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 Divers jong... Enkele refl ecties over ‘diversiteit’ 
in de leefwereld en het leven van jongeren in 
Vlaanderen

Diederik Cops, Stefaan Pleysier, Johan Put en Arne De Boeck

Ter introductie: over de plaats en impact van ‘diversiteit’ in de leefwereld van 
jongeren in Vlaanderen

Diversiteit is als buzzword nauwelijks nog weg te denken uit het maatschappelijke 
en politieke debat. Op zich lijkt dit enigszins vreemd, aangezien het woord ‘diversi-
teit’ in het woordenboek als dusdanig niet meer of minder betekent dan ‘verscheiden-
heid’. ‘Diversiteit’ lijkt bijgevolg enkel te verwijzen naar het bestaan van verschillen, 
distincties, onderscheiden... In de samenleving en het maatschappelijke leven leiden 
deze verschillen tot 'groepen', 'categorieën' of ‘hokjes’: mannen/vrouwen, werken-
den/werklozen, Europeanen/niet-Europeanen, ouderen/jongeren, homoseksuelen/he-
teroseksuelen, kinderen/volwassenen, hoogopgeleiden/laagopgeleiden, allochtonen/
autochtonen enzovoort. Wie de betekenis van het woord diversiteit écht wil vatten, zal 
dus verder moeten kijken dan het woordenboek. De betekenis van een woord wordt 
namelijk vooral duidelijk in de wijze waarop en de context waarin het wordt gebruikt. 
Of, zoals de taalfi losoof Wittgenstein het stelde: “Meaning is use.” De aandachtige 
toehoorder van het politieke en maatschappelijke debat merkt dat de term diversiteit 
daar zelden gebruikt wordt om louter te verwijzen naar een duidelijk aanwijsbaar 
verschil als een feitelijk gegeven. Meestal gaat het om een oproep om meer rekening te 
houden met verschillen die we nog altijd niet voldoende onder ogen kunnen of willen 
zien. Wanneer bijvoorbeeld gesproken wordt over een ‘realistischer diversiteitsbeeld in 
de media’, gaat het over het dichten van een kloof die gepercipieerd wordt tussen het 
samenlevingsbeeld dat de media schetsen en de samenleving zoals ze ‘in de realiteit’ 
is. Wanneer bij de overheid een dienst ‘Diversiteit en Gelijke Kansen’ wordt opgericht, 
is dat het gevolg van een beleidskeuze die voortvloeit uit de vaststelling dat de werk-
vloer nog steeds onvoldoende een afspiegeling is van de samenleving. Ook in de titel 
van dit boek wordt het woord ‘diversiteit’ niet louter gebruikt als de geijkte term voor 
een concreet aanwijsbaar onderscheid, maar is het tegelijkertijd ook een oproep, een 
appel, om meer rekening te houden met de grote heterogeniteit binnen de groep van 
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Vlaamse jongeren. We zien het als onze taak om met dit boek een aanzet te leveren om 
die heterogeniteit verder in kaart te brengen en te bestuderen.

Wanneer specifi ek gesproken wordt over jongeren en diversiteit, komen veelal twee 
perspectieven aan bod. Op de eerste plaats fungeert ‘leeftijd’ vaak als een belangrijke 
dimensie van diversiteit op basis waarvan verschillende groepen worden onderschei-
den, zoals ‘jongeren’, ‘volwassenen’ en ‘ouderen’. Gaat het om (gezondheids)zorg, 
dan wordt vaak naar de groep van zorgbehoevende ouderen verwezen, binnen het 
arbeidsmarktbeleid wordt dan weer specifi ek ingezet op vijftigplussers en jongeren 
of schoolverlaters (de groep tussen 18 en 24 jaar). Vanuit de sociale of groepsgebon-
den benadering van diversiteit vertaalt zich dit in de praktijk op vele domeinen in 
een doelgroepenbeleid, waarbij jongeren als een specifi eke (homogene) groep wor-
den benaderd. Binnen deze categorie worden verder subgroepen gedefi nieerd: kleine 
kinderen (tot 6 jaar), kinderen (6 tot 12 jaar), tieners (13 tot 15 jaar) en jongeren (16 
tot 25 jaar). Het bestaan van een afzonderlijk bevoegdheidsdomein ‘jeugd’ binnen de 
Vlaamse overheid en het vijfjaarlijkse ‘Jeugd en Kinderrechten Beleidsplan’ (JKP) – de 
meest recente versie van dit plan is in juli 2015 goedgekeurd en beslaat de periode 
2015-2019 – bewijzen ook deze groepsgerichte benadering ten aanzien van jongeren. 
Wie dit beleidsplan bekijkt, merkt bovendien op dat dit beleidsdomein een transversale 
benadering hanteert en op heel wat van de andere beleidsdomeinen van de Vlaamse 
overheid (zoals wonen, ruimte, mobiliteit, onderwijs) streefdoelen vooropstelt met be-
trekking tot de specifi citeit van de sociale categorie van jongeren.

Het gebruik van leeftijd, op basis waarvan bepaalde (doel)groepen worden onderschei-
den, biedt heel wat voordelen, niet het minst omdat het toelaat en zelfs verplicht 
rekening te houden met verschillen tussen leeftijdsgroepen. Toch houdt deze groeps-
gebonden benadering ook een belangrijk gevaar in, met name een impliciete 'homoge-
nisering' van de groep jongeren. Typeringen zoals dé jeugd van vandaag, dé jongeren, 
dé nieuwe generatie etc. vatten jongeren vanwege hun leeftijd onder dezelfde noemer 
(Geldof & Van Assche, 1999). Voor bepaalde aspecten zal dit weliswaar opgaan, voor 
veel andere dan weer niet. In werkelijkheid is ‘de jeugd’ een zeer heterogene groep, 
bestaande uit jongens en meisjes, uit verschillende sociale milieus, met verschillen-
de mogelijkheden, beperkingen en aspiraties, met uiteenlopende persoonlijkheden/
psych(olog)ische kenmerken, talenten, en met een verschillend economisch, sociaal en 
cultureel kapitaal. Dergelijke factoren bepalen in heel wat gevallen, meer dan leeftijd 
op zich, het gedrag, de attitudes en levensomstandigheden van jongeren (Boeraeve et 
al., 2003).

Een tweede benadering van diversiteit in relatie tot jongeren legt de nadruk op het 
leren omgaan met diversiteit. “Kunnen omgaan met diversiteit in de alledaagse omge-
ving wordt vandaag de dag meer en meer gezien als een algemene competentie voor 
burgers in een veranderende pluriforme samenleving” (Sierens, 2007: i). Hierbij wordt 
vertrokken vanuit de veronderstelling dat in een gedifferentieerde samenleving zoals 
de onze, kinderen en jongeren via een democratische opvoeding leren ontdekken dat 
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mensen van verschillende pluimage toch heel goed samen problemen kunnen oplos-
sen. Burgerschap in een gedifferentieerde samenleving betekent niet alleen je demo-
cratische rechten uitoefenen, maar op een respectvolle en refl ectieve manier omgaan 
met onderling verschillende mensen en met de organisaties en verbanden waar je bij 
wilt horen (Leeman & Wardekker, 2004). Omgaan met diversiteit is dus een belangrijke 
doelstelling van burgerschapsvorming (Van Avermaet & Sierens, 2010). Diversiteit en 
het omgaan hiermee wordt bijgevolg bekeken als iets wat kinderen en jongeren moet 
worden aangeleerd en waarin het onderwijs en andere relevante maatschappelijke in-
stituties (zoals het jeugdwerk en sportverenigingen) een centrale opdracht te vervullen 
hebben. Ook binnen deze benadering wordt 'de jeugd' impliciet vanuit een groepsge-
oriënteerd perspectief bekeken, waarbij jongeren als groep moet worden aangeleerd 
om te gaan met diversiteit.

In dit boek willen we beide dominante benaderingen van 'de jeugd' binnen het heersende 
diversiteitsdiscours openbreken. We trachten op de eerste plaats tegemoet te komen aan 
een belangrijke beperking van het groepsgerichte perspectief op diversiteit, namelijk dat 
dit als neveneffect kan hebben dat de onderscheiden groepen als homogene gehelen 
worden geïnterpreteerd, waarbij alle leden van die groep grotendeels gelijkend zijn aan 
elkaar. Ook de tweede benadering lijkt nogal snel uit te gaan van de premisse dat 'de jon-
geren' als maatschappelijke groep voorbereid moeten worden op de diverse samenleving 
waarvan ze nu en in de toekomst deel (zullen) uitmaken. De keuze voor het thema ‘diver-
siteit’ door het Jeugdonderzoeksplatform als thema voor dit boek is bijgevolg vooral door 
de volgende overweging gestuurd: jongeren, of ‘de jeugd’ worden nogal snel en al dan 
niet bewust als een homogene maatschappelijke groep afgebeeld, waardoor (te) weinig 
aandacht wordt besteed aan verschillen binnen de groep van jongeren. Met de keuze voor 
dit onderwerp trachten we enkele van deze verschillen meer en beter in beeld te brengen.

Wie recht wil doen aan ‘diversiteit’ in wetenschappelijk onderzoek staat in zekere zin 
voor een paradoxale keuze. Wetenschappelijke concepten ontstaan door een proces 
van abstractie. Bepaalde aspecten van de onderzoekspopulatie worden onzichtbaar 
gemaakt, opdat men zou kunnen focussen op degene die wel relevant geacht worden. 
Hoe meer diversiteit we willen vatten in onze concepten, hoe minder precies, beteke-
nisvol en bruikbaar die worden. Elke keuze om begrippen, waaronder diversiteit zelf, 
in te vullen, zal met andere woorden tegelijkertijd ook steeds diversiteit ontkennen, dat 
is onvermijdelijk. Voor dit boek werd in de eerste plaats beslist een aantal dimensies uit 
de leefwereld van jongeren te selecteren waarbinnen ‘diversiteit’ zichtbaar kan worden 
gemaakt en bestudeerd. Onze eerste keuze bestond er expliciet in om daarbij breder te 
gaan dan de etnisch-culturele en levensbeschouwelijke dimensies, die het vaakst aan 
bod komen wanneer het gaat over diversiteit. Er werd besloten om nog twee andere 
dimensies te selecteren: diversiteit in het gezin en diversiteit in de stad. We zullen deze 
keuzes hieronder verder toelichten.

Een eerste belangrijk thema dat deze bundel behandelt, is de diversiteit binnen het 
gezin. In de meeste westerse samenlevingen moet het klassieke, intacte gezin ‘voor 
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het leven’ steeds vaker plaatsmaken voor een ander model: een veelvoud aan (el-
kaar opvolgende) gezinsstructuren. De fundamentele veranderingen die zich hebben 
voorgedaan in de familiale situatie waarin jongeren opgroeien, zijn grotendeels het 
gevolg van een drastische daling van het aantal huwelijken en een gelijktijdig sterke 
toename van het aantal echtscheidingen (FOD Economie, 2014). Werden in de periode 
1950-1990 nog 60 000 tot 70 000 huwelijken per jaar gesloten, bedraagt dit aantal in 
2013 nog minder dan 40 000 (37 854 om precies te zijn), (groten)deels te verklaren 
door de groeiende populariteit van het wettelijk samenwonen. Tegelijkertijd is het 
aantal echtscheidingen exponentieel toegenomen. Terwijl dit lange tijd een marginaal 
fenomeen was, met slechts enkele duizenden geregistreerde gevallen in de eerste na-
oorlogse decennia (in de eeuw daarvoor kwam dit bijna helemaal niet voor), is ook 
dit met name vanaf de tweede helft van de jaren 1980 drastisch beginnen oplopen, 
met een piek van 35 366 echtscheidingen in 2008 (FOD Economie, 2014). Sindsdien 
is weliswaar een lichte afname merkbaar (tot 24 872 in 2013), maar dit kan wellicht 
toegeschreven worden aan de eerder beschreven afname van het aantal huwelijken. 
Een indicatie hiervoor is de recente sterke toename in het aantal verklaringen van 
wettelijke samenwoning die verbroken worden: terwijl in 2000 nog 110 verklaringen 
voor wettelijke samenwoning werden verbroken, lag dit aantal in 2013 al op 18 000 
verbroken verklaringen (FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie, 2014).1

Dit heeft als gevolg dat steeds meer kinderen geboren worden in gezinnen waarbij de 
vader en moeder niet met elkaar getrouwd zijn. In 2014 woonde bijvoorbeeld al 35,5% 
van de kinderen tussen 0 en 3 jaar bij een ongehuwd paar. Wel is er een verschil tus-
sen de zeer jonge en de wat oudere kinderen: naarmate de kinderen ouder worden, 
woont een kleiner deel bij een ongehuwd paar. Daaruit blijkt duidelijk dat het aandeel 
kinderen dat leeft bij een ongehuwd paar voor elke leeftijdscategorie blijft stijgen (Kind 
en Gezin, 2014). De laatste jaren hebben zich daarenboven nog andere evoluties vol-
trokken die (op termijn?) een fundamentele verandering teweeg kunnen brengen in 
de samenstelling en structuur van gezinnen. Een belangrijke evolutie op dit vlak is de 
wettelijke regeling van het homohuwelijk. Sinds 1 juni 2003 is het wettelijk huwelijk 
opengesteld voor twee personen van hetzelfde geslacht. Sindsdien worden jaarlijks 
om en bij 1000 huwelijken gesloten tussen twee personen van hetzelfde geslacht (Al-
gemene Directie Statistiek en Economische Informatie op basis van het Rijksregister).2 
Aansluitend is sinds 18 mei 2006 ook holebi-adoptie wettelijk mogelijk in België, waar-
door ook zo de mogelijkheden voor holebikoppels worden uitgebreid om een gezin uit 
te bouwen.

1.  Het Rijksregister registreert niet het aantal verklaringen voor wettelijk samenwonen als dusdanig, maar wel 
het aantal personen dat daarbij is betrokken. Het cijfer dat hier wordt vermeld is bekomen door het aantal betrokken 
personen te delen door twee.

2.  Het Rijksregister registreert niet de homohuwelijken als dusdanig, maar wel het aantal personen dat 
daarbij is betrokken. Het cijfer dat hier wordt vermeld is bekomen door het aantal betrokken personen te delen 
door twee.
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Het blijken ook vooral adolescenten te zijn die, meer dan jonge kinderen, opgroeien in 
gezinnen waarbij de vader en moeder niet (langer) getrouwd zijn en/of samenwonen. 
Het aandeel kinderen onder de 3 jaar dat in een eenoudergezin leeft, bedraagt 7,2%. 
Bij kinderen van 3 tot 6 jaar bedraagt het 10,4% en bij kinderen op lagereschoolleeftijd 
14,5%. Oudere kinderen leven dus vaker dan jongere kinderen in een eenoudergezin 
(Kind en Gezin, 2014). Door de sterke stijging van het aantal echtscheidingen en als 
gevolg daarvan de opkomst van (relatief) nieuwe fenomenen als eenoudergezinnen en 
nieuw samengestelde gezinnen, en gezinnen met beide ouders van hetzelfde geslacht, 
is de diversiteit in de bestaande gezinsvormen de voorbije decennia enorm toegeno-
men. Het recente karakter van (de sterke verspreiding van) deze evoluties maakt dat 
momenteel weinig onderzoek is verricht naar deze tendensen en de impact ervan op 
de leefwereld en het leven van jongeren.

Een tweede thema is de etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit bij jon-
geren. Hierbinnen besteden we zowel aandacht aan de wijze waarop bepaalde maat-
schappelijke processen zich manifesteren binnen onderscheiden etnisch-culturele 
groepen in Vlaanderen als aan de wijze waarop jongeren proberen om te gaan met 
etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit, en dan met name in de confron-
tatie tussen de eigen achtergrond en de ‘dominante’ Vlaamse samenleving. Zoals we 
reeds eerder in dit inleidende hoofdstuk bespraken, wordt diversiteit in het heersende 
discours in belangrijke mate toegespitst op etnisch-culturele diversiteit. En hoewel het 
de expliciete bedoeling van dit boek is om ‘diversiteit’ op een bredere manier te bena-
deren, zou het vreemd zijn om geen aandacht te besteden aan deze dimensie. De tra-
ditionele tweedeling tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’, die gedurende de voorbije 
decennia sinds de omvangrijke arbeidsmigratiegolven van de jaren zestig en zeventig 
dominant was, doet steeds minder recht aan de huidige complexe realiteit die geken-
merkt wordt door een sterke verscheidenheid aan etnische en nationale afkomsten. 
Deze groeiende diversiteit wordt sinds kort gevat onder het concept ‘superdiversiteit’ 
(Vertovec, 2007; Blommaert, 2011): “a dynamic interplay of variables among an incre-
ased number of new, small and scattered, multiple origin, transnationally connected, 
socio-economically differentiated and legally stratifi ed immigrants who have arrived 
over the last decade” (Vertovec, 2007: 1024). Het resultaat is dat “samenlevingen (...) 
in hoge mate versnipperd [zijn] geworden: de grote stabiele categorieën van weleer – 
autochtonen en allochtonen bijvoorbeeld – zijn vervangen door een hele reeks andere 
kleine, overlappende en verweven categorieën, die daarenboven nog heel snel verande-
ren ook" (Blommaert, 2011: 31). Het resultaat is dat deze distinctie, dit onderscheid tus-
sen Vlamingen en niet-Vlamingen, of tussen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’, niet meer zo 
vanzelfsprekend is: de grenzen tussen beide groepen zijn immers niet vaststaand, maar 
eerder osmotisch te noemen. Op basis van de meest recente JOP-schoolmonitor 2013 
(Bradt, Pleysier, Put, Siongers & Spruyt, 2014) blijkt bijvoorbeeld dat voor heel Vlaan-
deren 75,6% van de jongeren twee ouders heeft die in België zijn geboren, 14,5% van 
de jongeren heeft dan weer twee ouders die in het buitenland geboren zijn en 9,9% van 
de jongeren in deze studie heeft ouders van ‘gemengde afkomst’, en is bijgevolg niet 
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te vatten onder deze traditionele tweedeling. Gelijkaardige resultaten komen ook terug 
in de eerdere grootstedelijke schoolmonitors afgenomen door het JOP in respectievelijk 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Vettenburg, Elchardus & Put, 2011) en Antwerpen 
en Gent (Vettenburg, Elchardus, Put & Pleysier, 2013). In deze studies komen de veron-
derstellingen van de ‘superdiversiteit’ nog duidelijker tot uiting: zo blijkt in de meest 
recente JOP-schoolmonitor 2013 dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent en 
Antwerpen slechts 42,9% van de bevraagde jongeren twee in België geboren ouders 
heeft. 35,6% heeft twee in het buitenland geboren ouders. Dit betekent dat meer dan 
één op vijf jongeren (21,5%) van ‘gemengde afkomst’ is.

Het derde thema dat we ten slotte aan bod laten komen, is dat van stedelijkheid. Niet 
enkel is het bij uitstek in de (groot)steden dat de groeiende diversiteit in al haar dimen-
sies het sterkst tot uiting komt, zoals we reeds eerder aangaven, ook de verstedelijking 
op zichzelf is een belangrijke tendens die zich in Vlaanderen vooral (opnieuw) sinds 
het einde van de jaren 1990 manifesteert. Het criterium ‘woonplaats’ is van cruciaal 
belang in de leefwereld van jongeren, aangezien de omgeving waarin jongeren wonen 
en opgroeien een sterke invloed uitoefent op hun ontwikkeling. De (groot)stad is bo-
vendien het ‘laboratorium’ van de samenleving, waarin vele maatschappelijke trends 
en evoluties zich eerst of intensiever voltrekken (dus ook gezinsvormen, seksuele ori-
entatie, arm/rijk...). De globale tendens tot verstedelijking is sinds begin van de jaren 
2000 ook in België (opnieuw) vast te stellen. Na een periode van stadsvlucht gedu-
rende verschillende decennia kennen de meeste steden in België sinds enkele jaren 
een (al dan niet sterke) bevolkingsgroei. De populariteit van de stad lijkt met andere 
woorden een hoge vlucht te hebben genomen, een vaststelling die wordt gedeeld door 
de auteurs van het witboek De eeuw van de stad. Over stadrepublieken en rastersteden 
(Boudry, Cabus, Corijn et al., 2003): “Stedelijkheid is de conditie van deze eeuw.” Deze 
groeiende verstedelijking leidt er met andere woorden toe dat een steeds groter aandeel 
van de Vlaamse jeugd in een (groot)stad leeft en opgroeit. Deze verschuiving brengt 
heel wat uitdagingen met zich mee, niet enkel voor jongeren zelf, maar ook voor de 
organisaties die met jongeren aan de slag (willen) gaan.

Diversiteit in ‘diversiteit’? Opbouw van het boek

Deze aangehaalde uitgangspunten en gemaakte keuzes zijn terug te vinden in de con-
crete opbouw van dit boek. Doorheen de hoofdstukken zal bovendien snel duidelijk 
worden dat die dimensies niet los van elkaar gezien kunnen worden. Stedelijkheid 
en etnisch-culturele diversiteit doorkruisen elkaar bijvoorbeeld regelmatig. Hoewel het 
boek is opgebouwd op basis van drie grote thema’s, komen doorheen de verschillende 
bijdragen ook heel wat andere aspecten van diversiteit aan bod. Zo wordt in verschil-
lende hoofdstukken ook aandacht besteed aan genderverschillen. Hoewel het belang 
van dit genderperspectief in verschillende bijdragen in dit boek wel wordt aangeraakt, 
is het geen expliciet en centraal thema. De reden hiervoor is simpel: in de vorige 
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publicatie van het JOP is enkel aandacht besteed aan de relevantie van gender in 
de leefwereld van Vlaamse jongeren. Personen die bijgevolg geïnteresseerd zijn in dit 
thema verwijzen we graag naar deze eerdere publicatie die door het JOP in 2014 werd 
voorgesteld (zie Spruyt & Siongers, 2014). Desondanks zullen ook diverse bijdragen in 
dit boek wijzen op de grote relevantie van dit aspect.

Alvorens in te gaan op de verschillende dimensies van diversiteit die in dit boek wor-
den behandeld, wordt in een eerste hoofdstuk stilgestaan bij de implicaties van het 
opkomende diversiteitsdenken en de bijbehorende erkenning van steeds meer breuklij-
nen in de samenleving op het recht en het rechtssysteem. In dit eerste hoofdstuk staan 
Jogchum Vrielink en Stefan Sottiaux stil bij enkele betekenissen van gelijkheid en 
non-discriminatie zoals het recht die probeert te waarborgen en de implicaties daarvan 
voor bepaalde diversiteitsvraagstukken. De auteurs bieden een overzicht van discrimi-
natierechtelijke sleutelconcepten en basisregels, waarbij ze zich toespitsen op de Bel-
gische situatie. Ze beschrijven hoe (vooral) niet-juristen vaak eenduidige antwoorden 
verwachten van het recht in het algemeen en in situaties van (mogelijke) discriminatie 
in het bijzonder. Het hoofdstuk laat zien dat het recht die eenduidigheid in sommige 
gevallen biedt, maar zeer vaak ook niet: “Of een rechter uiteindelijk zal zeggen dat 
iets discriminatie is of niet, is op voorhand dikwijls moeilijk en soms zelfs onmogelijk 
te voorspellen.” Gelijkheid blijkt, kortom, vaak een ambigu en onvoorspelbaar begrip, 
vooral in de praktijk van het recht.

Diversiteit binnen het gezin

Het eerste thema dat in dit boek aan bod komt, is de diversiteit binnen het gezin. Zoals 
reeds eerder in deze inleiding besproken, hebben de voorbije jaren heel wat evoluties 
ertoe geleid dat hedendaagse jongeren in een toenemende diversiteit van gezinsvormen 
leven en opgroeien. Gezien het grote belang van de gezinscontext voor de tijdsbeste-
ding, de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, schetsen we in dit hoofdstuk 
deze diversiteit aan gezinskenmerken in Vlaanderen. Specifi ek behandelen we drie 
aspecten die relevant zijn in de context van diversiteit binnen het gezinsleven van 
Vlaamse jongeren.

In een eerste bijdrage gaan Kim Bastaits en Dimitri Mortelmans dieper in op de di-
versiteit aan gezinsvormen waarin kinderen opgroeien en hoe het defi niëren van een 
gezin hierdoor wordt uitgedaagd. Ze gebruiken de gegevens van 513 kinderen en hun 
gescheiden ouders uit de studie ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV). Als eerste kijken ze in 
hoeverre kinderen van gescheiden ouders moeite hebben met het begrenzen van hun 
gezin. Het concept boundary ambiguity van Boss en Greenberg (1984) wordt hierbij 
bestudeerd, naargelang de fysieke en psychologische aanwezigheid van de gescheiden 
ouders. Ten tweede gaan ze na hoe de begrippen locatie en tijd, die tot voor kort de ba-
sisdefi nitie van een gezin vormden, samenhangen met het nieuwe begrip doing family, 
dat acties en betrokkenheid van gezinsleden gebruikt als nieuwe defi nitie van wat een 
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gezin precies is. Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen hebben de auteurs 
aandacht voor het genderverschil en bestuderen ze vaders en moeders apart. Uit de 
resultaten blijkt dat kinderen die verblijven bij een alleenstaande, residentiële ouder 
de meeste problemen hebben met het afbakenen van hun gezin. Hier vonden ze geen 
verschillen voor moeders en vaders. Daarnaast bleek ook uit de resultaten dat de oude 
begrippen locatie en tijd sterk verbonden zijn met het nieuwe begrip doing family. De 
defi nitie van een gezin bestaat dus niet alleen uit de acties van de familieleden, ook 
de woonplaats van het kind en de tijd die een kind met moeder en vader doorbrengt, 
blijven een rol spelen. Hier kwam wel een genderverschil naar boven. Waar kinderen 
de acties van de moeder niet verbinden aan hun woonplaats of de tijd die ze met hun 
moeder doorbrengen, was dit voor vaders wel het geval.

In een volgend hoofdstuk behandelen An Katrien Sodermans en Sofi e Vanassche de 
invloed van contacten met de ouders na een echtscheiding. In de meeste westerse sa-
menlevingen bestaat een groeiende tendens naar gelijke ouderrollen voor moeders en 
vaders na een echtscheiding. In België werd in 1995 het gezagsco-ouderschap ingevoerd 
en sinds 2006 is het verblijfsco-ouderschap de prioritair te onderzoeken verblijfsrege-
ling na scheiding. Verblijfsco-ouderschap is als standaardmodel ingevoerd omdat het 
een goed contact tussen kinderen en hun beide ouders bevordert. De vraag rijst echter 
of deze strikte en gelijke verdeling noodzakelijk is voor een goede band met beide ou-
ders. Dit onderzoek wil de samenhang nagaan tussen de verblijfsregeling van het kind 
en de relatiekwaliteit tussen (1) kinderen en ouders en (2) kinderen en stiefouders. Er 
wordt zowel rekening gehouden met de verblijfsregeling als met de contactfrequentie 
tussen kinderen en hun niet-residentiële ouder. Data zijn afkomstig uit het ‘Leuvens 
Adolescenten en Gezinnen Onderzoek’ (LAGO) en uit het onderzoek ‘Scheiding in 
Vlaanderen’ (SiV). De samenhang tussen de verblijfsregeling en de ouder-kindrelatie 
verschilt duidelijk tussen moeders en vaders. Kinderen die niet minstens deeltijds sa-
menwonen met hun moeder hebben een minder goede relatie met hun moeder dan 
kinderen die minstens deeltijds bij hun moeder wonen. Voor vaders zien we dit verschil 
niet, en is de relatie goed op voorwaarde dat ze frequent contact hebben met het kind. 
Het maakt niet zoveel uit of dit contact voortkomt uit samenwonen of andere vormen 
van contact. Deze genderverschillen kunnen zowel te wijten zijn aan een verschillend 
referentiekader inzake het ouderschap na scheiding, bredere genderrolopvattingen als 
selectieprocessen.

Als laatste binnen dit thema gaat Arne De Boeck in op de prevalentie van delinquent 
gedrag in verschillende gezinsvormen. Zowel in Europese als Noord-Amerikaanse zelf-
rapportagestudies wordt regelmatig vastgesteld dat adolescenten die opgroeien in ‘ge-
broken gezinnen’ – dit wil zeggen gezinnen waarin een jongere niet (langer) opgroeit 
bij twee biologische ouders – een groter risico lopen om zich te engageren in strafbaar 
gedrag. In vele Europese studies wordt echter te weinig rekening gehouden met de 
grote diversiteit aan gezinsvormen binnen die categorie van gebroken gezinnen. Zo 
wordt bijvoorbeeld zelden een onderscheid gemaakt tussen eenouder- en stiefgezin-
nen. Dit verhindert meer genuanceerde uitspraken over het verband tussen gezins-
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structuur en delinquent gedrag. In onze bijdrage gaat de auteur op basis van data uit de 
JOP-schoolmonitor 2013 na in welke mate verschillen bestaan in de zelfgerapporteerde 
eigendomsdelinquentie van jongens en meisjes naargelang zij in intacte gezinnen, een-
oudergezinnen of stiefgezinnen opgroeien. Verschillen in de zelfgerapporteerde eigen-
domsdelinquentie van jongens naargelang gezinsstructuur bleken eerder klein en niet 
signifi cant te zijn. Bij de meisjes werd wel een statistisch signifi cante associatie tussen 
gezinsstructuur en delinquent gedrag gevonden. Meisjes uit stiefgezinnen waren gemid-
deld gezien vaker betrokken bij eigendomsdelicten dan meisjes uit intacte gezinnen en 
eenoudergezinnen. Dit werd vooral verklaard door verschillen in ouderlijke opvolging, 
het hebben van delinquente vrienden, en het spenderen van de vrije tijd in ongestruc-
tureerde activiteiten. Deze resultaten tonen aan dat gezinsstructuur an sich geen recht-
streekse ‘determinant’ is van delinquent gedrag. Bepaalde gezinsstructuren, of transi-
ties daarin, zijn geassocieerd met tussenliggende processen die delinquent gedrag in 
de hand kunnen werken. Onderzoek en beleid moeten zich op deze processen richten.

Etnisch-culturele en levensbeschouwelijke diversiteit

Het tweede thema dat wordt behandeld in dit boek, is dat van etnisch-culturele en 
levensbeschouwelijke diversiteit. Binnen dit thema worden achtereenvolgens vijf as-
pecten behandeld. Belangrijk is dat ook binnen dit thema het intersectionele perspec-
tief expliciet aanwezig is, en dat ook andere dimensies van 'diversiteit' doorheen de 
verschillende hoofdstukken geïntegreerd worden.

In hoofdstuk vijf gaan Robin Kemper, Annelore van der Eecken, Lieve Bradt en Ilse 
Derluyn in op de arbeidsmarktgerelateerde toekomstverwachtingen van Vlaamse jon-
geren en wordt meer specifi ek gekeken naar eventuele verschillen hierin, al naargelang 
de afkomst van de jongeren. Vanuit de vaststelling dat jongeren met een migratieach-
tergrond vaker problematische school- en arbeidsloopbanen kennen, onderzoeken de 
auteurs in dit hoofdstuk in hoeverre deze ongelijkheid ook bestaat in de onderwijs- en 
arbeidskansen die jongeren met en zonder migratieachtergrond zichzelf toedichten. 
Bovendien wordt bekeken welke factoren deze toekomstverwachtingen van jongeren 
beïnvloeden. Hierbij wordt specifi ek ingegaan op de verschillen tussen jongeren met 
een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond en jongeren zonder migratieachter-
grond uit Gent en Antwerpen. De gevonden verschillen – met name jongens met een 
migratieachtergrond schatten hun school- en arbeidskansen lager in – kunnen worden 
verklaard door ervaringen met en op school. In de discussie wordt dieper ingegaan op 
de betekenis van deze resultaten in het kader van ongelijkheid en diversiteit binnen het 
Vlaamse secundair onderwijs.

In het volgende hoofdstuk gaat Jessy Siongers dieper in op het proces van intergene-
rationele overdracht en de elkaar kruisende invloeden van gezin-, school- en buurt-
omgeving. Tevens werd aandacht geschonken aan de betekenis die het onderwijs, de 
peergroup en intergroepscontacten hebben binnen en naast het proces van ouderlijke 
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socialisatie. Uit de analyses blijkt zeer duidelijk de grote invloed die ouders uitoefenen 
op de houdingen van hun kinderen ten aanzien van andere culturen, en dit via ver-
schillende paden. Vooreerst beïnvloeden ouders de houdingen van hun kinderen via 
hun eigen voorbeeldgedrag en de houdingen die ze zelf aannemen ten aanzien van 
andere culturen. Een belangrijke vaststelling daarbij betreft het curvilineaire verband 
tussen etnische vooroordelen bij de ouders en de kinderen: naarmate ouders er een 
meer negatieve houding op na houden, zijn hun adolescente kinderen minder geneigd 
hun ouders daarin te volgen, terwijl ouders die zich zeer positief opstellen ten aanzien 
van andere culturen er net beter in slagen hun houdingen over te dragen op hun kinde-
ren. Daarnaast beïnvloeden ouders de houdingen van hun kinderen ook onrechtstreeks 
via de sociale levensomstandigheden en condities, omdat deze tevens bepalend zijn 
voor de andere socialisatiemilieus waarin jongeren terechtkomen en die op hun beurt 
de houdingen van jongeren kunnen beïnvloeden. Hoewel vaak wordt gesteld dat de 
ouderlijke invloed tijdens de adolescentiejaren aan belang inboet door de groeiende 
invloed van peers, blijkt dit geenszins uit de resultaten. Medeleerlingen beïnvloeden 
zeker wel de houdingen van hun leeftijdsgenoten, maar dit doet geen afbreuk aan de 
invloed van de ouders. De invloed die uitgaat van ouders blijkt daarenboven meer be-
palend dan de invloed die uitgaat van intergroepscontacten in buurt en school.

In hoofdstuk zeven gaan Filip Van Droogenbroeck en Bram Spruyt in op de invloed 
van het concept ‘religieuze quest-oriëntatie’ – dat verwijst naar het aspect van twijfel 
binnen een religie – op de mate van homofobie bij religieuze jongeren, met zowel een 
christelijke als een moslimachtergrond. Met de integratie van dit concept trachten ze de 
diversiteit in attitudes en overtuigingen binnen levensbeschouwingen aan te kaarten. 
Alle grote religieuze tradities verkondigen een boodschap van universeel mededogen. 
Toch wijst onderzoek sinds de jaren 1950 uit dat mensen met een religieuze overtuiging 
meer vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit rapporteren dan niet religieuzen. 
Om deze paradox te begrijpen dient er gekeken te worden naar de manier waarop reli-
gie wordt geoperationaliseerd. Van alle religieuze indicatoren hangt het hebben van een 
religieuze quest-oriëntatie als enige negatief samen met vooroordelen ten aanzien van 
homoseksualiteit. Empirische steun voor deze bevinding komt voornamelijk uit Noord-
Amerikaans onderzoek bij christelijke studenten. Dit laat de vraag open of een quest-
oriëntatie daadwerkelijk een algemene dimensie van religiositeit is en niet beperkt is 
tot één specifi eke religie. Tegen die achtergrond onderzoeken de auteurs door middel 
van multivariate (multilevel) analyses hoe het hebben van een religieuze quest-oriën-
tatie, zelfgerapporteerde religiositeit, religieus gedrag, en autoritarisme samenhangen 
met vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit bij christelijke en moslimjonge-
ren tussen 14 en 23 jaar in Vlaanderen (N = 2834). Deze studie is de eerste die het heb-
ben van een religieuze quest-oriëntatie onderzoekt bij moslims. Voor zowel christenen 
als moslims vinden de auteurs, zelfs na controle van sociaaldemografi sche en andere 
religieuze indicatoren, dat het hebben van een quest-oriëntatie samenhangt met min-
der vooroordelen ten aanzien van homoseksualiteit. Implicaties van deze bevindingen 
worden besproken in het licht van Habermas’ postseculiere maatschappijthese.
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Hoofdstuk acht, verzorgd door Goedroen Juchtmans en Ides Nicaise, gaat eveneens 
in op de diversiteit in levensbeschouwing, en behandelt het thema van levensbe-
schouwelijke diversiteit in het lager onderwijs. Deze bijdrage maakt aan de hand van 
interactieve acculturatiemodellen inzichtelijk hoe moslimkinderen zich op levensbe-
schouwelijk vlak tot hun school- en thuisomgeving verhouden. De auteurs baseren 
zich daarbij op empirisch materiaal verzameld in vijf Vlaamse lagere scholen. In deze 
scholen zijn de directie, leerlingen (10-12 jaar), hun ouders, hun klassenleerkracht en 
de verschillende leerkracht(en) levensbeschouwing geïnterviewd. Uit deze interviews 
blijkt dat moslimkinderen zich thuis en op school in een complexe diversiteitscontext 
bevinden, waarin ze niet alleen te maken krijgen met interlevensbeschouwelijke diver-
siteit, maar ook met diversiteit binnen de eigen levensbeschouwelijke gemeenschap 
(intralevensbeschouwelijke diversiteit) en vaak een meervoudige identiteit construe-
ren, waarbinnen levensbeschouwing een component vormt. In die diversiteitscontext 
kiezen de geïnterviewde moslimkinderen voor een positieve basisacculturatiehouding, 
namelijk integratie, omdat die houding hen in staat stelt verbindingen te leggen tus-
sen de verschillende werelden waarin ze bewegen. De acculturatiehouding van leden 
van de dominante groep (volwassenen of peers) kan die positieve basishouding echter 
doen omslaan in een negatieve houding. Dat gebeurt wanneer de moslimkinderen uit 
deze studie de school, de lessen of thuiscontext niet meer als een ‘veilige ruimte’ er-
varen, op hun ‘symbolische grens’ stoten of onvoldoende ruimte krijgen om op school 
hun levensbeschouwelijke cultuur te beleven. Die ervaringen zetten de integratiehou-
ding van de kinderen onder druk en leiden meestal tot een negatieve en ambivalente 
houding, soms tot verzet, alsook tot een cultuurproblematische interactie-uitkomst. 
Acculturatiehoudingen van jeugdige personen staan in het socialisatieproces dus niet 
vast, maar kunnen naargelang de houding van de leden van de dominante groep in 
beweging komen. Om negatieve acculturatiehoudingen bij moslimkinderen te vermij-
den, pleiten de auteurs van deze bijdrage er dan ook voor om werk te maken van 
een verwelkomend schoolklimaat waar kinderen de ruimte krijgen om met vallen en 
opstaan en via exploratie hun eigen, wellicht steeds meervoudige identiteit te constru-
eren.

In hoofdstuk negen gaat Diederik Cops in op de relatie tussen migratieachtergrond 
en delinquent gedrag bij jongeren. Soms (terecht of onterecht) omschreven als een 
van de laatste taboes binnen de Belgische criminologie, gaat dit hoofdstuk op zoek 
naar (eventuele) verschillen in gerapporteerd delinquent gedrag tussen jongeren op 
basis van hun migratieachtergrond. Bovendien wordt ook gekeken naar mogelijke 
verklaringen voor deze verschillen, waarbij de (vaak gesuggereerde) invloed van 
ouderlijke controle en stimulering (in het aangaan van sociale banden) op delin-
quent gedrag bij jongeren van respectievelijk Belgische en niet-Belgische afkomst 
wordt onderzocht. Nieuw aan de analyses in deze bijdrage is dat deze factoren wor-
den gemeten bij de ouders zelf via een ouderbevraging, en niet peilen naar percep-
ties van ouderschap door jongeren. Op basis van de data van de JOP-schoolmonitor 
2013 en de hieraan gekoppelde oudervragenlijst van het Steunpunt Cultuur, werden 
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deze elementen onderzocht. Uit de resultaten blijkt ten eerste dat jongeren met 
een migratieafkomst (ongeacht welke migratiegeneratie) niet meer vermogenscri-
minaliteit rapporteren dan jongeren met een volledig Belgische achtergrond. Bij de 
geweldsdelicten is er daarentegen wel sprake van een substantieel verschil, waarbij 
jongeren met een Belgische achtergrond minder geweldscriminaliteit rapporteren 
dan niet-Belgische jongeren. Wat betreft de ouderlijke factoren is enkel ouderlijke 
controle op het doen en laten van jongeren met leeftijdsgenoten een consistente 
voorspeller van delinquent gedrag, zowel in Belgische als in niet-Belgische gezin-
nen. Eenzelfde conclusie geldt voor de variabelen die peilen naar de gehanteerde 
opvoedingsstijlen.

In een laatste hoofdstuk binnen dit thema vertrekken Chris Timmerman, Noël Clycq 
en Johan Wets vanuit een gendergebonden perspectief op het huwelijk als socio-
cultureel ingebed gebruik. Daarenboven kijken ze hoe de kansen die internationale 
migratie bieden ruimte creëren voor nieuwe huwelijkspraktijken die meer zijn afge-
stemd op de hedendaagse context. Centraal hierbij is de 'migratiecultuur' die de link 
vormt tussen de regio van herkomst en de regio van bestemming, en de cruciale rol 
van ‘de familie’ om een brug te slaan tussen de traditionele socioculturele praxis en 
de kansen en uitdagingen die zich voordoen in de context van internationale mi-
gratie. Deze bijdrage levert een aantal nieuwe perspectieven op huwelijksmigratie. 
Ten eerste richten we onze aandacht op een weinig bestudeerde populatie in België, 
namelijk de sikh gemeenschap. Terwijl sinds de jaren 1960 de gemeenschap van Ma-
rokkaanse en Turkse immigranten in België een vaste plaats heeft ingenomen, zijn 
de sikhs later gearriveerd en gaat het om een veel kleinere gemeenschap. De kleinere 
omvang van deze populatie en hun relatief recente immigratie zijn belangrijke facto-
ren om praktijken van huwelijksmigratie te contextualiseren. Ten tweede bekijken de 
auteurs in deze bijdrage het perspectief van de man op de huwelijksmigratie. Dit is 
bijzonder relevant doordat de sikhgemeenschappen worden gekenmerkt door patri-
archaal gestructureerde gezinsrelaties, waardoor ze vergelijkbaar zijn met de tweede 
populatie in de studie: de Turkse migratiepopulatie. Dit is het derde nieuwe perspec-
tief dat we met dit artikel toevoegen. In plaats van het relatief androcentrische per-
spectief dat uit het onderzoek naar Turkse gemeenschappen naar voren komt vooral 
te wijten aan islamitische tradities, koppelen we dit androcentrische perspectief aan 
de patriarchale tradities die specifi eke religieuze tradities overstijgen. Tot slot maakt 
de keuze voor de sikhgemeenschap en de Turkse gemeenschap het mogelijk om na 
te gaan hoe een migratiecultuur binnen patriarchale gemeenschappen een specifi eke 
context creëert waarin genderrollen opnieuw gedefi nieerd worden. Uit onze gegevens 
blijkt dat er wordt onderhandeld over de ‘traditionele’ principes van patriarchale 
huwelijkssluiting in de nieuwe context van transnationale huwelijken. De resulta-
ten bevestigen tevens dat de verschillende posities binnen de migratiecyclus van de 
Turkse en de sikhmigranten een impact hebben op de huidige praktijk van migratie-
huwelijken.
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Diversiteit in leefomgeving

Het derde en laatste thema in dit boek is het aspect van stedelijkheid, of de diversiteit 
in leefomgeving. In een eerste bijdrage binnen dit thema – hoofdstuk elf – onderzoeken 
Wendy Smits, Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck de participatieverschillen bij 
Vlaamse jongeren naar verstedelijkingsgraad. Hiervoor maken ze gebruik van een re-
cent verzamelde databank (N = 4688) bij leerlingen uit het Nederlandstalig secundair 
onderwijs in België waarin Brusselse, Gentse en Antwerpse scholen oververtegenwoor-
digd zijn (Bradt et al., 2014). We bestuderen daarbij zowel het algemene niveau van de 
participatie als het lidmaatschap van vijf types verenigingen, namelijk sportverenigin-
gen, doelgroepverenigingen, jeugdverenigingen, cultuurverenigingen en sociale vereni-
gingen. De resultaten tonen dat grootsteden op het vlak van demografi sche kenmerken 
sterk verschillen van de rest van Vlaanderen en dat de verschillen in participatie naar 
urbanisatiegraad gepaard gaan met de verschillen in demografi sche samenstelling van 
de onderscheiden regio’s. Alleen de participatie aan culturele, jeugd- en sportvereni-
gingen is kleiner in de grootsteden dan elders, terwijl jongeren in de grootsteden zich 
meer engageren in sociale en doelgroepverenigingen. Zowel in de stad als op het plat-
teland bereiken verenigingen dus niet alle jongeren. Vanuit het oogpunt van deelname 
aan het verenigingsleven als overbruggend sociaal kapitaal, is dit problematisch voor 
zowel verenigingen die niet de bedoeling hebben om zich te richten op een specifi ek 
segment van de bevolking, als voor verenigingen die een bepaalde groep jongeren als 
doelpubliek hebben, zoals de doelgroepverenigingen.

In het twaalfde hoofdstuk bespreken Jolijn De Haene, Riet Steel, Floor Spijkers, Mar-
jan Moris & Griet Verschelden onder de titel ‘Diversiteit en stedelijk samenleven als 
maatschappelijk project’ twee projecten in respectievelijk de stad Antwerpen en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest die expliciet tot doel hebben de bestaande diversiteit 
binnen de stad te integreren in het verenigingsleven. Dominante discoursen over de 
plaats van diversiteit in onze samenleving zoeken het antwoord vaak in een homogeen 
gemeenschapsideaal, waarbij diversiteit als een bedreiging voor de sociale cohesie 
wordt gezien. Door diversiteit echter als uitgangspunt te nemen en niet als een nood-
zakelijk kwaad te omschrijven, ontstaan nieuwe dynamieken die een andere werking 
en positie mogelijk maken. De auteurs illustreren deze alternatieve visies op diver-
siteit in stedelijke contexten aan de hand van twee cases uit het DieGem-onderzoek 
(cf. www.solidariteitdiversiteit.be), waarin praktijken van solidariteit in contexten met 
veel diversiteit worden onderzocht. Voor voetbalclub City Pirates (Merksem) en Chiro 
Brussel is diversiteit niet alleen een belangrijk uitgangspunt in de werking, ze zien de 
diversiteit ook als een meerwaarde. Enerzijds biedt de diversiteit, net als de stedelijke 
omgeving zelf, heel wat leerkansen. Anderzijds grijpen ze de diversiteit in hun groep, 
in de buurt en in de samenleving aan om kritisch te kijken naar hun eigen werking 
en de plaats daarvan in de samenleving. Beide cases laten de zoektocht zien naar ge-
paste manieren om aan te sluiten bij de leefwereld van een diverse groep kinderen en 
jongeren en zich te verankeren in de omgeving waarin ze actief zijn. Ze treden buiten 
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de muren van hun eigen werking, ze maken zich zichtbaar in de buurt/stad en kiezen 
ervoor om een maatschappelijke rol op te nemen in het leven van jongeren.

In hoofdstuk dertien staat vervolgens de impact van de woonbuurt op de vrijetijds-
besteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond centraal. Annelore Van 
der Eecken, Robin Kemper, Ilse Derluyn en Lieve Bradt stellen vast dat men in het 
‘toeleidingsdiscours’ sterk focust op de participatie van jongeren met een migratieach-
tergrond aan de georganiseerde vrije tijd, zonder rekening te houden met de concrete 
realiteit waarin de vrijetijdsbesteding van jongeren vorm krijgt. Daarom gaan zij op 
basis van de JOP-schoolmonitor 2013 na hoe de vrijetijdsbesteding van jongeren sa-
menhangt met het al dan niet hebben van een migratieachtergrond en met woonbuurt-
kenmerken. In de discussie wordt dieper ingegaan op wat deze resultaten impliceren 
voor het ‘toeleidingsdebat’ en worden aanbevelingen voor beleidsmakers en suggesties 
voor verder onderzoek geformuleerd.

Enkele afsluitende refl ecties...

Ondanks de schijnbare alomtegenwoordigheid van het concept ‘diversiteit’ is het te-
gelijkertijd een vaak gecontesteerd begrip. Velen vinden al dat gedoe en gepraat over 
diversiteit maar niets, een rage die niet snel genoeg voorbij kan zijn (D’Haveloose, 
2008). Diversiteit komt in het maatschappelijke debat veelal ter sprake in het kader van 
etnisch-culturele verschillen. Deze term is de voorbije jaren in toenemende mate in de 
plaats getreden van begrippen zoals ‘multiculturaliteit’ en ‘interculturaliteit’. Omdat 
op deze begrippen, om uiteenlopende redenen, steeds meer sleet is gekomen, komt 
diversiteit als label voor nieuwe projecten en beleidsacties zeer gelegen (Sierens, 2007).

We hebben er in het begin van dit hoofdstuk reeds op gewezen dat het gebruik van de 
term ‘diversiteit’ in maatschappelijke en politieke debatten de neutrale betekenis van 
het woord als ‘verschil’ of ‘verscheidenheid’ overstijgt. Meer nog dan louter te verwij-
zen naar een feitelijk gegeven, krijgt het begrip een normatieve betekenis of lading. 
Vaak wordt de term gebruikt als een appel om meer rekening te houden met bepaalde 
verschillen die we blijkbaar nog altijd niet voldoende onder ogen zien. Het beleid dat 
zich hierop ent, wordt mee ingegeven door de vraag of die verschillen leiden tot onge-
lijkheden, en door een bezorgdheid over eventuele onrechtvaardige gevolgen van die 
verschillende ongelijkheden (sociaal, etnisch, leeftijd, gender...) op tal van domeinen: 
schoolloopbanen, het zoeken naar werk, het functioneren op de werkvloer, de dienst-
verlening aan de burger, de toegankelijkheid van publieke voorzieningen etc. (Sierens, 
2007). Het gebruik van het woord ‘diversiteit’ hangt met andere woorden onlosmake-
lijk samen met de identifi catie van zogenaamde ‘kansengroepen’ – vrouwen, holebi’s, 
allochtonen, gehandicapten enzovoort – die op basis van bepaalde (on)rechtvaardige 
ongelijkheden niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, of ook structureel ach-
tergesteld of gediscrimineerd zijn.
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In dit boek wordt het maatschappelijke en politieke debat rond ‘diversiteit’ even op 
de achtergrond geplaatst. Daarmee willen we niet beweren dat de inhoudelijke en me-
thodologische keuzes in dit boek waardevrij zouden zijn, maar wel dat het niet onze 
bedoeling is een normatieve discussie te voeren over het rechtvaardige of wenselijke 
karakter van de verschillen en ongelijkheden die in onze gediversifi eerde samenleving 
bestaan. Wat we wel beogen, is een brede benadering van het thema ‘diversiteit’ als 
een maatschappelijk gegeven. We leven in een bijzonder complexe samenleving, die 
ons uitdaagt niet meer te vertrekken vanuit de dingen zoals ze waren of zoals we ze 
(denken te) kennen. Het vertrekpunt is dan de vaststelling of observatie dat op tal van 
maatschappelijke domeinen een groeiende ‘verscheidenheid’ of ‘diversiteit’ een vast-
stelbare realiteit is. Wat ons met name interesseert, is een dubbele vraag waarop we 
doorheen de bijdragen in dit boek expliciet in wensen te gaan. Vooreerst rijst de vraag 
hoe fundamentele en breed-maatschappelijke veranderingen hebben geleid en nog 
steeds leiden tot een vaststelbare, toenemende diversiteit in onze samenleving met een 
aanzienlijke impact op de leefwereld van – en dat is onze focus – (Vlaamse) jongeren. 
Ten tweede richten we ons ook op de groeiende diversiteit bij die (groep van) jongeren 
zelf, wat zich vertaalt in zowel een in kwantitatieve termen toenemende heterogeniteit 
als een groeiende erkenning van bepaalde verschillen en ongelijkheden.

De oorspronkelijke opzet van dit boek in het algemeen en dit inleidende hoofdstuk 
in het bijzonder is en was een eerste aanzet te leveren tot het in kaart brengen van 
de diversiteit binnen de maatschappelijke categorie van ‘jongeren’. De groepsgerichte 
benadering van diversiteit, met leeftijd als mogelijke dimensie ervan, draagt immers 
het gevaar in zich dat ‘de jeugd’ als een homogene groep wordt benaderd, daarmee 
de grote heterogeniteit binnen deze sociale categorie negerend. Met dit boek en de 
behandelde thema’s willen we daarom aantonen hoe divers de groep jongeren is, maar 
ook hoe belangrijke maatschappelijke evoluties die geleid hebben tot een toenemende 
diversiteit een niet te onderschatten invloed hebben op de leefwereld van hedendaagse 
jongeren.

Met dit boek hopen we vanuit het Jeugdonderzoeksplatform een bijdrage te leveren 
aan het debat omtrent diversiteit en hopen we met name alvast bij te dragen aan een 
beter zicht op de wijze waarop belangrijke maatschappelijke evoluties een niet te on-
derschatten invloed uitoefenen op de context waarin Vlaamse jongeren tegenwoordig 
opgroeien en hoe dit tot uiting komt in de leefwereld van deze jongeren. In die zin zijn 
we ervan overtuigd dat de thema’s en bijdragen die in dit boek zijn opgenomen voor 
verschillende doelgroepen belangrijke inzichten kunnen aandragen.

Uiteraard blijven heel wat dimensies onderbelicht tot zelfs onaangeraakt. Het is echter 
onze ambitie niet alle dimensies die onder de noemer van ‘diversiteit’ kunnen worden 
gevat te behandelen. Zuiver praktisch gezien zou een dergelijke opgave al bijna onmo-
gelijk te realiseren zijn. In de selectie van relevante thema’s en bijbehorende bijdragen 
hebben we ons in de eerste plaats laten leiden door inhoudelijke argumenten en met 
name de vraag welke thema’s de sterkste invloed hebben op het leven van jongeren 
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en/of het meest relevant zijn binnen de groep van jongeren. Voor de concrete invul-
ling van deze thema's en van de hoofdstukken zijn we bovendien in belangrijke mate 
gestuurd door praktische overwegingen, zoals het bestaande onderzoek in Vlaanderen 
naar deze thema's én de bereidheid van relevante onderzoekers om een bijdrage voor 
dit boek te verzorgen. Dit alles betekent dus dat we deze thema's en de specifi eke 
behandelde aspecten daarvan in dit boek niet als dé enige en/of prioritaire elementen 
willen omschrijven. We ontkennen niet dat ook andere dimensies van het diversiteits-
denken eveneens een invloed (kunnen) hebben op de leefwereld van Vlaamse jongeren 
en dus ook in beginsel relevant zouden zijn om mee op te nemen in dit boek. Ook een 
meer expliciete aandacht voor de betekenis die kinderen en jongeren zelf geven aan 
‘diversiteit’ lijkt een interessant en relevant spoor voor verder onderzoek en (lokaal en 
Vlaams) beleid.

Wil een beleid rekening houden met deze veranderende realiteiten, dan is op de eerste 
plaats onderzoek nodig om deze dimensies in kaart te brengen én de impact ervan op 
de leefwereld van jongeren na te gaan. Dit boek probeert hiertoe een (eerste) aanzet 
te leveren door binnen de gegeven ruimte alvast enkele van deze dimensies en enkele 
van de ‘nieuwe’ groepen in beeld te brengen. Tegelijkertijd kan dit boek een oproep 
inhouden voor andere en toekomstige onderzoekers binnen het jeugddomein om be-
paalde thema’s aan nieuw en/of verder onderzoek te onderwerpen. Ongetwijfeld – 
althans, dat is onze hoop – kan dit boek ook voor hen inspiratie bieden om nieuwe 
wegen binnen het jeugdonderzoek te identifi ceren en te verkennen. Ook dat zien we 
als een taak van het JOP: naast het zelf voeren van onderzoek naar jongeren, andere 
onderzoekers stimuleren en warm maken om bepaalde niet-onderzochte aspecten op 
te nemen.

Tot slot

Met dit boek presenteert het Jeugdonderzoeksplatform niet alleen onderzoek over 
een transversaal thema dat blijvende maatschappelijke aandacht verdient. Het boek 
is eveneens een concreet product van de brugfunctie binnen het brede domein van 
het jeugdonderzoek die het JOP probeert te vervullen. Niet enkel onderzoekers die 
rechtstreeks aan het JOP verbonden zijn hebben bijdragen voor dit boek aangeleverd, 
ook verschillende externe onderzoekers zijn gecontacteerd en bereid gevonden hun 
expertise te delen. Zo zijn op de eerste plaats onderzoekers van het Steunpunt Studie 
en Schoolloopbanen, het Steunpunt Cultuur, het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en het 
Steunpunt Inburgering en Integratie bereid gevonden een bijdrage aan te leveren aan dit 
boek. Daarnaast hebben ook andere onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek 
naar jongeren, zoals het ‘Leuvens Adolescenten en Gezinnen Onderzoek’ (LAGO) en 
het ‘Scheiding in Vlaanderen (SiV)’-onderzoek meegewerkt aan dit boek. Ook meer 
algemene, maar relevante onderzoeksprojecten, zoals ‘Diversiteit en Gemeenschaps-
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vorming: Solidariteit in diversiteit’ (DieGem) hebben hun expertise gedeeld. We willen 
al deze onderzoekers bedanken voor hun bijdrage.

Elk hoofdstuk in dit boek werd bovendien nagelezen en becommentarieerd door twee 
externe experts. Ook hun opmerkingen, suggesties en feedback maken het boek tot wat 
nu voor u ligt. We willen ook hen hiervoor uitdrukkelijk bedanken.

We wensen u alvast veel leesplezier!

Diederik Cops, Stefaan Pleysier, Johan Put en Arne De Boeck
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