor de jeugdwerk- en culturele verenigingen en de 
ontspanningsverenigingen blijkt de betrokkenheid van de ouders van belang 
te zijn. Kinderen van ouders die hen daarentegen vrij laten in hun vrije tijd 
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en hen veel autonomie geven, participeren iets minder in verenigingen en 
dan voornamelijk in de jeugdwerk- en culturele verenigingen.  

Tenslotte toetsten we de stelling dat de effecten van socialisatie, 
participatiecultuur in het gezin en de houdingen en opvoedingsstijlen, toe te 
schrijven zijn aan gemeenschappelijke contextuele factoren die eigen zijn aan 
het gezin, namelijk de sociaal-economische status van het gezin. De sociaal-
economische status van het gezin heeft vooral een stimulerende invloed op 
de deelname aan de jeugdwerk- en culturele verenigingen, maar de invloed 
die via socialisatie loopt verdwijnt hierdoor geenszins. Zowel socialisatie als 
de sociaal-economische context van het gezin beïnvloeden het lidmaatschap 
van jeugdwerk- en culturele verenigingen.   

 

De vastgestelde ouderlijke invloed duurt voort tijdens de adolescentie, hoewel 
deze getemperd wordt door de invloed van leeftijdsgenoten (Bynner en 
Ashford, 1992). De vroegere invloed van ouders blijft echter een effect hebben 
omdat vele jongeren een levensstijl aannemen die consistent is met het 
model voorgesteld door hun ouders (Hendry, Shucksmith et al., 1993). 
Hoewel het evident is dat de ouderlijke invloed op vrijetijdsbeslissingen 
afneemt als kinderen ouder worden (Bynner en Ashford, 1992), legt de 
betrokkenheid in vrijetijdsactiviteiten gedurende de adolescentie een basis 
voor participatie in de volwassenheid (Raymore, Barber et al., 1999; Scott en 
Willits, 1989; Scott en Willits, 1998). Het vrijetijdsrepertoire van jongeren 
kan veranderen als ze de overstap maken van de lagere naar de middelbare 
school en een grotere onafhankelijkheid ervaren met minder beperkingen 
(Raymore, 1995). In de meeste gevallen echter zijn de 
vrijetijdsgedragspatronen stabiel tijdens de transitie van adolescentie naar 
jongvolwassenheid (Hendry, Shucksmith et al., 1993). Dit kan worden 
bevestigd door het onderzoek naar de participatieloopbanen van 19 tot 36-
jarigen. De kans om lid te zijn van een bepaalde soort vereniging is groter als 
men vòòr de leeftijd van 18 jaar lid is geweest van hetzelfde type vereniging. 
De verenigingen waarvan men tijdens de jeugd lid was, blijken ook een 
invloed te hebben op het vrijetijdspatroon en het aantal vrienden en de 
plaats waar men zijn vrienden ontmoet na de leeftijd van 18 jaar (zie 
inleiding rapport). 
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4 Balanceren op een slappe koord  
 
Dit onderzoek had niet alleen de bedoeling een beschrijving te geven van de 
ruimtes waarbinnen jongeren zich begeven. We wilden ook nagaan of de 
integratie in formele en informele sociale netwerken de effecten heeft die men 
ervan verwacht. Bij het bevorderen van participatie vindt men in de 
literatuur twee grote uitgangspunten terug. Enerzijds, wordt participatie 
beschouwd in functie van de gevolgen die het heeft voor de democratische 
vorming van de jongeren. Hier is de blik dus op de toekomst gericht. 
Anderzijds, wijzen vele auteurs op het ‘nu’ van participatie. Participatie en 
inspraak op school, in het gezin of in ruimere maatschappelijke verbanden 
worden in deze visie beschouwd als elementaire rechten van jongeren die 
belangrijk kunnen zijn voor het persoonlijk welbevinden. 
 
Op basis van de wetenschappelijke literatuur hebben we in dit rapport twee 
opvattingen, ‘effecten’ van de positie in de sociale ruimte voor ‘later’ en voor 
‘nu’, getoetst voor zowel de eerder maatschappijgebonden houdingen als de 
meer persoonsgebonden houdingen en gedragingen, nadat we ook hebben 
gecontroleerd voor een aantal andere individuele en gezinskenmerken en de 
positionering van jongeren in de vrijetijds- en culturele ruimte. De 
maatschappijgebonden houdingen worden vertegenwoordigd door de 
democratische burgerschapshoudingen en de onveiligheidsgevoelens. De 
meer persoonsgebonden houdingen en gedragingen, trachten we te vatten 
door het persoonlijk welbevinden en het ‘problematisch’ gedrag van jongeren. 
Democratische burgerschapshoudingen zijn niet te vatten in één 
attitudeschaal, het is een complex en multidimensioneel begrip waarin 
verschillende houdingen vervat zitten en die we de ‘nieuwe breuklijn’ 
noemen. De nieuwe breuklijn is te situeren rond verschillende opvattingen 
over burgerschap en rond waarden als solidariteit, verdraagzaamheid en 
utilitair individualisme. Aan de ene kant van deze ideologische beuklijn vindt 
men mensen met een weinig tolerante houding ten opzicht van culturele 
diversiteit en migratie, en die voorstander zijn van een harde repressieve 
aanpak van criminaliteit. Deze personen hebben een wantrouwig mensbeeld 
en zijn van oordeel dat iedereen voornamelijk uit eigenbelang handelt. Aan 
de andere ‘linkse’ zijde van de breuklijn, vindt men daarentegen de personen 
die veel belang hechten aan solidariteit, culturele diversiteit, democratie en 
mensenrechten.  Interessant is ook dat de schaal die de negatieve perceptie 
van leden van jeugdbewegingen meet samenhangt met deze 
maatschappelijke breuklijn. De negatieve gevoelens tegenover migranten, een 
individualistisch maatschappijbeeld en een voorkeur voor harde repressie 
wordt blijkbaar geprojecteerd op de beeldvorming van leden van 
jeugdbewegingen. In tegenstelling tot andere onderzoeken hangen de 
expliciet politieke houdingen niet samen met de nieuwe breuklijn. We 
bespreken ze daarom kort afzonderlijk. 
Als indicator van de gevoelens van maatschappelijk onbehagen peilden we 
naar de onveiligheidsgevoelens. In de operationalisering van de 
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onveiligheidsgevoelens komen een drietal componenten aan bod. De 
cognitieve component meet de risicoperceptie en de risicoinschatting. De 
emotionele component omvat de angstgevoelens en de gedragscomponent 
beschrijft het vermijdings- of preventief gedrag van mensen. 
Om de effecten van de participatie van “hier en nu” te evalueren gebruiken 
we het persoonlijk welbevinden van jongeren. Het persoonlijk welbehagen 
van jongeren wordt in kaart gebracht door de mate waarin ze weten wat ze 
willen en wie ze zijn, hun eenzaamheidsgevoelens, hun assertiviteit, hun 
slachtofferschap van verbaal gedrag, hun zelfbeeld en hun beeld van de 
toekomst. De relatie met de ouders laadt niet op deze dimensie, zoals uit 
vorige onderzoeken naar voren kwam. De betrokkenheid van de ouders bij de 
opvoeding en de perceptie van autonomie en verantwoordelijkheid die 
jongeren van hun ouders krijgen, vormen samen met de relatie met vader en 
moeder een aparte dimensie die het gezinsklimaat in kaart brengt.  
Het ‘probleemgedrag’ van jongeren wordt in kaart gebracht door het verbaal 
probleemgedrag, uitgaansgerelateerde gedragingen, kleine en grote 
criminaliteit en diefstal. Al deze vormen van probleemgedrag bleken met 
elkaar samen te hangen en één algemene maat voor problematisch gedrag te 
vormen.  
 
In tabel 1 staan de verschillende waardeschalen, hun schaalwaarden 
(eigenwaarde en percentage verklaarde variantie) en hun betrouwbaarheid of 
interne consistentie (cronbach’s α). 
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TABEL 11:  OVERZICHT BEVRAAGDE SCHALEN 
 Eigen-

waarde 
R² Cron-

bach’s α 
1. Persoonsgebonden houdingen en gedragingen    

Persoonlijk welbevinden 3.1 24.2 0.77 
• Identiteit 3.6 35.9 0.79 
• Eenzaamheid 4.2 46.4 0.85 
• Assertiviteit 3.4 48.3 0.81 
• Positief zelfbeeld  2.8 39.9 0.74 
• Negatief toekomstbeeld 4.4 43.5 0.84 
• Slachtofferschap van verbaal gedrag 2.8 69.6 0.85 
    
Probleemgerelateerde gedragingen 8.5 24.4 0.90 

    
2. Gezinsklimaat 2.2 11.8 0.65 

• Betrokkenheid vader en moeder 4.4 36.4 0.84 
• Relatie met moeder   4.6 57.5 0.89 
• Relatie met vader   4.4 55.4 0.88 
• Autonomie vader en moeder   3.7 31.1 0.79 

    
3. Maatschappijgebonden houdingen    

Nieuwe breuklijn 2.2 14.7 0.63 
• Etnocentrisme  7.1 44.6 0.92 
• Individualisme 2.3 58.1 0.76 
• Harde repressie 2.3 33.1 0.66 
• Negatieve perceptie jeugdbewegingen 3.9 27.5 0.84 
    
Politieke houdingen    
• Belang van politieke inspraak  3.3 41.3 0.79 
• Politieke interesse 2.9 58.6 0.82 
    
Onveiligheidsgevoelens 2.6 37.7 0.72 

 
  
In dit laatste deel van de samenvatting willen we enkele aanbevelingen aan 
het beleid formuleren. Onder beleid verstaan we niet alleen overheid, maar 
iedereen die beslissingen en keuzes maakt die jongeren aanbelangen.  Bij de 
aanbevelingen hebben we ons vooral geconcentreerd op variabelen waarbij 
het beleid en de overheid vat op hebben, zoals sociaal-economische condities 
en het niveau van maatschappelijke participatie zelf. Dit laatste is ook vooral 
ingegeven omdat het het centraal onderzoeksthema is in het rapport. 
We willen echter eerst op enkele belangrijke bedenkingen wijzen. In het 
rapport en in de samenvatting is er meerdere male sprake van ‘effecten’. In 
beleidstermen zouden deze criteriumvariabelen om over de wenselijkheid van 
de positie in de sociale ruimte te oordelen, kunnen worden beschouwd als 
outputfactoren van het beleid of als uiteindelijke beleidsdoelen.  We willen er 
echter op wijzen dat dit onderzoeksopzet echter niet in staat is om ‘effecten’ 
te meten. Het effectdenken veronderstelt een causaliteit tussen participatie 
en de criteriumvariabelen. Dit wil zeggen dat we weten wat oorzaak en wat 
gevolg is. In de meeste gevallen weten we dit echter niet. We weten hoogstens 
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dat er een samenhang bestaat tussen de onderzochte aspecten. Een 
voorbeeld illustreert dit. We vinden bijvoorbeeld een samenhang tussen 
verenigingsparticipatie en democratische houdingen. De vraag is hoe we dit 
verband moeten begrijpen. Is de samenhang te verklaren doordat er iets 
specifieks gebeurt in het verenigingsleven waardoor democratische attitudes 
worden bevorderd? Dan zijn democratische attitudes een gevolg van 
participatie aan verenigingen. Het zou ook kunnen dat jongeren met 
democratische attitudes vlugger in het verenigingsleven stappen. Dan zijn 
democratische attitudes niet een gevolg van participatie, maar eerder een 
voorwaarde om tot participatie te komen. Dit is een belangrijke nuancering 
voor het beleid. Een beleid gericht op het bevorderen van burgerschap zou op 
basis van de eerste verklaring er voor kunnen opteren om deelname aan het 
verenigingsleven te bevorderen. Dit is geen garantie dat het uiteindelijke doel 
van het beleid, het bevorderen van burgerschap, zal worden gerealiseerd. 
Indien de tweede hypothese namelijk juist blijkt te zijn zou een stimulering 
van deelname aan het verenigingsleven twee mogelijke beleidseffecten 
kunnen hebben. Het beleid bereikt via het verenigingsleven alleen die 
jongeren die reeds democratische opvattingen hebben, want alleen jongeren 
met democratische burgerschap stromen in. De andere jongeren bereikt het 
beleid niet. Dit resulteert niet in een toename van het democratisch 
burgerschap. Het blijft in het beste geval stabiel. Het beleid heeft dan zijn 
doelstelling niet bereikt. Een tweede mogelijkheid is dat door de 
beleidsinspanningen wel jongeren bereikt worden die minder democratische 
burgerschapswaarden onderschrijven. Doordat er echter niets specifieks in 
de werking van verenigingen schuilt dat burgerschapswaarden bevordert en 
het louter instroom in het verenigingsleven is, verdwijnt de relatie tussen 
verenigingsleven en burgerschapswaarden. Ook hier krijgen we dus niet 
noodzakelijk een toename van democratische burgerschapswaarden. Het is 
alleen onder de hypothese dat er werkelijk iets binnen het verenigingsleven 
gebeurt waardoor democratisch burgerschap wordt bevorderd, dat dit beleid 
succesvol zal zijn. Ondanks deze belangrijke nuancering menen we dat in 
geval van een relatie tussen de sociale ruimte en bepaalde houdingen, 
gedragingen of emoties, die samenhang de nodige aandacht verdient van 
organisaties en het beleid. Het is evenwel belangrijk om te onthouden dat we 
geen garantie bieden op succes. 
Een tweede belangrijke bedenking is dat dit onderzoek niet volledig afgesteld 
is op het Vlaams jeugdbeleid. Zoals reeds gezegd zijn de criteriumvariabelen 
gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur. In dit opzicht zijn het 
wetenschappelijke criteria waarmee het belang van maatschappelijke 
participatie wordt afgewogen. Deze wetenschappelijke invulling is niet louter 
en alleen gekozen omdat het hier een wetenschappelijk onderzoek betreft. 
Het is ook een beetje een noodzaak. In het huidig jeugdbeleid zijn de beoogde 
doelen niet helder en nogal algemeen geformuleerd. Hierdoor zijn de 
beleidscriteria weinig bruikbaar voor operationalisering in een 
wetenschappelijk onderzoek. Het is echter belangrijk te beseffen dat 
wetenschappelijke criteria niet noodzakelijk beleidscriteria hoeven te zijn. 
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Beleidsdoelen worden in een democratisch proces, in overleg met de 
betrokken partners, bepaald. Desalniettemin kunnen wetenschappelijke 
criteria wel als inspiratiebron voor dit democratisch debat dienen. 
Wetenschappelijke kennis brengt echter ook beperkingen met zich mee ten 
opzichte van het beleidsproces. Eén van de belangrijke vervelendheden van 
wetenschappelijke kennis is dat het niet altijd antwoorden biedt en soms de 
neiging heeft om meer vragen op te roepen. Indien wetenschap al 
antwoorden biedt, dan zijn die niet altijd even eenduidig. Meermaals komt dit 
rapport tot tegengestelde antwoorden. Een mogelijk beleidsinitiatief of 
beleidsinstrument kan de ene doelstelling bevorderen, terwijl het nefaste 
gevolgen heeft voor andere doelstellingen. In dit opzicht lijkt beleid maken 
iets weg te hebben van balanceren op een slappe koord. Dit wijst er echter op 
hoe belangrijk het is voor het beleid om zijn doelstellingen te formuleren, deze 
doelstellingen ten opzichte van elkaar af te wegen, de gebruikte instrumenten te 
screenen en deze keuzes te verantwoorden.  

Het onderzoek is ook niet afgestemd op de twee belangrijkste instrumenten 
dat de Vlaamse overheid tot haar beschikking heeft, namelijk het Vlaams 
jeugdbeleidsplan en het Vlaams jeugdwerkbeleidsplan. Het Vlaams 
jeugdbeleidsplan beoogt een geïntegreerd beleid ten opzichte van 0- tot 25-
jarigen. Het gaat dan niet louter om vrije tijd of participatie aan het 
jeugdwerk, maar ook beleidsdomeinen zoals mobiliteit, huisvesting of milieu. 
Deze domeinen komen niet aan bod in dit onderzoek. Het is trouwens een 
onmogelijke betrachting om alle levensdomeinen uitgebreid te onderzoeken 
in één onderzoeksopzet. Dit onderzoek kan dus slechts een uitspraak doen 
over een fractie van de domeinen vervat in het Vlaams jeugdbeleid. 
Anderzijds is het onderzoek ruimer dan het Vlaams jeugdwerkbeleidsplan. In 
dit plan ligt de nadruk op het jeugdwerk. In dit onderzoek is 
maatschappelijke participatie ruimer gedefinieerd dan het jeugdwerk. Ook 
andere verenigingsvormen, maar ook informele vormen van 
maatschappelijke participatie zijn bevraagd en dit vanuit een 
vrijetijdsperspectief. Hierdoor kan beter geduid worden hoe jeugdwerk en het 
verenigingsleven zich plaatsen binnen het geheel van de vrijetijdsbesteding 
van jongeren. 
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TABEL 12: OVERZICHT POSITIONERING IN DE CULTURELE RUIMTE - HOUDINGEN 
 

Nieuwe 
breuklijn 

Onveilig-
heids-

gevoelens 

Persoonlijk 
wel-

bevinden 

‘Probleem’ 
gedrag 

Achtergrondvariabelen     
Geslacht (meisje vs jongen) -- 0.15*** -- -0.09*** 
Leeftijd (16-18j vs 14-15j) -0.08** 0.07* -0.07* 0.06* 
TSO vs ASO 0.09*** -- -- -- 
BSO vs ASO 0.15*** -- -0.07* -- 
SES ouders -0.06* -- 0.08** -- 
Sociale ruimte     
Deelname extracurriculaire activiteiten -- -- -- -- 
Participatief klasklimaat -- -- -- -- 
Uitgebreidheid informeel netwerk -- -0.08** 0.28*** 0.10*** 
Lid van vereniging buiten jeugdwerk -0.06*** -- -- -- 
Lid van jeugdwerk -0.12* -- -- -- 
Lid jongerengecentreerde vereniging -- -- -- 0.06* 
Lid sociale beweging -- -- -- -- 
Lid jeugdwerk- en culturele vereniging -0.20*** -- -- -- 
Lid van sport- of hobbyvereniging -- -- -- -- 
Vriendschap op basis van vertrouwen -0.19*** n.a. 0.19*** n.a. 
Vriendschap op basis van gelijkenis 0.12*** n.a. -- n.a. 
Persoonsgebonden kenmerken     
Randgelovig vs kerngelovig -- -- -- -- 
Twijfel vs kerngelovig -- -- -- -- 
Vrijzinnig vs kerngelovig -- -- -- 0.08* 
Onverschillig vs kerngelovig -- -- -- -- 
Niet gelovig vs kerngelovig -- -- -- -- 
Persoonlijk welbevinden -0.08** -0.13*** / / 
Negatief toekomstbeeld / / / 0.11*** 
Assertiviteit / / / 0.18*** 
BMI (Body Mass Index) + dieetgedrag -- -- -0.11*** -- 
Rokers vs niet-rokers -- -- -- n.a. 
Onveiligheidsgevoel  0.19*** n.a. n.a. n.a. 
Slachtoffer verbaal ‘geweld’ -- 0.07* n.a. 0.19*** 
Slachtoffer criminaliteit 0.12*** 0.11*** n.a. 0.22*** 
Nieuwe breuklijn / / / 0.08*** 
Gezinssituatie     
Gezinsklimaat -- 0.16*** 0.25*** -0.14*** 
Aantal broers en/of zussen -0.08*** -- 0.07** -- 
Ouders samenwonend vs niet samenw. -- 0.06* -- -- 
Inspraak gezin: jongere beslist -- -0.07* -- 0.11*** 
Inspraak gezin: samen beslissen -- -- -- -0.06* 
Inspraak gezin: geen of ouders beslissen -- -- -0.19*** -- 
Zakgeld per week -- -- -- 0.11*** 
Bij- of vakantiejob vs geen job -- -- -- -- 
Beide ouders Turks of Marokkaans -- -0.09** -- -- 
Vrijetijdsruimte     
VT: vrienden en commercieel aanbod -- -0.12*** 0.12*** n.a. 
VT: gezins en familiaal milieu -- 0.11*** -0.15*** n.a. 
VT: sport, spel en techniek 0.14*** -- -- n.a. 
VT: cultuur en creatievelingen -0.15*** -- -- n.a. 
Aantal uur tv kijken per dag -- -- -- n.a. 
Culturele ruimte     
Smaakvoorkeur: culturele correctheid -- -- -- n.a. 
Smaakvoorkeur: amusement -- -- -- n.a. 
Smaakvoorkeur: harde muziek -0.07* -0.09** -- n.a. 
Smaakvoorkeur: dansmuziek -- -- -0.06* n.a. 
Smaakvoorkeur: rootsmuziek -- -- -- n.a. 
R² 37.1 18.7 25.7 33.2 

--: geen significant verband; n.a.: niet aanwezig; ***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05 
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4.1 Democratische burgerschapswaarden 

Uit de stellingen die harde repressie meten, wordt duidelijk dat jongeren de 
principes van de rechtsstaat aanvaarden. Het merendeel van de jongeren 
(63%) vindt dat zelfs zware misdadigers een proces verdienen. Ze verwerpen 
bovendien dat alle misdrijven, hoe klein ook, even hard aangepakt zouden 
moeten worden (60%). Hoewel zware misdadigers volgens een meerderheid 
van de jongeren recht hebben op een proces en dat de strafmaat aangepast 
moet worden aan de misdrijven, zijn jongeren na de veroordeling heel wat 
minder mild voor de daders. De helft van de jongeren vindt dat verkrachters 
gecastreerd moeten worden, één derde van hen heeft er niets op tegen als de 
doodstraf terug ingevoerd zou worden voor zware misdaden en 31% is van 
oordeel dat men zich niet schuldig moet voelen als men een inbreker zou 
doden. Zelfs als het henzelf (lees: minderjarigen) aanbelangt is nog een kwart 
van de jongeren meedogenloos. Zij zien geen graten in het instellen van een 
avondklok voor jongeren in probleemwijken en vinden dat minderjarigen voor 
zware misdaden opgesloten moeten worden in gevangenissen, net als 
volwassenen. De steun voor een harde aanpak van criminaliteit is wijd 
verspreid onder de jongeren, terwijl we ook duidelijk steun vinden voor 
etnocentrisme. De meningen in verband met het economisch en het cultureel 
racisme verschillen duidelijk. Eén derde tot 60% van de jongeren wijst het 
economisch racisme af. Het cultureel racisme stuit op nog meer weerstand. 
De helft tot 80% van de jongeren wijst het cultureel racisme af. Als we 
specifiek vragen naar de contacten van jongeren met andere culturen valt op 
dat twee derde van de jongeren contact met verschillende culturen belangrijk 
vindt. Over de manier waarop is er geen eensgezindheid. Hoewel het 
merendeel van de jongeren (83%) geen problemen ziet in het hebben van 
vrienden met een andere huidskleur, heeft bijna 40% toch liever dat hun lief 
dezelfde huidskleur heeft dan zijzelf. Als we tenslotte heel uitdrukkelijk 
vragen naar de zelfplaatsing, zien we dat 4% van de jongeren zich zonder 
schroom een racist noemt. 
Een kleine, maar niet onbelangrijke minderheid van de jongeren stemt ook in 
met sterk individualistische uitspraken (30 op 100). Tien procent van de 
jongeren vindt naastenliefde, solidariteit en liefdadigheid onzin. Een iets 
kleinere groep stemt ermee in dat men eerst voor zichzelf moet zorgen en niet 
moet rekenen op de hulp van anderen. Voor slechts 4% is geld en macht 
belangrijk. De steun voor het utilitair individualisme is vrij zwak, maar we 
moeten er rekening mee houden dat de stellingen zeer radicaal geformuleerd 
zijn.  
 
Niet alle jongeren gaan even erg mee in de vertogen die een 
instrumentalistisch wereldbeeld uitmaken. Zo blijken uit de analyses dat 
jongeren uit lagere sociale middens een rechtsere positie innemen op de 
nieuwe breuklijn. Er worden in de literatuur hiervoor verschillende 
verklaringen aangereikt. Een instrumentalistisch mensbeeld, wordt vaak 
beschouwd als een gevolg van gevoelens van onbehagen als gevolg van een 
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zwakke sociaal-economische status, van een lage status resulterend uit 
statusverlies of van een gevoel dat de eigen status bedreigd is. Dit gevoel van 
onbehagen zou een verklaring bieden waarom jongeren uit lagere sociale 
milieus vaker een instrumentalistisch wereldbeeld ontwikkelen. Om deze 
visie te testen zijn diverse indicatoren van onbehagen, namelijk het 
persoonlijk welbehagen, lichamelijke ontevredenheid, het gezinsklimaat, 
ontevredenheid met inspraak in het gezin, gevoelens van onveiligheid en 
slachtofferschap opgenomen in de modellen. Zowel gevoelens van persoonlijk 
als van maatschappelijk onbehagen leiden tot een waardebreuk met de 
samenleving. Jongeren die (nog) niet goed weten wat ze willen en wie ze zijn, 
jongeren die zich eenzaam voelen, minder assertieve jongeren en slachtoffers 
van verbaal geweld hebben een meer instrumentalistisch mensbeeld. 
Jongeren die zich goed voelen, voelen zich ook minder onveilig wat bijdraagt 
tot de burgerschapshoudingen. Het is bijgevolg belangrijk ter bevordering van 
de democratische burgerschapswaarden dat jongeren zich zowel persoonlijk als 
maatschappelijk goed in hun vel voelen. 
Ondanks het verband tussen onbehagen en de nieuwe breuklijn, wordt het 
aanvankelijk sterk effect van de sociale achtergrond op 
burgerschapshoudingen niet door deze gevoelens verklaard, zoals de 
deprivatietheorieën vooropstellen. Het verschil in wereldbeeld naar sociale 
achtergrond kan dus niet verklaard worden op basis van verschillen in 
persoonlijk en maatschappelijk onbehagen.  
Een tweede verklaring voor een rechtsere positie op de nieuwe breuklijn kan 
gevonden worden in de gevolgen van detraditionalisering. We hebben dit 
gemeten via de levensbeschouwing en de overgang van het bevelshuishouden 
naar een onderhandelingshuishouden. Jongeren met een verschillende 
levensbeschouwelijke betrokkenheid evenals jongeren met een verschillende 
mate van inspraak in het gezin stellen zich echter niet anders op tegenover 
burgerschapshoudingen. Ook deze theorie kan dus weinig verklaring bieden 
voor verschillen in wereldbeeld. 
Een derde soort theorieën zoekt de verklaring voor verschillen in 
maatschappijbeeld in participatie, socialisatie en identiteitsvorming bij 
jongeren. Niet zozeer de intensiteit of de mate waarin men sociaal 
participeert, heeft een invloed op de democratische burgerschapshoudingen, 
wel de aard van de verenigingen, de aard van sociale contacten en de manier 
waarop men zijn vrije tijd besteedt. 
Zo is er geen enkel verband tussen de uitgebreidheid van de vriendenkring 
en de democratische houdingen. We vinden daarentegen wel een duidelijk 
verband tussen eenzaamheid32 en de houding ten opzichte van 
democratische waarden. Jongeren die zich uitgesloten voelen, die niet het 
gevoel hebben bij een groep vrienden te behoren en die meer vrienden 
wensen te hebben, stellen zich ondemocratischer op. Dit zou er op kunnen 
wijzen dat niet enkel opgenomen zijn in een sociaal verband belangrijk is, 
maar vooral de tevredenheid over deze sociale contacten doorslaggevend is. 
                                          
32  Deze schaal maakt deel uit van het persoonlijk welbevinden 
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Er is in het onderzoek een tweede aanwijzing dat het niet zo zeer het 
opgenomen zijn in een ruim netwerk is die bijdraagt tot een democratische 
burgerschapshouding, maar eerder de aard van deze sociale contacten (Pahl, 
2000; Van Leeuwen, 1999; Van Lieshout, 1999; Bukowski, Newcomb et al., 
1987). Het differentiële effect van de vriendschapsopvattingen op de nieuwe 
breuklijn wijst in dezelfde richting. De opvatting dat vriendschap een 
bevestiging van overeenkomst of gelijkaardigheid moet zijn, gaat gepaard met 
een instrumentalistisch mens- of maatschappijbeeld33 (β=0.12). Als 
vriendschap daarentegen wordt beschouwd als een vertrouwensband tussen 
mensen die zichzelf blijven, is de kans op democratische basiswaarden34 
groter (β=-0.19). 
Er zijn echter ook bevindingen die in de omgekeerde richting wijzen. Zo heeft 
informele inspraak in de klas en inspraak in het gezin geen invloed op de 
burgerschapshoudingen van jongeren. Dit wijst naar de manier waarop 
jongeren geïntegreerd zijn in de klas en in het gezin. Daarentegen wijst 
opgenomen zijn in een groot gezin naar meer democratische waarden. 
Jongeren met meerdere broers en/of zussen nemen namelijk een iets 
linksere positie in op de breuklijn.  
Tenslotte blijkt dat ook de aard van de verenigingen een rol speelt in de 
vorming van burgerschapshoudingen. Jongeren die lid zijn van een 
jeugdwerk- of culturele vereniging nemen een meer democratische positie in 
op de nieuwe breuklijn. Het onderscheid tussen jeugdwerkverenigingen en 
verenigingen buiten het jeugdwerk maakt duidelijk dat het lidmaatschap van 
beide types een rechtse positie op de nieuwe breuklijn drukt. Het verband 
tussen de positie op de nieuwe breuklijn en een lidmaatschap van het 
jeugdwerk is echter bijna dubbel zo sterk dan het verband met een 
lidmaatschap van een vereniging buiten het jeugdwerk. Het lidmaatschap 
van ontspanningsverenigingen, sociale bewegingen en jongerengecentreerde 
organisaties evenals de deelname aan extracurriculaire activiteiten dragen 
niet bij tot democratische waarden. Dit komt ook tot uiting in het effect van 
de manier waarop jongeren hun vrije tijd besteden. Een vrijetijdsbesteding 
met veel sport, spel en technische hobby’s lijkt een rechtse positie in de hand 
te werken terwijl culturele en zelfontplooiingsactiviteiten een linkse positie 
bevorderen. 
 
Participatie in jeugdwerk- en culturele verenigingen en culturele 
vrijetijdsactiviteiten dragen niet alleen bij tot meer democratische of minder 
instrumentalistische waarden, het helpt ook andere verschillen verklaren. De 
oorspronkelijk zeer grote verschillen tussen jongens en meisjes, kunnen 
volledig worden verklaard door differentiële socialisatie en sociale contacten. 
De genderverschillen in de positie op de nieuwe breuklijn kunnen dus 

                                          
33  Vriendschap als conformisme werkt voornamelijk harde repressie en etnocentrisme in de 

hand 
34  Vriendschap als vertrouwensrelatie remt voornamelijk het utilitair individualisme en de 

negatieve perceptie van jeugdbewegingsjongeren 
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worden beschouwd als een gevolg van verschillen in participatie, sociale 
contacten en socialisatie. Niet zozeer het geslacht op zich bepaalt welke 
positie men inneemt op de nieuwe breuklijn, maar eerder de socialisatie van 
meisjes en jongens in verschillende vrijetijdspatronen, participatie en 
cultuur. Via socialisatie kan de breuklijnpositie omgevormd en het 
genderverschil afgezwakt worden. 
De rechtsere positie op de nieuwe breuklijn van jongeren uit lagere sociale 
milieus kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de 
ondervertegenwoordiging van deze jongeren in jeugdwerk- en culturele 
verenigingen en de vaststelling dat zij minder gebruik maken van het 
culturele aanbod. Via deze wegen kan de rechtsere positie van deze jongeren 
gedeeltelijk worden omgebogen in een meer democratische houding.  
De aanvankelijk vrij sterke effecten van de onderwijsvorm, kunnen slechts 
gedeeltelijk door sociaal-economische condities worden verklaard. Het 
beroepsonderwijs vormt een milieu waarin het instrumentalistische 
mensbeeld gedijt. De kans om in het beroepsonderwijs te belanden is echter 
veel groter voor kinderen van arbeiders en laaggeschoolde ouders. Het effect 
van onderwijsvorm is niettemin groter dan dat van de sociaal-economische 
achtergrond. Het manifesteert zich niet via onbehagen, maar via een reeks 
specifiek sociale en culturele processen. De breuklijnpositie van leerlingen in 
het beroepsonderwijs wordt vooral beïnvloed door hun lagere graad van 
participatie aan jeugdwerk- en culturele verenigingen, de aard van de sociale 
contacten (minder belang van vertrouwen in vriendschapsrelaties) en de 
lagere deelname aan culturele en zelfontplooiingsactiviteiten. De rechtsere 
positie van BSO-jongeren kan gedeeltelijk omgebogen worden via het 
stimuleren van het lidmaatschap van jeugdwerk- en culturele verenigingen en 
de cultuurdeelname in de vrije tijd.  
 
Voor de bevordering van de democratische burgerschapshoudingen is het 
aanbevolen aandacht te hebben voor de positieve ‘effecten’ van de 
participatie aan jeugdwerk- en culturele verenigingen. Het vastgestelde 
verband is waarschijnlijk voor een stuk te wijten aan de instroom. Als we 
hier echter voor controleren merken we dat het verband tussen jeugdwerk en 
culturele verenigingen enerzijds en democratische waarden anderzijds blijft 
bestaan. Er is dus een autonome invloed van deelname aan deze 
verenigingstypes op democratische burgerschapswaarden. Het blijft 
speculeren, maar de specifieke werkingsmethoden eigen aan het jeugdwerk 
en culturele verenigingen kunnen aan de basis hiervan liggen. We moeten 
ons dan ook de vraag stellen op welke manier deelname aan jeugdwerk- en 
culturele verenigingen mogelijk gemaakt en gepromoot kan worden. 
Daarnaast kunnen de gehanteerde methodieken een inspiratiebron zijn voor 
andere soorten verenigingen. 
Er blijkt niet alleen een verband te bestaan tussen democratische houdingen 
en deelname aan het jeugdwerk en/of culturele verenigingen. Deze deelname 
blijkt ook een verklaring te bieden voor het verschil in maatschappijbeeld 
naargelang de sociale achtergrond. Dit verschil wordt namelijk voor een groot 
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stuk verklaard door de lagere participatie in jeugdwerk- en culturele 
verenigingen van jongeren uit de lagere sociale klassen en de manier waarop 
zij hun vrije tijd besteden, namelijk met weinig culturele en creatieve 
activiteiten. Met andere woorden, een jongere uit lagere sociale middens die 
toegang vindt tot het jeugdwerk, culturele en creatieve vrijetijdsbestedingen 
heeft, zal een even vertrouwend wereldbeeld hebben als iemand uit hogere 
sociale middens.  
 

Om de democratische burgerschapshoudingen van jongeren te bevorderen is 
enerzijds een breder welzijnsbeleid, gericht op het bevorderen van het 
persoonlijk en maatschappelijk welzijn van jongeren, nodig. Daarnaast blijkt 
dat de nodige aandacht voor maatschappelijke participatie van jongeren ook 
belangrijk is, vooral participatie aan de jeugdwerk- en culturele verenigingen. 
De focus in het beleid moet daarbij niet louter kwantiteit zijn (zoals de 
intensiteit van de participatie of de uitgebreidheid van participatie of het 
sociaal netwerk), maar eveneens de kwaliteit (de beleving) van de sociale 
relaties, zowel in formeel als in informeel verband. Voor het bevorderen van 
democratische burgerschapswaarden van jongeren uit lagere sociale middens 
kan het beleid extra aandacht besteden aan het bevorderen van participatie 
bij jongeren met een lagere sociale achtergrond. 

 

 

Over participatiebereik en -mix 

Ondanks de vele doemberichten bevestigt dit onderzoek nogmaals dat de 
participatiegraad aan het verenigingsleven van Vlaamse jongeren hoog ligt. 
Dit blijkt trouwens ook uit internationaal vergelijkend onderzoek. Het 
verhogen van de algemene participatiegraad lijkt ons daarom iets minder 
prioritair. Dit impliceert echter niet dat het beleid op zijn lauweren moet 
rusten. Alles kan beter, natuurlijk.  
Een eerste belangrijke vaststelling is dat niet alle verenigingstypen in gelijke 
mate geassocieerd zijn met democratische burgerschapswaarden. Vooral 
participatie aan de jeugdwerk- en culturele verenigingen zijn verbonden met 
deze attitudes. Een tweede belangrijke vaststelling is dat verschillende 
soorten verenigingen en activiteiten een verschillend publiek aanspreken. 
Hierbij springt vooral het genderverschil in het oog. Jongens voelen zich 
blijkbaar meer aangetrokken tot sport en ontspanning, terwijl meisjes zich 
eerder inzetten voor jeugdwerk- en culturele verenigingen. Een andere 
belangrijke waarneming is dat bepaalde groepen jongeren minder deelnemen 
aan het verenigingsleven. Dit is voornamelijk het geval voor jongeren uit het 
beroepssecundair onderwijs. In mindere mate geldt dit ook voor jongeren uit 
het TSO. BSO-jongeren zijn minder vaak lid van alle soorten verenigingen 
dan ASO-jongeren. De enige soort vereniging waar er geen verschil is naar 
onderwijsvorm zijn de jongerengecentreerde verenigingen. Bovendien brengt 
de clusteranalyse op het lidmaatschap van verenigingen aan het licht dat 
BSO-jongeren oververtegenwoordigd zijn in de cluster met jongeren die enkel 
lid zijn van ontspanningsverenigingen. BSO-jongeren blijken dus niet alleen 
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minder lid te zijn, ze cumuleren ook minder gemakkelijk. Tenslotte heeft de 
sociaal-economische status van de ouders vooral een invloed op het 
lidmaatschap van hun kinderen aan jeugdwerk- en culturele verenigingen. 
De aanvankelijk lagere participatie van TSO- en BSO-jongeren aan 
jeugdwerk- en culturele verenigingen kan in het geval van de TSO-jongeren 
volledig en voor de BSO-jongeren voor een groot stuk verklaard worden door 
de lagere sociale herkomst. Bij BSO-jongeren hebben naast hun lagere 
sociale herkomst ook hun lagere cultuurdeelname (twee elementen die 
onderling ook samenhangen) een remmend effect op de deelname aan de 
jeugdwerk- en culturele verenigingen.  
 
Een belangrijke beleidsvraag is hoe men de participatiegraad kan verhogen 
en hoe men een evenwichtige sociale mix in participatie kan bewerkstelligen? 
Deze twee vragen zijn beleidsmatig belangrijk omdat het handelt over de 
fundamentele legitimatie van het beleid. Het beleid moet op maat zijn voor zo 
veel mogelijk mensen tegelijk, waarbij alle sociale groepen in gelijke mate 
bereikt worden. Het is ook een vraag die een prominente plaats inneemt in 
de discussies omtrent cultuurbeleid. Het hoeft niet te verwonderen dat deze 
vragen opduiken in het Vlaams jeugdbeleid. De beleidsafdeling die 
verantwoordelijk is voor het voeren van een jeugdbeleid is administratief 
ingekapseld in het departement cultuur van de Vlaamse administratie. De 
sterke samenhang tussen participatie aan het jeugdwerk en culturele 
verenigingen suggereert dat deze administratieve indeling een zekere realiteit 
weerspiegelt. Historisch en administratief gezien wordt bijgevolg vooral een 
jeugdbeleid gevoerd vanuit een sociaal-culturele invalshoek, dat wil zeggen 
dat het beleid jongeren in eerste instantie probeert te bereiken via jeugdwerk 
en middenveldorganisaties. Vandaar dat er in eerste instantie sprake was 
van een jeugdwerkbeleidsplan. De evolutie van een jeugdwerkbeleidsplan 
naar een jeugdbeleidsplan wijst er echter op dat men op het Vlaamse niveau 
nieuwe beleidsopties exploreert. Niettemin maakt de 
jeugdwerkbeleidsplanmethodiek voorlopig een aanzienlijk deel uit van het 
Vlaams jeugdbeleid en het jeugdbeleid gevoerd door lagere beleidsniveaus 
zoals gemeenten en provincies. Het verenigingsleven is en blijft daarbij een 
belangrijke partner om de beleidsdoelstellingen te realiseren, ook die van een 
ruimer jeugdbeleid. Daarom blijven de vragen hoe een ruim bereik verzoend 
kan worden met een goede mix van het publiek tot op de dag van vandaag 
legitiem.  
Op basis van de waarnemingen uit dit onderzoeksrapport kunnen we 
besluiten dat deze beide doelstellingen elkaar niet uitsluiten. De 
participatiegraad kan verhoogd worden door groepen jongeren aan te 
spreken die nu minder worden bereikt. Anderzijds zien we dat een verhoogde 
participatiegraad kan bijdragen tot het aanzetten van bepaalde sociale 
groepen om te participeren. Op individueel niveau kent participatie een 
cumulatief en aanzwengelend karakter: eens de stap is gezet tot participatie, 
is men sneller geneigd om meer en ook aan andere soorten verenigingen te 
participeren. De belangrijkste factor die participatie bevordert, is namelijk … 
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participatie. Bemoedigend hier is de vaststelling dat jeugdwerk- en culturele 
verenigingen hierin een sleutelrol spelen. Participatie aan dit soort 
verenigingen is positief gelinkt met participatie aan sociale bewegingen en 
aan jongerengecentreerde verenigingen. Er is eveneens een verband tussen 
het lidmaatschap van sociale bewegingen en peer-centred initiatieven. Het 
lidmaatschap van ontspanningsverenigingen is dan weer voornamelijk 
gelinkt met een lidmaatschap in jongerengecentreerde initiatieven. Het is 
voorlopig onmogelijk om op basis van de huidige onderzoeksopzet te 
besluiten welke participatiepaden er precies worden doorlopen. Dit 
cumulatief aspect van participatie geldt ook met betrekking tot sporten, 
zowel binnen als buiten clubverband. Het beoefenen van één sport, brengt 
het engagement in andere sporten teweeg. Jongeren uit het BSO sporten 
minder dan ASO-jongeren, behalve dan motosport, fitness en zaalvoetbal. 
Naast de onderwijsvorm waarin de jongeren les volgen, zien we eveneens 
duidelijke verschillen in de specifieke sportsmaken naargelang de sociaal-
economische status van de ouders. 
Het beleid zou van dit cumulatieve karakter gebruik kunnen maken. We 
willen hierbij enkele kritische bendenking plaatsen. Een hogere 
participatiegraad mag niet uitgroeien tot een soort heilige koe van het 
jeugdbeleid. Zo heeft cumulatie van participatie op zich geen gevolgen voor 
democratische burgerschapswaarden. Daarom hebben we in het vorig deel 
reeds opgemerkt dat de kwantiteit van participatie niet louter de focus van 
het beleid kan zijn, maar tevens de kwaliteit van de opgebouwde sociale 
netwerken. Sommige auteurs wijzen verder op de gevaren die een verhoogde 
participatie en vooral participatiecumulatie inhoudt (Quiroz, Nilda et al., 
1996). De groep jongeren die reeds participeert, wordt aangespoord om nog 
meer te participeren, waardoor deze hypernetworked jongeren veel meer dan 
gemiddeld van de voordelen van participatie kunnen genieten. Dit blijkt ook 
uit de analyses. Het cumulatief karakter van participatie verschilt 
naargelang sociale groep. Vooral voor BSO-jongeren is cumulatie van 
participatie minder vanzelfsprekend en dus beperkt als beleidsmiddel om tot 
meer participatie te komen. Bovendien kan participatiecumulatie 
vrijetijdsstress meebrengen, waaronder de kwaliteit van de opgebouwde 
sociale netwerken kan leiden. We kunnen bijgevolg stellen dat het nastreven 
van een gelijkere sociale mix iets meer prioritair is dan het verhogen van de 
participatiegraad. Het verhogen van de participatiegraad is vooral zinvol indien 
het bijdraagt tot een verhoogde participatie aan het jeugdwerk en culturele 
verenigingen en/of de mate waarin het de participatiegraad van specifieke 
sociale groepen (waaronder BSO-jongeren) verhoogt. In de 
onderzoeksresultaten zijn er verder verschillende aanwijzingen hoe deze 
beleidsdoelstellingen kunnen gerealiseerd worden.  
Er is een grote overeenkomst tussen het lidmaatschap aan verenigingen en 
de deelname aan extracurriculaire activiteiten. Tussen de twee bestaat tot op 
zekere hoogte een inhoudelijke samenhang. Dit blijkt uit de samenhang met 
de ontspanningsverenigingen, de sociale bewegingen en onrechtstreeks –via 
het lidmaatschap van andere verenigingen- met de jeugdwerk- en culturele 
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verenigingen. Zij die lid zijn van een sportvereniging bijvoorbeeld, zullen ook 
gemakkelijker sporten op school. De participatie op school ligt daarbij hoger 
dan de participatie in de vrije tijd, wat er op wijst dat ook via het onderwijs 
bepaalde groepen jongeren die niet participeren in hun vrije tijd, bereikt 
kunnen worden. In dit opzicht kan schoolse participatie een opstap zijn naar 
participatie in de vrije tijd en omgekeerd. Het kan bijgevolg een beleidsoptie 
zijn om samenwerking tussen middenveld en onderwijsveld te stimuleren.  
Ook de participatiecultuur in het gezin is van groot belang. Zowel de huidige 
als de vroegere participatie van de ouders bepalen voor een groot stuk de 
(soort) participatie van hun kinderen. Ook het lidmaatschap van eventuele 
broers en/of zussen beïnvloeden de participatie van jongeren. Naast de 
rolmodelfunctie van de ouders en de broers en/of zussen, blijkt ook een 
stimulerende en ondersteunende rol een positieve invloed te hebben op de 
participatie van hun kinderen. Op basis van deze bevindingen kunnen we 
enkele aandachtspunten formuleren. De belangrijke impact van de 
rolmodelfunctie, impliceert dat er grenzen zijn aan de invloed die het beleid kan 
hebben. Het opent echter ook mogelijkheden. Het beleid (overheid, 
middenveld) kan ouders sensibiliseren door de nadruk te leggen op het 
belang van de stimulerende en ondersteunende rol die zij hebben. Als we 
ouders als rolmodellen willen inschakelen is het belangrijk de participatie 
van de ouders te stimuleren. Werken aan de participatie van ouders 
beïnvloedt de participatie van jongeren indirect. Een jeugdbeleid dat de 
participatie van jongeren probeert te bevorderen, is dus gebaat met een beleid 
gericht op de participatie van volwassenen. Deze vaststelling heeft tevens een 
belangrijke implicatie voor de manier waarop volwassenen denken over 
jongeren. Indien men iets wil doen aan het sociaal engagement van jongeren 
(waarvan volwassenen maar al te graag aannemen dat het afneemt), dan 
moet men er als volwassene niet over klagen, maar moet men zelf een 
engagement opnemen. 
Er is een belangrijke samenhang tussen het formele en het informele sociale 
netwerk. Jongeren die vaak deelnemen aan extracurriculaire activiteiten en 
lid zijn van (meerdere) verenigingen hebben een uitgebreid vriendennetwerk. 
Leden van verenigingen behoren ook vaker tot de cluster met crowdleden. Dit 
wil zeggen dat ze gemiddeld veel vrienden hebben en dat hun vriendengroep 
zowel uit meisjes als jongens bestaat. Ze hebben eerder kortstondige relaties 
en schatten hun populariteit hoog in. Jongeren die lid zijn van verenigingen 
gaan niet alleen om met klasgenoten of deelnemers van extracurriculaire 
activiteiten en kinderen van hun eigen buurt, ze ontmoeten ook vrienden in 
verenigingen en organisaties. Omgekeerd maken jongeren via hun 
vriendennetwerken kennis met nieuwe verenigingen en vergroot de kans dat 
ze hiervan lid zullen worden. Als we het lidmaatschap van verenigingen willen 
bevorderen, mogen we de invloed van vrienden en networking niet uit het oog 
verliezen. 
  
BSO-jongeren en jongeren uit lagere sociale klassen participeren dus niet 
alleen minder binnen en buiten de school, ze cumuleren ook minder. De 
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factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn zal uit verder onderzoek moeten 
blijken. Een aanwijzing kan gevonden worden in de lagere 
vrijetijdsomnivoriteit van jongeren uit het beroepsonderwijs en uit de lagere 
sociale klassen. Deze jongeren doen minder verschillende 
vrijetijdsactiviteiten en ook hun voorkeur gaat uit naar minder 
vrijetijdsactiviteiten dan jongeren uit het algemeen secundair onderwijs en 
de hogere sociale klassen. Deze lagere vrijetijdsomnivoriteit verklaart voor 
een stuk het verschil in het aantal verenigingen waarvan men lid is (of: 
sociale omnivoriteit) naargelang de sociale achtergrond en de onderwijsvorm 
van jongeren. Het antwoord hoeft dus gezocht te worden in het 
vrijetijdspatroon van BSO-jongeren. Participatie en jeugdbeleid kunnen 
daarom niet losgezien worden van een ruimer vrijetijdsbeleid waarbij ouders, 
onderwijs, middenveld en de overheid elk een belangrijke taak te vervullen 
hebben.  
Een nogal gemakkelijke reactie zou kunnen zijn dat BSO-jongeren nu 
eenmaal niet geïnteresseerd zijn in het zich verenigen en dat er daarom van 
het beleidsniveau geen extra inspanningen dienen worden gedaan. Dit lijkt 
ons echter een te eenzijdige lezing van de onderzoeksresultaten. Zo blijkt 
participatie aan het verenigingsleven sterk ingebed in de vrijetijdsbesteding, 
de bredere interessesfeer en smaakcultuur van jongeren. Je zou kunnen 
stellen dat jongeren bepaalde verenigingstypen associëren met specifieke 
vormen van vrijetijdsbesteding. Zodanig zelfs dat het verenigingsleven deel 
uitmaakt van ruimere vrijetijdspatronen bij jongeren. Zo zijn leden van 
ontspanningsverenigingen in hun vrije tijd vaker bezig met sport, spel en 
technische hobby’s en houden ze van amusementsmuziek en –media. Leden 
van jongerengecentreerde verenigingen hebben vaak een vrijetijdsagenda met 
sport, spel en technische hobby’s maar ook met commerciële en informele 
activiteiten. Ze houden bovendien van dansmuziek. Deze cultuur wordt niet 
gedeeld en zelfs afgewezen door leden van jeugdwerk- en culturele 
verenigingen. Zij doen vaak aan cultuurparticipatie en zelfontplooiing (net 
zoals de leden van sociale bewegingen) en houden van cultureel correcte 
muziek- en mediagenres en van roots en harde muziek.  
Het is duidelijk dat verenigingen in Vlaanderen een milieu zijn waarin 
jeugdcultuur vorm krijgt. Het verenigingsleven heeft een aanzienlijk deel van 
het fuifcircuit in handen en zelfs de twee belangrijkste en grootste festivals in 
Vlaanderen, Rock Werchter en Pukkelpop, vinden hun oorsprong in het 
jeugdwerk. Het verenigingsleven geeft echter niet alleen vorm aan 
jeugdcultuur door op te treden als organisatoren van evenementen of via 
hun activiteiten. Onbedoeld vormen ze ook de interesses en smaken van hun 
leden. Reeds in de jaren 1940 wees de socioloog Talcott Parsons op de 
belangrijke rol van het onderwijs en de scholen als maatschappelijke 
instituties voor het ontstaan van een autonome jeugdcultuur. Ook uit de 
analyses van Vlaams scholenonderzoek blijkt dat de school door het louter 
samenbrengen en het concentreren van jongeren op een klein ruimtelijk 
terrein, een belangrijke rol speelt in de vormgeving van jeugdculturen. We 
kunnen met dit onderzoek deze vaststelling doortrekken naar het 
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verenigingsleven. Naast de school is de vrije tijd een zeer belangrijke 
ontmoetingsplaats voor jongeren. Doordat vrienden elkaar vaak ontmoeten 
op school en in verenigingen, dragen deze instituties onbedoeld bij tot de 
creatie van jeugdculturen. Het zou ons zelfs totaal niet verwonderen dat het 
relatief succes van jeugdverenigingen in Vlaanderen, vergeleken met de 
omringende regio’s en landen, te wijten is aan het feit dat jeugdverenigingen 
weten in te spelen op jeugdcultuur en sterk gericht zijn op zelforganisatie 
van jongeren.  
Vanuit een beleidsoptie is het bewust inspelen op de interesses van jongeren 
moeilijker dan het principe laat uitschijnen. Een eerste aandachtspunt is dat 
jeugdcultuur niet één geheel vormt. Dit onderzoek bevestigt de resultaten uit 
onderzoek naar de leefwereld van jongeren dat er diverse stromingen of 
oriëntaties bestaan binnen de huidige, populaire jeugdcultuur (Stevens en 
Elchardus, 2001). Het is bijgevolg voor verenigingen belangrijk een goede 
kennis te hebben van waar hun leden mee bezig zijn en wat hen aanspreekt. 
Een te sterke gerichtheid op één bepaald muziekgenre bijvoorbeeld kan leden 
afstoten en het werven van nieuwe leden verhinderen. Zo blijkt uit het 
inschattingsonderzoek bij het landelijk jeugdwerk dat zij het verschil tussen 
leden en niet-leden van het jeugdwerk radicaliseren. Jeugdwerkers schatten 
het verschil in culturele smaak tussen leden en niet-leden goed in, maar 
vergroten het verschil uit. Ze schatten de waardering van leden van het 
jeugdwerk voor commerciële media en voor techno, house en hardcore-
gabber fors lager in (Van Bouchaute, 2004). Hiermee vergroten zij artificieel 
de verschillen. Het gevaar hiervan is dat een eenzijdige nadruk op één 
bepaalde smaakoriëntatie tot recrutering leidt binnen eenzelfde ‘subcultuur’. 
Deze oriëntaties zijn echter niet sociaal neutraal. Zoals uit de analyses blijkt, 
spreken commerciële vrijetijdsbestedingen en dansmuziek eerder BSO-
jongeren aan. De lagere participatie van BSO-jongeren aan het 
verenigingsleven en hun lagere graad van cumulatie zouden dus evengoed 
verklaard kunnen worden doordat verenigingen minder voeling houden met 
de smaak- en cultuurpatronen die vooral BSO-jongeren aanspreken. De 
lagere participatie van deze jongeren is dan niet louter te wijten aan de lagere 
interesse van deze sociale groep, maar eveneens aan de werking van 
verenigingen. 
Moeten verenigingen dan radicaal de koers wijzigen en meer aandacht 
krijgen voor cultuurvormen die minder aan bod komen in het 
verenigingsleven? Zo simpel is het jammer genoeg niet. Er zijn twee 
bijkomende problemen.  
Een radicale koerswijziging met betrekking tot culturele oriëntaties waarop 
het verenigingsleven inspeelt, zou namelijk het bestaande publiek kunnen 
afschrikken. Verenigingen kunnen de vrijetijdsinteresses gebruiken als 
aanknopingspunten om het lidmaatschap te bevorderen, maar voorzichtigheid 
is geboden. Het geheel van het verenigingsleven mag zich niet beperken of 
verengen tot een specifieke cultuuroriëntatie. De oplossing zit hem eerder in een 
gedifferentieerd en divers aanbod aan verenigingsleven. 
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Een tweede voorwaarde dient hierbij vervuld te zijn. Aandacht voor 
jeugdcultuur in verenigingen (net zoals in de school) kan ook averechts 
werken. Jongeren zijn niet altijd even happig op de aandacht die 
volwassenen hebben voor hun jeugdcultuur. Soms wordt die interesse 
beleefd als onecht, een goedkoop lokmiddeltje. Een mogelijke verklaring voor 
dit lager enthousiasme is het niet respecteren van de werkverdeling tussen 
ouderen en jongeren (Elchardus, 1999). Jongeren aanzien muziek en 
jeugdcultuur als hun terrein. Dit is hun gebied, het domein bij uitstek waar 
ze een eigen vrijheid en autonomie kunnen beleven, los van de 
bemoeienissen van volwassenen en ouders (Bouverne-De Bie, 1992). Het is 
het terrein waar jongeren zelf de experts zijn. Dit is voornamelijk het 
probleem van organisaties of instellingen die geleid worden door 
volwassenen, minder voor verenigingen die gebouwd zijn op zelforganisatie 
zoals bijvoorbeeld het jeugdwerk. Wanneer de begeleiding gerecruteerd wordt 
vanuit de leden, zal het mechanisme waarbij jongeren zich afzetten tegen de 
cultuur van vertegenwoordigers van een oudere generatie, minder spelen. 
Integendeel zelfs, de smaak van een iets oudere groep jongeren is zelfs 
aantrekkelijk en richtinggevend voor de smaak van iets jongere 
leeftijdsgroepen. Op deze manier vormen zij (leden en leiding) een hechte 
groep waarvan ‘de buitenwereld’ niets begrijpt. Door te zorgen voor een goede 
doorstroming van actief naar organiserend lidmaatschap, kan er een 
aangename sfeer ontstaan waar jongeren zich thuis voelen. 
Volwassengerichte organisaties zouden er bijgevolg goed aan doen om te 
werken aan de doorstroming van jongeren naar het bestuurs- of 
organisatieniveau. Respect voor jeugdcultuur moet een oprechte doelstelling 
zijn binnen het verenigingsbeleid, niet louter een opsmukbeurt om 
aantrekkelijker of jonger te ogen.  
 
 
Doelgroepenbeleid of niet? 

Dit roept de vraag op in hoeverre een doelgroepenbeleid niet noodzakelijk is 
binnen het jeugdbeleid. Een doelgroepenbeleid kent echter voor- en 
tegenstanders. Tegenstanders werpen op dat een doelgroepenbeleid juist de 
verschillen tussen groepen bevestigt en structureel inbedt in het beleid. In 
plaats van de barricades tussen jongeren te bevestigen, zou een jeugdbeleid 
juist moeten betrachten om deze verschillen te overstijgen. Voorstanders van 
een doelgroepenbeleid wijzen er op dat via een dergelijk beleid bepaalde 
groepen beter bereikt kunnen worden omdat er beter ingespeeld kan worden 
op de specificiteit van deze groepen. 
 
De analyses roepen de vraag op in hoeverre het huidig jeugdbeleid niet een 
de facto doelgroepenbeleid is?  Er is in het huidig beleid vooral aandacht 
voor interesses die aansluiten bij die jongeren die reeds participeren: 
culturele en niet-commerciële vrijetijdsbestedingen en minder aandacht voor 
sport, techniek en ontspanning. Een voorbeeld illustreert dit. De laatste 
jaren hebben diverse beleidsinstanties initiatieven ontwikkeld om tot een 
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jeugdcultuurbeleid te komen. Dit jeugdcultuurbeleid wordt echter vaak 
herleid tot een muziekbeleid, soms aangevuld met een kunsteducatief beleid. 
Dit is geen onlogische keuze. Muziek is een belangrijk onderdeel van heel wat 
jeugdculturen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle jongeren dagelijks 
muziek beluisteren. Het zou echter te ver gaan om jeugdcultuur te herleiden 
tot muziek. Er zijn namelijk jeugdculturen die niet draaien rond muziek, 
maar eerder als centrale focus sport, spel of techniek hebben. Deze vormen 
van jeugdcultuur komen nu minder aan bod binnen het huidig 
jeugdcultuurbeleid. Binnen het muziekbeleid worden er trouwens verdere 
keuzes gemaakt.  Er wordt daarbij – bijna noodgedwongen – gekozen voor 
muziekstijlen die minder kans maken op de commerciële markt, fuifzalen 
worden voorbehouden voor niet-commerciële initiatieven, enzovoort. Al deze 
keuzes neigen echter aan te sluiten bij de voorkeuren van ASO-jongeren en 
jongeren uit de betere sociale milieus. Het is daarom belangrijk voor het beleid 
om zich te realiseren dat de beleidskeuzes niet sociaal neutraal zijn. Een beleid 
die niet alleen een hoge participatie, maar ook een verbredende participatie 
nastreeft, is gebaat bij een uitgebreide mix aan verenigingstypen en activiteiten. 
Het kan daarbij eveneens baat hebben bij een remediërende werking ten 
opzichte van de scheeftrekkingen vervat in de eigen beleidskeuzes.  
 
De vraag blijft echter of deze remediërende werking de vorm moet aannemen 
van een doelgroepenbeleid. Voor alle duidelijkheid, doelgroepenbeleid is ons 
inziens geen vies woord. Het lijkt ons zelfs een gezond principe voor het 
beleid om te erkennen dat er verschillen bestaan tussen jongeren en hiermee 
rekening te houden. Meer zelfs, jeugdbeleid is doelgroepenbeleid. In het 
jeugdbeleid zelf kunnen we diverse opdelingen van doelgroepenbeleid 
ontwaren. Deze kunnen de vorm aannemen van een aangepaste methodiek 
binnen één en dezelfde vereniging. Het kan ook leiden tot diverse 
werkvormen, die uitmonden in specifieke en zelfstandige verenigingen. Drie 
voorwaarden dienen echter vervuld te zijn om een doelgroepenbeleid op te 
kunnen stellen:  
 
- Een doelgroepenbeleid moet bepalen welke onderscheiden er relevant 

zijn. 
- Het beleidsniveau waarop men probeert remediërend te werken, moet 

geëxpliciteerd worden. 
- Er moet bepaald worden hoe remediërend kan worden opgetreden en 

welke vorm dit aanneemt.  
 
Voor de eerste vraag is het niet alleen belangrijk om zich te realiseren dat er 
in de eigen werkingen en beleidskeuzes zekere biasen bestaan. Het is ook 
belangrijk om de doelgroep te identificeren. Het heeft namelijk weinig zin om 
rond alle verschillen te werken. Om te bepalen welke sociale verschillen 
relevant zijn voor het beleid, is de typologie van sociale verschillen van Jan 
Vranken volgens ons uiterst relevant (Vranken, Geldof et al., 1998). In deze 
typologie maakt Jan Vranken een onderscheid tussen sociale verschillen 
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volgens twee onderliggende dimensies: veronderstelt het sociaal verschil 
enerzijds een breuk (zijn de sociale verschillen elkaar uitsluitend?) en ligt er 
anderzijds een hiërarchie aan de basis van het sociaal verschil (is er sprake 
van boven- en onderschikking?)? Op basis van deze twee dimensies maakt 
hij een onderscheid tussen sociale differentiatie, sociale fragmentering, 
sociale ongelijkheid en sociale uitsluiting. Sociale differentiatie is niet-
hiërarchisch van aard en veronderstelt geen radicale breuk tussen de sociale 
verschillen. Typische voorbeelden zijn hier haarkleur, oogkleur, …. Deze 
verschillen zijn niet hiërarchisch en met de huidige stand van de techniek is 
het niet moeilijk om van haarkleur of zelfs oogkleur te veranderen. Het 
spreekt vanzelf dat deze verschillen niet primordiaal zijn om een beleid op te 
steunen. We gaan geen specifiek jeugdwerk ontwikkelen voor blondjes. 
Sociale fragmentering veronderstelt ook niet-hiërarchische verschillen, maar 
de overgang van het ene verschil naar het andere is niet zo simpel. 
Voorbeelden hier zijn voetbalsupportersgroepen. De ene supportersgroep 
staat niet bovengeschikt over de andere (hoewel ze het misschien zelf wel 
denken). Bovendien kan men niet zo maar tegelijkertijd aanhanger van 
Anderlecht én Club Brugge zijn of zich bekennen tot één van de 
supportersgroepen naargelang de prestaties van beide clubs. Andere 
voorbeelden van sociale fragmentering, relevanter voor het jeugdwerk, zijn 
levensbeschouwing, gender en seksuele oriëntatie. Sleutelwoord in het 
huidig jeugdbeleid met betrekking tot deze soorten verschillen is diversiteit. 
Deze verschillen worden erkend en zelfs beleefd als een verrijking. Ze dienen 
bijgevolg gekoesterd te worden, maar de manier waarop verschilt. Enerzijds 
probeert men bepaalde van deze verschillen af te bouwen. Dit betreft vooral 
verschillen die vroeger een organisatorische vormgeving kregen. Voorbeelden 
hiervan zijn het oprichten van een pluralistische koepelorganisatie voor het 
jeugdwerk, het verdwijnen van de opsplitsing van jongens- en meisjeskernen 
binnen heel wat jeugdverenigingen, …. Anderzijds wordt het belang van 
bepaalde organisaties, actief rond deze verschillen, opgewaardeerd (vb. 
holebi-organisaties) of vertalen deze verschillen zich in thematische 
aandachtspunten (het meest bekende voorbeeld is nog de week van de 
diversiteit). Sociale ongelijkheid is een verschil dat geen breuk veronderstelt, 
maar dat wel hiërarchisch van aard is. Eigenlijk is het jeugdbeleid een 
doelgroepenbeleid gericht op de bestrijding van de sociale ongelijkheid van 
jongeren. Leeftijd is namelijk een voorbeeld van sociale ongelijkheid. Onze 
maatschapij is hiërarchisch opgedeeld via leeftijdscategorieën waarbij 
bepaalde categorieën iets meer mogen dan anderen. Het is geen absoluut 
verschil: door ouder te worden verandert men van leeftijdscategorie. Binnen 
het huidig jeugdbeleid zijn deze verschillen heel belangrijk. Denk maar aan 
de verdere differentiatie binnen verenigingen in leeftijdscategorieën, de 
opdeling van specifieke werkvormen (tienerwerkingen, grabbelpas, SWAP-
pas, …). De laatste soort verschillen zijn deze die hiërarchisch zijn en die een 
breuk veronderstellen. Het betreft hier verschillen als laaggeschooldheid, 
sociaal achtergestelde buurten en etniciteit. Er kan eventueel opgemerkt 
worden dat men toch kan verhuizen uit achtergestelde buurten of dat men 
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via scholing en opleiding van laaggeschoold naar hooggeschoold kan gaan. 
Hoewel dit misschien wel opgaat voor een relatief klein aantal beperkte 
individuele gevallen, blijkt echter in de praktijk dat dit op groepsniveau niet 
zo simpel is. Door het individueel verhuizen van individuen van de ene buurt 
naar de andere wordt de problematiek van achtergesteldheid m.b.t. sociale 
voorzieningen en publieke ruimte niet opgelost. Ondanks de diverse 
inspanningen om ons onderwijs te democratiseren blijkt dat jongeren uit 
arbeidersmilieus bijna zeven keer meer kans hebben om in het laatste jaar 
secundair onderwijs een BSO-richting te volgen dan jongeren waarvan de 
ouders een vrij beroep hebben of in management werken. Aan deze 
verschillen liggen structurele problemen aan de basis. Het zijn problemen die 
voortvloeien uit hoe we de maatschappij organiseren en dus beleid voeren. 
Een jeugdbeleid moet volgens ons een remediërend beleid voeren ten 
opzichte van deze doelgroepen, als blijkt dat het jeugdbeleid bijdraagt tot de 
structurele uitsluiting van deze groepen. Het mag duidelijk zijn dat wij de 
verschillen tussen ASO- en BSO-jongeren hier situeren. Een beleid dat geen 
oog heeft voor deze groepen draagt eerder bij tot het verscherpen en is zelfs 
een oorzaak van structurele problemen. 
We willen hieromtrent twee grote bedenkingen toevoegen. De eerste 
bedenking is dat de aard van de sociale verschillen niet los gezien kan 
worden van de aard van de maatschappij. In een nog niet zo ver verleden 
werd iemand met blauwe ogen en blond haar bovengeschikt bevonden op 
iemand met bruine ogen en zwart haar. In een nog minder ver verleden (en 
tot zekere hoogte zelfs tot op de dag van vandaag) was er eveneens sprake 
van boven – en onderschikking tussen de sexen. Dit wijst er op dat de aard 
van deze sociale verschillen niet los gezien kan worden van de 
maatschappelijke analyse en de gevolgtrekkingen die men uit deze analyse 
opmaakt. Dit roept de vraag op of een heel klein beetje ideologie soms niet beter 
zou kunnen zijn voor het jeugdbeleid? Een eerste gevolg hiervan is dat een 
doelgroepenbeleid over de tijd dient bijgesteld te worden. Een tweede gevolg 
is dat een doelgroepenbeleid binnen het jeugdwerk hoogstens remediërend 
kan optreden ten opzichte van de eigen beleidsvoering en de structurele 
problemen die zich in andere beleidsdomeinen afspelen. Verschillen in de 
onderwijsniveaus zijn hiërachisch van aard omdat ons onderwijssysteem 
sterk hiërachisch is opgebouwd en omdat onderwijsniveau steeds 
belangrijker wordt geacht voor de levenskansen van het individu. Een 
belangrijke sleutel voor het oplossen van verschillen in geschooldheid moet 
dan ook gezocht worden in het onderwijsbeleid, dat op zijn beurt weer sterk 
afhankelijk is van een sociaal beleid. Een jeugdbeleid moet ingekaderd zijn in 
een vrijetijdsbeleid. Het kan zich evenwel niet beperken tot dit beleidsdomein 
omdat deze vrije tijd beïnvloed wordt door maatregelen en beleid buiten het 
vrijetijdsdomein. Jeugdbeleid is bijgevolg ook sociaal beleid, ruimtelijk beleid, 
onderwijsbeleid, mobiliteitsbeleid, ….      
 
Een tweede belangrijke vraag is op welk beleidsniveau men remediërend 
werkt. Het lijkt ons een onzinnige beleidsdoelstelling om van iedere 
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individuele organisatie te eisen dat de deelnemers aan hun activiteiten een 
perfecte weerspiegeling zijn van de demografische compositie van de 
gemeenschap waarvoor men werkt. Zoals reeds gezegd is het bijna 
onmogelijk voor een organisatie om een perfect evenwicht te vinden tussen 
de diverse interesses van diverse subgroepen, juist omdat deze interesses  
niet sociaal neutraal zijn. We kunnen ook onmogelijk eisen van een 
organisatie om de werking op te splitsen naargelang iedere mogelijke 
interessante doelgroep. Het zou bijvoorbeeld onzinnig zijn om te eisen van 
individuele verenigingen om zich intern te differentiëren naar bijvoorbeeld 
BSO-jongeren en ASO-jongeren. De beleidsdoelstelling, een goede sociale mix 
nastreven gekoppeld aan een zo groot mogelijk bereik,  kan ons inziens geen 
criterium zijn op het niveau van individuele verenigingen. 
Het  lijkt ons daarentegen wel een beleidsdoelstelling die geformuleerd kan 
worden op het mesoniveau: het geheel van verenigingen werkzaam voor 
jongeren, actief op een bepaald beleidsniveau. Er lijkt ons een belangrijke 
taak weggelegd binnen de overlegorganen op deze beleidsniveaus om na te 
gaan of er geen scheeftrekkingen zijn naar specifieke doelgroepen, in welke 
mate deze scheeftrekkingen dienen geremedieerd te worden en hoe ze 
kunnen bijgestuurd worden. Er kunnen dan doelstellingen geformuleerd 
worden, nieuwe initiatieven ontwikkeld worden, netwerkvormingen tussen 
zelforganisaties onderling en/of overheid gestimuleerd worden, ….  
 
De derde vraag betreft de vormgeving. Een doelgroepenbeleid kan namelijk 
verschillende vormen aannemen. Het hoeft zich niet noodzakelijk te vertalen 
in afzonderlijke organisaties voor specifieke doelgroepen, maar het kan wel. 
Er kan op drie manieren ingespeeld worden op diverse groepen:  
- Thematisch: men speelt meer in op de verschillen in interesses bij 

jongeren en meer bepaald specifieke doelgroepen 
- Methodisch: men past de werkmethodes aan binnen de vereniging 

waardoor ook andere groepen meer betrokken worden 
- Organisatorisch: via organisatorische veranderingen specifieke groepen 

jongeren bereiken 
Het spreekt vanzelf dat een thematische en methodische aanpak minder ver 
reiken dan een organisatorische. Zoals we reeds gezegd hebben, zijn deze 
aanpakken niet altijd even combineerbaar binnen één en eenzelfde 
organisatie. De derde optie biedt dan een eventuele oplossing. Voorwaarde 
echter is dat deze nieuwe vormen van organisatie niet kunnen gedefinieerd 
worden in termen van toeleiding naar of drempelverlagend voor het ander 
verenigingsleven. Ze dienen dan als volwaardige partner beschouwd en 
erkend te worden. 
In het rapport en in dit laatste deel hebben we meerdere malen gewezen op 
het verschil tussen ASO- en BSO-jongeren om de problematiek van 
laaggeschooldheid te bespreken. Natuurlijk zijn er nog andere en belangrijke 
structurele problemen in onze maatschappij (etniciteit, de problematiek van 
achtergestelde buurten, de problematiek van jongeren met een handicap, …). 
Door de opzet van het onderzoek komen ze hier echter niet aan bod. We 
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willen echter wel op een rijtje zetten wat er met betrekking tot 
laaggeschooldheid kan worden ondernomen. 
Een thematische optie kan zich vertalen in een grotere aandacht voor 
bestaande vrijetijdsinteresses van BSO-jongeren. Ook het feit dat BSO- en 
TSO-jongeren niet minder deelnemen aan technische en economische 
activiteiten op school wijst er op dat er thematische ruimte is. Jeugdwerk- en 
culturele verenigingen zouden enerzijds meer aandacht kunnen besteden 
aan sport, spel en technische zaken en op deze manier BSO-jongeren maar 
ook leden van ontspanningsverenigingen aanspreken. Zoals reeds gezegd zijn 
niet alle sporten bij BSO-jongeren even populair. BSO-jongeren participeren 
relatief meer aan sporten zoals motorsport, zaalvoetbal en fitness. Via deze 
sporten kunnen jongeren uit het beroepsonderwijs misschien worden 
aangesproken deel te nemen aan andere sporten of andere soorten 
engagementen.  
Een recent voorbeeld van beleidsinitiatief illustreert dat er nog ruimte is voor 
een thematische aanpak. In de beleidsvoering vertrekt men vaak 
automatisch van het standpunt dat BSO- en TSO-jongeren niet zo veel te 
zoeken hebben in de culturele sector. Bij het beleidsvoorstel om 
schoolgaande jongeren meer stage te doen lopen werd automatisch 
aangenomen dat BSO- en TSO-jongeren hun kennis kunnen uitbreiden in de 
industriële sector. ASO-jongeren zouden dan stage kunnen lopen in de 
sociale en culturele sector. Men kan zich vragen stellen bij deze a priori 
aanname. Misschien vinden bepaalde ASO-leerlingen het wel interessant om 
in een industriële omgeving stage te lopen. Ook in het beheer van culturele 
centra, jeugdvoorzieningen, culturele instellingen, … komen technische 
aspecten aan bod. Bij het organiseren van een optreden, een tentoonstelling 
of een festival kan er best iemand aanwezig zijn die iets van techniek af kent. 
Waarom spreken we binnen de jeugd- en cultuursector gewoon jongeren niet 
aan op hun vaardigheden en sluiten we op voorhand uit dat dit bepaalde 
BSO- en TSO-jongeren niet zou aanspreken? Bovendien kan het verder gaan 
dan hen gewoon aanspreken op hun vaardigheden. Waarom BSO- en TSO-
jongeren dan niet betrekken bij meer inhoudelijke en creatieve beslissingen 
(bv. kan een voorstelling beter worden door een betere belichting)? 
De vaststelling dat BSO-jongeren niet minder lid zijn van 
jongerengecentreerde verenigingen wijst ook op een mogelijke bijsturing met 
betrekking tot een methodische én organisatorische aanpak. Het meer 
informele karakter zonder begeleiding of bemoeienissen van 
(jong)volwassenen in verenigingen waar jongeren veel verantwoordelijkheid 
dragen spreekt jongeren uit het beroepssecundair onderwijs blijkbaar meer 
aan. Hierbij is het belangrijk het informele karakter en de lokale ingebedheid 
te benadrukken. De meeste verenigingen of initiatieven vereisen of 
verwachten een bepaald niveau van sociale competenties. Zich op bepaalde 
tijdstippen vrijhouden, zich inschrijven in bijvoorbeeld initiatieven als 
‘grabbelpas’, agenda bijhouden, ... beperkt de instroom in verenigingen en 
sluit dus jongeren uit die niet vertrouwd zijn met deze basiscompetenties. Dit 
impliceert echter ook dat specifieke methodieken (ervaringsgerichte 
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interactieprocessen, nadruk op creativiteit), werkingscultuur (speels en 
ongedwongen karakter), organisatievorm (zelforganisatie met soepele en 
flexibele structuren) en het divers activiteitenaanbod van het jeugdwerk 
inspirerend kunnen zijn voor de werking van andere soorten verenigingen.  

 

Wat halen jongeren zelf aan als beperkingen om te participeren? 

Jongeren halen voornamelijk het tijdsgebrek aan als reden om uit een 
vereniging te stappen. Tijdsgebrek komt eveneens naar voren als een 
belangrijke reden om geen lid te worden van een vereniging. Jongeren geven 
eveneens een lidmaatschap op omdat ze moeten kiezen tussen verschillende 
activiteiten of verenigingen. Uit tijdsbudgetonderzoek weten we dat ‘geen tijd 
hebben’ nogal gemakkelijk als excuus wordt vernoemd. Mensen met de 
drukste agenda zijn vaak ook die mensen die het vaakst participeren aan het 
verenigingsleven in hun vrije tijd. Niettemin toont een recente vergelijking in 
tijdsbesteding tussen Belgische en Nederlandse tieners aan dat Belgische 
jongeren inderdaad heel wat meer tijd spenderen op de schoolbanken en aan 
huiswerk maken (Stevens, van den Broek et al., 2003). 
 
Andere factoren die vaak vernoemd worden, alluderen eerder op het zich 
goed voelen in de vereniging. Zo zijn een goede en leuke begeleiding en leuke 
andere leden belangrijke aspecten om lid te blijven van een vereniging. Dit 
onderstreept nogmaals dat niet zo zeer de kwantiteit, maar ook de kwaliteit 
van de opgebouwde sociale relaties van belang is. 
Op basis van deze bevindingen is het belangrijk aandacht te schenken aan 
enerzijds elementen die betrekking hebben op de verenigingen zelf, namelijk de 
begeleiding en de opname in de groep. Dit is misschien niet zo zeer de taak van 
de overheid, maar wel van andere beleidsniveaus zoals verantwoordelijken van 
verenigingen en koepelorganisaties. Via kadervorming kan hieraan de nodige 
aandacht worden besteed in de dagelijkse werking van organisaties. 
Onrechtstreeks kan de overheid ingrijpen door kadervorming rond relaties en 
groepsvorming te ondersteunen.  Anderzijds kan het beleid inspelen op de 
externe factoren - tijdsgebrek door werken in de vrije tijd, huiswerk maken en 
het verschuiven van prioriteiten - die jongeren aanhalen als beperkingen om te 
participeren.  
 
 
 

Deze studie komt tot de vaststelling dat smaken en waarden sterk 
gestructureerd zijn volgens kenmerken zoals gender en onderwijsniveau. 
Deze verschillen zijn niet louter geworteld in verschillen van materiële aard. 
De huidige maatschappij tracht het handelen, voelen en denken van mensen, 
onder andere op basis van hun geslacht, sociale klasse, onderwijsvorm, te 
controleren. Voor deze sociale controle heeft de samenleving 
maatschappelijke instituties in het leven geroepen, zoals het 
onderwijssysteem, de massamedia, het verenigingsleven, enzovoort. De 
manier waarop we deze sociale instituties organiseren en vormgeven dragen 
deels bij tot structurele problemen. Socialisatie in deze instituties verschilt 
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namelijk naargelang gender, sociale klasse, ... Hierdoor blijven deze 
collectieve identiteiten relevant voor het denken en voelen van het individu in 
de huidige maatschappij.  

Dit heeft enkele belangrijke implicaties voor het beleid. Eén belangrijke 
vaststelling is dat ongelijkheid in de maatschappij niet louter kan worden 
opgevat in termen van materiële condities, maar ook immateriële en culturele 
mechanismen bijdragen tot ongelijkheid in de samenleving. De segmentering 
van het onderwijs in diverse socialisatietrajecten (o.a. via de 
onderwijsvormen), de toepassing van marketingtechnieken en de bijhorende 
opdeling van het medialandschap volgens marktniches, de manier waarop er 
gewerkt wordt met jongeren, de thema’s die aan bod komen in werkingen en 
beleid dragen allen bij tot ongelijkheid en sociale uitsluiting. In het huidig 
beleid wordt de strijd tegen ongelijkheid sterk gevoerd ten opzicht van 
materiële verschillen. Zelfs immateriële vormen van ongelijkheid, zoals 
bijvoorbeeld de ongelijke (cultuur)participatie, wijt men aan het feit dat 
bepaalde groepen geen geld hebben voor activiteiten zoals cultuur, sport, 
verenigingsleven, ... . Bij initiatieven zoals cultuurcheques, het terugbetalen 
van lidgeld van sportverenigingen, vergeet men dat immateriële ongelijkheid 
zich niet laat herleiden tot louter materiële ongelijkheid. Zo vergeet men dat 
bijvoorbeeld jongeren van thuis uit niet altijd in even sterke mate worden 
gestimuleerd om aan sport of cultuur te doen, dat de werkingsmethodes en 
subculturele elementen eigen aan verenigingen niet altijd afgesteld zijn op 
specifieke doelpublieken, dat niet iedereen even makkelijk een cultuurcheque 
zal aanvragen of dat niet iedereen in dezelfde mate vertrouwd is met allerlei 
vormen van internetgebruik of e-government.  

Een gelijkaardige vaststelling kan trouwens gemaakt worden met betrekking 
tot het onderwijsbeleid. In het beleid is er veel aandacht voor sociaal-
economische factoren, zoals het decreet op gelijke onderwijskansen, het 
studiebeurzensysteem, de leerlingenkaarten, de sociale sector in het hoger 
onderwijs, .... . Er is echter minder aandacht voor de invloed van het 
onderwijs op sociale relatiepatronen, op segregatie en participatie, op 
opvattingen, houdingen, waarden, smaken, ... .  

De strijd tegen ongelijkheid in de samenleving zal dus op verschillende 
domeinen met diverse middelen moeten worden aangepakt. Het beleid moet 
er zich bewust van zijn dat hedendaagse uitdagingen vaak een sociale en 
culturele dimensie in zich dragen. Belangrijke beleidsdomeinen zoals het 
onderwijs, de media, het sociale en culturele verenigingsleven hebben een 
invloed op de opvattingen, houdingen, vaardigheden, kennis, competenties, 
smaken en houdingen van jongeren. Dit wijst er op dat het beleid enerzijds 
deel van het probleem is, maar dat anderzijds het beleid op welk niveau dan 
ook, over bepaalde middelen beschikt om cultuurvernieuwend en 
maatschappijscheppend op te treden. 

Politieke participatie 

Het merendeel van de jongeren vindt het belangrijk dat ze zelf beslissingen 
kunnen nemen over dingen die hen aanbelangen en vindt hun mening 
belangrijk, ook al mogen ze niet gaan stemmen. Twee derde van de jongeren 
vindt dat hun mening even belangrijk is als die van volwassenen. Ze vinden 
bovendien dat volwassenen wat meer zouden moeten luisteren naar de eisen 
van jongeren en ze wensen ook meer inspraak te krijgen in hun gemeente of 
stad. Jongeren vinden het belangrijk dat ze hun mening te kennen kunnen 
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geven (68 op 100). Over de manier waarop jongeren politieke inspraak willen, 
zijn ze het niet eens. Zo is minder dan de helft van de jongeren ervan 
overtuigd dat een jongerenparlement soelaas zal bieden. 14% van de 
jongeren is hiervan niet overtuigd. 
Hoewel jongeren politieke inspraak belangrijk vinden, is hun interesse in de 
politiek miniem (r=0.12). Hoewel iets meer dan een derde van de jongeren 
zich een mening kan vormen over politieke thema’s, zegt slechts één op tien 
jongeren echt geïnteresseerd te zijn in politiek. Deze politieke 
onverschilligheid uit zich in de stemintentie en de partijvoorkeur. Meer dan 
de helft van de jongeren zou zijn stem niet gaan uitbrengen als er 
verkiezingen zouden zijn. Bijna de helft van de jongeren heeft er geen idee 
van op welke partij ze zouden stemmen. Naarmate de jongeren de 
stemgerechtigde leeftijd naderen, stijgt hun stemintentie enorm. Terwijl 
ongeveer 40% van de 14- tot 16-jarigen zou gaan stemmen, is dit bij de 17-
jarigen al 48% en bij de 18-jarigen bijna 60%. Ook het inroepen van politieke 
desinteresse om niet te gaan stemmen neemt af met het bereiken van de 
leeftijd van 18 jaar. Een belangrijke reden bij de 18-jarigen om niet te gaan 
stemmen is dat ze niet genoeg kennis van de partijen zouden hebben. Ook de 
partijvoorkeur vormt zich met de leeftijd. Terwijl nog meer dan de helft van 
de 14-jarigen geen voorkeur heeft voor een bepaalde politieke partij, heeft 
bijna twee op drie (63%) 18-jarigen een specifieke partijvoorkeur. In het 
vorige Vlaamse jeugdbeleidsplan werd het idee gelanceerd om de 
stemgerechtigde leeftijd te verlagen naar 16 jaar. Op basis van deze analyses 
blijkt echter dat deze twee jaar wel degelijk verschil uitmaken met betrekking 
tot politieke interesse, rijpheid en meningsvorming. Er dienen hier twee 
bedenkingen bij geformuleerd te worden. Ten eerste, zijn politieke interesse 
en rijpheid geen vereisten die we opleggen aan volwassenen om stemplicht 
toe te kennen. Ten tweede is het niet uit te sluiten dat er zich rond 18-jarige 
leeftijd een soort ‘rite de passage’ afspeelt. De toegenomen interesse 
naarmate de leeftijd stijgt, heeft dan eerder te maken met het feit dat men de 
eerste keer zijn of haar stem mag uitbrengen. In dat laatste geval heeft de 
toegenomen interesse niets te maken met leeftijd, maar eerder met het 
sacrale moment van de eerste keer te mogen stemmen. De politieke interesse 
vervaagt dan ook na de eerste keer. De leeftijdsdiscussie doet er dan weinig 
toe. Het is dan geen argument om de stemplichtige leeftijd op 18 jaar te 
houden, maar ook geen argument om het te verlagen naar 16 jaar, 14 jaar of 
12 jaar. De verlaging van de stemplichtige leeftijd is slechts een effectief 
beleidsinstrument ter bevordering van politieke participatie indien kan worden 
aangetoond dat het leidt tot een grotere politieke participatie op langere termijn. 
Dergelijk onderzoek is echter voorlopig niet voorhanden. Het vraagt 
longitudinaal, internationaal vergelijkend onderzoek tussen landen met 
gelijkaardige democratische instituties, gelijkaardige historische 
ontwikkelingen en gelijkaardige bevolkingssamenstellingen, maar die van 
elkaar verschillen volgens instapleeftijd om te mogen (moeten) stemmen. 
Het debat rond politieke participatie zou echter gebaat zijn indien men 
politieke participatie niet louter zou verengen tot het uitbrengen van een 
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stem. Politiek wordt daarbij te veel gedefinieerd in termen van stemmen. Dit 
is echter één vorm van politieke participatie. Politiek betekent oorspronkelijk 
zorg dragen voor de gemeenschap. In dit opzicht is ieder van ons een 
politicus doordat we in ons dagelijks leven constant keuzes maken die de 
ruimere gemeenschap aanbelangen (al dan niet zorg opnemen, al dan niet 
het openbaar vervoer nemen, al dan niet kinderen krijgen, al dan niet 
opkomen voor meer fuifruimte in de gemeente …). Een ruimere opvatting over 
wat politiek inhoudt, kan de discussie over politieke participatie van jongeren 
verbreden.  
Deze ruimere definitie van politiek kan ons denken over het bevorderen van 
politieke participatie verruimen. Zo blijkt dat politieke interesse 
aangewakkerd zou kunnen worden via het lidmaatschap van verenigingen. 
Jongeren die lid zijn van sociale bewegingen en jongeren die deelnemen aan 
extracurriculaire activiteiten blijken sterker in politiek geïnteresseerd te zijn 
dan andere jongeren. Samen tot overeenstemming komen, samen 
beslissingen nemen, overleggen, met elkaar discussiëren binnen een 
verenigingscontext zou eventueel een verklaring kunnen bieden waarom 
jongeren die lid zijn van een vereniging meer politieke interesse hebben. Dit 
komt meer overeen met de dagdagelijkse betekenis van politiek. Politieke 
vorming waarbij jongeren zelf kunnen ondervinden hoe men via overleg tot 
gemeenschappelijke beslissingen komt en hoe weinig vanzelfsprekend het is 
om in een democratisch proces de eigen eisen te realiseren. In de huidige 
maatschappelijke situatie kunnen jongeren maar weinig ervaring opdoen in 
het beïnvloeden en het vormgeven van hun onmiddellijke omgeving. In 
Vlaanderen heeft zo goed als iedere gemeente een jeugdraad. Deze 
jeugdraden zijn overwegend samengesteld uit leden van jeugdverenigingen, 
soms aangevuld met een (beperkt) aantal niet-georganiseerde jongeren. Een 
belangrijke drempel voor dergelijke jeugdraden is dat de werking van deze 
organen (de bevoegdheden, de beperkte werkingsmiddelen, …) niet altijd 
simpel is, zeker niet voor nieuwe leden van de jeugdraden. Het opzetten van 
mogelijkheden tot participatie in de gemeente blijkt een goede manier om de 
politieke interesse aan te wakkeren. Toch zou men meer aandacht moeten 
besteden aan de representatieve vertegenwoordiging van deze raden en een 
deftige ondersteuning van de werking van de jeugdraden (zowel qua materiële 
middelen en pedagogische ondersteuning) is bijgevolg aangewezen. We 
kunnen hieruit enerzijds besluiten dat hier een taak weggelegd is voor dit 
soort participatie. Het kan echter evengoed zijn dat het net jongeren zijn die 
reeds politiek geïnteresseerd zijn die deel nemen aan deze initiatieven. 
Jongeren met weinig politieke interesse zouden in dat geval niet bereikt 
worden door participatieve initiatieven.  Politieke interesse kan daarom ook 
via de scholen aangewakkerd worden via politieke vorming. Ook scholen 
bieden jongeren via de leerlingenraad een unieke gelegenheid om zich bewust 
te zijn van de eigen ideeën en mogelijkheden om de directe schoolomgeving te 
beïnvloeden  
Het gebrek aan politieke kennis is één van de belangrijkste redenen die 
jongeren inroepen om niet te zullen stemmen. Bij de 18-jarigen ligt dit 
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percentage op 20%, terwijl ongeveer 30% van de 14- tot 16-jarigen deze 
reden inroept om niet te stemmen. Niet alleen politieke vorming in de praktijk 
is belangrijk, maar ook politieke kennisoverdracht. Bij die politieke 
kennisoverdracht kan men denken aan de geschiedenis van de belangrijke 
politieke stromingen, aandacht voor de fundamentele, maatschappelijke 
tegenstellingen die vorm geven aan de Belgische instellingen, de werking van 
die verschillende instellingen, ... . 
 
 

4.2 Onveiligheidsgevoelens 

Hoewel jongeren ervan overtuigd zijn dat de maatschappij onveiliger is 
geworden en dat we ons daartegen moeten beschermen, zetten jongeren deze 
onveiligheidsgevoelens zelden om in vermijdingsgedrag. Minder dan tien 
procent van de jongeren gaat ’s avonds niet meer alleen op straat of blijft 
liever niet alleen thuis. Als we echter de plaats specifiëren (bepaalde wijken) 
voelt een kwart van de jongeren zich onveilig.  
 
Nagenoeg elk onderzoek naar onveiligheidsgevoelens rapporteert een (veel) 
hogere angst bij vrouwen dan bij mannen (Gebotys, Roberts et al., 1988; 
Chiricos, Eschholz et al., 1997; Bennett en Flavin, 1994; Killias en Clerici, 
2000; Covington en Taylor, 1991; Gainey en Seyfrit, 2001; Kanan en Pruitt, 
2002; Ferraro, 1995). Vaak is het geslacht van de respondenten zelfs de 
sterkste predictor van de onveiligheidsgevoelens (Carcach, Frampton et al., 
1995; Kury, Obergfell-Fuchs et al., 2001). Dit is in dit onderzoek niet anders. 
Bij vrouwen wordt doorgaans van een ‘paradox of fear’ of een ‘fear-
victimization-paradox’ gesproken. Vrouwen hebben een laag risico op 
slachtofferschap, maar vertonen toch hogere niveaus van angst en 
onveiligheid. Er worden in de literatuur drie verklaringen gegeven voor de 
hogere onveiligheidsgevoelens van vrouwen (Elchardus, De Groof et al., 
2003). De eerste verklaring stelt dat vrouwen zich onveiliger voelen omwille 
van hun hogere (fysieke) kwetsbaarheid. Vrouwen zouden de risico’s op 
slachtofferschap en de gevolgen ervan ernstiger inschatten (Warr, 1984; 
Hale, 1996; Pleysier, Vervaeke et al., 2001). Het feit dat vrouwen meer schrik 
hebben kan worden verklaard door hun hogere percepties van persoonlijke 
kwetsbaarheid. Het feit dat vrouwen angstiger zijn, wordt in de tweede visie 
(deels) verklaard door het groter aantal (verdoken) geweldplegingen door 
bekenden en het groter aantal seksuele intimidaties waarmee vrouwen te 
kampen hebben, zaken die minder vaak worden aangegeven en die dus 
minder vaak in officiële statistieken of victimisatiesurveys voorkomen 
(Stanko, 1988; Tulloch, 2000; Tulloch, 1998; Jennett, 1998; Scott, 2003; 
Scott, 2003; Ferraro, 1995; May, 2001). De derde verklaring ligt in een 
verschillende culturele codering en een verschillende socialisatie van 
mannen en vrouwen. Tegen de auteurs die de effecten van geslacht 
interpreteren als een kwestie van risico en kwetsbaarheid, stelt Hollander 
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(2001) dat de hogere onveiligheidsgevoelens van vrouwen een gevolg zijn van 
traditionele beeldvorming en genderrollen. Vrouwen zijn volgens haar 
cultureel gecodeerd als kwetsbaar, mannen als brutaal. Vrouwen worden 
gesocialiseerd in kwetsbaarheid en hun ‘nood’ aan bescherming; mannen in 
hun nood om te beschermen en een bewustwording van hun fysieke kracht 
(Goodey, 1994). Ook Tulloch (2000) meent dat de angstige en terughoudende 
houding van vrouwen deels een gevolg is van gendersocialisatie die risico-
ontwijking en voorzichtigheid bij vrouwen aanmoedigt (zie ook Hale, 1996). 
Dit zou leiden tot gevoelens van passiviteit en afhankelijkheid bij vrouwen 
(Pantazis, 2000). Mannen worden daarentegen verondersteld risico’s te 
nemen en een proactieve levensstijl op te bouwen. Daarom zouden ze de 
neiging hebben angst-producerende situaties positiever aan te pakken 
(Goodey, 1994; Goody, 1997). 
 
De theorieën die de oorzaak van onveiligheidsgevoelens bij materiële 
deprivatie of sociale kwetsbaarheid leggen kunnen we niet bevestigen. We 
vinden immers geen verschillen in gevoelens van onveiligheid al naargelang 
de sociaal-economische status en de onderwijsvorm waarin men les volgt. 
  
Onveiligheidsgevoelens kunnen eveneens het gevolg zijn van een onzekere 
positie en ongunstige toekomstverwachtingen, los van de sociaal-
economische condities. De analyses tonen inderdaad dat jongeren die zich 
beter in hun vel voelen, zich niet eenzaam voelen, tevreden zijn over hun 
sociale contacten, goed weten wie ze zijn en wat ze willen en een positief 
toekomstbeeld hebben, zich minder onveilig voelen. Een beleid gericht op het 
bevorderen van het persoonlijk welbevinden van jongeren met bijzondere 
aandacht voor het aanbieden van een positief toekomstproject en het aanleren 
van sociale vaardigheden zoals assertiviteit, heeft kans om hun 
onveiligheidsgevoelens in te dijken.  
 
In de literatuur wordt vaak gewezen op het verband tussen slachtofferschap 
en gevoelens van onveiligheid. Uit onderzoek blijkt echter dat criminaliteit en 
slachtofferschap niet kunnen worden beschouwd als de hoofdoorzaak of een 
belangrijke oorzaak van de onveiligheidsgevoelens (Hale, 1996; Gainey en 
Seyfrit, 2001; Parker en Ray, 1990; Zani, Cicognani et al., 2001; Taylor en 
Hale, 1986; Covington en Taylor, 1991). In het onderzoek maakten we een 
onderscheid tussen slachtofferschap van enerzijds verbaal geweld zoals 
gepest, uitgelachen, uitgesloten en uitgescholden worden en anderzijds van 
criminele feiten. We vroegen de respondenten of ze al eens bestolen waren 
geweest, slachtoffer geweest van vandalisme en of ze al eens geslagen waren 
met verwondingen tot gevolg.  
Slachtoffers van verbaal geweld voelen zich onveiliger dan jongeren die niet 
gepest, uitgelachen of uitgesloten worden. Dit verband kan voor een groot 
stuk verklaard worden door hun (veel) lager persoonlijk welbevinden. We 
zagen reeds dat jongeren die zich onbehaaglijk voelen een groter 
onveiligheidsgevoel hebben. Het slachtofferschap van verbaal geweld moeten 
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we beschouwen als een indicator van algemeen onbehagen. Slachtoffers van 
criminele feiten daarentegen vertalen deze ervaring niet in een onveiliger 
maatschappijbeeld. De zogenaamde paradox of fear die stelt dat bepaalde 
categorieën, zoals vrouwen en ouderen, minder slachtoffer zijn maar zich wel 
onveiliger voelen, wordt hier bevestigd. Het verband tussen slachtofferschap 
van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens wordt immers significant na 
controle voor geslacht. Meisjes voelen zich veel onveiliger dan jongens en bij 
meisjes die het slachtoffer van criminele feiten zijn geweest wordt dit effect 
nog versterkt. Vrouwelijke slachtoffers vertonen de hoogste 
onveiligheidsgevoelens terwijl jongens die niet het slachtoffer zijn van 
criminele feiten zich het minst onveilig voelen. Er is bovendien een 
versterkend effect van slachtofferschap met de levensstijl van jongeren 
(Mesch, 2000b). Jongeren die zich in hun vrije tijd niet bezig houden met 
commerciële en informele activiteiten voelen zich het meest onveilig. Bij 
slachtoffers die weinig gebruik maken van het commerciële vrijetijdsaanbod 
wordt dit effect het meest versterkt. Zij hebben de hoogste 
onveiligheidsgevoelens. Slachtoffers met een commerciëel en informeel 
vrijetijdsrepertoire verschillen daarentegen niet van niet-slachtoffers met een 
dergelijke vrijetijdsagenda. 
 
De socialisatiethese die stelt dat onveiligheidsgevoelens intergenerationeel via 
de opvoeding worden meegegeven, wordt bevestigd. Volgens de 
attachmenttheorie (Bowlby, 1969; May, Vartanian et al., 2002) zou een goede 
ouder-kind relatie en een sterke betrokkenheid van de ouders bij de 
opvoeding de onveiligheidsgevoelens kunnen drukken door het hoger 
persoonlijk welbevinden dat het teweegbrengt bij hun kinderen. Het 
veiligheidsgevoel bij jongeren gaat inderdaad samen met een hoger 
persoonlijk welbevinden maar uit onze gegevens blijkt eveneens dat een 
positief gezinsklimaat (voornamelijk de positieve relatie met moeder en de 
opvolging door de ouders) de onveiligheidsgevoelens in de hand werkt. Een 
nadruk op risico’s en gevaren in de opvoeding kan hiervoor verantwoordelijk 
zijn. Dit is nog het meest het geval bij meisjes. De veel hogere 
onveiligheidsgevoelens bij meisjes kunnen het gevolg zijn van differentiële 
socialisatie die risico-ontwijking en voorzichtigheid bij vrouwen aanmoedigt. 
Socialisatie van meisjes in een eerder gezins- en familiaal gerichte 
vrijetijdsbesteding en een minder frequente invulling van hun vrije tijd met 
commerciële en ongeorganiseerde activiteiten is gedeeltelijk verantwoordelijk 
voor de hogere onveiligheidsgevoelens van meisjes. Het onveiligheidsgevoel 
van meisjes wordt in de hand gewerkt door hun thuis- en familiegebaseerde 
vrijetijdsbesteding. Het zou goed zijn meisjes wat meer vrijheid te geven en ze 
minder beschermend (lees: angstinducerend) op te voeden.  
 
We stellen eveneens vast dat de integratie in formele sociale netwerken de 
onveiligheidsgevoelens niet drukken. De uitgebreidheid van het informele 
sociale netwerk en een commerciële en informele vrijetijdsbesteding 
buitenshuis slagen daar echter wel in. Misschien gaat het hier om een 
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wederzijdse invloed. Jongeren (of hun ouders) die zich veilig voelen zullen 
allicht gemakkelijker de ‘veilige’ thuishaven (mogen) verlaten om hun vrije 
tijd te vullen op een informele manier zonder begeleiding van volwassenen. 
Jongeren die dat geregeld doen of ouders die dit makkelijk toelaten, stellen 
misschien vast dat ze niet elke keer worden lastig gevallen. Jongeren of hun 
ouders die de omgeving als gevaarlijk percipiëren, beperken hun gedrag en 
zullen ’s avonds minder vaak uitgaan. Hoe minder men uitgaat, hoe hoger 
het onveiligheidsgevoel, en deze hogere angst leidt tot het nog meer beperken 
van informele contacten en activiteiten. 
Hiermee verwant, stellen we vast dat het aantal uren dat men televisie kijkt 
geen invloed heeft op de onveiligheidsgevoelens. Een voorkeur voor 
commerciële media echter bevordert deze angstgevoelens wel, net als bij 
volwassenen (Elchardus en Smits, 2003). De affiniteits- en 
bevestigingshypothese dat slachofferschap en media versterkende effecten 
zouden hebben voor onveiligheidsgevoelens, kunnen we niet bevestigen 
(Chiricos, Padgett et al., 2000; Elchardus, De Groof et al., 2003). De 
verklaring kan gevonden worden als we de mediavoorkeur beschouwen als 
een afbakening van interpretatieve gemeenschappen die, ten dele 
onafhankelijk van wat wordt uitgzonden, bepaalde dingen zullen zin (Jensen, 
1990). In dit model heeft een persoon met een voorkeur voor commerciële 
media als het ware een andere interpretatieve bril op, die maakt dat, ook als 
hij naar niet-commerciële zenders kijkt, andere dingen zal zien dan een 
persoon met een andere mediavoorkeur (Elchardus en Smits, 2003).  
 
 

4.3 Persoonlijk welbevinden 

We hebben het persoonlijk welbevinden gemeten aan de hand van de schalen 
voor het zelfbeeld, toekomstbeeld, eenzaamheid, identiteitsvorming, 
assertiviteit en slachtofferschap van verbaal geweld. Het welbevinden wordt 
hier dus ruimer opgevat dan het psychisch welzijn. Het heeft niet alleen 
betrekking op de wijze waarop de jongeren zichzelf zien, maar ook op de 
manier waarop ze de kwaliteit van de contacten met belangrijke personen, 
zoals hun vrienden, percipiëren en de wijze waarop ze zich in de tijd 
situeren.  
Hoewel de meerderheid van de jongeren tevreden is over zijn sociale 
contacten, voelt een kleine groep jongeren (1 tot 7%) zich toch eenzaam. Ze 
voelen zich uitgesloten, geïsoleerd van anderen, alleen, ze missen gezelschap 
en hebben niemand waarmee ze kunnen praten. Hoewel het merendeel van 
de jongeren zich omringd voelt met vrienden, zou bijna 1/5de van de jongeren 
meer goede vrienden willen hebben. 
Een kleine groep jongeren zegt niet assertief te zijn en dus niet op te komen 
voor zijn persoonlijke belangen of niet op een gepaste manier uitdrukking te 
kunnen geven aan hun gevoelens, gedachten en wensen. Een minderheid (12 
tot 16%) van de jongeren voelt zich onzeker als ze in een groep zijn, is 
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onzeker over hoe ze zich moeten gedragen, zoekt liever geen oogcontact bij 
het praten met iemand en durft niet te praten voor een grote groep. Slechts 
7% voelt zich echt ongemakkelijk wanneer ze in een groep mensen zijn. 
Jongeren zijn over het algemeen behoorlijk tevreden met zichzelf (75%). Het 
merendeel van de jongeren vindt zichzelf best ok. Ze hebben het gevoel 
iemand te zijn die wat waard is en die een aantal goede kwaliteiten heeft. 
Stellingen waarin zij helemaal als mislukkelingen worden afgeschilderd, 
worden door de meesten onder hen niet onderschreven (90%). Uit de minder 
extreme stellingen blijkt dan weer dat 15 à 20% van de jongeren twijfelt over 
zichzelf. 15% van de jongeren voelt zich echt nutteloos, 16% denkt soms dat 
ze nergens goed voor zijn en een kleine 20% zou meer respect willen 
opbrengen voor zichzelf. Tien tot vijftien procent van de jongeren weet niet 
goed wie ze zijn. Een kleine 10% van de jongeren weet nog niet goed wat ze 
willen en ongeveer 3% heeft een laag gevoel van zelfwaarde. 
Hoewel de meerderheid van de jongeren de toekomst vrij positief tegemoet 
ziet lijkt voor ongeveer 5% van de jongeren de toekomst vaak hopeloos en 
heeft het gevoel helemaal geen doel te hebben in het leven. Een iets grotere 
groep (8%) ziet de toekomst vaak somber in. Eén derde van de jongeren is er 
zeker van dat ze een schitterende toekomst zullen hebben en denkt dat het 
in de toekomst steeds beter zal gaan met hen. Hoewel bijna de helft van de 
jongeren de toekomst te onzeker vindt om ver vooruit te kunnen plannen 
kijkt toch bijna 60% er vol verwachting naar uit. 
Welke elementen dragen nu bij tot het persoonlijk welbehagen? Volgens de 
deprivatietheorieën kan onbehagen worden beschouwd als een gevolg van 
een zwakke sociaal-economische status. Het besef dat men minder kansen 
heeft in de maatschappij zou namelijk bijdragen tot een gevoel van 
persoonlijk onbehagen. Het lager persoonlijk welbevinden van jongeren blijkt 
inderdaad geassocieerd te zijn met een zwakke sociaal-economische status 
en met de positie die men inneemt in het onderwijs. De lagere sociale 
herkomst van jongeren die les volgen in het beroepsonderwijs verklaart voor 
een deel het persoonlijk onbehagen van deze jongeren maar het verband blijft 
wel bestaan. Er moet wel op gewezen worden dat deze verschillen naar 
sociaal-economische status en onderwijsvorm niet echt uitgesproken zijn. 
Jongeren die les volgen in het beroepsonderwijs hebben een lager persoonlijk 
welbevinden. Het verschil tussen de verschillende onderwijsvormen wordt 
lichtjes afgezwakt via de uitgebreidheid van het informeel netwerk en de 
commerciële en informele vrijetijdsbesteding van BSO-jongeren. De 
belangrijkste bijdrage in het afzwakken van de verschillen wordt geleverd 
door vriendschapsopvattingen. BSO-jongeren die vriendschappen definiëren 
als een vertrouwensrelatie hebben gelijkaardige niveaus van welbehagen als 
ASO-jongeren. Opnieuw stuiten we hier op een mogelijke grens van het 
beleid. Het persoonlijk welbehagen zit hem vaak in interpersoonlijke relaties 
en hoe die worden beleefd. Het schaden van deze vertrouwensrelatie kan 
negatieve gevolgen hebben op dit persoonlijk welbevinden. Het lager 
persoonlijk welbevinden (voornamelijk de eenzaamheidsgevoelens, lagere 
assertiviteit en identeitsvorming) van BSO-jongeren kan omgebogen worden 
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door aandacht te schenken aan de informele contacten en de 
vriendennetwerken van jongeren.  

Een tweede reeks verklaringen wijt het persoonlijk onbehagen aan het 
wegvallen van traditionele vormen van sociale controle. Het verlaten van de 
traditionele zingevingskaders in de vorm van levensbeschouwelijke 
betrokkenheid, blijkt echter geen invloed te hebben op het onbehagen van 
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 zouden een kleine, 
negatieve invloed hebben op de zelfwaardering van jongeren. Deze hypothese 
kunnen we echter niet bevestigen. Het al dan niet gescheiden zijn van de 
ouders heeft geen invloed op het persoonijk welbehagen van de jongeren. Een 
positief gezinsklimaat met een goede ouder-kind relatie en een nadruk op 
autonomie en verantwoordelijkheid in de opvoeding en de tevredenheid met 
de inspraak in het gezin, als indicatoren voor het 
onderhandelingshuishouden, dragen daarentegen sterk bij tot het 
persoonlijk welbehagen van de jongeren. Het hoger persoonlijk welbevinden 
van de 16- tot 18-jarigen is onder meer te danken aan meer inspraak in het 
gezin. 

Het bevorderen van het gezinsklimaat en inspraak in het gezin (twee 
elementen die sterk samenhangen) zal het persoonlijk welbevinden van 
jongeren ten goede komen. Naast het gezinsklimaat is ook de tevredenheid 
met de inspraak in het gezin van belang voor het persoonlijk welbevinden 
van jongeren. De jongeren zijn over het algemeen zeer tevreden met de 
inspraak. Meer dan negen op tien jongeren is tevreden over de inspraak met 
betrekking tot de omgang met vrienden, vrijetijdsbesteding, kleding, lief en 
studiekeuze. Het minst tevreden zijn ze over de inspraak in thema’s als het 
meehelpen in het huishouden, de hoeveelheid zakgeld en de besteding ervan, 
waar, met wie en tot hoe laat ze uitgaan en het gebruik van softdrugs. De 
eerste reeks thema’s zijn niet toevallig de onderwerpen waarover jongeren 
vaak zelf beslissingen nemen, de tweede reeks zijn thema’s die weinig 
bespreekbaar zijn of thema’s waarover de ouders het laatste woord hebben. 
Er zouden inspanningen moeten worden geleverd om zowel de 
bespreekbaarheid van heikele thema’s als softdrugs te verhogen als de 
beslissingsbevoegdheden bij ouders én kinderen te leggen. Dit alles pleit voor 
het bevorderen van het onderhandelingshuishouden.  

Deze bevindingen wijzen op belangrijke beperkingen voor het beleid. Het 
beleid heeft goede redenen om niet al te veel te willen ingrijpen in hoe 
gezinnen functioneren. De overheid kan hier dan ook slechts ondersteunend 
werken en op basis van vrijwillige medewerking van de ouders. De overheid 
erkent diverse initiatieven die opvoedingsondersteuning bieden aan ouders. 
De klemtoon in deze initiatieven ligt hoofdzakelijk, maar zeker niet 
uitsluitend, op opvoedingsondersteuning tijdens de baby- en kindertijd. De 
resultaten wijzen er echter op dat een goede relatie met de ouders ook 
belangrijk is tijdens de adolescentie. Dit pleit ook voor 
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opvoedingsondersteuning voor gezinnen met adolescenten, waarbij extra 
aandacht kan worden besteed aan hoe in gezinnen overlegd kan worden over 
problemen. 

Naast de gezinskenmerken wordt het persoonlijk welbehagen beïnvloed door 
het sociaal netwerk en de sociale contacten. Opnieuw stuiten we hier op een 
grens voor het beleid. Formele sociale netwerken, opgebouwd in het 
verenigingsleven, spelen slechts een zwakke of geen rol in hoe jongeren zich 
voelen. Het opgenomen zijn in een uitgebreid informeel netwerk draagt 
daarentegen sterk bij tot een hoger welbevinden van jongeren. Een 
vrijetijdsbesteding gekenmerkt door commerciële en informele activiteiten 
bevordert eveneens het welbevinden (het drukt echter het positief zelfbeeld), 
een vrijetijdsagenda gevuld met sport, spel en technische hobby’s verhoogt 
het positief zelfbeeld en drukt de eenzaamheidsgevoelens terwijl een gezins- 
en familiaalgerichte vrijetijdsbesteding het welbevinden eerder drukt. Dit 
laatste vrijetijdspatroon verhoogt de kans op slachtofferschap van verbaal 
geweld en is minder positief voor de identiteitsontwikkeling. Hieruit kunnen 
we concluderen dat vrienden een belangrijke rol vervullen in het leven van 
jongeren. Volwassenen maken zich vaak ongerust over de invloed van 
vrienden op jongeren, maar deze gegevens wijzen er echter op dat vrienden 
een belangrijke bron zijn voor persoonlijk welbehagen. Stellen dat vrienden 
altijd een bron van moeilijkheden zijn, gaat dus te ver. Kan het beleid hier 
dan niets mee aanvangen? Dit zou een te nihilistische houding zijn. Ten 
eerste is er de vaststelling dat het formeel netwerk en het informeel netwerk 
sterk met elkaar samenhangen. Jongeren actief in het verenigingsleven 
hebben een uitgebreider informeel netwerk. Zoals we gezien hebben en reeds 
meerdere malen vermeld hebben is de kwaliteit van de sociale netwerken 
binnen formele netwerken belangrijker dan de kwantiteit van participaties. 
Dit opent allerlei mogelijkheden voor diverse verantwoordelijken om beleid te 
ontwikkelen. Ten slotte kunnen beleidsmakers gebruik maken van de 
positieve kracht van vriendschap. In diverse beleidsdomeinen zoals 
onderwijs, informatieverstrekking en preventiewerk wordt een beroep gedaan 
op deze positieve aspecten van vriendschap in de vorm van peer involvement. 
Deze methodiek kan worden gedefinieerd als een werkvorm waarbij beroep 
wordt gedaan op leeftijdsgenoten. Er kan daarbij verder onderscheid worden 
gemaakt tussen  peer teaching waarbij de nadruk ligt op 
informatieoverdracht, en peer support waar men vooral aandacht besteedt 
aan de emotionele en sociale ondersteuning van jongeren door andere 
jongeren. Een belangrijk principe in deze werkvorm is ‘self-disclosure’, 
spreken vanuit je eigen ervaringen en deze delen met andere jongeren. Juist 
jongeren die vriendschap definiëren als een relatie waar er plaats is voor 
zelfonthulling en vertrouwen, hebben een hoger welbehagen. Peer education 
ten slotte, zoals initiatieven als de jeugdadviseurs van de jeugdadviescentra 
(JAC), proberen gebruik te maken van de vertrouwensrelaties tussen 
vrienden om hulpverlening, emancipatie en participatie drempelverlagend te 
maken. Deze initiatieven verdienen de nodige aandacht van 
beleidsverantwoordelijken. Een belangrijke succesfactor is dat vrienden niet de 
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plaats mogen innemen van hulpverlening en dat de jongeren die bereid zijn om 
in deze werkvormen in te stappen, de nodige ondersteuning en vorming krijgen. 

Tenslotte is er een verband tussen het persoonlijk welbehagen van jongeren 
en hun ontevredenheid over hun lichaam. Dit verband stellen we 
voornamelijk vast bij meisjes. Meisjes op zich voelen zich niet slechter in hun 
vel dan jongens, maar hebben wel een lager zelfbeeld dan jongens. Ze voelen 
zich echter meer ontevreden over hun gewicht, wat zich uit in allerlei 
dieetgedrag. Opmerkelijk hierbij is dat de BMI-index, een meer objectieve 
maat voor gewichtsproblemen, op zich geen verband houdt met persoonlijk 
welbehagen. Het is wel degelijk de (on)tevredenheid met het eigen 
lichaamsbeeld dat gelieerd is aan persoonlijk welbehagen, meer bepaald het 
positief zelfbeeld, de identiteitsontwikkeling en de assertiviteitsgraad. De 
ontevredenheid met hun gewicht, alsook het thuisgebaseerd vrijetijdspatroon 
en het minder doen van sport, spel en technische hobby’s, zorgen er voor dat 
het positief zelfbeeld van meisjes iets lager is dan dat van jongens. Het is 
onmogelijk de richting van deze associatie na te gaan: is persoonlijk 
welbehagen het gevolg van een negatief lichaamsbeeld of draagt een negatief 
lichaamsbeeld bij tot een lager persoonlijk welbehagen? Op basis van deze 
vaststellingen echter kan men besluiten dat  lichamelijke beeldvorming, samen 
met een thuisgebaseerde vrijetijdsbesteding en een minder sportieve, speelse 
en technische invulling van de vrije tijd een belangrijke rol spelen in het 
negatiever zelfbeeld van meisjes vergeleken met jongens. Werken aan meer 
realistische lichaamsbeeldvorming en meer uithuizige, sportieve, speelse en 
technische vrijetijdsbesteding voor meisjes kunnen bijdragen tot een hoger 
positief zelfbeeld voor meisjes. 

 
De bevindingen met betrekking tot het persoonlijk welbehagen wijzen eerder 
op de beperkingen voor het voeren van een jeugdbeleid van overheidswege 
uit. De twee belangrijkste beleidsinstrumenten die de overheid tot haar 
beschikking heeft, inwerken op de sociale condities en de formele participatie, 
blijken slechts indirect en beperkt in te werken op het persoonlijk 
welbehagen van jongeren. De dynamiek binnen het gezin en de vriendenkring 
is veel belangrijker voor het persoonlijk welbehagen van jongeren. Wil het 
beleid inspelen op het persoonlijk welbehagen, dan zal ze moeten werken 
rond deze mediërende elementen. Een ondersteunend gezinsbeleid en het 
ondersteunen van methodieken waarbij jongeren aangesproken worden op 
hun vriendschapsrelaties kunnen onrechtsreeks een bijdrage leveren tot een 
hoger welbehagen. Specifieke aandacht kan echter gaan naar meisjes. 
Werken aan een meer realistisch lichaamsbeeld en een meer uithuizige 
vrijetijdsbesteding met sport, spel en technische hobby’s voor meisjes kunnen 
bijdragen tot een hoger persoonlijk welbehagen van meisjes. Een populaire 
visie op jeugdbeleid definieert het vaak in termen van jongeren van de straat 
houden. Misschien moeten we jeugdbeleid herdefiniëren als meisjes meer op 
straat krijgen? 
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4.4 Probleemgerelateerde gedragingen 

Het probleemgerelateerd gedrag trachtten we te vatten op basis van items die 
peilen naar verbaal en fysiek probleemgedrag. Een ander onderscheid is het 
verschil tussen enerzijds gedragingen gericht op het schaden van andere 
personen of eigendommen van anderen en anderzijds gedrag gericht op het 
schaden van zichzelf zoals het gebruik van alcohol en drugs. Hoewel we in de 
35 bevraagde gedragingen vijf verschillende dimensies kunnen onderkennen, 
namelijk verbaal of indirect probleemgedrag, uitgaansgerelateerd 
probleemgedrag, kleine en grote criminaliteit en diefstal, hangen alle vormen 
van probleemgedrag zo sterk samen dat we ze als één geheel beschouwen. 
Deze samenhang komt tot stand door enerzijds een kleine groep  jongeren 
(ongeveer 8%)35 die een hogere kans hebben op een rapportage van een 
combinatie van twee of meerdere van de bevraagde gedragingen en 
anderzijds de overgrote meerderheid van de jongeren die zeggen (bijna) nooit 
deze gedragingen te stellen. 

We moeten hierbij eveneens opmerken dat er grote verschillen zijn in het 
rapporteren van deze verschillende gedragingen tussen de vijf dimensies. Met 
een gemiddelde van 1.4 op 100 kunnen we stellen dat grote criminaliteit 
zoals drugs gebruiken (met uitzondering van canabis), XTC gebruiken, drugs 
verkopen, van huis weglopen en één of meerdere nachten wegblijven en 
inbraak zelden of nooit voorkomt. Hoogstens 1.5% van de ondervraagde 
jongeren rapporteert vaak tot heel vaak deze daden te stellen. 

Ook diefstal van geld of goederen (5.8 op 100) is eerder zeldzaam. Zeven 
procent van de jongeren heeft zich al eens schuldig gemaakt aan het stelen 
van iemands spullen of iets wegnemen uit een winkel zonder te betalen en 
8% heeft al eens iets gekocht of aangenomen als ze wisten dat het gestolen 
was. 

Jongeren die rapporteren kleine criminaliteit gepleegd te hebben zijn 
eveneens uitzonderingen (6.7 op 100). Het gaat hierbij om vechten tijdens 
het uitgaan of bij een sportwedstrijd, iets met opzet beschadigen of vernielen 
op straat of andere openbare plaatsen zoals de school, samen met anderen 
iemand in elkaar slaan, iets kopen of aannemen als men weet dat het 
gestolen is, in aanraking komen met de politie, iemand lastigvallen, een 
wapen op zak dragen. Dit wetovertredend gedrag is klein maar ook weer niet 
te minimaliseren. Fysiek geweld komt weinig voor. Vooral fysiek geweld 
gericht op personen (wat de Engelsen bullying zouden noemen) is zeldzaam. 
Minder dan 6% heeft wel eens gevochten (tijdens uitgaan of sportwedstrijd). 
Fysiek geweld gericht op eigendommen van anderen komt vaker voor.  Zo 
heeft 8% al wel eens iets met opzet beschadigd op straat of op een andere 
openbare plaats en 15% op school. 7% van de jongeren is al eens in 
aanraking gekomen met de politie (hier vallen ook de jongeren onder die door 
                                          
35  Clusteranalyse op de vijf soorten probleemgerelateerd gedrag resultuurde in vijf clusters. 

De cluster met jongeren die hoog scoorden op alle 5 de dimensies groepeert 8% van de 
jongeren. 
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de politie tegengehouden worden omwille van een kapot achterlicht op hun 
fiets).  

Het zal niemand verbazen dat de uitgaansgerelateerde gedragingen iets vaker 
voorkomen. In een leeftijdsgroep van 14 tot 18 jaar is dit natuurlijk ook niet 
zo verwonderlijk. 18% van de jongeren is al eens bewust veel te laat of niet 
thuisgekomen na een nachtje stappen. Wat het alcohol- en druggebruik 
betreft, merken we grote verschillen. Meer dan 2/3de van de jongeren is al 
eens dronken geweest. De groep jongeren die al eens stoned geweest is, is 
veel kleiner (14%).  

Uit de percentages blijkt dat het verbaal probleemgedrag het meest frequent 
is. 43% van de jongeren heeft al wel eens iemand genegeerd en 31% heeft al 
eens iemand uitgemaakt of uitgescholden. Ongeveer één vijfde van de 
jongeren heeft al eens andere jongeren gepest, anderen belachelijk gemaakt 
en roddels verspreid over anderen. Ander school- of jongerengerelateerd 
probleemgedrag zoals spijbelen en het vervalsen van de handtekening van de 
ouders of punten wordt door 16% van de jongeren wel eens gedaan.  

Uit deze gegevens blijkt dat het probleemgedrag dat we hier onder de loep 
nemen, hoofdzakelijk leeftijdsgebonden normoverschrijdend gedrag betreft. 
Dit soort gedrag wordt eerder als ‘normaal’ beschouwd in de ontwikkeling 
van jongeren. Iedereen gaat wel eens over de schreef om de grenzen af te 
tasten. Persisterende, ernstige delinquentie is eerder uitzonderlijk en een 
zaak van een zeer kleine groep jongeren. 

Van participatie en sociale contacten wordt verwacht dat ze een positieve 
invloed zouden hebben op wat men beschouwt als ‘sociaal aanvaardbaar’ 
gedrag. In deze analyse onderzoeken we dan ook of de positie van jongeren in 
de sociale ruimte een invloed heeft op het probleemgedrag van de jongeren 
en waaraan we deze invloed kunnen toeschrijven. Deze analyse heeft echter 
een iets andere opbouw dan de vorige analyses in die zin dat we de 
vrijetijdsbesteding, het rookgedrag en de smaakvoorkeur niet opnemen in de 
regressieanalyse. De reden hiervoor is dat het uitgaansgerelateerd 
probleemgedrag zoals dronken zijn, te laat thuis komen na een nachtje 
stappen, cannabis gebruiken, ... nu eenmaal samenhangen met uitgaan. 
Aangezien uitgaan een belangrijk onderdeel is van een commerciële en 
informeel gerichte vrijetijdsbesteding zou een verklaring van dit 
probleemgedrag door het vrijetijdsgedrag en de smaakvoorkeuren een 
verklaring door zichzelf zijn. Het (uitgaansgerelateerd) probleemgedrag is een 
ander aspect van een breder cultureel patroon. We weten immers dat 
probleemgedrag, een commerciële en informele vrijetijdsagenda, roken en 
een voorkeur voor dansmuziek één complex vormen.  

Een ander aspect van dit cultureel patroon is zakgeld en het 
bestedingspatroon van jongeren. De autonomie die jongeren ervaren door de 
hoeveelheid zakgeld die ze krijgen blijkt eveneens gekoppeld aan 
problematische gedragingen, voornamelijk het uitgaansgerelateerd 
probleemgedrag en de kleine en grote criminaliteit. We kunnen dit verklaren 
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door de samenhang van de hoeveelheid zakgeld met de aard van de besteding 
ervan. Jongeren die veel zakgeld krijgen geven dit vaker uit aan kleding, 
vervoer, sigaretten, alcohol, uitgaan en hun lief. Dit zijn uitgaven die je 
verwacht van jongeren die vaker uitgaan. Jongeren die minder zakgeld 
krijgen besteden dit bedrag aan computerspelletjes, sparen, cadeautjes, 
snoepgoed, snacks en chips, muziek en boeken of tijdschriften. Deze 
bevindingen wijzen er op dat bepaalde vormen van probleemgedrag een 
cultureel aspect in zich dragen, maar deze culturele component is op zich 
minder geschikt als verklaringsgrond. Het wijst eerder op de opportuniteit 
van probleemgedrag. Indien er een grotere kans is op probleemgedrag, dan 
heb je ook een grotere kans dat het voorkomt. Het is echter interessanter te 
onderzoeken hoe het komt dat bepaalde jongeren zich aangesproken voelen 
tot deze cultuur en hoe het komt dat bepaalde jongeren deze kansen tot 
probleemgedrag aangrijpen en waarom andere jongeren er niet op ingaan. In 
dit opzicht is het aangewezen andere dan de louter culturele 
verklaringsgronden te exploreren. Deze verklaringsgronden zijn de sociaal-
economische situatie, het gezin, de schoolcarrière, de vriendengroep of een 
combinatie van deze factoren.  

Een eerste verklaring zoekt de oorzaak van problematisch gedrag bij een 
subjectief gevoel van achterstelling. Dit gevoel zou zich vertalen in een lager 
welbehagen wat aan de basis zou liggen van meer problematisch gedrag. 
Gevoelens van persoonlijk onbehagen, blijken zich inderdaad te vertalen in 
probleemgedrag. Jongeren met een laag persoonlijk welbehagen uiten dit 
vooral in verbaal probleemgedrag. Om het probleemgerelateerd gedrag in te 
dijken is het belangrijk ervoor te zorgen dat jongeren zich goed in hun vel 
voelen. Een uitsplitsing van de elementen die behoren tot het persoonlijk 
welbehagen leert dat vooral een negatief toekomstperspectief en een hoge 
assertiviteitsgraad verband houden met het probleemgedrag. Er is bovendien 
een sterke associatie tussen slachtofferschap en probleemgedrag. De 
analyses suggereren een negatieve spiraal: slachtoffers van verbaal gedrag 
maar ook van criminele feiten rapporteren meer problematische gedragingen 
dan jongeren die hier minder het slachtoffer van zijn. Slachtoffers van 
pestgedrag zijn eveneens plegers van voornamelijk verbaal probleemgedrag. 
Slachtoffers van criminele feiten scoren hoger op de vijf onderscheiden 
vormen van probleemgedrag. Een recent schoolonderzoek vond trouwens een 
sterk verband tussen slachtofferschap van probleemgedrag en de relatie met 
medeleerlingen en een positieve beleving van het klasklimaat. Leerlingen die 
het goed kunnen vinden met hun medeleerlingen en die een positieve sfeer in 
de klas ervaren worden minder gestoord, gepest en uitgesloten door hun 
medeleerlingen (De Groof, 2003). Dit wijst op het belang om aandacht te 
hebben voor slachtoffers van probleemgedrag zowel op school als buiten de 
school. 

De vraag blijft echter waaraan het lager persoonlijk welbehagen te wijten is 
en hoe dit zich vertaalt in ‘problematisch’ gedrag. Een eerste visie probeert 
het probleemgedrag van jongeren te verklaren door sociaal-economische 
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deprivatie of sociale achterstelling. Jongeren uit lagere sociale milieus zijn 
zich bewust van hun lagere sociale status en vertalen dit in meer baldadig 
gedrag, luidt het dan. Deze visie kunnen we echter op basis van de huidige 
bevindingen niet onderschrijven. Jongeren uit hogere sociale milieus 
vertonen even veel of even weinig probleemgedrag als jongeren uit lagere 
sociale milieus. We vinden dan ook geen verband tussen de sociaal-
economische status van de ouders en het probleemgedrag van de jongeren. 

Een andere soort deprivatietheorie legt de nadruk niet zo zeer op de sociaal-
economische status, maar op de onderwijsstatus van jongeren. Volgens deze 
visie is de onderwijsstatus veel belangrijker voor schoolgaande jeugd dan de 
sociaal-economische status. Uitgangspunt is dat de school een sterk 
hiërarchisch karakter heeft. 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, 1999). Door het selecteren van jongeren over hiërarchische 
onderwijsvormen ontwikkelt het onderwijssysteem specifieke statusculturen. 
Jongeren die negatieve ervaringen opbouwen op school, voelen er zich 
minder goed en gaan op zoek naar een status buiten de school. Jongeren die 
in het onderwijssysteem succes ervaren zullen zich dan ook eerder richten 
op een cultuur die onderschreven wordt door het onderwijssysteem. 
Jongeren die geen succes ervaren en weinig te verwachten hebben van het 
onderwijssysteem, vertalen dit in een eerder controversiële cultuur voor het 
onderwijs (Roe, 1999), waaronder problematisch gedrag.  

In onderhavige studie zijn er aanwijzingen voor een dergelijk mechanisme. Zo 
is een leefwereld gericht op de school en het gezin minder geassocieerd met 
probleemgedrag. Probleemgedrag komt verder iets frequenter voor onder 
jongeren uit het beroepssecundair dan bij jongeren uit het algemeen 
secundair of het technisch secundair onderwijs. Deze relatie verdwijnt echter 
na controle voor de culturele aspecten (vrijetijdsbesteding, zakgeld, besteding 
van zakgeld en de uitgebreidheid van het informele netwerk). De waarneming 
dat BSO-jongeren iets meer ‘problematisch’ gedrag vertonen dan andere 
jongeren werd ook vastgesteld in eerder onderzoek (De Witte, Hooge et al., 
2000; De Groof, 2003). Deze relatie verdween echter na controle voor de 
schoolloopbanen van de jongeren. Jongeren die ooit een c-attest, maar vooral 
ooit een b-attest hebben opgelopen, rapporteren meer probleemgedrag (De 
Groof, 2003). In deze studie hebben we echter geen informatie over de 
schoolloopbaan van de jongeren. Een stapsgewijze regressie-analyse op het 
onderzoek van De Groof (2003) wijst echter uit dat de verschillen in 
probleemgedrag volgens onderwijsvorm verdwijnen na introductie van de 
schoolloopbaan. Niet de onderwijsvorm is dus belangrijk, maar het al dan 
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niet oplopen van een achterstand in de schoolloopbaan is belangrijk voor 
problematisch gedrag. Verdere analyses leren bovendien dat de effecten van 
ooit een b- of c-attest verdwijnen na het introduceren van academisch 
zelfconcept36. De relatie tussen een b- of een c-attest met probleemgedrag 
verloopt dus via een lager academisch zelfconcept. Gelijkaardige bevindingen 
vinden we met betrekking tot een meer commercieel en informeel gerichte 
vrijetijdsbesteding. De verschillen in probleemgedrag tussen de 
onderwijsvormen verdwijnen na controle voor dit vrijetijdspatroon. Deze 
bevindingen wijzen er op dat gedrag dat gedefinieerd wordt als 
‘problematisch’ deel uitmaakt van een ruimere cultuur. In deze cultuur 
vinden jongeren die het iets minder goed doen op school een alternatieve 
status die ze niet meer op school vinden. Het strekt dan ook ter aanbeveling 
dat het beleid probeert het hiërarchisch karakter van het onderwijs te 
doorbreken. Dit kan door het onderwijssysteem minder hiërarchisch te maken, 
door het herwaarderen van bepaalde richtingen, maar ook door op zoek te gaan 
naar andere manieren van statusverlening voor jongeren buiten het schools 
milieu. 

Bepaalde theorieën zoeken de verklaring voor problematisch gedrag niet in 
achterstelling of deprivatie, maar eerder in de gezinscontext. Het wegvallen 
van het traditionele twee-oudergezin blijkt inderdaad een verklaring te 
bieden voor het probleemgedrag van jongeren. Jongeren waarvan de ouders 
gescheiden zijn, rapporteren iets meer probleemgedrag dan jongeren uit een 
klassiek twee-oudergezin. Dit is in overeenstemming met ander recent 
jeugdonderzoek waar er eveneens een verband werd gevonden tussen 
gezinssamenstelling en ‘problematisch’ gedrag (De Witte, Hooge et al., 2000; 
De Groof, 2003). De relatie tussen gezinssamenstelling en ‘problematisch’ 
gedrag verdwijnt echter na controle voor de opvolging van de ouders, meer 
specifiek van de vader. Jongeren waarvan de ouders gescheiden zijn, hebben 
namelijk een grotere kans om minder opgevolgd te worden door hun vader. 
Ook de schoolloopbaan blijkt van belang te zijn in de relatie tussen 
gezinssamenstelling en ‘problematisch’ gedrag in die zin dat jongeren 
waarvan de ouders gescheiden zijn, meer kans hebben op het ooit behalen 
van een b- of een c-attest (De Groof, 2003). 

Er is bovendien nog een ander gezinsaspect dat uit de analyses naar voor 
komt als een belangrijker factor voor problematisch gedrag. De mate waarin 
jongeren zelf of samen beslissingen nemen in het gezin blijkt namelijk 
eveneens een effect te hebben. Jongeren die vaak alleen de beslissingen 
nemen vertonen meer probleemgedrag terwijl inspraak in overleg met de 
ouders, wat samengaat met een positief gezinsklimaat, de problematische 
gedragingen afremt. Dit ligt in het verlengde van nationaal en internationaal 
schoolonderzoek. Dit onderzoek toont aan dat leerlingen meer geneigd zijn 
om regels na te leven en minder asociaal gedrag te vertonen indien ze 

                                          
36  Deze schaal handelt over de eigen inschatting van leerlingen over hun prestaties op 

school. 
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inspraak hebben gekregen in de opmaak van deze regels (Hephurn, 1984; 
Rowe, 1996; De Groof, 2003). Ook de sociale controle theorie van Hirschi 
volgens dewelke ouderlijke verbondenheid en surpervisie delinquent gedrag 
doet afnemen, kunnen we beamen (Hirschi, 1969). Inspraak in het gezin en 
een positief gezinsklimaat (goede relatie met vader en moeder en betrokkenheid 
of opvolging van de ouders bij het doen en laten van hun kinderen) leiden 
immers tot minder problematische gedragingen. Wanneer de 
beslissingsbevoegdheid bij de jongeren zelf ligt, wordt het probleemgerelateerd 
gedrag echter in de hand gewerkt. 

De analyses met betrekking tot school en gezin tonen echter nog een 
belangrijk mechanisme met betrekking tot problematisch gedrag. Op school 
blijkt een democratisch klasklimaat van groot belang. Klasgroepen die weinig 
diversiteit in meningen toelaten, die weinig samenwerking kennen, die niet 
probleemoplossend werken, die hoge niveaus van groepsdruk en –
conformiteit kennen, … gaan sneller gepaard met het uiten van antisociaal 
gedrag bij de leerlingen (zie ook Holtappels & Meier, 2000; Schubarth, 2000, 
De Groof, 2003). Een positief gezinsklimaat en een gezin waar in overleg 
beslissingen worden genomen blijkt het probleemgedrag in te dijken. 
Democratische burgerschapshoudingen blijken het probleemgedrag eveneens 
af te remmen. Jongeren met een minder individualistische houding, een 
meer solidaire kijk op de wereld en jongeren die leden van jeugdbewegingen 
minder negatief evalueren vertonen minder probleemgedrag dan jongeren 
met een meer instrumenteel wereldbeeld. Schubarth (2000) beweert dat 
jongeren met ondemocratische en intolerante attitudes veel minder deviantie 
in de eigen ‘rangen’ tolereren, en conflicten veel minder via discussie 
oplossen. De rechtsere positie van jongeren uit het beroepsonderwijs 
verklaart bovendien voor een stuk het hogere probleemgedrag van deze 
jongeren. Inspraak in regels en het democratisch betrekken van jongeren in het 
opmaken van regels zorgt voor minder regelovertredend gedrag. 

In de literatuur wordt ook sterk de rol van sociale netwerken beklemtoond. 
Jongeren die actief zijn in het verenigingsleven, in extracurriculaire 
activiteiten of die veel vriendschappen hebben zouden minder geneigd zijn 
om deze relaties en inspanningen op de helling te zetten door problematisch 
gedrag te vertonen. Formele en informele netwerken zouden bijgevolg een 
remmend effect hebben. In tegenstelling tot wat deze literatuur doet 
vermoeden, heeft de opname in formele netwerken geen direct remmend 
effect. Integratie in uitgebreide informele netwerken en jongerengecentreerde 
verenigingen, is zelfs positief geassocieerd met probleemgerelateerd gedrag. 
Vooral het hebben van een (langdurige) romantische relatie of het hebben 
van vele kortdurende relaties komt vaker voor met problematisch gedrag. Dit 
verband kan verklaard worden doordat deze jongeren minder worden 
opgevolgd van thuis uit, zelf vaker de beslissingen nemen in het gezin, meer 
zakgeld krijgen en assertiever zijn.  
Wel verkleinen het genderverschil, de leeftijdsverschillen en de verschillen 
tussen de onderwijsvormen na introductie van de indicatoren van sociaal 
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netwerk. Dit wijst er op dat de socialisatie van jongens in eerder informele en 
ongeorganiseerde verbanden voor een stuk verklaart waarom jongens meer 
probleemgedrag vertonen dan meisjes. De genderverschillen, waarbij jongens 
niet alleen vaker fysiek probleemgedrag vertonen maar ook vaker verbaal, 
indirect, uitgaansgerelateerd en crimineel problematisch gedrag rapporteren, 
blijven echter bestaan ook na controle voor de andere factoren in het model. 
Het toont ook aan dat de verschillen in sociaal netwerk (zowel formeel als 
informeel) deels de verschillen volgens leeftijd en onderwijsvorm verklaren. 
 

Het doorbreken van de negatieve spiraal waarin bepaalde jongeren zijn 
terecht gekomen, is dus niet zo eenvoudig. Uit de analyses blijkt dat een 
uitgebreid vriendschapsnetwerk een soort veiligheidsnet is om persoonlijk 
onbehagen te bestrijden. Jongeren die zich goed voelen in hun vel, zijn 
minder geneigd om probleemgedrag te vertonen. Tegelijkertijd tonen de 
analyses echter aan dat opgenomen zijn in een groter informeel verband juist 
samengaat met probleemgedrag. Vriendschapsrelaties op zich zijn dus geen 
eenduidige relaties. Ze kunnen een positieve bron zijn, maar eveneens een 
negatieve factor in het leven van jongeren. Het is vooral een zaak en een 
uitdaging  voor het beleid om vriendschappen aan te spreken op hun positieve 
dynamiek. Het toont ook aan dat het inschakelen van vriendschapsnetwerken 
in het beleid zijn grenzen kent. 

 
Jeugdbeleid is bijgevolg een oefening in balanceren op een slappe koord. Uit 
de analyses op de onveiligheidsgevoelens blijkt namelijk dat bepaalde 
elementen zoals een te beschermende opvoeding juist bijdragen tot hogere 
onveiligheidsgevoelens. Een dergelijke opvoeding kan evenwel bijdragen tot 
het verminderen van probleemgedrag. Dit wijst er op dat er niet één 
toverformule bestaat. Het toont echter ook aan dat het beleid duidelijke 
beleidsdoelstellingen dient te formuleren en te verantwoorden.  
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