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   Abstract:  

 

Om de eigenheid van het landelijk jeugdwerk in Vlaanderen beter te kunnen begrijpen, is in deze 

masterproef de conceptualisatie van professionals en jongeren aangaande identiteitsontwikkeling 

van jeugdbewegingen in Vlaanderen geanalyseerd. De beschrijvende studie beoogt inzicht te 

creëren over de specifieke en actuele eigenheid van de drie grootste jeugdbewegingen in 

Vlaanderen (cf. Chirojeugd Vlaanderen, Scouts & Gidsen Vlaanderen en KSA). De jeugdbeweging 

eigent zich een belangrijke plaats toe binnen de zelfontplooiing van jongeren. Om die reden is het 

een goede zaak om stil te staan bij het toe-eigenen van identiteit bij de jeugdbewegingen. In het 

kwalitatief onderzoek is via een documenten analyse van actuele beleidsteksten, onderzocht welke 

raakvlakken en verschillen zich uiten op nationaal niveau van de jeugdbewegingen. Dit onderzoek 

toont aan dat er per jeugdbeweging niet één algemene identiteit is, maar wel één algemeen 

waardenkader dat eerbiedig de vrijheid krijgt om uit te vloeien in meerdere lokale identiteiten. 
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DEEL 1: INLEIDING 

1. Probleemstelling 
 

Jeugdbewegingen hebben een belangrijke positie in de samenleving en zijn maatschappelijk hoog 

gewaardeerd. De professionals die werkzaam zijn in het jeugdwerk ervaren een gevoel van trots 

(Coussée, 2006a). Bij leden en leiding van jeugdbewegingen is het zelfs geduid als hun favoriete 

vrijetijdsbesteding (De Pauw, Vermeersch, Coussée, Vettenburg, & Van Houtte, 2010). 

Jeugdbeweging wordt ook als een totaalconcept beschouwd, als een ‘derde socialisatiemilieu’ dat 

gericht is op ontplooiingskansen (De Laeter, De Pauw, Lemahieu, & Vermeersch, 2009). Verder valt 

het profiel van de jeugdbewegingen te omschrijven als spelbeweging en in mindere mate een 

maatschappelijke beweging (Coussée, 2006a). Daarbij toont onderzoek aan dat het steeds 

belangrijker wordt dat jeugdbewegingen zich bezinnen over hun kerntaken en methoden (De Pauw 

et al., 2010). De Vlaamse overheid tracht dat te stimuleren via een verhoogde aandacht voor het 

verstevigen van samenwerkingsverbanden in de jeugdsector en door het uitbouwen van een 

duidelijk communicatieplatform voor het jeugdbeleid (Gatz, 2014; Gatz, 2016). 

 

Als het over de identiteit of eigenheid van de jeugdbewegingen gaat, zijn het de nationale koepels 

die in samenspraak met de leden, een kader vormen voor het doorgeven van waarden (Verreyken, 

2010). Het over één kam scheren van alle jeugdbewegingen lijkt voorlopig niet aan de orde en 

jeugdbewegingen streven dan ook om zich blijvend op een unieke wijze te profileren (Belga, 2014; 

Eetvelde, 2016; Huyghebaert, 2017). Toch toont onderzoek (De Pauw et al., 2010) aan dat er in 

het jeugdwerk enkele interessante vragen ontstaan over de unieke eigenheid van 

jeugdbewegingen, bijvoorbeeld: “Heeft een heldere identiteit invloed op de keuze tot deelname of 

zijn er andere determinanten?; Is er een identiteitsverschil tussen de hedendaagse 

jeugdbewegingen?” Dergelijke existentiële vragen zijn ook gesteld door de ouders aan de lokale 

groepen, bijvoorbeeld onder de minder genuanceerde vorm van: “Is er tegenwoordig nog een 

verschil tussen jeugdbewegingen?”; “Zijn jeugdbewegingen één pot nat en maakt het niet uit waar 

ik mijn kind heen stuur?” Verder zijn er ook in de media verklaringen terug te vinden die wijzen op 

het in vraag stellen van de eigenheid van jeugdbewegingen (Tahiri, 2017; Arnoudt, 2017; vrt NWS, 

2017; Knack, 2016; Huyghebaert, 2018; Van Damme, 2018; Radio2, 2018). Historisch gezien was 

identiteit toekenning eenduidig. Jongeren waren bijvoorbeeld deel van katholieke, liberale en 

socialistische jonge wachten met een beschavingsoffensief (cf. integratie in samenleving) of van 

studenteninitiatieven zoekend naar maatschappelijke aansluiting. Midden jaren ’30 ontstaat er 

echter een tendens om de belevingswereld van jongeren centraal te zetten, van en voor jongeren, 

en deze is via eigen ideologie, met eigen culturele gebruiken en tradities per organisatie, 

verbonden met de wereld (Gevers & Vos, 1998). 

 

Deze perspectieven van academici, politici, jeugdwerkers en ouders behelzen allemaal, al dan niet 

via verschillende uitwerkingen, een kritische blik op de actuele eigenheid van jeugdbewegingen. 

Die waarneming leidt tot de kernvraag van deze studie, namelijk: 

 

Hoe uit zich het toe-eigenen van identiteit bij de drie grootste Vlaamse jeugdbewegingen?  
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2. Literatuurstudie  

 

De literatuurstudie verkent de positie van jeugdbeweging binnen het jeugdwerk en de huidige 

maatschappij. Van de 66 erkende landelijke jeugdverenigingen in Vlaanderen zijn 11 

jeugdorganisaties actief als jeugdbewegingen (Office for Urban Reporting, 2010; Cock, 2017; De 

Ambrassade, 2018). Omwille van de beperkte onderzoekstermijn van deze masterproef, is de 

studie afgebakend tot de drie grootste erkende jeugdbewegingen in Vlaanderen: “Chirojeugd 

Vlaanderen”, “Scouts en Gidsen Vlaanderen” en “KSA”. Deze omvatten samen 83% van al de leden 

van de erkende jeugdbewegingen in Vlaanderen (Cock, 2017). 

 

2.1 Jeugdwerk in Vlaanderen 
 

In Vlaanderen wordt jeugdwerk gezien als “het geven van kansen aan jonge mensen om zichzelf te 

organiseren, eigen methodes te kiezen en vooral samen een plezierige tijd te beleven” (Vanhee, 

Lambert, & Redig, 2017). Jeugdwerk is daarbij een categoriale1 vorm van sociaal-cultureel werk en 

kan gezien worden als het aanbod van jeugdbeleid (Redig, 2016). Jongeren ondersteunen 

jeugdorganisaties veelal via een ideologie die van bovenaf is ontwikkeld, waarbij de jongeren 

verantwoordelijkheden opnemen opdat de werking meer deel van de jongeren zelf wordt (Cousée 

& Nolf, 2012). Enkele kernaspecten, ook de buitengrenzen van jeugdwerk genoemd, onderscheiden 

het jeugdwerk van andere vrijetijdsaanbiedingen  (De Laeter, De Pauw, Lemahieu, & Vermeersch, 

2009). Zo is jeugdwerk een formele vrijetijdsbesteding, met primair pedagogisch oogmerk dat 

niet-commercieel is 2, maar een duidelijk sociaal-cultureel profiel heeft (Vlaamse overheid, 2017). 

Volgens Redig (2016) betekent cultureel in deze context gericht op ontplooiing van mensen met 

een offensieve aanpak, niet probleemgestuurd en geen welzijnswerk. Coussée (2006) stelt dat bij 

‘traditioneel’ jeugdwerk er een te erkennen hiërarchie van doelstellingen is. Doelstellingen die zich 

niet laten inschrijven op een welzijn gedefinieerde legitimering die per definitie probleemgestuurd 

en defensief is. Het gaat over primaire en secundaire eigenschappen van het jeugdwerk (De Laeter 

et al, 2009; Redig, 2016; Vanhee et al., 2017): 

 

Primaire eigenschappen 

- Rijke aandacht voor het procesmatige, zonder expliciet gestelde nutsdoelstellingen. Het 

belang van spelen, plezier en samen jong zijn. 

- Autonomie voor en door jongeren, met beperkte inhoudelijke sturing en afhankelijkheid 

van bovenliggende systemen. 

- Offensief werk dat vertrekt van kracht en opportuniteiten in de jeugdsector. 

  

                                           

 

 
1 Jongeren van nul tot 25 jaar 
2 Zie art.2: 8° in: Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid  

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_VJKB/2017_decreet-vernieuwdJKRB_gecoordineerd-v2.pdf
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Secundaire eigenschappen 

- Curatief werk dat ingrijpt of zorgend optreedt bij probleemsituaties (zoals bv. armoede) 

van kinderen en jongeren vanuit het recht op gelijke deelname aan het jeugdwerk. 

- Het jeugdwerk als een preventief middel dat mogelijke problemen en disfuncties voorkomt. 

- Competentie denken en vaardigheden die men leert via participatie in het jeugdwerk. 

 

Redig (2016) stelt dat definiëren van maatschappelijke effecten van jeugdwerk in vormen van 

nuttigheid, kan zorgen voor perversie van de primaire en secundaire eigenschappen van 

jeugdwerk. Bijvoorbeeld als de secundaire eigenschappen gepromoveerd zijn tot primaire of als de 

primaire eigenschappen gedevalueerd en teruggebracht zijn tot een methodiek. Dit kan leiden tot 

ongewenst instrumentaliseren en een overdreven welzijn gedefinieerd legitimeren van essentiële 

jeugdwerkeigenschappen (Coussée, 2006b; Redig, 2016). Een kanttekening hierbij is dat 

spanningen tussen het individuele streven en een maatschappelijke perspectief, zich bij elke 

jeugdige anders uit (Nolf & Cousseé, 2012b). Wat bijvoorbeeld emancipatorisch is voor de ene 

jongere, is dat niet automatisch ook voor de anderen jongere. Dit impliceert dat jeugdwerkers zelf 

ook waarde hechten aan de invulling van primaire en secundaire functies, vanuit hun eigen visie. 

Daarbij toont onderzoek aan dat het persoonlijk interpretatiekader en visie van de professional 

over de invulling van het werk, bijdraagt aan de kwaliteit van het pedagogisch klimaat van 

jeugdwerk (CoRE, 2011; Eurofond, 2015). Dus de mate waarin jeugdwerkorganisaties zich 

positioneren ten aanzien van de primaire en secundaire functies is afhankelijk van de visie van de 

jeugdwerkers. Als de invulling van het jeugdwerk over de maatschappelijke omgeving afwijkt van 

die van de professionals in het jeugdwerk, kan er vervolgens wel een spanning ontstaan tussen de 

primaire en secundaire eigenschappen van het jeugdwerk (Redig, 2016). 

 

Verder is er een parallel met de visie van jeugdwerk als aanbod van jeugdbeleid: een op de 

leefwereld gerichte benadering die vertrekt vanuit een ruimte die eigen is aan de jongeren. Hierbij 

is er een basisaanbod of een beroepsethiek, maar het vertrekt voornamelijk bottom-up via de 

vragen of ideeën van de jongeren zelf. Jeugdwerkers geven met jongeren een project vorm. 

Dergelijke benadering doorkruist grenzen van jeugdwerk zoals kinderopvang, kunstacademies of 

buurtwerk, maar trekt ook jongeren aan die weinig bekend zijn of weinig voeling hebben met de 

traditionele opzet van jeugdwerk. De benadering stelt te focussen op bruikbaarheid, wat 

omschreven is als ontgrenzend of emancipatorisch jeugdwerk (Cousée & Nolf, 2012). 

 

Ten slotte is er bij de positionering van jeugdbewegingen in het jeugdwerk een onderscheid tussen 

eerstelijns en tweedelijns jeugdwerk: Eerstelijns jeugdwerk richt zich rechtstreeks tot de jeugd, 

zoals lokale afdelingen van jeugdbewegingen (Van Gaens, Coussée, & Pieters, 2011; Schryvers, 

2015). Tweedelijns jeugdwerk werkt bovenlokaal en richt zich op ondersteuning, vorming en 

begeleiding van het eerstelijns jeugdwerk, zoals de landelijke secretariaten van jeugdbewegingen. 

In dit onderzoek ligt de focus op de tweede categorie. 
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2.2 Jeugdbewegingen in Vlaanderen 

 

De drie jeugdbewegingen in deze studie, zijn door de Vlaamse overheid erkend als landelijk3 

jeugdwerk volgens het decreet van 12 januari 2012 houdend vernieuwd jeugd- en 

kinderrechtenbeleid (Departement Cultuur, Jeugd & Media, 2018). Zo zijn er structureel 

werkingssubsidies toegekend, aanvullend ook eventueel een variabele subsidie en projectsubsidies. 

Jeugdbewegingen zijn lokaal georganiseerd, maar gecoördineerd door landelijke (cf. nationale) 

secretariaten, die de eigenheid van hun werking bewaken en actualiseren. 

 

Coussée (2006) stelt dat jeugdbeweging een methodische werkvorm van het jeugdwerk is, 

waarmee het zich inschrijft op de al besproken ‘traditionele’ jeugdwerk ideologie. De 

jeugdbewegingen in Vlaanderen richten zich op kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, werken 

met leeftijdsgroepen en hebben een sterke lokale inbedding die engagement vereist (Verbist, 

2001; Verhoeven, 2002). Aan het activiteitenaanbod van jeugdbewegingen zijn geen 

competentiedoelen verbonden (Mortelmans, Van Assche, & Ottoy, 2002). Wel is er focus op de 

ontwikkeling van de jeugd, die vanuit waardenkaders van de nationale jeugdbeweging tot uiting 

komt (De Pauw et al., 2010). 

 

2.3 Politiek kader bij de jeugdbewegingen 
 

Er is zicht op jeugdwerkparadoxen door jeugdbewegingen in hun historische context te kaderen en 

veranderingen in het jeugdwerk te zien binnen de politieke, economische en socio-culturele context 

waarin ze staan (Heyting, 2001). Een historische schets is opgenomen in de bijlage. 

 

Ter verwerving van de subsidiëring van de Afdeling Jeugd, zijn beleidsnota’s ontwikkeld waarbij de 

Vlaamse overheid 11 richtlijnen4 opstelt ter beoordeling (Vlaamse overheid, 2017). Er een 

inhoudelijke vrijheid bij de invulling, waardoor deze overheen jeugdbewegingen met elkaar in 

vergelijking kunnen staan. Die vrijheid beschrijven Lambert, Vanhee & Redig (2017) als “het geven 

van kansen aan jonge mensen om zichzelf te organiseren en eigen methodes te kiezen”. Verder 

zijn er vier doelstellingen van het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan decretaal vermeld als 

aandachtpunten bij de ontwikkeling van een beleidsnota (Departement Cultuur, Jeugd, Sport & 

Media, 2015-2019). Hierbij is er een gelijkaardige inhoudelijke vrijheid bij de invulling (De 

Ambrassade, 2018). In het kader van de studie is het interessant om invullingen van de 

kwalitatieve richtlijnen thematisch verder te verkennen. De in totaal 15 criteria, zijn herleid tot vier 

thema’s: Ontwikkelingskansen voor jongeren, Creëren van ruimte voor jongeren, Gelijke kansen 

voor jongeren en Verbinding met de samenleving. Deze studie heeft interesse in 

sociaalpedagogische aspecten die bijdragen tot de ideologische concepten van jeugdbewegingen. 

 

                                           

 

 
3 Verenigingen die zichzelf en een aanbod ontwikkelen voor het grondgebied van de hele Vlaamse 

Gemeenschap (Brussel inbegrepen). 
4 In artikel 17§2 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. 
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2.4 Ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren  

 

De volgende onderdelen van de literatuurstudie verkennen mogelijke invullingen en 

maatschappelijk gerelateerde tendensen bij de vier bovengenoemde thematieken. 

 

2.4.1 Individualisering 
 

Individualisering vestigt aandacht op de leef- en werkkwaliteit met een gerichtheid op autonomie, 

zelfontplooiing en flexibiliteit (Dieleman, 2000). Hierbij stelt Boutellier (2010) dat er nood is aan 

een ander ordeningsbeginsel als het hiërarchisch beheermodel met top-down sturing. Eén dat 

aandacht vestigt op omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Dit als constructief appel op 

iedere burger om verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf en elkaar. De nadruk ligt op 

cocreatie en co-reflectie, dat zelfregulatie en sociale verbanden van individuen versterkt via 

competentie -en conditieverbetering. Zo zorgt een groeiend niveau van autonomie in combinatie 

met een hoge onderscheidende deskundigheid van jeugdwerkers, dat leidinggevende posities naar 

een gezamenlijke actie met de jeugdwerkers en betrokkene verschuift (Walji, 2009; Ferdig, 2007). 

 

2.4.2 Collectieve identiteit 
 

Erikson (1966) beschrijft als voorwaarde om een praktisch psychosociaal evenwicht te bereiken, 

dat een identiteit veilig verankerd moet zijn in het patrimonium van een culturele identiteit. De 

nadruk ligt op vrijheid om de identiteit in continue interactie met andere vorm te geven. Ook de 

herinnering of het gevoel van een gemeenschappelijk verleden zorgt dat een groep zich kan 

herkennen en maken collectieve identiteit (Morley & Robins, 1995). Verder is identiteit niet alleen 

gebaseerd op gelijkheid, weten wie het wij/ik is. Echter ook op andersheid, weten wie het wij/ik 

niet is. Een collectief gevoel is deels afhankelijk van het definiëren van grenzen van datgene 

waarmee het wij/ik mee geïdentificeerd wordt (Gubbins & Holt, 2002). Een individuele identiteit is 

als het ware gedragen door een ideologie, het geheel van waarden, idealen en weergaven van de 

mens in de wereld (Eriksons, 1968). Een individu kan zo collectieve identiteiten hebben zoals 

vrouw, adolescent, Belg, ect. Echter als het gaat over een groep met een bepaalde levenswijze, 

wordt er gesproken over een culturele identiteit waarvan individuen er meestal één hebben, zoals 

een Vlaamse identiteit. Binnen een cultuur zijn er ook individuele verschillen die zich verhouden tot 

generaties, leeftijd, socio-economische klasse, talen of religies. Belangrijk op te merken is dat 

cultuur niet hetzelfde is als bijvoorbeeld klasse of religie (Tempelman, 1999). Wel zijn religieuze 

verschillen tussen groepen gerelateerd aan culturele verschillen, die vervolgens een invloed hebben 

op wederzijdse contacten en identificatieprocessen (Huijnk, Maliepaard, & Gijsberts, 2015). 

Volgens die denkwijze zijn ook historische verschillen tussen jeugdbewegingen, gerelateerd aan 

culturele verschillen van de jeugd. In die benadering zijn er aldus individuele verschillen, die een 

invloed hebben op wederzijdse contacten en identificatieprocessen. 
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2.4.3 Identificatieprocessen 

 

In deze context is identiteit een dynamisch systeem van interpretatie, niet een vaststaand gegeven 

(Ernst & Moser, 2005). Overschrijden en ondermijnen van grenzen zorgt voor een dynamisch spel 

van identiteiten (Hepp, 1999). Een lokale werking kan zo een dynamisch systeem van interpretatie 

zijn. Dat maakt het belangrijk om de complexiteit van dat dynamisch systeem te erkennen en 

aandacht te vestigen op de meervoudige identiteiten die er eigen aan zijn (Crenshaw, 1991). 

Indien de lokale werkingen van de jeugdbeweging meegaan in het verhaal van een dynamische 

realiteit, kan het een pedagogische (beleid)uitdaging vormen om de complexiteit in een groep te 

erkennen. Wat inhoudt om aandacht te vestigen voor meervoudige identiteiten, de interpretatie 

mogelijkheden en bijdrage aan de identiteitsvorming. 

 

Het uitgangspunt is dat identiteitsontwikkeling een belangrijke pijler is voor een entiteit (cf. leden, 

leiding, jeugdbeweging). Voor jongeren die zich positioneren tussen culturen of levensstijlen, zorgt 

het ontbreken van een normatieve oriëntatie voor een bemoeilijking van een eenduidige en 

stabiele identiteitsontwikkeling (Brown, 1990). Volgens deze gedachtegang kan een sterk 

geïntegreerd normatief jeugdbeleid in de huidige (super-)diverse samenleving, mogelijk voor een 

stabiele identiteitsontwikkeling zorgen. Enerzijds maakt het eigen ambities minder afhankelijk van 

engagement van andere actoren en verlegt het de focus gedeeltelijk van eigen waarden en 

normen. Anderzijds is eigen engagement beïnvloed door een maatschappelijke context die continu 

in verandering is (Hustinx et  al ., 2002). Zo dient er aandacht uit te gaan naar eenduidige 

waardenkaders en verdient iedereen kansen om zelf uit te maken wat engagement, of evenzeer: 

jong zijn, spelen, cultuurbeleving, … kan betekenen. 

 

2.5 Creëren van ruimte voor kinderen en jongeren  
 

In opvolging van identiteitsontwikkeling ten gevolgen van het opnemen van engagement, duidt het 

volgend segment hoe engagement zich precies uit in jeugdbewegingen. 

 

2.5.1 Spel & Begeleiding 
 

De Vlaamse overheid stelt dat jeugdleiders de verantwoordelijkheid hebben om plezierig spel te 

linken aan educatieve begeleiding (Schryvers, 2015). Professor Wildemeersch beschrijft dit als de 

combinatie van nutteloze speelsheid en speelse nuttigheid (Wildemeersch & Reyskens, 2001). 

Daarmee duidt hij dat jongeren ruimte behoeven om op een speelse wijze hun eigen leefwereld te 

creëren en het recht hebben om die wereld te tonen. De gecreëerde ruimte is een ondersteuning 

bij de civiele maatschappij met burgerschapswaarden zoals engagement, verantwoordelijkheidszin 

of solidariteit (Hatse, 2007; Verreyken, 2010). Het is geen zorgelijke benadering voor later, maar 

een ‘nu’ participatie aan het maatschappelijk leven, eigen aan de jongeren (Wildemeersch, 1997; 

Hatse, 2007). Zo zijn jongeren aangemoedigd om plezier te hebben via het spel van actie en 

reactie, waar jongeren fouten mogen maken en tegelijk verantwoordelijkheid opnemen om hun 

eigen macht in relatie tot andere te begrijpen (Schild, Senkute, & Vanhee, 2010). Dergelijk spel 

draagt bij tot een positief toekomst perspectief bij de jeugd (Elchardus, Put, Pleysier, & 

Vettenburg, 2013; Redig & Coussée, 2017). 
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Verder zien jongeren en jeugdwerkers het jeugdwerk als veilige ruimte om te experimenteren met 

grenzen, eigen gedrag, sociale relaties, waarden en normen (Wildemeersch & Reyskens, 2001; 

CMGJ, 2001; Smith, 2004; Stevens, De Groof, Elchardus, Laurijssens, & Smits, 2006; Bouverne-De 

Bie, 2015). Die veilige ruimte is een constructieve betrokkenheid bij kinderen en jongeren die zich 

op autonome manier in het flexibel proces van spelen verplaatsen. Het duidt niet op stellen van 

rigide gedicteerde regels die het onvoorspelbare of risico uit het spelproces halen (Brussoni, Olsen, 

Pike, & Sleet, 2012). Veilige ruimte is een deel van het psychologisch en fysisch 

ontwikkelingsproces van kinderen en jongeren, om zich leren aan te passen aan de leefomgeving, 

en vaardigheden aan te scherpen (Lester & Maudsley, 2006; Little, Sandseter, & Wyver, 2012). 

 

2.5.2 Vorming  
 

Balduzzi (2011) geeft aan dat de ontwikkeling van het professionalisme van jeugdwerkers gelinkt is 

aan de omgeving, de cultuur van de instelling (bv. regels, gewoonte, praktijken) en aan de relaties 

tussen collega’s, kinderen en families. Dit houdt in dat leiders in het jeugdwerk het meest 

professionele niveau bereiken als ze de kans krijgen om het leiderschap te begrijpen, verkennen in 

hun eigen context, vertrouwen voelen om oplossingen voor problemen te vinden en ruimte krijgen 

voor praktijkverbetering. Professionele ontwikkeling volgt geen ordelijke hiërarchische progressie, 

maar is opgenomen in contexten gemarkeerd door het persoonlijk leven, personen, plaatsen en 

specifieke culturen (Stingu, Ulrich, & Vrasmas, 2015). Ook stelt Kelchtermans (1994) dat een 

persoonlijk interpretatiekader en visie van de professional over de invulling van het werk, een 

direct effect heeft op de kwaliteit van het pedagogisch klimaat. Zo kan het aangewezen zijn om 

vormingen in te richten volgens eigenheid van de deelnemers, in de eigen context of met eigen 

invullingen afgestemd vanuit de context van de deelnemers. Onderzoek toont daarbij aan dat het 

coachen van jeugdwerkers in hun eigen praktijk, een direct effect heeft op de pedagogische 

kwaliteit van de organisatie (Eurofond, 2015). 

 

2.6 Gelijke kansen voor kinderen en jongeren 
 

Aangezien jeugdbeweging een werkvorm is van jeugdwerk, geldt dat hun activiteiten er voor alle 

jongeren zou moeten zijn (Schraepen, Maelstaf, & Halsberghe, 2015; Vlaamse overheid, 2018). 

Het volgend segment duidt welke jongeren deel uitmaken van jeugdbewegingen. 

 

2.6.1 Deelname aan het jeugdwerk 
 

Onderzoek stelt dat jeugdbewegingen vooral kinderen uit de Vlaamse middenklasse aantrekt (De 

Pauw, et al., 2010). Daarbij stelt de Vlaamse overheid maatschappelijke doelen aan het jeugdwerk, 

zoals integratie van doelgroepen of gemeenschapsvorming (Van Gaens, Coussée, & Pieters, 2011; 

Schryvers, 2015; Gatz, 2016). Ondanks stimulerende initiatieven zijn specifieke groepen 

ondervertegenwoordigd (bv. jongeren in armoede, jongeren met een niet-westerse migratie 

achtergrond), wat tot een ongelijke deelname aan het jeugdwerk leidt (Vlaamse overheid, 2018).  

 

De Pauw et al. (2012) identificeerden in hun onderzoek de volgende drempels voor het niet 

deelnemen aan het jeugdwerk: het niet kennen van de jeugdbeweging-cultuur, het hebben van 
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een andere leefwereld, en het onvoldoende beheersen van de omgangstaal. De grootste motivatie 

om lid te zijn is de factor gezelligheid en vriendschap. Maar als deze verstoord is, is dat ook een 

van de grootste reden om geen lid (meer) te zijn (De Pauw et al., 2011). Het grootste aandeel 

leden gaat op eigen initiatief naar een jeugdbeweging, gevolgd door het kennen van vrienden in de 

jeugdbeweging en stimulering van de ouders (De Pauw et al., 2011). Doelgroepen die een hoge 

deelnamedrempel ervaren zijn: jongeren met een niet-westerse origine, kinderen uit een kansarm 

milieu en kinderen met een beperking (Coussée, 2009; Schraepen, 2010).  

 

2.6.2 Toegankelijkheid  
 

Een maatschappelijk discours gaat over het toegankelijker maken van jeugdwerk, opdat iedere 

burger van de meerwaarde kan profiteren (Schryver, 2015; Gatz, 2016). Als de Vlaamse overheid 

zich uitspreekt over de eigenheid van jeugdbewegingen, gaat het vaak over de mate waarin 

jeugdwerk een evenwichtige afspiegeling is van de bevolking (CJM Vlaanderen, 2018). Zo wil de 

Vlaamse overheid tegen 2020 een inclusieve aanpak en meer diversiteit in jeugdorganisaties 

bereiken (CJSM Vlaanderen, 2016; Huyghebaert, 2018). Het toegankelijk maken van het aanbod 

houdt echter nieuwe vormen van jeugdwerk in, die niet in hokjes van het traditionele jeugdwerk 

passen (Schryvers, Van De Mosselaer, & De Hertogh, 2015). Het jeugdwerk toont daarbij een 

vrees dat een te grote openheid ten kostte van de eigenheid van de jeugdorganisaties kan gaan 

(Eetvelde, 2018; De Ambrassade, 2018). Een historische schets van de jeugdbewegingen (zie 

bijlage) toont aan dat de ontzuiling van Belgische verenigingen voor keuzemogelijkheden zorgt en 

er een onafhankelijke open houding is ten opzichte van ideologieën en levensbeschouwingen 

(Mortelmans, Van Assche, & Ottoy, 2002). Onderzoek toont ook aan dat jongeren tolerant zijn 

tegenover alle levensbeschouwingen, maar dat jongeren tevens een passieve houding aannemen 

en weinig expliciet maatschappelijk engagement opnemen (Sampermans, Maurissen, Louw, & 

Claes, 2017). Verder suggereert onderzoek dat jeugdbewegingen minder aandacht vestigen op de 

sociale context van doelgroepen en meer op een methodes die zich richten op een brede 

toegankelijkheid voor alle kinderen en jongeren (De Pauw et al., 2011). De Vlaamse 

jeugdbewegingen geven aan de openheid voor kansengroepen verrijkend te vinden voor iedereen. 

Daartegenover staat dat 1/5 van de erkende jeugdbewegingen die deelnemen aan de dag van de 

jeugdbeweging, het een uitdrukkelijke taak van de leeftijdsgroepen vindt om dit te realiseren (De 

Pauw et al., 2012; Schraepen, Maelstaf, & Halsberghe, 2015). Zo is er een sterke bereidheid om de 

jongeren in de groepen op te nemen en uitsluiting te vermijden, maar heerst er een verwachting 

dat jongeren zelf de stappen tot de jeugdbeweging zetten.  

 

2.6.3 Pluralisme & Diversiteit 
 

De gerichtheid op een toegankelijkheid voor alle jongeren, duidt op een pluralistisch uitgangspunt. 

Hannah Arendt beschrijft pluralisme als een gelijk-zijn, wegens een verschillend-zijn (Vasterling, 

2003). Actief pluralisme gaat over het openlijk beginnen van dialoog over diversiteit en het vrij 

uiten van levensbeschouwingen en gewoontes. Een kanttekening is dat als pluralisme niet verder 

reikt als tolerantie en respect voor diversiteit, er sprake is van een naast elkaar leven in plaats van 

met elkaar. Die passieve invulling van pluralisme leidt vooral tot onverschilligheid (Colman, De 
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Coster, Geysmans, Mertens, Bodart, & Van Poeck, 2017). Bij het bespreken pluralisme in 

verhouding tot toegankelijkheid, kan het relevant zijn om het onderscheid tussen inclusie en 

integratie te verhelderen. Bij inclusie ligt de focus op verschil diversifiëren en individualiseren. Bij 

integratie ligt de focus op verschil te homogeniseren of normaliseren (Schraepen, 2009; Steunpunt 

Jeugd, 2010). In tegenstelling tot integratie accepteert inclusie het individu in al zijn facetten, en is 

er een streven opdat iedereen kan bijdragen aan een samenleving in wording (Dhuyvetter, 2008).  

 

2.7 Verbinding met de samenleving: 

De stem van kinderen en jongeren 
 

Als het doel is om de stem van jongeren te laten gelden binnen een organisatie of samenleving, is 

het aangewezen om deze uitdrukkelijk te erkennen (O'Connor, Davis, Meakes, Pickering, & 

Schuman, 2004). De jongere is expert over zijn leven en de rol van de professional bestaat er dan 

in om cocreatie van een sociale realiteit mogelijk te maken, en om de jongere open te stellen voor 

nieuwe kansen. Bijvoorbeeld door perspectieven in te brengen, te focussen op de sterktes en niet 

enkel op problemen (Stelter & Law, 2010). Onmisbaar in de relatie tussen jongeren en 

professionals, is de realisatie dat beide zich in een veranderlijke positie begeven, waar gedeelde 

ontwikkeling mogelijk is, perspectieven herdefinieerbaar zijn en verschillen gewaardeerd zijn 

(Anderson, 2007; Stelter & Law, 2010). Kortom gaat het over zoeken naar uitkomsten die 

(nieuwe) gedeelde interpretaties maken (Kogan & Gale, 1997). Dit houdt in dat jongeren 

interpretaties aangereikt krijgen en de kans hebben om deze passend te hervormen binnen de 

eigen beleving en vooruitzichten (Goldenberg & Goldenberg, 2008; Loubser & Müller, 2011). Vanuit 

dat (hernieuwd) perspectief geven jongeren betekenis aan hun ervaringen, door de talige en 

culturele praktijk van zichzelf (White, 1993). Dat is een deconstructieproces van praktijken van het 

zelf en van dominant culturele relaties. Cocreatie is op die manier een proces van leren, gevormd 

door acties binnen organisaties of jeugdwerkrelaties (Pearce, 2007). Zo zal elke ontwikkeling een 

bijproduct van de verwezenlijkte relatie tussen jongeren en professionals zijn, en krijgen jongeren 

aldus een erkende stem (Carson, 1997). Omdat de mate van betrokkenheid sterk kan verschillen, 

is er een beleidsparticipatie meetschaal opgenomen ter verduidelijking (Vreugdenhil, 2011). 

 

Tabel 1 Participatieladder in beleidswetenschappen (Edelenbos, Domingo, Klok & Tatenhove, 2006). 
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2.8 Conclusie literatuurstudie 

 

Over de eigenheid van jeugdwerk en jeugdwerkactoren in Vlaanderen is redelijk wat literatuur 

terug te vinden. Wetenschappelijk onderzoek over de identiteit van de jeugdbewegingen, beperkt 

zich daarentegen tot kwantitatieve studies of historisch ideologische overzichten. Er zijn geen 

actuele studies waarbij de jeugdbewegingen en het gevoerd beleid kritisch is bevraagd over de 

eigenheid. Daarom neemt deze studie het beleid van de jeugdbewegingen onder de loep. 

 

3. Onderzoeksvragen 
 

De masterproef gaat over de conceptualisatie van professionals aangaande identiteitsontwikkeling 

van jeugdbewegingen in Vlaanderen, om te verkennen op welke wijze de eigenheid van het 

landelijk jeugdwerk besproken kan worden. De beschrijvende studie beoogt inzicht te creëren over 

de actuele eigenheid van de drie grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen (cf. Chirojeugd 

Vlaanderen, Scouts & Gidsen Vlaanderen en KSA). In het kwalitatief onderzoek is via 

document(discours)analyse van actuele beleidsteksten, onderzocht welke raakvlakken en 

verschillen zich uiten op nationaal niveau van de jeugdbewegingen. De resultaten van dit 

onderzoek geven zicht op huidige veranderingsprocessen van de jeugdbewegingen.  

 
Naast de reeds hoger geformuleerde  centrale onderzoeksvraag “Hoe uit zich het toe-eigenen van 

identiteit bij de drie grootste Vlaamse jeugdbewegingen?”, kunnen we op basis van de 

literatuurstudie, vier subvragen formuleren die toelaten om de verschillen en raakvlakken tussen 

de jeugdbewegingen te analyseren: 

 

1. Welke rol wordt er toegeschreven aan ontwikkelingskansen voor jongeren?  

2. Welke rol wordt er toegeschreven aan het creëren van ruimte voor jongeren?  

3. Welke rol wordt er toegeschreven aan gelijke kansen voor jongeren?  

4. Welke rol wordt er toegeschreven aan verbinding met de samenleving? 

 

DEEL 2: DATA EN METHODE 

1. Algemene onderzoeksopzet 
 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, en dit om 

de te onderzoek thema’s in hun volledigheid te begrijpen en dicht bij de werkelijkheid van het 

onderzoekdomein te blijven (Baarda & Bakker, 2013). Meer bepaald is een analyse uitgevoerd van 

beleidsdocumenten van de nationale jeugdbewegingen. Uit voorgaande studies (Kelchtermans, 

1994; Eurofond, 2015) blijkt ook dat het persoonlijk interpretatiekader en visie van de professional 

over de invulling van het werk, bijdraagt aan de kwaliteit van het pedagogisch klimaat. Daarom is 

er aandacht voor de bestaande discours van de jeugdbewegingen en de mate van transparantie 

daarvan in het beleid. Via een beleidsanalyse is geprobeerd de feiten van een gegeven situatie te 

bepalen en op waarde gebaseerde beoordeling in te schatten van de daarbij heersende 

beleidsopties (Kraft & Furlong, 2013). 
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2. Onderzoekmateriaal 

 

In een eerste fase is er via deskresearch naar feitelijke -en praktijkinformatie gezocht over de 

structuur, historische context en maatschappelijke invloeden bij het jeugdwerk en de 

jeugdbewegingen (zie literatuurstudie en bijlage). Er is voor deskresearch gekozen om zicht te 

krijgen op de actuele stand van zaken en een bijdrage te leveren bij antwoorden op de 

onderzoekvragen. Het jeugd(werk)beleid en praktijk van jeugdbewegingen is via diverse 

perspectieven benaderd, beginnend vanaf het perspectief van jeugdonderzoek dat de vraag stelt 

hoe het kan helpen in de constructie van het jeugd(werk)beleid en praktijk. Existentiële 

onderzoeksvragen met een sociaalpedagogisch perspectief zijn zo via theoretische omkadering en 

het perspectief van beleidsmakers geaard in de praktijk (Milmeister & Williamson, 2006). 

 

Het verworven inzicht vanuit de deskresearch is teruggekoppeld naar een analyse van de 

beleidsdocumenten van de drie jeugdbewegingen in deze masterproef. Vanuit de Vlaamse overheid 

zijn jeugdbewegingen verplicht om periodiek beleidsnota’s en voortgangsrapporten te publiceren 

om hun beleid te rechtvaardigen. 2018-2021 is de huidige beleidsperiode, waardoor er recent 

nieuwe beleidsteksten zijn opgesteld en het relevant is om een actueel onderzoek over de 

eigenheid van de drie jeugdbewegingen uit te voeren. Er is aandacht voor de verschillen en 

raakvlakken. De beleidsteksten zijn via persoonlijk verzoek bij elke jeugdbeweging bemachtigd en 

bieden zicht op de karakteristieken van het beleid van de nationale koepels. Daarbij is het proces 

van interactie en interferentie tussen en bij de beleidsdocumenten in acht genomen (Jäger & Maier, 

2009).  

 

Tabel 2. Overzichtstabel van analysedocumenten 

 
 Chirojeugd Vlaanderen Scouts en Gidsen 

Vlaanderen 

KSA 

Primaire bronnen BELEIDSNOTA 

2018 – 2021 

(n=1x3) 

Secundaire bronnen BELEIDSNOTA 

2014 – 2017 

(n=1x3) 

OFFICIËLE WEBSITES VAN DE JEUGDBEWEGINGEN 

- https://chiro.be/ 

- https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ 

- https://www.ksa.be/ 

  



 

16 

 

  
3. Analyse procedure  

 

Kwalitatief onderzoek is gericht om de complexiteit van de inhoud te begrijpen, niet de frequentie 

van een betekenis (Braun & Clarke, 2006). Daarom gaat de documenten analyse in op welke 

discours er in welke documenten zijn en in welke mate deze overheen de drie jeugdbewegingen 

gelijkaardig zijn opgebouwd (Jäger & Maier, 2009). De beleidsdocumenten zijn eigen aan een 

organisatie en zijn initieel niet bedoeld om onderzoek op uit te voeren, wat het ontstaan van een 

elitevertekening mogelijk maakt (Redig, 2016). Via principes van kritische discoursanalyse en via 

de literatuurstudie is er daarom rekening gehouden met de context waarin elk document is 

geschreven. Bij uitvoering van de documentanalyse staan de teksten niet op zich, maar in relatie 

met elkaar en hun onmiddellijke context (De Temmerman, 2012). Dat is ook het hoofdprincipe van 

discoursanalyse dat in deze studie is gehanteerd. Discoursanalyse houdt niet enkel rekening met 

linguïstische kenmerken, maar ook met de socioculturele implicaties van het onderzocht medium 

(Hesmondhalgh, Gillespie, & Toynbee, 2006). Dat gaat over zoeken naar de manier waarop een 

socio-cultureel proces tot stand komt, welke actoren daarin macht uitoefenen en op welke manier 

(Korsten, 2008; Jäger & Maier, 2009). Kortom de beleidsdocumenten ondergaan een analyse 

volgens het discours waarvan ze deel uitmaken. 

 

Bij de drie jeugdbewegingen zijn eerst de betekenisvolle discoursfragmenten gecodeerd volgens 

gekozen thema’s en sub-thema’s (Baarda & Bakker, 2013). De thematieken zijn ontstaan op basis 

van de literatuurstudie, die overkoepelde richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid aan het licht 

bracht met een sterke vergelijkingsbasis voor de beleidsnota’s. Elk gecodeerd datafragment komt 

tegemoet aan de behoeftes die de onderzoeksvragen beogen. Ter structurering en verwerking van 

de codering is gebruikgemaakt van kwalitatieve onderzoeksoftware MAXQDA Standard 2018 

(Release 18.2.0, Build 190204). Via thematische analyse is het mogelijk binnen de data ook 

aanvullende thema’s te identificeren (McIntosh, 2007; Baarda & Bakker, 2013). De thema’s en 

sub-thema’s vormen zo de terugkoppelingsbasis die gebruikt is ter structurering van de analyse en 

rapportage (Baarda & Bakker, 2013). 

 

Tabel 3. Labellijst met thematische codes bij de analyse 

 
Kernlabel Sub-label 

Ontwikkelingskansen voor jongeren Collectieve identiteit & Identificatieprocessen 

Interne samenwerking tussen geledingen 

Groeiproces van leden  

Het creëren van ruimte voor jongeren Spel bij de kinderen en jongeren brengen 

Vorming 

Zingeving 

Gelijke kansen voor jongeren Categoriaal en inclusief 

Toegankelijkheid & Diversiteit 

Kinderrechten 

Verbinding met de samenleving Stem aan de kinderen en jongeren geven 

In de (groot)steden 
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Een gecodeerd fragment helpt de beleidsdocumenten contextualiseren en structureren. Dit kan 

bijzonderheden, retorische betekenissen, ideologische kenmerken en de betekenispositie over de 

organisatie verhelderen. Bij elk aspect is de vraag gesteld: Wat houdt dit in voor de jongeren en 

professionals? Deze methode van Jäger en Maier (2009) draagt bij aan het in kaart brengen, als 

ook het in verband brengen van de discours van de jeugdbewegingen. Zo is er aandacht voor de 

verhalen in, rondom en voor de omgangswijze met identiteiten. Toevalligheden en spanningen 

uitlichten, draagt bij om tot de achterliggende structuren te komen, maar de oorzaken hiervan zijn 

ondergeschikt. Hierbij is het belangrijk om continu sceptisch te zijn over de gemaakte beweringen; 

met het besef dat eigen overtuigingen gekleurd zijn (Mills, 2003; Kendall & Wickham, 2003). De 

analyse is daarom ondersteund door vakliteratuur en verhandelt in overleg met de promotor, voor 

het tijdig corrigeren van tekortkomingen of onduidelijkheden (Baarda & Hulst, 2012). 

 

Tabel 4. Stappenplan kwalitatieve analyse (gebaseerd op Dierckx de Casterlé, Gastmans, Bryon, & Denier, 

2012) 

  
Thematische (discours) analyse 

Stap 1 Labellijst maken ter codering volgens thema’s 

Stap 2 Data leren kennen: Dat lezen – memo’s maken 

Stap 3 Data coderen (1e maal): Relevante fragmenten linken aan de toegewezen codes  

Stap 4 Labellijst iteratief/inductief verfijnen 

Stap 5 Data coderen (2e maal) 

Stap 6 Data-analyse uitschrijven:  

(1)  concepten bespreken volgens betekenis, dimensie en karakteristieken  

(2)  essentiële structuur of verhaallijn uitspitten  

(3)  essentiële bevindingen beschrijven 
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DEEL 3: RESULTATEN 

De resultaten van de beleidsanalyse zijn op basis van de onderzoeksvragen en de daaruit 

voortgekomen thema’s opgebouwd. Per onderzoeksvraag volgt er een weergave van de resultaten. 

Na elke thematiek zijn er kernbevindingen geformuleerd, deze zijn bediscussieerd in de conclusie. 

 

1. Thematiek: Ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren 
 

Lokale werkingen hebben een eigen vergadering om autonome taken te bespreken en plannen. Die 

vergadering bestaat uit alle leiding van de lokale werking en is voorgezeten door een verkozen 

hoofdleiding met de eindverantwoordelijkheid van de lokale werking. De autonomie bestaat uit het 

organiseren van: de activiteiten, het kamp, het eigen materiaal, de lokalen, vertegenwoordiging in 

de gemeentelijke jeugdraad, de administratie en financiën van de lokale werking. 

 

In de beleidsnota’s  zijn er geen acties of indicatoren die inhoudelijk dwingend of sturend zijn ten 

opzichte van de lokale werkingen. Er is vooral sprake van toegang tot een ondersteunende 

organisatie met een vrijblijvend aanbod van activiteiten, methodieken en materialen. De lokale 

werkingen kunnen voor praktische en inhoudelijke ondersteuning terugvallen op de 

intergemeentelijke en provinciale werkniveaus van de drie jeugdbewegingen. 

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

“Elke groep bepaalt zelf, binnen de krijtlijnen van het verbond, op welke manier er wordt 

gewerkt: gemengd of niet gemengd, planning van activiteiten en de inhoud ervan, beheer 

van financiën, lokalen en materiaal, … De vergadering van alle leid(st)ers van een groep 

noemen we de groepsraad die wordt voorgezeten door een verkozen eindverantwoordelijke: 

de groepsleid(st)er. In een gemengde groep verkiezen we een man/vrouw duo om de kar te 

trekken. Het is de groepsraad die de werking van de groep bepaalt. (…)Binnen een lokale 

groep is de groepsraad het beslissingsorgaan. De lokale groepen is waar het allemaal om 

draait. Scouts en gidsen zitten er tussen hun zes en achttien jaar in leeftijdsgroepjes 

(takken). Daarna zijn ze leiding, groepsleiding, materiaalmeester of … (…)Om de drie jaar 

komt de groepsleiding samen op het groepsleiding congres. Dat adviseert de verbondsraad 

over de fundamentele beleidslijnen, voornamelijk op pedagogisch en ideologisch vlak en is 

een gelegenheid om rechtstreeks groepsleiding bewust te maken van een thema.” 

 

Chirojeugd Vlaanderen: 

“In elke groep heeft de eigen leiding het heft, het initiatief en het beslissingsrecht in handen. 

Om die groepen te ondersteunen is er een Chirostructuur van gewesten, verbonden en een 

nationaal niveau. (Chirojeugd Vlaanderen, 2019)” 

 

KSA: 

“Elke groep vertegenwoordigt KSA in zijn eigen stijl en cultuur, met een onbeperkte 

creativiteit en diversiteit als gevolg, maar telkens met een werking gebaseerd op onze 

gemeenschappelijke waarden, visie en missie. (…)De leidingsgroep zorgt ervoor dat de leden 

kunnen deelnemen aan tal van activiteiten, zoals spel, sport, openluchtleven en crea. 
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(…)Naast het aanbieden van activiteiten, organiseren ze externe initiatieven waarmee ze een 

ruimere doelgroep bereiken (bv. eetfestijn, fuif, ouderavond …) en zorgt de groep voor de 

organisatie van hun werking. Dit houdt in: het onderhouden van het lokaal, het 

vertegenwoordigen van de werking in de gemeentelijke jeugdraad en zo meer.” 

 

De tabel op de volgende pagina biedt een zicht op de context van de beleidsnota’s. Het toont dat 

het lokale niveau een rol krijgt ter voorbereiding van de beleidsnota. Leden en leiding van lokale 

groepen zijn bevraagd, om een idee te krijgen van wat er op lokaal niveau als sterkten en 

verbeterpunten wordt beschouwd binnen de jeugdwerkingen. Na de inputverzameling zijn het de 

hiërarchisch hogere niveaus in de drie jeugdbewegingen die een SWO-ART analyse uitvoeren, waar 

er thematische uitdagingen uit gedistilleerd zijn. Die uitdagingen zijn vervolgens op nationaal 

niveau getoetst aan de missie en visie van de drie jeugdbewegingen. Het beleid en de 

pedagogische realiteit is ontwikkeld door vrijwilligers die onder andere afkomstig zijn van de lokale 

groepen (cf. leiding-af) en een bovenlokaal engagement opnemen.  

 

Bij het lezen van de tabel stemmen de ‘a, b, c, …’ in de tweede rij stemmen overeen met de ‘a, b, 

c, …’ in de derde rij. In de daarop volgende pagina stemmen de ‘a, b, c, …’ van de eerste rij 

overeen met de ‘a, b, c, …’ in de tweede rij.  
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Tabel 5. Context van de beleidsteksten  

 

BELEIDSTEKSTEN 

(2018-2021) 
Chirojeugd Vlaanderen Scouts en Gidsen Vlaanderen KSA 

Geschreven door? Werkgroep5 Werkgroep6 Werkgroep7 

Wie gaf input 

voorafgaand aan 

de ontwikkeling? 

 
a) Lokale leidingsploegen 
b) Werkgroep beleidsnota 
c) Alle (ploegen): verbonden, redacties, 

commissies en diensten. 
d) Chiroraad 
e) Tito’s8 uit drie lokale groepen 

 
a) Verbondsraad9 
b) Externe experts 
c) Leden, leiding, ouders en andere 

jeugdwerkpartners 
d) Werkgroep 
e) Alle beleidsvergaderingen in het verbond 

 
a) Leiding en hernieuwers10 
b) Bovenlokale beleidsvrijwilligers en 

pedagogische beroepskrachten 
c) Jeugdwerk experts 
d) Werkgroep + andere beleidsvrijwilligers, 

bestuurders en 
Beroepskrachten 
 

Hoe is er input 

gegeven? 

 
a) Bevraging (cf. Inzicht 2015-2016) naar 

thema's: eigen werking, leidingsploeg, 
vorming, netwerk, de buurt en de grote 
Chiro. 

b) (1) Kritisch herbekijken van de missie 

en visie van de Chiro. (2) SWO-ART-
analyse op basis van cijfers en ideeën 
uit InZicht. Op basis daarvan zijn er 
twaalf beleidsthema's geselecteerd en in 
een methodiek ingepast. 

c) Via ontwikkelde methodiek bevraagt 
d) Op basis van de resultaten van Inzicht 

en bevraging van de ploegen. 
e) Via methodiek 

 
a) Bevraging naar sterktes, zwaktes en 

aspiraties van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. 

b) Bevraging over welke rol Scouts en Gidsen 
Vlaanderen moet opnemen. 

c) Telefonisch verwachtingen bevraagd. 
d) Op basis van de bevragingen is een SWO-

ART opgesteld. 
e) Die analyse is door alle 

beleidsvergaderingen uitgewerkt tot een 
confrontatiematrix. 

 
a) Online bevraging naar sterktes en 

verbeterpunten bij de KSA werking + 
bevragingsmethodiek tijdens groepsbezoek 

b) Tijdens nationaal beleidsweekend: 
Methodisch informeel nadenken over 

thema’s als jeugdruimte, diversiteit, 
verstedelijking, vrije tijdsaanbod voor 
kinderen en jongeren, samenwerking 
binnen de sector en relevante trends die 
een invloed kunnen hebben op de KSA-
werking. 

c) Omgevingsanalyse over externe factoren 
die een invloed hebben op de KSA-werking. 

d) Openwerkgroepvergaderingen: alle input 
verwerken tot SWO-ART analyse. Die 
analyse is met een prioriteitenmatrix met 

                                           

 

 
5 Bestaat uit: vrijwilligers (n=7) en beroepskrachten (n=5) 
6 Bestaat uit: vrijwilligers (n= 1 uit elke beleidsvergadering uit het verbond) en beroepskrachten (n=?) 
7 Bestaat uit: vrijwilligers afkomstig van één van de werkkringen binnen de nationale werking (n=10) en beroepskrachten (n=2) 
8 Leden van 12 tot 14 jaar 
9 De Verbondsraad is het beslissingsorgaan van Scouts en Gidsen Vlaanderen en is tevens de Algemene Vergadering van de vzw. 
10 Leden van > 16 jaar 
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beleidsuitdagingen  getoetst is aan de 
missie en visie. 

Wie gaf input 

tijdens de 

ontwikkeling? 

 
a) Werkgroep beleidsnota 
b) Chiroraad11 

 
a) Verbondscommissie12 
b) Verbondsraad 
c) Werkgroep 

 
a) Werkgroep  
b) Stuur- en werkgroepen met gerichte 

expertise (bv. diversiteit en communicatie) 
c) Provinciale pedagogische beleidsorganen 
d) Nationale beroepskrachten 

 

Hoe is er input 

gegeven? 

 
Op basis van alle input zijn thema’s en 
beleidsuitdagingen afgebakend door (a) en 
voorgesteld aan (b), waarbij 
beleidsprioriteiten zijn vastgelegd. 
Vervolgens stelde (a) een eerste versie van 
de beleidsnota op met SD’s, OD’s en acties.  

 
a) Bepaalde welke SD’s13 en OD’s14 er zijn 

uitgewerkt. 
b) Uit de confrontatiematrix zijn 11 

beleidsopties gestemd. Vervolgens koos de 
verbondscommissie uit de beleidsopties, 
drie beleidsprioriteiten. Deze zijn door de 

verbondsraad bekrachtigd.  
c) Op basis van de input en tussentijdse 

evaluaties op beleidsvergaderingen, is het 
doelstellingenkader uitgewerkt met SD’s, 
OD’s, acties en indicatoren uitgewerkt.  

 

 
a) Formuleerde de SD’s en OD’s. Deze zijn op 

NAR15 bekrachtigd. 
b) Thematische input 
c) Overlegmoment over het beleidsvoorstel 
d) Vergaderingen over de timing van 

doelstellingen, acties en indicatoren.  

Eindgoedkeuring 

door? 

 
De beleidstekst is op de Chiroraad finaal 
bijgestuurd, gecorrigeerd en goedgekeurd. 

 
De beleidstekst is op de Verbondsraad finaal 
bijgestuurd, gecorrigeerd en goedgekeurd.  

 
Tijdens een NAR vergaderdag is het hele 
doelstellingenkader, inclusief indicatoren en 
acties, finaal besproken en scherp gesteld, 
waarna de bekrachtiging gebeurde door de 
Algemene Vergadering van KSA Nationaal vzw. 

                                           

 

 
11 De Chiroraad is een vergadering met de vertegenwoordigers van nationale commissies, redacties, diensten en de tien verbonden, de voorzitters, en de regionale en 

nationale educatief medewerk(st)ers. De Chiroraad heeft beslissingsbevoegdheid over alle thema's die groepen, gewesten en verbonden rechtstreeks aanbelangen. De 

Chiroraad en de Beleidsraad komen af en toe samen als algemene vergadering. 
12 De verbondscommissie is verantwoordelijk voor de implementatie en sturing van het pedagogisch beleid en voor standpuntinname. De leden van deze vergadering zijn de 

pedagogisch verantwoordelijken van de gouwen ('gouwcommissaris'), ploegverantwoordelijken en pedagogische stafmedewerkers. 
13 Strategische doelstellingen 
14 Operationele doelstellingen 
15 De Nationale Raad (NAR) behandelt pedagogische thema’s. 



 

22 

 

  
Bij de drie jeugdbewegingen hebben ongeveer 1/3 van al de gestelde acties en indicatoren in de 

beleidsnota’s betrekking op lokale groepen (cf. leiding of leden). Daarbij is er sprake van een wij-

zij taalgebruik tussen nationale koepels en lokale werkingen. Bijvoorbeeld: 

 

Chirojeugd Vlaanderen gebruikt "we" als verwijzing naar de nationale koepel (excl. Lokale groepen, 

leiding en leden). "We" (cf. Chirokoepel) staat op die wijze tegenover Chirogroepen (cf. zij).  

“operationele doelstelling 1.4 ‘Chiro werkt verder aan diversiteit’: Actie 1.4.1.We 

onderzoeken hoe divers onze Chirogroepen zijn. We willen zo ook te weten komen welke 

doelgroepen we niet of minder bereiken en waar we dus energie in moeten steken.  

 
Scouts en Gidsen Vlaanderen gebruikt "ze" als verwijzing naar de nationale koepel of het Verbond 

Scouts en Gidsen Vlaanderen (excl. Lokale groepen, leiding en leden). "Ze" (cf. Scoutskoepel) staat 

op die wijze tegenover Scoutsgroepen (cf. zij). 

“OD 3.3. Groepen hebben aandacht voor de voor hun werking noodzakelijke infrastructuur 

Acties: Scouts en Gidsen Vlaanderen promoot het gebruik van het Lokalenvisum in 

publicaties voor leiding. (…)Ze biedt ondersteuning aan groepen bij acute 

infrastructuurproblemen.” 

 

KSA gebruikt "we" als verwijzing naar de nationale koepel (excl. Lokale groepen, leiding en leden). 

"We" (cf. KSA-koepel) staat op die wijze tegenover KSA-groepen (cf. zij). 

“OD 1.4 – KSA maakt spelen mogelijk. IND 1.4.1 – Groepen beheren hun ledenadministratie 

via het platform Digit. We optimaliseren Digit als platform voor onze ledenadministratie en -

registratie.” 

 

De drie jeugdbewegingen hebben kwantitatieve acties en indicatoren opgenomen in de beleidsnota.  

Bij Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn 10% van alle indicatoren en acties 

in de beleidsnota’s kwantitatief. Bij KSA gaat het over 5%. Bijvoorbeeld: 

 

Chirojeugd Vlaanderen: 

“IND 1.1.4. Jaarlijks organiseert minstens 80 % van de verbondsploegen minstens één 

ontspannende activiteit om Chiroploegen bij elkaar te brengen. IND 1.5.3. 50 % van de 

verbonden biedt in de loop van de beleidsperiode tweemaal vorming aan gewesten over 

'buurtgericht werken met groepen' (workshop op gewestavond, methodiek 'Chiro buurt', 

enz.). IND 2.1.1. We organiseren jaarlijks 8 animatorcursussen met in totaal minstens 700 

deelnemers. IND 2.1.5. We organiseren jaarlijks minstens 15 reflectiemomenten voor de 

verschillende geattesteerde kadervormingstrajecten” 

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

“IND 1.1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen is jaarlijks vertegenwoordigd op minstens 80% van 

de bijeenkomsten op de Algemene Vergadering van de Vlaamse Jeugdraad. IND 3.2.3. 20% 

van de districten bespreekt het Lokalenvisum jaarlijks op 1 districtsraad. IND 5.1.2. Scouts 

en Gidsen Vlaanderen heeft op het einde van de beleidsperiode minstens 21 groepen in elke 

provincie (situatie 2016: gemiddeld 40 groepen, variërend tussen 26 en 52).” 
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KSA: 

“IND 1.1.2 – We bereiken met ons initiatievenaanbod jaarlijks 75% van de groepen. Actie: 

Minimaal 75% van onze groepen maakt jaarlijks gebruik van onze administratieve en 

pedagogische ondersteuning. IND 2.3.1 – Jaarlijks registreren we 1500 deelnames aan ons 

vormingsaanbod. IND 2.3.3 – Deze beleidsperiode volgen er minstens drie leden per groep 

een vorming bij KSA.” 

 

Kernbevindingen bij thematiek ‘ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren’. 

- De beleidsnota’s en de organisatorische structuren van de jeugdbewegingen tonen aan dat 

tegenwoordig lokale werkingen een sterke autonomie hebben, voor en door jongeren, met 

beperkte inhoudelijke sturing en afhankelijkheid van bovenliggende systemen. 

 

- Bij de beleidsontwikkeling streven de drie jeugdbewegingen naar betrokkenheid bij de 

beleidsvorming en pedagogische realiteit van de jeugdbeweging, vanuit alle structurele 

niveaus van hun organisatie, lokaal tot nationaal. 

 

- De drie jeugdbewegingen maken gebruik van een ‘wij-zij’ taalgebruik, tussen de nationale 

werking en lokale werkingen. 

 

- De drie jeugdbewegingen hanteren kwantitatieve acties en indicatoren. 

 

2. Thematiek: Creëren van ruimte voor kinderen en jongeren  
 

De ideologische concepten van de drie jeugdbewegingen zijn op twee wijze bekrachtigd bij de 

lokale werkingen. De leden en leiding krijgen stimuli en sensibilisatie ten aanzien van de werking. 

Zo is er impliciete bekrachtiging via publicaties, nieuwsbrieven en ontmoetingskansen tussen de 

geledingen. Ook investeren de drie jeugdbewegingen in bovenlokale ontmoetingsmomenten of 

(massa)events. Daarnaast is de werking expliciet bekrachtigd via vormingen. 

 

Chirojeugd Vlaanderen: 

“OD 1.7 Chirojeugd Vlaanderen werkt aan inhoud en visie 1.7.3. We werken thema’s uit om 

ze aan groepen aan te bieden (bv. jaarthema). 1.7.6. We stellen onze visie ter beschikking 

op verschillende dragers. 1.7.9. OPEN ACTIE: We organiseren een groot ontmoetingsmoment 

waar Chiro voelbaar is. 1.7.10. Tijdens nationale massamomenten besteden we extra 

aandacht aan het grote Chirogevoel.(…) Acties 1.1.3. In 2020 verspreiden we goede 

voorbeelden van spel door kaderploegen in de nieuwsberichten voor leiding en kader. 

(…)1.1.9. We verspreiden uitgewerkte afdelingsspelen naar leidingsploegen via het 

maandelijks leiding blad (…)We tonen respect voor diversiteit in onze samenleving en voor 

de eigen cultuur (voeding, religie, enz.) van de kinderen en jongeren op wie we ons richten, 

o.a. in ons vormingsaanbod. (…)Werken aan een continue verdieping van (kader)vorming, 

zodat leiding en kader drager worden van het pedagogisch project.”  
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Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

“OD 8.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen stimuleert leiding om te handelen naar de 

pedagogische visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Actie: Een pedagogisch 

stafmedewerker ontwikkelt samen met vrijwilligers uit de pedagogische commissie het 

leidingtijdschrift Over & Weer, afgestemd op de leefwereld van leiding. Elk jaar is één 

nummer gewijd aan het jaarthema. Elk jaar is één nummer gewijd aan missie, visie en 

methode. (…)OD 9.1. Leiding volgt vorming die relevant is voor hen. Scouts en Gidsen 

Vlaanderen voert promo voor Herfstontmoeting (vormingsweekend voor alle leiding) via 

nieuwsbrieven, leidingstijdschrift, sociale media en promo op districtsraden.(…) Scouts en 

Gidsen Vlaanderen promoot deelname van vrijwilligers in het verbond aan 

ontmoetingsmomenten georganiseerd door bovenlokale jeugdwerkorganisaties.(…) OD 10.4. 

Gouwen en districten zorgen voor verbondenheid tussen hun leden, leiding en/of(…) 

Waardevolle initiatieven van groepen ter promotie van onderlinge verbondenheid worden 

aangemoedigd door de verantwoordelijke van hun gouw of district. Gouwen wisselen op de 

verbondscommissie uit over best-practices van hun evenementen of initiatieven.” 

 

KSA:  

“IND 3.4.1 – Elk werkjaar zeten we één kernwaarde van KSA in de kijker. In 2021 brengen 

we een publicatie uit met persoonlijke KSA-verhalen die gelinkt zijn aan onze kernwaarden. 

(…)Door de organisatie van bovenlokale ontmoetingsmomenten en initiatieven wakkeren we 

het bewegingsgevoel bij alle KSA’ers aan. (…)We voeren de nodige promotie voor ons 

initiatievenaanbod via onze standaard communicatiekanalen (ledentijdschriften, leiding 

tijdschrift Kompas, groepszending, website, sociale media …), eventueel aangevuld met 

specifieke doelgerichte promo voor het initiatief. (…)We voeren jaarlijks doelgerichte promo 

over het vormingsaanbod naar onze groepen. (…)IND 3.2.1 – Jaarlijks ontwikkelen we nieuw 

materiaal om aan de slag te gaan rond een K-thema. We voeren gerichte promo voor het 

gebruik van het uitgewerkte materiaal (…)Net zoals vorige beleidsperiodes blijven we 

inzetten op groep overschrijdende leeftijdsgerichte initiatieven. Deze geven leden de kans 

om op jonge leeftijd al kennis te maken met de koepel en om hen te laten proeven van de 

werking ervan. Bovendien vormen ze een inspiratiebron voor onze leiding (in spe) om 

creatief met spel in eigen groep aan de slag te gaan. (…)We zien vorming als dé methode bij 

uitstek om onze groepen te versterken en de kwaliteit van onze werking op alle niveaus te 

verhogen.” 

 

Spel(en) is de kerntaak van de drie jeugdbewegingen en is aanwezig in alle geledingen. Naast de 

activiteiten van de lokale werkingen, is spel(en) ook op bovenliggende werkniveaus geïntegreerd 

via methodieken. Niet elke jeugdbeweging heeft doelstellingen die zich uitdrukkelijk op spel(en) 

richten. Zo heeft Chirojeugd Vlaanderen geen SD over spel(en) en Scouts en Gidsen Vlaanderen 

heeft geen SD, OD, acties of indicatoren die expliciet over spel(en) handelen. Verder geven de drie 

jeugdbewegingen aan in te zetten op het kinderrecht op rust, spel en vrije tijd (art. 31). De 

aanbeveling van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties sterkt hen in 

een streven naar meer speelmogelijkheden en informele ontmoetingsplekken voor kinderen.  
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Chirojeugd Vlaanderen: 

“Spelen in groep behoort bijvoorbeeld tot de kern van onze identiteit en is dus een grens. Als 

we nooit in groep spelen, doen we niet aan Chiro. (…)Chiro is spelen om het spel. 

Interessante neveneffecten zijn dat je leert samen spelen, dat je vaardigheden ontwikkelt, 

dat je groeit en grenzen verlegt. (…)Het gaat niet om het spel op zich, maar om een 

bepaalde manier van spelen. De begeleidingshouding is hierbij cruciaal. (…)Binnen het 

Chirokader lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond geschoven te worden en minder 

aandacht te krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht op 

'SPEL' te richten. (…)Via spel bieden we jongeren de kans zich te ontplooien, ontdekken ze 

hun eigen mogelijkheden en doen ze ervaringen op. Jongeren leren zo samenleven met 

anderen, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele 

capaciteiten.” (…)Actie 1.1.1. In het werkjaar 2018-2019 voorzien we een aanbod voor 

Chirogroepen om zichtbaar in de buurt te spelen. 1.1.2. In 2019 organiseren we een 

wedstrijd 'DagenvolSPEL' voor kaderploegen (gewestploegen, cursusploegen inbegrepen) 

waarin ze tonen hoe ze spel aan bod brengen in vorming, evenementen, momentjes, enz. 

(…)Indicator 1.1.5. We zijn actieve partner in de samenwerking ‘Goe 

Gespeeld’[samenwerkingsverband tussen organisaties die het belang van spel verdedigen.].” 

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

“We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.(…) 

Scoutsgroepen zijn veilige plaatsen om te leren. (…)Actie: Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt 

zijn expertise omtrent motivatie en engagement ter beschikking van de gouwen en districten 

om vrijwilligers gemotiveerd te houden (Wortelspel, 360°-evaluatiemethodiek, brochure 'nee 

heb je, ja kan je krijgen', spel op vrijwillige voeten, …). (…)Scouts en Gidsen Vlaanderen wil 

enerzijds meer inzetten op medebeheer van (groene) speelruimte door lokale groepen. 

Anderzijds wil ze groepen aanmoedigen om creatiever om te gaan met ruimte in hun 

omgeving.(…) Scouts en Gidsen Vlaanderen sensibiliseert groepen, districten en gouwen om 

de gegevens uit het GIS-project [collect en connect van De Ambrassade] te gebruiken om 

lokale en bovenlokale beleidsmakers te informeren over kwalitatieve jeugdruimte. (…)In haar 

specifieke deelwerkingen (Uitwijker, Open Kamp, Akabe) en met specifieke maatregelen 

onder de noemer ‘Scouting op Maat’ probeert ze daarom kinderen toegang te geven tot vrije 

tijd.” 

 

KSA: 

“SD 1 – KSA laat kinderen, jongeren en groepen spelen om zichzelf en de wereld te 

ontdekken. OD 1.1 – KSA stelt leeftijdsgericht spelen voorop. IND 1.1.4 – We voorzien 

jaarlijks een activiteitenaanbod rond openluchtleven. OD 1.2 – KSA biedt kinderen, jongeren 

en groepen onvoorwaardelijk de mogelijkheid om te spelen. IND 1.2.4 – KSA is structureel 

lid van het samenwerkingsverband Goe Gespeeld! (…)OD 1.3 – KSA grijpt kansen om 

innovatief met spel aan de slag te gaan. OD 1.4 – KSA maakt spelen mogelijk. (…)IND 4.3.4 

We werken actief mee aan projecten voor kwalitateve jeugdlokalen en jeugdruimte [GIS; 

collect en connect van de Ambrassade]. (…)IND 3.4.1 – Elk werkjaar zeten we één 

kernwaarde van KSA in de kijker. (…)in 2021-2022 stellen we ‘KSA speelt’ voorop. (…)Spelen 
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vormt het startpunt van de carrière van elke KSA’er. (…)Spelen betekent dat kinderen en 

jongeren zich op elk moment uitleven en hun creativiteit de vrije loop laten. Het zorgt ervoor 

dat kinderen en jongeren ongeremd hun energie kwijt kunnen, waardoor ze op elke leeftijd 

volledig zichzelf kunnen zijn. (…)Wanneer een groep kan rekenen op de kennis en 

hulpvaardigheid van oud-leiding, ouders en sympathisanten wordt de leiding bijgestaan bij 

de nevenaspecten van de werking. Op deze manier kan de leiding zich meer richten op hun 

kerntaak, het organiseren van zinvolle activiteiten voor de leden. (…)De kerntaak van elke 

groep is het garanderen van een zinvolle vrije tijd voor kinderen en jongeren in steden en 

gemeenten, maar bovenal is elke KSA-groep een kleine gemeenschap waar samenleven 

centraal staat” 

 

Kernbevindingen bij thematiek ‘creëren van ruimte voor kinderen en jongeren’. 

- Het ideologisch concept van de jeugdbewegingen en verbondenheid bij de leden is op 

impliciete en expliciete wijze bekrachtigd bij de lokale werkingen. 

 

- Spel(en) heeft een primaire rol bij de jeugdbewegingen, maar is geen doel op zich. 

 

3. Thematiek: Gelijke kansen voor kinderen en jongeren 
 

Chirojeugd Vlaanderen wenst een afspiegeling van de buurt te zijn waar Chirogroepen actief zijn en 

legt een focus op de nog niet bereikte (kansen)groepen. Verder wordt samenwerking met 

expertiseorganisaties (cf. kansengroepen) in alle geledingen gestimuleerd. Scouts en Gidsen 

Vlaanderen legt een focus op niet bereikte (kansen)groepen en samenwerkingen met 

expertiseorganisaties. KSA wil kennis verdiepen over een aantal specifieke doelgroepen en doet 

beroep op expertiseorganisaties. Lokale groepen worden indien gewenst, doorgeleid naar 

expertiseorganisaties. 

 

Chirojeugd Vlaanderen: 

“Actie 1.4.1. We onderzoeken hoe divers onze Chirogroepen zijn. We willen zo ook te weten 

komen welke doelgroepen we niet of minder bereiken en waar we dus energie in moeten 

steken. (…)Vanuit de Chirowaarden graag zien en rechtvaardigheid kiezen wij ervoor dat 

onze Chirogroepen een afspiegeling van hun buurt zijn. (…)Acties: 1.4.8. We werken als 

koepel samen met expertiseorganisaties en stimuleren Chirogroepen om dat ook te doen. 

(…)1.4.9. We stimuleren deelnemers van de animator- en hoofdanimatorcursus om hun 

stage te doen of vorming te volgen bij organisaties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen 

en jongeren. (…)1.4.10. We stimuleren gewesten en verbonden om vorming te volgen bij 

expertiseorganisaties. (…)1.5.5. We werken samen met experten (organisatie die werkt met 

kinderen die wij weinig bereiken, bv. ATD) om te leren hoe we deelnamedrempels beter weg 

kunnen werken.” 

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

“OD 5.2. ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft aandacht voor doelgroepen die ze niet bereikt’ 

gaat volledig over gelijkekansenbeleid en voornamelijk over de doelstellingen over het 
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bereiken van kinderen en jongeren met een handicap, maatschappelijk kwetsbare kinderen 

en jongeren (sociaal economische positie) en kinderen en jongeren met een diverse culturele 

achtergrond. Deze OD omvat Scouting op Maat, Open Kamp, Uitwijker en Akabe. Scouts en 

Gidsen Vlaanderen wil zich laten inspireren of steunen door externe organisaties met meer 

kennis en ervaring (‘buiten ons hoekje’). Ook lokale groepen kunnen (meer) netwerken 

creëren en samenwerken met OCMW’s, de dienst Inburgering, verenigingen waar armen het 

woord nemen, … Het maakt werken rond diversiteit efficiënter en meer toekomstgericht.” 

 

KSA:  

“We blijven oog hebben voor de complexiteit binnen het diversiteitsluik maar voelen 

daarenboven de nood om extra in te zeten op een aantal specifieke doelgroepen. Jaarlijks 

schenken we daarom extra aandacht aan het bereiken en betrekken van één bepaalde 

doelgroep. (…)In deze fase gaan we als koepel op zoek naar informatie, methodieken en tips 

om ervoor te zorgen dat we met KSA de beoogde doelgroep optimaal kunnen laten proeven 

van en deelnemen aan onze jeugdbewegingsactiviteiten. (…)We leiden groepen die extra 

willen inzetten op het betrekken van kansengroepen bij hun werking toe naar lokale 

welzijnsorganisaties en -initiatieven (cf. indicator 1.2.2).” 

 

De drie jeugdbewegingen hebben tolerantie en respect voor diversiteit. Individuen zijn vrij in het 

uiten van levensbeschouwingen en gewoontes. Verder werkt Scouts en Gidsen Vlaanderen aan 

openlijke dialoog over diversiteit met (kansen)groepen, kinderen en jongeren. Daarbij is naast het 

gebruik van methodische instrumenten, aandacht voor de sociale context van (kansen)groepen. Bij 

Chirojeugd Vlaanderen en KSA is er sprake van werken aan diversiteit over (kansen)groepen, 

kinderen en jongeren. Beide jeugdbewegingen werken met methodes gericht op brede 

toegankelijkheid voor alles kinderen en jongeren. Verder is er een eerder geringe aandacht voor de 

sociale context van (kansen)groepen. Bij KSA wordt er ook werk gemaakt van 

samenwerkingsverbanden om tot een breed dialogisch draagvlak te komen. De drie 

jeugdbewegingen lijken te diversifiëren als reactie op overheidsdruk. 

 

Chirojeugd Vlaanderen: 

“Actie 5.2.4. Chirojeugd Vlaanderen bouwt aan een politiek netwerk van beleidsmakers met 

wie we in dialoog gaan over beleidsthema's die over kinderen en jongeren gaan.(…) 

Kinderrechtencomité merkt op dat er veel discriminatie voorkomt wegens: afkomst, 

handicap, socio-economische situatie, geslacht, … We tonen respect voor diversiteit in onze 

samenleving en voor de eigen cultuur (voeding, religie, enz.) van de kinderen en jongeren 

op wie we ons richten, o.a. in ons vormingsaanbod. (…)Actie 1.4.4. Er zijn al heel wat 

Chirogroepen die goed inspelen op een veranderende samenleving en die we 'goede 

voorbeelden' noemen.(…) Chiro is er voor iedereen, met respect voor ieders voorkeuren, 

mogelijkheden en talenten. (…)De vrijwilligers van de commissie Diversiteit ontwikkelen visie 

en tools om Chirogroepen hierin te ondersteunen.” 
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Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

“Kinderrechten gelden voor alle kinderen. Toch merkt het Comité voor de Rechten van het 

Kind op dat er bij ons in België nog veel discriminatie op vlak van afkomst, handicap, socio-

economische situatie, geslacht, ... voorkomt. Jeugdbewegingen gaan discriminatie tegen. Dit 

begint met het tonen van respect voor de diversiteit in onze samenleving en vertaalt zich in 

waarden als respect, goed omgaan met elkaar en solidariteit die ze meegeven aan hun 

leden. (…)Voor Scouts en Gidsen Vlaanderen is werken aan diversiteit en gelijke kansen, met 

openheid en respect leren kijken naar wat er binnen en buiten haar beweging allemaal leeft. 

Door experiment, uitwisseling en samenwerking met anderen leert ze bij. Met respect voor 

de eigenheid van anderen en haarzelf zoekt ze voor elk kind een plek waar het zich thuis 

mag voelen. (…)Op korte termijn pleit Scouts en Gidsen Vlaanderen dus voor een 

kennismaking- en ervaringsfase: van mensen, projecten, wetenswaardigheden, … die niet 

bekend zijn bij haar leden, leiding en structuren.” 

 

KSA: 

“De koepel biedt op een kwaliteitsvolle manier de plaatselijke groepen via vorming, 

administratieve omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning 

om hun werking vorm te geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. 

(…)Kinderarmoede blijft een prangend thema in Vlaanderen. KSA blijft daarom extra 

inspanning leveren om kinderen die leven in een maatschappelijk kwetsbare omgeving 

zorgeloos te laten deelnemen aan onze activiteiten en initiatieven. Hiertoe willen we als 

koepel onze groepen op pedagogisch en financieel vlak maximaal ondersteunen. Bovendien 

willen we deze beleidsperiode groepen nog meer stimuleren om samen te werken met lokale 

welzijnsorganisaties en -initiatieven. Naast de pedagogische en financiële ondersteuning 

willen we een faciliterende rol opnemen bij het sluiten van lokale samenwerkingsverbanden. 

(…)Ieder kind dat wil spelen, experimenteren en ontwikkelen heef recht op een plek om dat 

te doen. KSA engageert zich om zo’n plek te zijn waar kinderen en jongeren dit zonder 

zorgen samen kunnen doen.(…) Net zoals bij het Burgerkabinet jeugd rond diversiteit klonk, 

zien we als jeugdbeweging een belangrijke rol voor dergelijke brugfiguren tussen kinderen, 

jongeren en ouders en het ‘regulier’ jeugdwerk. Dergelijke samenwerkingsverbanden 

bevorderen de communicatie, verbreden het draagvlak en verkleinen de afstand tussen de 

verschillende actoren. We zeten onze groepen daarom ook aan om een participatieve rol te 

spelen in het lokaal (jeugd)beleid (cf. indicator 4.3.2).” 

 

Bij de drie jeugdbewegingen zijn alle geïnteresseerde kinderen en jongeren welkom en wordt er 

rekening gehouden dat niet iedereen dezelfde voorkeuren heeft. Indien groepen daartoe de 

draagkracht hebben, zijn er bij alle drie de jeugdbewegingen inclusieve groepen. Scouts en Gidsen 

Vlaanderen heeft ook alternatieve scoutswerkingen gericht op specifieke doelgroepen: Akabe 

(Anders Kan Best, voor kinderen met een handicap), Open Kamp (voor kinderen uit kansarme 

gezinnen), Uitwijker (vindplaatsgerichte werking). Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen is er 

communicatie op maat van de werkingsniveaus en een communicatiestrategie voor gezinnen in 

armoede. Bij Chirojeugd Vlaanderen is er een communicatiestrategie voor de ouders van niet 

bereikte kinderen en er is een intern communicatiescreening om stereotypen en genderevenwicht 



 

29 

 

  
te bewaken. Bij KSA wordt het eerstelijns informatie- en communicatieaanbod gescreend op 

helderheid en mogelijke communicatiedrempels. Ook de groepen zijn gestimuleerd om hun 

communicatie te screenen. Bij de drie jeugdbewegingen is het zo dat als een leidinggroep de 

draagkracht heeft om iemand met specifieke behoefte te ontvangen, hiervoor gerichte 

kennispakketten en methodieken ter beschikking gesteld zijn vanuit de nationale werking. Naast 

pedagogische ondersteuning is er ook financiële bijstand.  

 

Chirojeugd Vlaanderen: 

“Bij sommige kinderen en jongeren stoot een te duidelijk leiderschap af. Begeleiding die 

inspeelt op de groep, die vertrekt vanuit de ervaringen van elk kind, kan hier een antwoord 

op bieden.(…) Er moet ruimte zijn om te experimenteren, om dingen in vraag te stellen en 

anders aan te pakken. Uiteraard zijn er ook grenzen aan het in vraag stellen van ons 

Chirowerk. Jeugdwerk dat zich specifiek op een bepaalde doelgroep richt, kan een leemte 

invullen als onze grenzen bereikt zijn. We kiezen dus voor inclusie, maar weten dat we 

daarmee niet alle kinderen en jongeren aanspreken of kunnen bereiken. We willen 

samenwerking organiseren met ander jeugdwerk, instellingen en organisaties, en zo een 

netwerk uitbouwen over toegankelijkheid en diversiteit.(…) Actie 2.3.9. We screenen onze 

cursusbundels op diversiteit om zo stereotypen tegen te gaan en genderevenwichten te 

bewaken. (…)Actie 3.2.10. We hebben in onze communicatie aandacht voor diversiteit en 

divers beeldmateriaal. (…)1.4.12. We kiezen voor een geïntegreerd diversiteitsbeleid waarbij 

diversiteit verweven zit in elk deel van de organisatie (zowel in personeel als 

vrijwilligersbeleid) (…)1.5.3. We ontwikkelen een communicatiestrategie voor ouders van 

leden uit doelgroepen die we nu nog niet bereiken (…)Actie: 1.4.6. We maken het 

Solidariteitsfonds bekend en behandelen aanvragen die binnenkomen” 

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

“Scouts en Gidsen Vlaanderen bewandelt het dubbele spoor van categoriaal én inclusief 

werken. Groepen die inclusief (proberen te) werken, dagen zichzelf uit om creatiever te zijn 

en leren al doende hoe ze kunnen omgaan met verschillen tussen mensen. Inclusie is voor 

elke scoutsgroep anders omdat er steeds een goed evenwicht moet worden gezocht tussen 

het ideaal van een inclusieve werking en de realiteit van de groepen zelf. De beslissing over 

in welke mate inclusief kan worden gewerkt, hangt dan af van de draagkracht van de groep. 

Evidente verhalen zijn dat niet: noch voor de groep, noch voor die zogenaamde ‘andere’. 

Hoewel Scouts en Gidsen Vlaanderen inclusie aanmoedigt, is het dus ook belangrijk om 

realistisch te zijn. Daarom dat ze ook categoriaal wil werken. Categoriaal werken biedt 

bovendien de kans om elkaar beter te leren kennen in haar/zijn eigenheid en om de 

(klassieke) manier van werken in vraag te stellen.(…) met ‘klassiek’ bedoeld Scouts en 

Gidsen Vlaanderen alles wat ‘logisch’ is aan haar manier van werken: wekelijkse 

vergaderingen, weekends, een kamp, het uniform, … ‘Experimenteel werken’ is vanuit de 

eigen identiteit en waarden durven kiezen voor een andere activiteit, een andere aanpak, 

plaats, tijd, … in interactie met de ‘anderen’.  Einddoel is dat elk kind, elke jongere bewuster 

kan kiezen om (n)iets met scouting te maken te hebben, dan wel deel te nemen aan 

experimentele scoutingactiviteiten, of lid te worden. (…)Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft 
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ook een eigen ondersteuningsbeleid voor gezinnen die in armoede leven: Scouting op Maat. 

Dat beleid bestaat uit 3 onderdelen met een minimum aan administratie voor (groeps)leiding 

en aangevuld met tips voor acties die groepen zelf kunnen opzetten en tips over 

communicatie met ouders: 1.Verminderd lidgeld; 2.Fonds op Maat: een fonds dat 

tussenbeide komt voor alle activiteiten; 3.Verminderd verblijfsgeld bij Hopper Jeugdverblijf. 

(…)Scouts en Gidsen Vlaanderen zet ook binnen haar personeelskader in op gelijke kansen. 

Ze wil de diversiteit, de verschillen én gelijkenissen tussen mensen, die al in haar organisatie 

aanwezig is meer gebruiken. Een pedagogisch stafmedewerker van allochtone origine kan 

bijvoorbeeld veel beter vanuit haar/zijn eigen leefwereld aanvoelen op welke manier Scouts 

en Gidsen Vlaanderen deze groep kan aanspreken.” 

 

KSA: 

“We willen elk lid, elke leid(st)er, elke vrijwilliger en elke medewerker stimuleren eens een 

andere bril op te zeten om wat evident is kritisch te bekijken, maar ook om ‘goesting’ te 

krijgen in nieuwe leefwerelden. We verbinden ons er daarom toe om ontmoeting en 

samenwerking centraal te stellen. Op die manier bouwen we bruggen tussen zij die onze 

werking reeds lang kennen en zij waarvoor het spelen in KSA minder evident is. Sommigen 

zijn gewoon minder vertrouwd met het spelen in uniform op vaste tijdstippen terwijl anderen 

op drempels stoten om naar de wekelijkse KSA-activiteit te komen. Door het verlagen van 

deze drempels en ontmoeting en samenwerking voorop te stellen willen we hen de kans 

bieden om de kracht van het spelend samen-zijn in KSA mee te ervaren (…)Daarenboven 

beseften we dat onze eerstelijns informatie- en communicatieaanbod mogelijks drempels 

bevat en niet voor iedereen duidelijk en helder is. Daarom gaan we het engagement aan om 

dit aanbod te screenen en bij te werken waar nodig. Vanuit die ervaring willen we groepen 

ook stimuleren en ondersteunen om mogelijke drempels in hun communicatie weg te werken 

(cf. indicator 1.2.3). (…)Diversiteit is een realiteit. Door die realiteit ook binnen onze 

jeugdbeweging positief te benaderen, door ieders sterktes en talenten te erkennen en te 

benutten, zorgen we voor een nog kwalitatievere en sterkere werking. (…)Als koepel werken 

we daarom een fonds uit waar groepen met die nood kunnen beroep op doen (cf. IND 

1.2.2)” 

 

Kernbevinding bij thematiek ‘gelijke kansen voor kinderen en jongeren’. 

- De jeugdbewegingen hebben een focus op het wegwerken van toegankelijkheids- en 

deelnamedrempels. 

 

4. Thematiek: Verbinding met de samenleving 
 

Het idee van de drie jeugdbewegingen is om een stem van de jongeren te versterken ten aanzien 

van jeugdbeleid. Dat betekent voor de koepels: geïnformeerd zijn over wat groepen belangrijk 

vinden, nadenken over waar de kinderen en jongeren hun mening ontwikkelen en die mening laten 

weerklinken in de samenleving. Hier nemen de jeugdbewegingen een maatschappelijke rol op, als 

jeugdvertegenwoordiger. Vooral door deel te nemen aan onderzoeken en projecten met 

partnerorganisaties, om daar de stem van de kinderen te vertolken. Zoals bij 
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jeugdbewegingsoverleg, kinderrechtencoalitie, jeugdraden, jeugdwerkoverlegplatformen en 

werkgroepen (bv. commissie jeugdwerk). De jeugdbewegingen willen groepen ook ondersteunen 

om partnerschappen in de lokale context aan te gaan en te onderhouden (cf. zichzelf te 

vertegenwoordigen). Zoals contacten met de ouders, oud-leiding, gemeente, parochie, school, 

welszijnsorganisaties of andere verenigingen in de lokaliteit. 

 

Chirojeugd Vlaanderen: 

“Acties: 5.1.1. We nemen deel aan verschillende onderzoeken en vertolken hierbij de stem 

van kinderen en jongeren. 5.1.2. We werken samen met partnerorganisaties. 5.2.1. 

Chirojeugd Vlaanderen is vertegenwoordigd in nationale vergaderingen die betrekking 

hebben op het jeugdbeleid of het jeugdwerk. 5.2.2. Chirojeugd Vlaanderen is 

vertegenwoordigd in internationale vergaderingen die betrekking hebben op jeugdbeleid of 

het jeugdwerk. 5.2.4. Chirojeugd Vlaanderen bouwt aan een politiek netwerk van 

beleidsmakers met wie we in dialoog gaan over beleidsthema's die over kinderen en 

jongeren gaan. 5.2.5. We zetten acties op of nemen deel aan acties over actuele 

jeugdbeleidsthema’s die gericht zijn op politici, beleidsmakers en/of eigen Chirogroepen. IND 

5.2.1. We nemen deel aan het jeugdbewegingsoverleg bij de Ambrassade en haar ad hoc 

werkgroepen, in verschillende middenveldorganisaties (zoals Welzijnszorg, 11.11.11, JINT, 

Studio Globo, Kinderrechtencoalitie) en adviesraden (NokNok, Goe Gespeeld, Kind & 

Samenleving, Expertisenetwerk Suïcide). Acties: 5.3.3. We verzamelen en verspreiden goede 

voorbeelden van inspraakmogelijkheden voor kinderen en jongeren. 5.3.4. We verspreiden 

de brochure 'Lokale participatie' bij al onze Chirogroepen. 5.3.5. We voorzien workshops 

over het thema Jeugdbeleid. IND 1.5.1. We promoten de ontwikkelde tool om lokale groepen 

te versterken in hun communicatie naar ouders. 1.5.5. Chirojeugd Vlaanderen promoot 

jaarlijks oud-leidingswerkingen via nieuwsberichten voor kader. IND 5.3.3. We ondersteunen 

groepen om mee te werken aan het gemeentelijk/stedelijk beleid t.a.v. kinderen en 

jongeren.” 

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen: 

“OD 4.3. Groepsleiding geeft gedurende het traject naar en tijdens het groepsleiding congres 

in 2020 aan wat de noden zijn in verband met een bepaald thema. (…)De jeugdbewegingen 

zien elkaar op regelmatige basis in de Commissie Jeugdwerk en in de Vlaamse Jeugdraad. 

Op die plaatsen werken ze het jeugdwerkbeleid en jeugdbeleid uit samen met de rest van de 

jeugdsector en vertegenwoordigen ze de stem van kinderen en jongeren. (…)Met deze 

vindplaatsgerichte methodiek  [cf. uitwijker] poogt Scouts en Gidsen Vlaanderen op basis 

van haar waarden een aanbod te voorzien voor kinderen en jongeren die geen voeling met 

georganiseerd jeugdwerk hebben. Anderzijds maken leid(st)ers kennis met kinderen en 

jongeren die ze anders misschien nooit zouden aanspreken. Zo wil Scouts en Gidsen 

Vlaanderen de dialoog en samenleven in de stad bevorderen: elkaar ontmoeten en leren 

kennen is daarbij de eerste stap.” 
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KSA: 

“Als koepel vinden we het belangrijk om onze leiding en groepen de nodige impulsen te 

geven om op lokaal niveau participatief mee te werken en te denken aan de planning en de 

uitvoering van een kind- en jeugdvriendelijk beleid. Daarenboven blijven we groepen 

aanzetten en ondersteunen om een engagement op te nemen in de jeugdraad, om mee te 

werken aan plaatselijke acties en om zo te wegen op het lokaal (jeugd)beleid. (…)Ruimte 

voor kinderen en jongeren, lokalenbeleid, mobiliteit, financiële ondersteuning voor de 

uitbouw en continuering van de werking … het zijn thema’s waar groepen van wakker liggen. 

Maar eveneens zijn het thema’s waar groepen kunnen in betrokken worden, om ideeën te 

geven, om participatief mee te denken en om advies te geven aan beleidsmakers. Via een 

actie naar lokale jeugddiensten van steden en gemeenten waar KSA-groepen actief zijn en 

door actief mee te werken aan relevante projecten binnen de sector willen we hier als koepel 

op zoek gaan naar antwoorden op vragen rond deze thema’s. (…)IND 4.3.2 – We duiden het 

belang van plaatselijke participatie bij onze groepen en we stimuleren hen om een rol hierin 

te spelen. (…)Ook deze beleidsperiode blijven we de stem van onze leden en bij uitbreiding 

die van alle kinderen en jongeren kracht bijzetten. We gaan op zoek naar partners om de 

wensen en behoeven van onze leden duidelijk te maken aan de beleidsmakers. Tijdens onze 

groepsleiding congressen luisteren we naar de verschillende meningen en verzuchtingen 

binnen onze beweging en nemen we gezamenlijk een standpunt in over enkele relevante 

thema’s.” 

 

Kernbevinding bij thematiek ‘verbinding met de samenleving’. 

1. De stem van de jongeren komt niet enkel uit de jongerenmond.  
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DEEL 4: CONCLUSIE  

1. Concluderende bespreking van de onderzoeksvraag 
 

In dit deel wordt op basis van de resultaten, een reflectief antwoord geformuleerd op de 

onderzoekvraag: In welke mate vind het toe-eigenen van identiteit plaats bij de drie grootste 

Vlaamse jeugdbewegingen? De hoofdvraag is beantwoord via de vier sub-onderzoeksvragen. De 

kernpunten van het onderzoek zijn hier bediscussieerd met toevoeging van aanbevelingen.  

 

1. Welke rol wordt er toegeschreven aan ontwikkelingskansen voor jongeren?  

1.1 De beleidsnota’s en de organisatorische structuren van de jeugdbewegingen tonen aan dat 

tegenwoordig lokale werkingen een sterke autonomie hebben, voor en door jongeren, met 

beperkte inhoudelijke sturing en afhankelijkheid van bovenliggende systemen. 

 

Jeugdbeleving krijgt door het toe-eigenen van autonomie, een eigen ruimte waarbinnen 

engagement een reflectief onderdeel voor zelfontwikkeling is (Walji, 2009; Ferdig, 2007). Dat is 

historisch gegroeid vanuit een visie die engagement aanschrijft voor de samenleving, waarbij 

socialisatie als doel is gesteld. Jeugdbewegingen waren georganiseerd vanuit een volwassen-

cultuur en lid zijn hield een verantwoordelijkheid in tegenover de samenleving (Vos L. , 1982; 

Colebier, Gielen, & Laridon, 1995). Tegenwoordig lijkt socialisatie eerder een middel als 

verantwoordelijkheid tegenover jezelf als individu.  

 

Een kanttekening is dat lokale groepen functioneel autonoom zijn, wat tot een hoge betrokkenheid 

leidt op lokaal niveau, maar tegelijk ook kan leiden tot een getolereerd conflict met de top van de 

beweging. Discussies voltrekken zich op elk werkingsniveau, maar daarbij heeft het niet opvolgen 

van principes van de nationale beleidsvorming geen direct effect op het functioneren van de 

lokaliteit. Een lokale groep kan zich in principe op ieder moment afscheiden van de 

jeugdorganisatie, om zich aan te sluiten bij een andere vereniging. De lokale werkingen zijn vrij om 

zich via invulling en eigenheid te distantiëren ten opzichte van de nationale werkingen, wat zich 

kan uiten in lagere mate van verbondenheid met het groter geheel dat een jeugdbeweging is. In 

dat opzicht lijkt er weinig evolutie bij de jeugdbewegingen, die al sinds de jaren ’70 actief zoekend 

zijn naar een uniforme identiteit en verbondenheid tussen alle geledingen (Gevers & Vos, 1998).  

 

Bij dit fenomeen is het voor de drie jeugdbewegingen aangewezen om te investeren in een 

communicatie doorstroom tussen lokale werkingen en koepel, waarvan het bestaan afhankelijk is 

van de gedragenheid van beide werkingsniveau. De koepel dient daarbij niet enkel een 

informerende rol, maar ook een participatie faciliterende rol op te nemen ten aanzien van de 

groepen. Zo kunnen de lokale werkingen bijvoorbeeld instaan voor het in beeld brengen van hun 

activiteiten via sociale media kanalen van de koepel. Sociale media is een middel om zich te 

identificeren of distantiëren in de samenleving en draagt het bij aan de identiteitsontwikkeling 

(Bekx & Roels, 1999; Sinnaeve, Van Nuffel, & Schillemans, 2004). Daarbij herzien jongeren hun 

keuzes om hun identiteit te bevestigen en zijn de interpretaties van culturele vormen een 

aanleiding tot constructies van de sociale realiteit (Jenssen, 1991; Hustinx, 1998).  
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1.2 Bij de beleidsontwikkeling streven de drie jeugdbewegingen naar betrokkenheid bij de 

beleidsvorming en pedagogische realiteit van de jeugdbeweging, vanuit alle structurele 

niveaus van hun organisatie, lokaal tot nationaal. 

 
Ter voorbereiding van de beleidsnota’s zijn lokale werkingen betrokken. Ook na de 

beleidsontwikkeling wordt een eigen creatie van het ideologisch concept op lokaal niveau 

gestimuleerd. Een kanttekening is als daarbij eerder in beperkte mate wederzijdse afhankelijkheid 

aan vooraf gaat, biedt dit weinig kansen voor een organische solidariteit en structurele binding in  

jeugdbewegingen (Oorschot, 2006). Bij de constitutie van een sociaalpedagogisch beleidskader 

waarbinnen de jeugdwerker kritisch reflectief kan optreden, is gedeelde verantwoordelijkheid van 

belang (Nolf & Cousseé, 2012a). Het lijkt daarom wenselijk dat er aandacht wordt gevestigd op het 

inbouwen van een aanvullend wederzijdse afhankelijkheid met de lokale werkingen, vooral tijdens 

de toetsing van thematische (beleids)uitdagingen aan de missie en visie (cf. tijdens de 

beleidsontwikkeling). 

 

Naar analogie van de Belgisch federale en regionale verkiezingen, valt er inspiratie te putten in de 

participatiekansen die de burgers hebben. Net zoals de drie jeugdbewegingen ter 

beleidsvoorbereiding bevragingen deden bij hun leden, organiseren politieke partijen evenzeer 

studies bij de Belgische bevolking ter voorbereiding van verkiezingsstandpunten. Vervolgens is er 

een interessant fenomeen dat mogelijks ook bij de jeugdbewegingen een creatieve invulling kan 

krijgen, namelijk de stemtesten. In de context van jeugdbewegingen kunnen er bijvoorbeeld 

ideologische fragmenten of acties naast elkaar worden voorgesteld aan lokale werkingen, waarbij 

de leden hun voorkeur stem uitdrukken. De implementering van dergelijk instrument tijdens de 

finale ontwikkeling van de beleidsteksten, kan tegemoet komen aan het ideologisch mede-

eigenaarschap en wederzijdse afhankelijkheid van de lokale werkingen en koepelorganisatie. 

Instrumenten in lijn van het aangeboden voorbeeld kunnen een identiteit veilig verankeren in het 

patrimonium van een culturele identiteit (Erikson, 1966). Identiteit is zo een dynamisch systeem 

van interpretatie, niet een vaststaand gegeven (Ernst & Moser, 2005).  

 

1.3 De drie jeugdbewegingen hanteren ‘wij-zij’ taalgebruik tussen de nationale werking en 

lokale werkingen. 
 

KSA is consequent in het ‘wij-zij’ taalgebruik, namelijk: Als een doelstelling vanuit het nationale 

werkniveau over de lagere werkingsniveaus spreekt, is dat ook zo bij de onderliggende acties en 

indicatoren. Als een doelstelling aangeeft de groepen over iets handelen, is dat ook zo bij de acties 

en indicatoren. Als een doelstelling insinueert dat koepel en groepen samen over iets handelen, 

gaat dat ook op voor de onderliggende acties en indicatoren. Bij Chirojeugd Vlaanderen en Scouts 

en Gidsen Vlaanderen gaat die eenduidigheid eerder niet op.  

 

Voorbeeld1: als een doelstelling aangeeft dat groepen over iets handelen, maar de acties en 

indicatoren aangeven dat vooral de koepel over iets handelt. Zoals: “OD 3.3. Groepen hebben 

aandacht voor de voor hun werking noodzakelijke infrastructuur. Scouts en Gidsen Vlaanderen 

promoot het gebruik van het Lokalenvisum in publicaties voor leiding. Ze promoot het gebruik van 

de brochures uit de reeks 'Jeugdlokalen en …' in publicaties voor leiding.”  



 

35 

 

  
Dergelijk tekstfragment zorgt voor een distantie tussen groepen en koepel. Ook kan dit de 

connotatie van een eiland- of ivorentoren politiek installeren, waarbij de autonomie van de lokale 

werkingen en de autonomie van de nationale werkingsniveaus naast elkaar leven, in plaats van 

met elkaar. Desondanks dat de drie jeugdbewegingen aangeven dat betrokkenheid, gelijkheid en 

democratie speerpunten zijn, zaait inconsequent taalgebruik verwarring en impliceert het eerder 

een lage mate van deze pijlers tussen de nationale werkingen en de lokale werkingen. Naar 

vermoeden is dat niet de realiteit van de jeugdbewegingen, maar niettemin is het wel een 

perceptie die inconsequent taalgebruik installeert bij de lezer. Specifiek bij dit voorbeeld lijkt vooral 

de nationale werking aandacht te hebben voor de noodzakelijk infrastructuur van de groepen. Als 

dit het geval is, is het aangewezen om de het taalgebruik van OD en bijhorende acties op elkaar af 

te stemmen.  

 

Voorbeeld2: “OD 1.2 De Chiro streeft naar meer en betere participatie van leden, leiding en 

kadervrijwilligersstel”. In die formulering gaat de nationale werking groepen excluderen van het 

zijnsconcept ‘CHIRO’. Dat kan voor de lezer de connotatie opleveren dat er een hiërarchische 

rangorde heerst bij de jeugdbeweging, waarbij groepen geen geldende inspraak hebben, eerder 

officieus lid zijn van de jeugdbeweging familie en er geen kans is om een gezamenlijke identiteit 

eigen te maken [Zijn de groepen niet deel van De Chiro?]. Dergelijke connotaties zaaien 

verwarring voor de lezer. Vooral als deze haaks komen te staan tegenover uitspraken zoals 

‘Chirojeugd Vlaanderen geeft samen met haar leden, leiding en kaderleiding vorm aan het 

pedagogisch project Chiro.’  

 

In opvolging van dergelijke leesverwarringen en connotaties, kan het aangewezen zijn dat de drie 

jeugdbewegingen een reflectie-oefening maken bij de doelstellingen. Enerzijds om na te gaan in 

welke de groepen tot de “wij” formulering (cf. als gehele jeugdbeweging) gerekend zijn. Anderzijds 

om taalgebruik tussen SD’s/OD’s en acties/indicatoren consequent op elkaar af te stemmen. Het 

taalgebruik bij doelstellingen hoort specifiek te zijn, daarbij is transparantie en eenduidigheid over 

de betrokken actoren geen overbodige luxe (Socius, 2019). 

 

1.4 De drie jeugdbewegingen hanteren kwantitatieve indicatoren. 
 

Bij Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn 10% van alle indicatoren en acties 

in de beleidsnota’s kwantitatief. Bij KSA gaat het over 5%. Een kanttekening is dat bijvoorbeeld 

een minimum aanwezigheid of deelnamequota relatief weinig zeggen over de kwaliteit van de 

aanwezigheid of deelname. Bijgevolg dragen de kwantitatieve indicatoren in de beleidsnota’s 

relatief weinig bij aan de effectieve kwaliteit van een doelstelling, tenzij er een inhoudelijk 

kwalitatief gevolg aan gelinkt is (Socius, 2019). In het kader van de beleidsnota’s is een advies om 

de kwantitatieve indicatoren tot een minimum te herleiden en aan het gebruik van de aanwezige 

kwantitatieve indicatoren, een helder inhoudelijk gevolg te koppelen. Dat stimuleert ook om 

diversiteit niet in gepercipieerde cijfers te bekijken, maar eerder in effectieve daden. 
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2. Welke rol wordt er toegeschreven aan het creëren van ruimte voor jongeren?  

2.1 Het ideologisch concept van de drie  jeugdbewegingen en verbondenheid bij de leden is op 

impliciete en expliciete wijze bekrachtigd bij de lokale werkingen.  
 

Publicaties en nieuwsbrieven houden de herinnering of het gevoel van een gemeenschappelijk 

verleden in leven. Dat zorgt dat een groep zich kan herkennen en stimuleert een collectieve 

identiteit (Morley & Robins, 1995). Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft elk jaar een publicatie over 

missie en visie. Ook KSA heeft uitdrukkelijke aandacht voor de kernwaarden en zet per beleidsjaar 

één waarde extra in de kijker. Ook lijkt KSA de enige te zijn die (in de beleidsnota) aandacht heeft 

voor zingeving via nieuwsbrieven (cf. K-thematiek). Verder bieden de ontmoetingsmomenten en 

vormingen, de vrijheid om een collectieve identiteit in interactie met andere vorm te geven, binnen 

een kader van de ideologische concepten. Het collectief gevoel dat daarbij ontstaat is een 

identificatieproces van de leden met een collectieve identiteit (Gubbins & Holt, 2002). Chirojeugd 

Vlaanderen organiseert events waarbij het uitdrukkelijk inzet op het initiëren van een collectief 

Chirogevoel. Elke ontmoeting is een kans tot informeel leren van elkaar, maar belangrijk om te 

erkennen is dat dergelijke kansen niet automatisch inhouden dat er ook contact en verbinding met 

de waarden van de jeugdbeweging is. Daar zijn aanvullende stimuli voor nodig. Indien collectieve 

identiteit gewenst is, is het aangewezen als de drie jeugdbewegingen aandacht vestigen op 

expliciete interactie met het waardenkader tijdens ontmoetingsmomenten.  

 

Een kanttekening is dat op nationaal werkingsniveau er een waardenkader wordt ontwikkeld, waar 

groepen tijdens de ontwikkeling niet deel van zijn, waardoor er vanaf het startpunt al een afstand 

is geïnitieerd tussen lokale werkingen en koepel (zie 1.2). Daar tegenover staat dat lokale 

werkingen zich een sterke autonomie en mate van onafhankelijkheid hebben eigen gemaakt (zie 

1.1). Ook zijn de groepen vrij om een eigen invulling en richting te bepalen met de leden van hun 

lokale werking. “Leiding moet zich bewust zijn van hun eigen kaders en begrippen, en die in vraag 

durven stellen. Elke groep kan de grenzen van Chiro aftasten.”; “Elke lokale groep bepaalt zelf hoe 

ze op basis van de eigen traditie, stijl en cultuur invulling geven aan deze methode. Ook al is het 

altijd anders, het is altijd scouting.”; “Leid(st)ers binnen KSA bepalen samen de koers van hun 

groep” Daarnaast impliceert de context van jeugdbeweging dat leden niet onlosmakelijk gebonden 

zijn, maar hooguit ‘vrij en gewillig’ (vrijwilliger) zijn in een ‘vrije’ tijd. Enkel Scouts en Gidsen 

Vlaanderen lijkt dat laatste niet volledig te erkennen. “We spelen een spel dat niet luchtledig is, in 

vrije tijd die niet vrijblijvend is.” Kortom… er is sprake van één waardenkader per jeugdbeweging, 

maar mogelijks niet zoiets als één collectieve identiteit, eerder kansen tot meervoudig lokale 

identiteiten.  
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2.2 Spel(en) heef een primaire rol bij de jeugdbewegingen, maar is niet altijd een doel op zich. 

 

De aanbeveling van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, met 

betrekking op het recht op rust, spel en vrije tijd (art. 31), vertaalt zich binnen de 

jeugdbewegingen als werken aan toegang tot spel(en) en speelruimte. Op zich zijn dat middelen 

tot het kerndoel ‘spel(en)’, maar enkel KSA lijkt dat te benadrukken. Spel(en) lijkt bij de overige 

twee jeugdbewegingen meer een middel tot een aanbod (cf. methodieken) en ontmoetingskansen, 

in plaats van een doel op zich. Dat uit zich bij de jeugdbewegingen door het vestigen van een 

indirecte aandacht op spel(en) en een directe aandacht op een activiteitenaanbod dat zich op 

nationaal niveau enigszins in termen van nuttigheid definieert. Zolang die nuttigheid in evenwicht 

is met de aanmoedig om plezier te hebben via spel, is er geen reden om dit statement als een 

probleem te aanschouwen (Wildemeersch & Reyskens, 2001). Het advies is aldus om continu het 

plezier van spel(en) te bewaken en een uitdrukkelijk verankerde rol toe te kennen in het beleid. 

 

3. Welke rol wordt er toegeschreven aan gelijke kansen voor jongeren?  

3.1 De drie jeugdbewegingen hebben een focus op het wegwerken van toegankelijkheids- en 

deelnamedrempels. 

 

Onderzoek suggereert dat jeugdbewegingen minder aandacht vestigen op de sociale context van 

doelgroepen en meer op een methodes die zich richten op een brede toegankelijkheid voor alle 

kinderen en jongeren (De Pauw et al., 2011). In deze beknopte studie lijkt die tendens ook van 

toepassing te zijn. Enerzijds sluit dat aan bij traditioneel jeugdwerk, met een offensieve aanpak die 

vertrekt opportuniteiten in het jeugdsector. Anderzijds bestaat er zo de kans dat individuele 

identiteiten onvoldoende erkent worden. Niettemin leveren de drie jeugdbewegingen inspanningen 

om jongeren participatiekansen te bieden. Eén verklaring waarom de drie jeugdbewegingen niet 

uitdrukkelijk inspelen op de sociale context van doelgroepen, is omdat de traditie van het 

jeugdwerk zich niet wilt inschrijven op welszijn gedefinieerde legitimering of probleemgestuurd 

werk (Coussée, 2006b; Redig, 2016). Toch blijkt dat de drie jeugdbewegingen een brede 

toegankelijkheid voor alle kinderen en jongeren omvormen tot een methodiek, die zich als 

preventief middel tot curatief werk laat verleiden (De Pauw et al., 2012). Dergelijke 

instrumentaliseren schrijft het jeugdwerk ondanks de traditie, in op een welzijn gedefinieerde 

legitimering (Coussée, 2005b). Dit duidt mogelijk op een spanning tussen, enerzijds een 

maatschappelijke of Vlaamse visie die een preventieve nuttigheid in de jeugdactiviteiten ziet, en 

anderzijds jongeren die in eerste instantie plezier beleven en zo een speelse ruimte scheppen die 

eigen aan hun leefwereld is. 

 

Als het over de inclusie van kansengroepen gaat, is de draagkracht van de lokale werking een 

basisvoorwaarde bij de drie jeugdbewegingen. Als groepen vervolgens inzetten op het betrekken 

van kansengroepen, lijkt KSA groepen door te verwijzen naar lokale welzijnsinitiatieven. “We leiden 

groepen die extra willen inzetten op het betrekken van kansengroepen bij hun werking toe naar 

lokale welzijnsorganisaties en -initiatieven (cf. indicator 1.2.2).” Waarmee de koepel een grens 

afbakent tussen jeugdwerk en welzijnswerk. Voor Scouts en Gidsen Vlaanderen geld hetzelfde, 

alleen wil de koepel zich ook preventief voor gerichte expertise laten steunen door 
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welzijnsinitiatieven. Bij Chirojeugd Vlaanderen gaat al het voorgaande op, alleen lijkt de koepel 

geneigd om zich intensief te verdiepen in niet bereikte groepen. Een eerste bedenking is dat er 

energie dient uit te gaan naar doelgroepen die dat behoeven, en dat kom je te weten door in 

dialoog te treden met de betreffende doelgroepen. Uitgaan dat een specifieke doelgroep energie 

behoeft, puur omdat je die groep als jeugdbeweging niet bereikt of omdat een externe organisatie 

dat aanraad, schiet mogelijks te kort aan inlevingsvermogen en erkent individuen niet in hun zijn. 

Beter is om te zoeken naar uitkomsten die gedeelde interpretaties mogelijk maken (Kogan & Gale, 

1997). Een tweede bedenking is dat het niet nodig is om alle kennis in huis te hebben. In plaats 

dat jeugdbewegingen extensief investeren in kennis over specifieke doelgroepen, lijkt het eerder 

aangewezen om te investeren in een (expertise) netwerk waarop beroep gedaan kan worden. Zo 

ontstaat er ook meer ruimte om bezig te zijn met de primaire eigenschappen van jeugdwerk.  

 

De jeugdbewegingen investeren in methoden om diversiteit in hun organisatie te behandelen. Als 

er daarbij gekeken wordt naar de mate van pluralisme, lijkt er bij de Chirojeugd Vlaanderen een 

tendens te zijn om vooral aan passief pluralisme te doen. Dat houdt in dat er amper een openlijke 

dialoog over diversiteit met de betreffende doelgroepen plaatsvind (Colman, De Coster, Geysmans, 

Mertens, Bodart, & Van Poeck, 2017). Hoewel er een duidelijke tolerantie en respect heerst voor 

diversiteit, lijkt Chirojeugd Vlaanderen vooral OVER doelgroepen te spreken in plaats van MET 

doelgroepen. Dat gezegd zijnde wordt er een netwerk uitgebouwd over toegankelijkheid en 

diversiteit, waarbij mogelijks kansen tot participatieve dialoog ontstaan. Bij Scouts en Gidsen 

Vlaanderen lijkt er sprake van actief pluralisme, met een evenwichtige aandacht voor methodische 

instrumenten en de sociale context, via dialogische initiatieven. Bij KSA is er een streven naar 

actief pluralisme met dialogische initiatieven, maar is er te weinig doorslaggevende bewijskracht 

teruggevonden in de beleidstekst om het actief pluralisme te bevestigen. Niettemin maakt KSA 

werk van samenwerkingsverbanden om tot een breed dialogisch draagvlak te komen. KSA doet dit 

door de rol van brugfiguren tussen kinderen, jongeren en ouders en jeugdwerk te bekrachtigen. De 

focus ligt daarbij op het verkleinen van de afstand tussen actoren en groepen tot een participatieve 

rol te stimuleren. Een aanbeveling voor de drie jeugdbewegingen is om consequent te kiezen om 

een openlijke dialoog te initiëren met de doelgroepen, alvorens methodische instrumenten te 

ontwikkelen. 

 

Op het vlak van taalgebruik dat de drie jeugdbewegingen hanteren binnen de context van ‘gelijke 

kansen’, is een advies dat de organisaties zich bewust horen te zijn van het nuanceverschil tussen 

‘deelnemen’ en ‘deelhebben/zijn’. Tussen de twee woorden is er een verschil in de mate van 

betrokkenheid en participatie (Redig, 2017). Deelnemen is één van de meest voorkomende 

woorden in de beleidsnota’s en duidt op een lidmaatschap, meedoen en genieten van het aanbod. 

Deelhebben/-zijn drukt meer een aspect van mede-eigenaarschap uit. KSA maakt gebruik van de 

laatste formulering: “kans bieden om de kracht van het spelend samen-zijn in KSA mee te 

ervaren”. Een beduidend ontbreken van het laatste type formulering, stelt de mate van 

betrokkenheid en het eigenaarschap van de leden in vraag. Ook roept het een connotaties op dat 

de koepel mogelijks de leden niet als gelijkwaardige actoren beschouwd in het geheel van de 

jeugdbeweging. Daarom is het aangewezen om de formulering van ‘deelhebben/zijn’ te integreren 

in het taalgebruik van de beleidsnota’s en bewust rekening te houden met dergelijk taalgebruik.  
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Wat het taalgebruik betreft is er nog een advies voor Scouts en Gidsen Vlaanderen: het gebruik 

van de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ is sterk af te raden. Het zijn vage containerbegrippen 

die geen recht doen aan het diverse karakter van migratie,  evenals de verschillen in land van 

herkomst, verblijfsduur en migratiemotief tussen én binnen de gedefinieerde migrantengroepen 

(Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2016). Die termen dragen bij tot een stigmatiserend 

taaldiscours en roept in het kader van diversiteitsmanagement de nodige vragen op over de 

positionering van de koepel ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond.  

 

Een algemene bedenking binnen de context van ‘gelijke kansen’ is dat diversifiëren gemotiveerd 

lijkt omwille van overheidsdruk. De reflectieve vraag die jeugdbewegingen en de Vlaamse overheid 

hierbij kunnen stellen, is of het nodig is om te streven naar (evenwichtige) diversiteit in een 

jeugdbeweging. Misschien is het meer aangewezen om te kijken wat de motivaties bij de diverse 

doelgroepen zelf zijn en te kijken waar hun jeugdwerkbehoeften liggen, in plaats van over de 

hoofden te beslissen dat er een bepaald engagement dient te komen. Als er over de hoofden 

beslist wordt over een diversiteitstreven, kan dit immers tot een pervers effect leiden. Bijvoorbeeld 

de exclusie van mensen, net omdat er anders geen evenwichtige diversiteit wordt benaderd. Ook is 

het mogelijk wenselijk dat in plaats van het streven naar een evenwicht, gekeken wordt naar waar 

de krachten en talenten van individuen liggen, onafhankelijk van de diversiteit. Een laatste 

alternatieve piste waar over gereflecteerd kan worden, is dat het misschien interessant is om te 

streven naar diversiteit tussen jeugdbewegingen in plaats van in de organisaties.  

 

4. Welke rol wordt er toegeschreven aan verbinding met de samenleving? 

4.1 De stem van jongeren komt niet enkel uit de jongerenmond. 
 

Positief is dat jeugdbewegingen zich informeren en nadenken over de meningen van hun leden. 

Een kanttekening is dat dit eerder een lage mate van jeugdparticipatie inhoudt op het gebied van 

jeugdvertegenwoordiging. Het illustreert een gedragen participatie aanzet, een onderbouwt proces, 

maar ook een betrokkenheid van groepen die niet tot op het eind van het participatieproces is 

aangehouden. Zo lijkt er bijvoorbeeld amper terugkoppeling te zijn naar de groepen over de 

vertegenwoordiging op de Vlaamse beleidsorganen. Aan de terugkoppeling naar de lokale groepen, 

is er ook geen reflectief, participatief of dialogisch gevolg gekoppeld. Om enigszins kort door de 

bocht te gaan, komt het er op aan: dat er standpunten verzameld worden, in het beste geval 

gezamenlijk geformuleerd zijn, vervolgens vertegenwoordigd zijn door de koepels, maar daarna 

veelal op passieve wijze als eindpunt teruggekoppeld zijn. Dit terwijl participatie geen tijdelijk 

karakter, met begin of eindpunt behoeft. Het beoogt een duurzame relatie, bij voorkeur met een 

cyclisch proces van continue gelijkwaardige interactie tussen actoren. Lokale groepen op 

participatieve wijze betrekken, samen nadenken, samen zaken uitwerken en continu de 

communicatieve relatie onderhouden is de boodschap. Zo zijn de jongeren op gelijke voet subject, 

als participant en mede-eigenaar van de jeugdbeweging (O'Connor, Davis, Meakes, Pickering, & 

Schuman, 2004). Daarbij is een intersubjectieve sociale constructie, wat vervolgens de deur opent 

voor alternatieve interpretaties en een uitdaging biedt voor het zoeken van constructieve 

handelingen (Orbie, Bossuyt, De Ville, & Delputte, 2016). Een advies is om deze problematiek 

binnen een doelstelling rond jeugdparticipatie te uit te werken.  
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2. Slotwoord 

 

Het is belangrijk dat de waardenkaders niet in een rechte lijn met identiteit geassocieerd worden. 

In tijden van de verzuilde kaders was er bij de leden per jeugdbeweging sprake van duidelijk 

verschil in opleiding of socio-culturele gezinscontext. Zo kan Chirojeugd Vlaanderen in oorsprong 

herleid worden tot parochies, Scouts en Gidsen Vlaanderen tot het stedelijk milieu en KSA tot 

colleges of studentenbewegingen. Ook was er vanuit de maatschappij een duidelijke segmentering 

(verzuiling), opdeling in levensgroepen of duidelijke oorsprong. Zo waren er katholieke, liberale en 

socialistische jonge wachten (Vos L. , 1998). Dat maakte dat elke jeugdbeweging kon geassocieerd 

worden met een eenduidige identiteit. Vandaag de dag is er meer sprake van een fluïde 

samenleving, waardoor er niet (meer) eenduidig kan gesproken worden over duidelijk onderscheid 

in de algemene waardenkaders. Tegenwoordig ontstaan waardenkaders vanuit het samenbrengen 

van diverse input (cf. leden, jeugdwerk, overheid, …), die wordt teruggebracht naar de lokaliteit. 

Daar zijn ze niet als een absolute waarheid ontvangen, maar krijgen ze afhankelijk van de lokaliteit 

een eigenheid toegekend. Dat maakt dat afhankelijk van de lokaliteit dus meerdere identiteiten 

kunnen ontstaan.  

 

Er is dus per jeugdbeweging niet één algemene identiteit, maar wel één algemeen waardenkader 

dat eerbiedig de vrijheid krijgt om uit te vloeien in meerdere lokale identiteiten. Dat maakt dat er 

mogelijks een groter verschil kan zijn tussen twee lokale werkingen, dan tussen twee 

jeugdbewegingen. Ook rijst dan de vraag wat de invloed is van lokaal beleid op de organisatie en 

identiteitsvorming van jeugdbeweging. Een koepel staat misschien verder af dan bijvoorbeeld de 

lokale jeugddienst. Maar ook hoe een onderwijs-, sociaal- en ruimtelijk beleid hierop inspelen, zou 

voorwerp voor verder onderzoek moeten zijn. Een jeugdbeweging ‘beweegt’  zich nu eenmaal niet 

een maatschappelijk vacuüm. Dit stemt overeen met het huidig maatschappelijk discours waarbij 

clusterbegrippen (of bijvoorbeeld modewoorden) een intersubjectieve sociale constructie zijn en 

iedere sociale actor (cf. individu of organisatie) in de samenleving zijn identiteit in relatie brengt tot 

dergelijke constructie. Het proces van normalisatie is zo zeer fluïde omdat de norm bepaalt wordt 

in relatie tot een hiërarchie die constant aan verandering onderhevig is. Men wordt niet enkel 

beoordeeld op basis van de eigen prestaties of overtredingen, maar op basis van het individueel 

gedrag ten opzichte van het gedrag van de rest van de populatie. In theorie vormt een gedeelde 

realiteit zo het ideologisch concept van de jeugdbewegingen, maar praktijkonderzoek zou dat 

moeten bevestigen. Het is aan lokale en bovenlokale beleidsmakers van jeugdbewegingen om 

aandacht uit te trekken aan een evenwicht tussen: enerzijds een waardenkader waar iedereen 

eigen waarden aan kan koppelen en anderzijds een normatieve kader dat een eenduidige 

vertaalslag maakt met kwalitatieve handelingen.  Als het gestelde doel van jeugdbewegingen is om 

een collectieve identiteit te bekomen, zal zonder het evenwicht, dat slechts een utopie zijn. Of het 

streven naar een collectieve identiteit effectief wenselijk is en de existentie van jeugdbewegingen 

in het landschap van jeugdwerk beter maakt, is dan nog maar de beginvraag… Niettemin is het 

zowel voor een individu als voor een organisatie een uitdaging om een eigen identiteit te 

verzekeren en tegelijk betrekking te hebben op een veelzijdige maatschappelijke realiteit. 
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3. Beperkingen eigen onderzoek 

 

Doordat het onderzoek een zeer beschrijvend karakter heeft, zijn er geen causale verklaringen 

gemaakt. Ook heerst er bij de jeugdbewegingen een spanning tussen een legitimering tegenover 

de maatschappij –wij brengen jongeren iets bij dat ze later van pas kan komen– en een 

maatschappelijk veranderingsproject dat van de jongeren zelf lijkt te komen. Dat leidt geregeld tot 

interne discussies en de heroriëntatie van de eigen werking. Zelden is het daarbij duidelijk of die 

veranderingen worden ingegeven door de omgeving of door de doelgroep zelf (De Backer & Van 

Effelterre, 2001).  

 

Verder kan een opmerking zijn dat enkel beleidsnota’s geen correct beeld scheppen van een 

jeugdbeweging. Beleidsdocumenten zijn immers statige instrumenten die initieel niet bedoeld zijn 

om onderzoek op uit te voeren. Wel wordt een beleidsnota vanuit de Vlaamse overheid beschouwd 

als een geldende weergave van de jeugdbeweging (cf. visie, waarden en organisatie). Niettemin 

omvatten de beleidsnota’s het gevoerde beleid van de koepels van de jeugdbewegingen en beogen 

die een weergave van het ideologisch concept van de gehele jeugdbeweging. Het is niet 

ondenkbaar dat de jeugdbewegingen veel aanvullende informatie bezitten die bepaalde conclusies 

mogelijks verzachten of misschien zelfs volledig kunnen ombuigen. Stel dat er discrepanties 

bestaan tussen wat een beleidsnota weergeeft en wat de realiteit is. Dat zou dat op zich al een 

alarmsignaal moeten zijn voor de organisaties en tot een grondige zelfreflectie moeten leiden. 

Aldus biedt deze masterproef ook op die wijze een meerwaarde voor de praktijk en biedt de studie 

een aanzet tot beleidsreflectie. Als er discrepanties zijn tussen de beleidsnota en de realiteit, roept 

dat ook de vraag op hoe het mogelijk is dat er hiaten zijn in een document dat een volledig beeld 

van een organisatie hoort te bieden. Als de realiteit sterk afwijkt van een conclusie, roept dat ook 

de vraag op waarom dat dan niet eenduidiger wordt weergegeven in de beleidsnota. Hoeveel 

belang wordt er dan gehecht aan de beleidsnota? Is het dan niet meer als een verplicht 

(administratief) nummertje om subsidies te ontvangen? Wat is dan de meerwaarde van 

beleidsnota’s? 

 

Verder vormt de onderzoeker een interpretatie van de narratieve representaties. Hierbij zou een 

bemerking kunnen zijn dat het dan moeilijk is om de objectiviteit te bewaken. Interpretaties zijn 

echter niet onbetrouwbaar, aangezien het hier niet gaat over onweerlegbare feiten, maar om de 

realiteit van betekenisgeving (Riesmann, 2002). De subjectiviteit tussen onderzoeker en subject is 

dan meer een kans dan een probleem. Eens te meer omdat identiteit aan de basis van dit 

onderzoek ligt en die ontstane ‘intersubjectiviteit’ zo eerder een voorwaarde tot vorming van een 

nieuwe (subjectieve) realiteit en aanbevelingen is (Bleyen, 2008). 

  



 

42 

 

  
4. Aanbevelingen verder onderzoek 

 

Hieronder zijn enkele aanbevelingen voor verder onderzoek: 

 
A. In welke mate slaagt elke organisatie er in om het beleid in de lokale praktijk te 

verwezenlijken?  

o In welke mate is het beleid waarheidsgetrouw t.a.v. de praktijk? 

o In welke mate stemmen de waarden op lokaal niveau overeen met die van het nationaal 

beleid?  

o Welke invloed of sturing ondervinden de lokale groepen vanuit nationaal niveau?  

o Welke invloed hebben de communicatiekanalen waarvan het beleid gebruikt maakt?  

o In welke mate staan de jeugdbewegingen zelf achter het beleid (cf. bekrachtiging 

identiteit)? 

 

B. Wat bepaalt de keuze van kinderen en ouders om voor een jeugdbeweging te kiezen? 

o In welke mate weegt het beleid door in de beslissingskeuze? 

 

C. Is het belangrijk dat er verschil is tussen de jeugdbewegingen?  

o Voor wie en wat maakt het belangrijk? 

 

D. Op welke wijze gaan de nationale koepels van de drie grootste jeugdbewegingen van 

Vlaanderen hun eigenheid (identiteit) overbrengen aan de lokale groepen (inclusief leiding, 

leden en ouders) en externe (niet-leden, media, overheden, …)? 

o Wat zijn de verschillen en raakvlakken tussen de gebruikte methodieken van elke 

jeugdbeweging? 

 

E. Welke invloed heeft lokaal beleid op de organisatie en identiteitsvorming van jeugdbeweging. 

o In welke mate spelen een onderwijs-, sociaal- en ruimtelijk beleid hierop in? 

  



 

43 

 

  
LITERATUURLIJST  

 

Afdeling Jeugd. (2011, oktober 11). Memorie van toelichting: Ontwerp van decreet houdende een vernieuwd 

jeugd- en kinderrechtenbeleid. Opgeroepen op november 28, 2018, van 

sociaalcultureel.be:http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_VJKB/decreet_vernieuwdJKRB_

memorieVR281011.pdf 

Ambrassade. (2015a). KENNISDOSSIER KADERVORMING: Inleidend: begrippen, definities en historiek 

geattesteerde kadervorming. Brussel: Bureau voor jonge zaken. 

Ambrassade. (2015b). KENNISDOSSIER KADERVORMING: Wat je moet weten over geattesteerde 

kadervorming. Brussel: Bureau voor jonge zaken. 

Anderson, H. (2007). The heart and spirit of collaborative therapy: The philosophical stance - a way of being in 

relationship and conversation. In H. Anderson & D. Gerhart (Eds.), Collaborative therapy - 

relationships and conversations that make a difference (pp.43-59). New York: Routledge. 

Arnoudt, R. (2017, maart 20). De natuur dichter bij de mens brengen, of de mens dichter bij de natuur? Niet 

iedereen ziet voorstel Schauvliege zitten. Opgeroepen op januari 21, 2018, van vrt NWS: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/20/de-natuur-dichter-bij-de-mens-brengen--of-de-mens-

dichter-bij-de/ 

Aronson, J. (1995). A pragmatic view of thematic analysis. . The Qualitative Report, 2(1), 1-3. 

Baarda, B., & Bakker, E. (2013). Basisboek kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren 

van kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff uitgevers B.V. 

Baarda, B., & Hulst, M. V. (2012). Basisboek interviewen (3e dr.). Groningen/Houten: Noordhoff uitgevers B.V. 

Baeten, J. (2017). K. Opgeroepen op januari 21, 2018, van ksa: http://www.ksa.be/K 

Baeten, W. (1993). Patronaten worden Chiro: jeugdbeweging in Vlaanderen 1918-1950. Leuven: Davidfonds. 

Baeten, W. (1998). Chirojeugd. In L. Simons, Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt: Lannoo. 

Baeten, W., De Maeyer, G., & Van Wouwe, P. (1993). Patronaten worden Chiro: juegdbeweging in Vlaanderen 

1918-1950. Leuven: Davidsfonds. 

Balduzzi, L. (2011). Promoting professional development in Early Childhood Education and Care field: the role 

of welcoming newcomers teachers. Procedia Social and behavioral sciences, 15, 843-849. 

Beck, U. (2000). What is globalisation? Oxford: Policy. 

Beelen, E., & De Visscher, K. (2011). Vrije tijd in en uit zorg: exploratief onderzoek naar de vrijetijdsparticipatie 

van personen met een beperking. Brussel: Demos. 

Bekx, N., & Roels, E. (1999). Generatie M. . In P. Allegaert, & B. Van Bouchaute, Veer10, acht10. De leefwereld 

van jongeren. (pp. 27-32). Leuven: Garant. 

Belga. (2014, april 28). Scouts en Gidsen Vlaanderen denken na over identiteit. Opgeroepen op Januari 21, 

2018, van vrt NWS: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2014/04/28/scouts_en_gidsenvlaanderendenkennaoveridentiteit-1-

1952224/ 

Beyen, M. (2001). Op wacht bij het erf: Jeugdbewegingen en historisch besef in Vlaanderen, 1920-1965. BEG-

CHTP (8), 31-68. 

Bohnenn, E., & De Greef, M. (2019). Formeel, non-formeel, informeel leren. Opgeroepen op april 16, 2019, van 

Volwassenleren: http://volwassenenleren.nl/formeel-non-formeel-informeel-leren/ 

Boukhriss, H. (2005). Nabeschouwing vanuit de invalshoek diversiteit. In K. Pelleriaux, Beter samen? Denk- en 

doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. (pp. 207-216). Leuven: 

Acco. 

Boutellier, H. (2011). De veiligheidsutopie, hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf. . Den 

Haag: Boom Juridische uitgevers. 



 

44 

 

  
Bouverne-De Bie, M. (2015). Sociale agogiek: een sociaal-pedagogisch perspectief op sociaal werk. Gent: 

Academia Press. 

Bouverne-De Bie, M., Coussée, F., & Claeys, A. (2002). Onderzoek: Vrijetijdsbesteding bij Genkse jeugd. Genk: 

Stadsbestuur Genk. 

Bracke, G. (2006). Kinderen en jongeren met een handicap en hun vrijetijdsbesteding. Onderzoek Jeugdwerk 

met kinderen en jongeren met een handicap: aanbod versus doelpubliek. Gent: Universiteit 

Gent/Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 

Bral, L., Carton, A., Noppe, J., Pauwels, G., Pickery, J., & Verlet, D. (2011). Sociale, maatschappelijke en 

politieke participatie in Vlaanderen en Europa. De sociale staat van Vlaanderen, 257-309. 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Researche in Psychology, 

3(2), 77-101. 

Brown, M. (1990). Television and women's culture: the politics of the popular. University of Missouri: SAGE 

Publications Ltd. 

Brussoni, M., Olsen, L. L., Pike, I., & Sleet, D. A. (2012). Risky play and children's safety: Balancing priorites 

for optimal child development. International journal of environmental research and public health, 

9(12), 3134-3148. 

Calmeyn, N. (1994). De Federatie voor Open Scoutisme. Pluralistische jeugdbewegingen in Vlaanderen van 

1966 tot 1980. Gent: RUG. 

Cammaer, H. (1969). Het jeugdwerk in Vlaanderen. In J. Van Echelpoel, H. Cammaer, J. Yperman, W. Leirman, 

& K. Peeters, Jeugdwerk in perspektief (pp. 27-58). Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel. 

Cammaer, H. (1982). Geschiedenis van het jeugdwerk vanuit pedagogisch en cultureel perspectief. In Gids 

Sociaal-Cultureel werk (3) (p. 18). Antwerpen: Van Loghum Staterus. 

Carson, T. (1997). Using art in narrative therapy: enhancing therapeutic possibilities. The american journal of 

family therapy 25 (3), 271-283. 

Chirojeugd Vlaanderen. (2010). De Chirogroepen. Opgeroepen op januari 21, 2018, van Chiro: 

http://www.chiro.be/wat-is-chiro/voor-ouders 

Chirojeugd Vlaanderen. (2014). Beleidsnota 2014-2017. https://issuu.com/chirojeugd-

vlaanderen/docs/uitreksel_beleidsnota_chirojeugd_20: Chirojeugd Vlaanderen. 

Chirojeugd Vlaanderen. (2014). Beleidsnota Chirojeugd Vlaanderen 2014-2017. Antwerpen: Chirojeugd 

Vlaanderen. 

Chirojeugd Vlaanderen. (2017). Nationaal. Opgeroepen op januari 21, 2018, van Chiro: 

https://chiro.be/nationaal 

Chirojeugd Vlaanderen. (2017b). Verbonden. Opgeroepen op januari 21, 2018, van Chiro: 

https://chiro.be/verbonden 

Chirojeugd Vlaanderen. (2018). Cijfergegevens. Opgeroepen op januari 21, 2018a, van Chiro: 

http://www.chiro.be/cijfergevens 

Chirojeugd Vlaanderen. (2018). Gewesten. Opgeroepen op november 8, 2018, van Chiro: 

https://chiro.be/gewesten 

CJM Vlaanderen. (2018). Diversiteit in het jeugdwerk: Masterplan 2018-2020. Brussel: Departement Cultuur, 

Jeugd & Media. 

CJSM Vlaanderen. (2016). Diversiteit in het Jeugdwerk. Opgeroepen op januari 21, 2018, van 

Jeugd_Vlaanderen: https://cjsm.be/jeugd/themas/diversiteit-het-jeugdwerk 

CMGJ. (2001). Vrijwilligers! Nieuws uit de marge, 15, 11-17. 

Coatsworth, J. D., Sharp, E. H., Palen, L., Darling, N., & Comsille, P. &. (2005). Exploring adolescent self-

defining leisure activities and identity experiences across three countries. International Journal of 

Behavioral Development, 29, 361-370. 

Cock, E. (2017). Persmap dag van de jeugdbeweging. . Antwerpen: Mediaraven. 



 

45 

 

  
Colebier, E., Gielen, G., & Laridon, E. (1995). De Kanunnik. Denkend en dankend. Karel Dubois. 1895-1956. 

Roeselare: KSA-Noordzeegouw. 

Colenbier, E. (2006). Extra nummer: 75 jaar ‘K’ in KSJ-KSA-VKSJ. Gisteren en vandaag (23). 

Colman, R., De Coster, M., Geysmans, R. W., Mertens, L., Bodart, E., & Van Poeck, B. (2017, mei). 

Lessenpakket Burgerschap: basisbegrippen - globalisering - de multiculturele samenleving. UGent: 

Vakgroep Sociologie. 

CoRE. (2011). Directorate-General for Education and Culture. London/Ghent: European Comission. 

Cousée, F., & Nolf, M. (2012). Onderzoeksverslag: Vrijwilligerswerk en professionalisering in het jeugdwerk met 

maatschappelijk kwetsbare jeugd. Gent: Uit De Marge/UGent. 

Coussée, F. (2005a). De identiteit van het jeugdwerk als pedagogisch aanbod. Onderzoek naar de betekenis 

van het jeugdwerk in de vrijetijd van jeugdigen. Onuitgegeven doctoraatsthesis. Gent: Universiteit 

Gent/Facultiet Pedagogische Wetenschappen. 

Coussée, F. (2005b). De theebuiltjespedagogiek van het jeugdwerk. Een kroniek van 100 jaar ontoegankelijk 

jeugdwerk. In K. Pelleriaux, Beter samen? Denk -en doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in 

Vlaanderen, Brussel en Wallonië. (pp. 93-113). Leuven: Acco. 

Coussée, F. (2006a). De pedagogiek van het jeugdwerk. Gent: Academia Press. 

Coussée, F. (2006b). Jeugdwerk als sociaalpedagogische interventie. Sociale interventie, 3, 28-36. 

Coussée, F., Roets, G., & Bouverne-De Bie, M. (2009). Empowering the Powerful: Challenging hidden processes 

of marginalisation in youth work policy and practice in Belgium. . Critical Social Policy, 29(3), 110-132. 

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of 

Color. Stanford Law Review, 43. 

Cruyssen, V. D. (1991). Handhaaf en bouw! De werking van het VVKS tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (14), 61-124. 

Cruyssen, V. D. (1996). De zaak "Van Haegendoren" (1944-1950). Spanningen binnen de scoutsbeweging rond 

Belgicisme, flamingantisme, vernieuwing en de rol van de kerkelijke hiërarchie. Bijdragen tot de 

Eigentijdse Geschiedenis (1), 75-104. 

Custers, K., & Mortelmans, D. (2006). Jeugdinformatie in Vlaanderen. Antwerpen: Universiteit 

Antwerpen/CJSM. 

De Ambrassade. (2017). Commissie Jeugdwerk. Opgeroepen op december 11, 2018, van ambrassade.be: 

https://ambrassade.be/nl/commissies 

De Ambrassade. (2017). Wat is WAT WAT? Opgeroepen op december 11, 2018, van ambrassade.be: 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/wat-is-wat-wat 

De Ambrassade. (2018). Bronnen beleid. Opgeroepen op november 28, 2018, van Ambrassade: 

https://ambrassade.be/nl/basiswerk-jeugdwerk/beleid/bronnen-beleid# 

De Ambrassade. (2018, januari 18). DISCUSSIETEKST ‘MEER DIVERSITEIT IN HET JEUGDWERK?’. Opgeroepen 

op maart 16, 2018, van jeugdwerkwerkt: https://jeugdwerkwerkt.be/discussietekst-meer-diversiteit-

in-het-jeugdwerk/ 

De Ambrassade. (2018). Erkende jeugdverenigingen. Opgeroepen op oktober 12, 2018, van Ambrassade: 

bureau voor jongeren zaken: https://ambrassade.be/nl/partnerschappen/erkende-jeugdverenigingen 

De Ambrassade. (2018). Het JKP – Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan. Opgeroepen op november 29, 

2018, van ambrassade.be: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/het-jkp-vlaams-jeugd-en-

kinderrechtenbeleidsplan 

De Ambrassade. (2018). Regelgeving kadervorming: de essentie. Opgeroepen op november 28, 2018, van 

ambrassade.be: 

https://ambrassade.be/files/attachments/.551/2_1_ATTESTENREGELING_in_het_kort.pdf 

De Laeter, D., De Pauw, W., Lemahieu, T., & Vermeersch, L. (2009). Gids Sociaal−Cultureel en Educatief Werk. 

. Zaventem: Kluwer. 



 

46 

 

  
De Pauw, P., Cousseé, F., Vermeersch, H., Van Houtte, M., & Vettenburg, N. (2012). Diversiteit in en tussen 

jeugdbewegingen in Vlaanderen. . Welwijs, 23(1), 24-27. 

De Pauw, P., Vermeersch, H., Coussée, F., Vettenburg, N., & Van Houtte, M. (2010). Jeugdbewegingen in 

Vlaanderen: een onderzoek bij groepen, leiding en leden. . Gent: Steunpunt Jeugd. 

De Pauw, P., Vermeersch, H., Coussée, F., Vettenburg, N., & Van Houtte, M. (2010). Jeugdbewegingen in 

Vlaanderen: Een onderzoek bij groepen, leiding en leden. . Brussel: Vlaamse overheid. 

De Pauw, P., Vermeersch, H., Coussée, F., Vettenburg, N., & Van Houtte, M. (2011). Jeugdbewegingen in 

Vlaanderen anno 2011. In Gids sociaal-cultureel en educatief werk, 62 (pp. 79-92). Mechelen: Wolter 

Kluwen Belgium. 

De Temmerman, S. (2012). Een kritische discoursanalyse van het EU-handelsbeleid onder het Lissabon-

verdrag; depolitisering en de incorporatie van het Europees Parlement als niet-plaats in het 

vrijhandelsakkoord met Colombia en Peru. Gent: Universiteit Gent/facultiteit poltieke en sociale 

wetenschappen. 

De Visscher, K. (2015). Een situatieschets van het provinciaal jeugdbeleid naar kinderen en jongeren met een 

beperking. Brussel: Demos. 

De Vroede, M., & Hermans, A. (1985). Vijftig jaar chiroleven 1934-1984 aspecten uit verleden en heden van 

een jeugdbeweging. Leuven: Universitaire Pers Leuven. 

Demedts, A. (1977). De identiteit van de katholieke Vlaamse studentenbeweging. In A. Demedts, Huldeboek. 

(pp. 127-136). Kortrijk: Davidsfonds. 

Departement Cultuur, Jeugd & Media. (2018, januari 1). Decreet en uitvoeringsbesluiten. Opgeroepen op 

november 29, 2018(b), van sociaalcultureel.be: 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_VJKB/20180101bis_decreet-

vernieuwdJKRB_gecoordineerd.pdf 

Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media. (2015-2019). JKP: Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. 

Brussel: afdeling Jeugd. 

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. (2018). Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk 

georganiseerde jeugdvereniging. Brussel: Afdeling Jeugd. 

Dewaele, A. (2007). Diversiteitsmanagement, het meten, evalueren en plannen van diversiteit (met het 

meetinstrument diversoscoop). Brussel: Politeia. 

Dhuyvetter, L. (2008). De inclusie van moeilijk bereikbare groepen in jeugdwerk. De visie van 

jeugdwerkdeelnemers. Ongepubliceerde licenciaatsverhandeling. Gent: Universiteit Gent/facultiteit 

psychologie en pedagogische wetenschappen. 

Dieleman, A. (2000). Individualisering en ambivalentie in het bestaan van jongeren. Pedagogiek 20(2), 91-111. 

Dierckx de Casterlé, B., Gastmans, C., Bryon, E., & Denier, Y. (2012). QUAGOL:A guide for qualitative data 

analysis. International Journal of Nursing Studies, 49, 360-371. 

Donders, K. (2018). Cursus Beleidsanalyse: Communicatie-onderzoek IV (les1). Etterbeek: VUB. 

Eetvelde, M. V. (2016, april 27). Is een nieuwe jeugdbeweging voor alle culturen een goed idee? Opgeroepen 

op januari 21, 2018, van newsmonkey: http://newsmonkey.be/article/66370 

Eetvelde, M. V. (2018, januari 7). Het Vlaamse jeugdwerk moet meer kleur krijgen, maar zonder eigenheid op 

te geven. Opgeroepen op januari 21, 2018, van n-va: https://www.n-va.be/nieuws/het-vlaamse-

jeugdwerk-moet-meer-kleur-krijgen-maar-zonder-eigenheid-op-te-geven 

Elchardus, M., Put, J., Pleysier, S., & Vettenburg, N. (2013). Jong in Antwerpen en Gent: Bevindingen uit de 

JOP-monitor Antwerpen-Gent. Leuven: Acco. 

Erikson, E. (1966). The concept of identity in race relations. Notes and queries. . Deadalus, 95, 145-177. 

Eriksons, E. (1968). Identity: Youth and Crisis. . New York: Norton. 

Ernst, K., & Moser, H. (2005). Media and Processes of Identity Formation in the context of Migration. . 

Opgeroepen op juni 24, 2018, van MedienPädagogik: www.medienpaed.com/05-1/ernst_moser1.pdf 



 

47 

 

  
Etzioni, A. (1967). Mixed-scanning: A “Third” Approach to Decision-making. Public administration review, 27 

(5), 385-392. 

Eurofond. (2015). Early childhood care: working conditions, training and quality of services - a systematic 

review. Luxembourg: Publication office of the European union. 

Ferdig, M. (2007). Sustainability leadership: co-creating a sustainable future. Journal of change management, 

7(1), 25-35. 

Gatz, S. (2014). Beleidsnota jeugd 2014-2019. Brussel: Vlaams parlement. 

Gatz, S. (2016). Beleidsbrief jeugd 2016-2017, 932(1). Brussel: Vlaams Parlement. 

Gevers, L. (1986). Honderd jaar Katholieke Studerende Jeugd 1884-1984: De geschiedenis van de Hasseltse 

jonge Klauwaarts. Leuven: KADOC. 

Gevers, L. (1987). Bewogen jeugd : ontstaan en ontwikkeling van de Katholieke Vlaamse studentenbeweging 

(1830-1894). Leuven: Davidsfonds. 

Gevers, L., & Vos, L. (1998). Katholieke Vlaamse studentenbeweging. In L. Simons, Nieuwe Encyclopedie van 

de Vlaamse Beweging. . Tielt: Lannoo. 

Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2008). Family therapy: An overview. Belmont, CA: Thomas Brooks. 

Gubbins, P., & Holt, M. (2002). Beyond Boundaries. Language and Identity in Contemporary Europe. London: 

Cromwell Press Ltd. 

Hart, J. (2005). Landelijk verenigd: grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk 

middenveld. Den Haag: Sociaal en cultureel planbureau. 

Hatse, T. (2007). Een onderzoek naar de faciliterende factoren voor inclusief jeugdwerk. Wanneer inclusie wel 

werkt. Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling. Gent: Universiteit Gent/faculteit psychologie en 

pedagogische wetenschappen. 

Hepp, A. (1999). Cultural Studies und Medienanalyse. . Opladen: Westdeutcher Verlag. 

Hesmondhalgh, D., Gillespie, M., & Toynbee, J. (2006). Discourse analysis and content analysis: Analysing 

media text. . Berkshire: Open University Press. 

Heyting, F. (2001). Constructieve scepsis: over de mogelijkheid van een maatschappijkritische 

opvoedingsfilosofie. Pedagogiek, 21(4), 346-358. 

HoGent. (2013). InfoScan rapport: onderzoek naar informatiezoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren. 

Brussel: De Ambrassade. 

Hooijberg, A. (2013). Historiek: De ‘K’ in KSA, een hele evolutie! Opgeroepen op januari 21, 2018, van ksa: 

http://www.ksa.be/sites/default/files/NZG_1314_De%20K%20in%20KSA.pdf 

Huijnk, W., Maliepaard, M., & Gijsberts, M. (2015). Eerder onderzoek naar sociaal-culturele afstand. . 

Universiteit Utrecht: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Hustinx, L. (1998). Jongeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van vrijwilligerswerk? Tijdschrift 

voor Sociologie, 19 (2), 111-153. 

Hustinx, L., Vanhove, T., Verhalle, I., Lauwerys, K., & Lammertyn, F. (2002). Het maatschappelijk engagement 

van K.U.L-studenten. Een sociologisch onderzoek. Studentenvoorzieningen K.U. Leuven: Leuven. 

Huyghebaert, P. (2017, oktober 20). Hoe divers zijn de Vlaamse jeugdbewegingen? Opgeroepen op januari 21, 

2018, van vrt NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/18/hoe-divers-zijn-de-vlaamse-

jeugdbewegingen-/ 

Huyghebaert, P. (2018, feb 19). Opgeroepen op maart 16, 2018, van vrt NWS: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/19/meegaan-op-kamp-moet-lat-voor-jeugdbeweging-verlagen-

voor-kwetsb/ 

Huyghebaert, P. (2018, februari 23). Jeugdverenigingen moeten beter samenwerken om ook echt alle kinderen 

aan te spreken. Opgeroepen op maart 16, 2018, van vrt NWS: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/21/dag-van-de-diversiteit-in-het-jeugdwerk/ 



 

48 

 

  
Jäger, S., & Maier, F. (2009). Discourse and Knowledge: Theoretical and methodological aspects of Foucauldian 

critical discourse analysis and dispositive analysis. In R. Wodak, & M. Meyer, Methods of critical 

discourse analysis. (pp. 34-61). London: Sage Publications. 

Janssen, M., & Steyaert, C. (2001). Meerstemmigheid. Organiseren met verschil. . Assen: Van Gorcum. 

Janssen, R., Van Puyenbroeck, J., & Smits, D. (2010). Onderzoek naar behoeften op het gebied van 

vrijetijdsbesteding van de Brusselse jeugd met een handicap. Brussel: HUB/Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 

Jenssen, K. (1991). Reception analysis: mass communication as the social production of meaning. . In N. 

Jankowski, A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research. (pp. 135-

148). New York: Routledge. 

Kelchtermans, G. (1994). De professionele ontwikkeling van leerkrachten basisonderwijs vanuit het biografisch 

perspectief. Leuven: Universitaire pers . 

Kelchtermans, G. (1994). De professionele ontwikkeling van leerkrachten basisonderwijs vanuit het biografisch 

perspectief. Leuven: Universitaire Pers Leuven, Studia Pedagogica (17). 

Kendall, G., & Wickham, G. (2003). Using Foucault's Methods (2e dr.). London: Sage publications Ltd. 

Kennisplatform Integratie & Samenleving. (2016). Vraag en Antwoord: Wat is het alternatief voor het begrip 

allochtoon. Opgeroepen op mei 16, 2019, van Kennis platform Integratie & Samenleving: 

https://www.kis.nl/vraag-en-antwoord/wat-het-alternatief-voor-het-begrip-allochtoon 

Knack. (2016, juli 13). Jeugdbewegingen: Meer oog voor zorg en veiligheid dan vroeger. Opgeroepen op 

januari 21, 2018, van Knack: http://www.knack.be/nieuws/belgie/jeugdbewegingen-meer-oog-voor-

zorg-en-veiligheid-dan-vroeger/article-normal-728373.html 

Kogan, S., & Gale, J. (1997). Decentering therapy: textual analysis of narrative therapy session. Family Process 

36, 101-126. 

Kokkonen, A., Esaiasson, P., & Gilljam, M. (2010). Ethnic Diversity and Democratic Citizenship: Evidence from a 

Social Laboratory. . Scandinavian Political Studies, 33(4), 331-355. 

Korsten, A. F. (2008). Discoursanalyse. Beleid als ideeënpolitiek en discoursanalyse als hulpmiddel voor het 

begrijpen van controverses, de beleidsinhoud en beleidsverschuivingen. Maastricht: Universiteit 

Maastricht. 

Kraft, M., & Furlong, S. (2013). Part II Analyzing public policy: 4 Policy analysis: An introduction. In M. Kraft, & 

S. Furlong, Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives (4th Edition). (pp. 112-145). University of 

Wisconsin-Green Bay: CQ Press; SAGE. 

KSA. (2017). Beleidsnota 2018-2021. Brussel: KSA nationaal. 

KSA. (2017a). KSA Leeftijdsbalk. Opgeroepen op juni 24, 2018, van ksa: 

http://www.ksa.be/sites/default/files/leeftijdsbalk%202017%20%28vb%29.pdf 

KSA nationaal. (2018, januarie 1). WERKGROEP K EN VISIE. Opgeroepen op maart 24, 2018, van KSA: 

http://www.ksa.be/16ers-leiding/documentatie/inhoudelijke-werking/k/werkgroep-k-en-visie 

KSJ-KSA-VKSJ. (2005). Proost zijn in KSA in 1964 en 2004. Gisteren en Vandaag (24). 

KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond vzw. (2015, maart). Persbericht: KSJ-KSA-VKSJ wordt KSA. Opgeroepen op 

maart 24, 2018, van sterkmerk: 

http://www.ksa.be/sites/default/files/Persbericht_Sterker%20Merk_DEF.pdf 

Laurence, J. (2011). The Effect of Ethnic Diversity and Community Disadvantage on Social Cohesion: A Multi-

Level Analysis of Social Capital and Interethnic Relations in UK Communities. European Sociological 

Review, 27(1), 70-89. 

Lester, S., & Maudsley, M. (2006). Play Naturally: A review of children’s natural play. London: National 

children's bureau/Play England. 

Letki, N. (2008). Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighbourhoods. 

Political Studies, 56(1), 99-126. 



 

49 

 

  
Little, H., Sandseter, E. B., & Wyver, S. (2012). Early childhood teacher's beliefs about children's risky play in 

Australia and Norway. Contemporary issues in early childhood, 13(4), 300-316. 

Lorenz, W. (2007). Practising history: memory and contemporary professional practice. International Social 

Work, 50(5), 597-612. 

Loubser, J., & Müller, J. (2011). The use of metaphors in narrative research in exploring and describing 

experiences of adolescent male orphans affected by HIV and AIDS. HTS Teologiese Studies/Theological 

Studies 67(2), 133-141. 

Luhmann, N. (1995). Social systems. CA, Standford: Standford university press. 

Mazzarella, S. (2007). Why is everybody always pickin’ on youth? Moral panics about youth, media en culture. 

In S. Mazzarella, 20 questions about youth and the media. (pp. 45-60). New York: Peter Lang 

Publishing. 

McIntosh, S. (2007). Woordfrequentie en woordbegrip in een financieel en algemeen corpus. Utrecht: Utrecht 

university repository, Faculty of Humanities Theses. 

Meij, H. (2011). De basis van opvoeding en ontwikkeling. Nederlands Jeugd instituut, 1-12. 

Mills, S. (2003). Michel Foucault. London: Routledge. 

Milmeister, M., & Williamson, H. (2006). Dialogues and networks: organising exchanges between youth field 

actors. . Luxembourg: Scientiphic Editions PHI. 

Mooss. (2018). Bazart. Opgeroepen op november 8, 2018, van kunstjeugdbeweging: 

http://www.mooss.org/project/bazart 

Morley, D., & Robins, K. (1995). Spaces of Identity. Global Media, Electronis Landscapes and cultural 

bounderies. London: Routledge. 

Mortelmans, D., Van Assche, V., & Ottoy, W. (2002). Fijngehakt en voor u opgediend: tieners en vrije tijd. . 

Universiteit Antwerpen: Politieke en sociale wetenschappen. 

Nolf, M., & Cousseé, F. (2012a). Inzichtfiche: vrijwilligers in het jeugdwelzijnswerk. Brussel: Uit De Marge. 

Nolf, M., & Cousseé, F. (2012b). Vrijwilligerswerk en professionalisering in het jeugdwerk met maatschappelijk 

kwetsbare jeugd. Gent: Uit De Marge/Ugent. 

O'Connor, T. S., Davis, A., Meakes, E., Pickering, R., & Schuman, M. (2004). Narrative therapy using a 

reflecting team: an ethnographic study of therapists' expierences. Contemporary Family Therapie 26 

(1), 23-39. 

Office for Urban Reporting. (2010). Vlaamse jeugdbewegingen en Brussel. Brussel: Tourist Info For Young 

People. 

Oorschot, W. (2006). Solidariteit en het draagvlak voor sociale zekerheid. In M. Herwijer, G. Vonk, & W. 

Zondag, Sociale zekerheid voor het oog van de meester. (pp. 47-56). Deventer: Kluwer. 

Orbie, J., Bossuyt, F., De Ville, F., & Delputte, S. (2016). Van moreel voorbeeld naar bedreigde wereldmacht : 

de paradoxen van het Europese externe beleid in een globaliserende wereld. In J. Carlier, E. Vanhaute, 

& C. Parker, De hermaakbare wereld? Essays over globalisering. (pp. 91-107). Gent: Academia Press. 

Pearce, W. (2007). Making social worlds: a communication perspective. Malden, MA: Blackwell Publishers. 

Pettigrew, T. F., Tropp, L. R., Wagner, U., & Christ, O. (2011). Recent advances in intergroup contact theory. . 

International Journal of Intercultural Relations, 35, 271-280. 

POD Wetenschapsbeleid. (2009). Ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek in België. Brussel: 

Federaal Wetenschapsbeleid. 

Portes, A., & Vickstrom, E. (2011). Diversity, Social Capital and Social Cohesion. . Annual Review of Sociology, 

37, 461-479. 

Proctor, T. (2002). Select bibliography (Britain, Boy Scouts, Girl Guides, Baden-Powell). . London: Amer 

Philosophical Soc. 

Putnam, R. D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century. The 2006 Johan 

Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137-174. 

Qvortrup, L. (2003). The hypercomplex society. Oxford: Peter Lang. 



 

50 

 

  
Radio2. (2018, april 23). UNIZO ziet ondernemende toekomst in jeugdbewegingen. Opgeroepen op juli 2, 2018, 

van Radio2: https://radio2.be/antwerpen/unizo-ziet-ondernemende-toekomst-in-jeugdbewegingen 

Redig, G. (2005). Jeugdwerk: de praktijk van toegankelijkheid. In K. Pelleriaux, Beter samen? Denk- en 

doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. (pp. 1991-197). 

Leuven: Acco. 

Redig, G. (2016). Jeugd, jeugdwerk, jeugdbeleid in en van Vlaanderen. Brussel: VUB. 

Redig, G. (2017). Cursus jeugd, jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid: Beleid & overheidsbeleid met toepassingen 

voor het vlaamse cultuur- en jeugdbeleid. Etterbeek: VUB. 

Redig, G., & Coussée, F. (2017). Youth work in Flanders Playful usefulness and useful playfulness. In H. Schild, 

N. Connolly, F. Labadie, J. Vanhee, & H. Williamson, Thinking seriously about youth work: And how to 

prepare people to do it. (pp. 27-37). Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

Salto Inclusion. (2010). Youth work for all? Coyote extra, 22-23. 

Sampermans, D., Maurissen, L., Louw, G., & Claes, E. (2017). ICCS 2016 Rapport Vlaanderen: Een onderzoek 

naar burgerschapseducatie in Vlaanderen. Leuven: Centrum voor Politicologie: KU Leuven. 

Schild, H., Senkute, L., & Vanhee, J. (2010). The right to play and have fun: in youth and community work. 

Coyote extra, 16-17. 

Schnabel, P., & de Hart, J. (2008). Sociale cohesie: het thema van dit Sociaal en Cultureel Rapport. In P. 

Schnabel, & J. de Hart, Betrekkelijke Betrokkenheid: Studies in sociale cohesie. (pp. 11-29). Den 

Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Schokkaert, L., Vints, L., & Vos, L. (1988). Bewogen beweging : 60 jaar KSJ-KSA-VKSJ. Brussel: KSJ-KSA-

VKSJ. 

Schraepen, B. (2009). Katern: Omgaan met verschillen: Meer integratie is geen inclusie. Welzijn 20(1), 16-20. 

Schraepen, B. (2010). Inclusie in het jeugdwerk. Elke jongere hoort er (nog niet) bij. Alert, 5, 31-38. 

Schraepen, B. (2010). Weinig diversiteit binnen een divers jeugdwerk. Kraxs, 10(4), 22-26. 

Schraepen, B., Maelstaf, H., & Halsberghe, M. (2015). Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk 

binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een handicap. Brussel: Departement 

Cultuur, Jeugd en Media. Afdeling Jeugd. 

Schryvers, E. (2015). Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015. Vlaanderen: Departement Cultuur, Jeugd, 

Sport en Media. 

Schryvers, E., Van De Mosselaer, K., & De Hertogh, B. (2015). 1993-2013: Een terugblik op 20 jaar lokaal 

jeugdbeleid. Antwerpen: Drukkerij Geers Offset NV. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen. (2014). Beleidsnota 2014-2019. Antwerpen: Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen. (2017). Onze structuur. Opgeroepen op januari 21, 2018, van 

scoutsengidsenvlaanderen: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/over-ons/onze-structuur 

Sinnaeve, I., Piessens, A., & Suijs, S. (2004). Interculturalisering van het (algemeen) welzijnswerk: het paard 

van Troje? Integratie van minderheden. . Welzijnsgids – welzijnszorg, 55, 93-113. 

Sinnaeve, I., Van Nuffel, K., & Schillemans, L. (2004). Jeugd en vrije tijd. Thuis tv-kijken, voetballen of naar de 

jeugdbeweging? In D. Burssens, S. De Groof, H. Huysmans, I. Sinaaeve, F. Stevens, K. Van Nuffel, et 

al., Jeugdonderzoek belicht. Voorlopig syntheserapport van wetenschappelijk onderzoek naar Vlaamse 

kinderen en jongeren. (pp. 59-80). Leuven: Onuitgegeven onderzoeksrapport K.U.Leuven, VUB & 

UGent. 

Smith, W. (2004). Maatschappelijke participatie van jongeren? Bewegen in de sociale vrijetijds- en culturele 

ruimte. Brussel: Vrije universiteit Brussel/vakgroep sociologie. 

Socius - Steunpunt Sociaal-cultureel volwassenwerk. (2019). Jeugdwerk/5.4 Indicatoren. Opgeroepen op mei 

16, 2019, van Toolbox beleidsplanning voor jeugd- en volwassenwerk.: 

https://beleidsplanning.socius.be/5-4-indicatoren/ 

Stelter, R. (2009). Coaching in a reflective space in a sociaty of growing diversity - towards a narrative 

postmodern paradigm. International Coaching Psychology Review 4(2), 207-217. 



 

51 

 

  
Stelter, R., & Law, H. (2010). Coaching - narrative collaborative practice. International Coaching Psychology 

Review 5(2), 152-164. 

Steunpunt Jeugd. (2010). Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector. Brussel: Steunpunt Jeugd vzw. 

Stevens, F., De Groof, S., Elchardus, M., Laurijssens, I., & Smits, W. (2006). Het spanningsveld tussen 

vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Brussel: 

VUB, vakgroep sociologie, onderzoeksgroep TOR. 

Stingu, M., Ulrich, C., & Vrasmas, E. (2015). Using reflective practice to enhance professional development 

trhough written, spoken and visual materials. Procedia - social and behavioral sciences, 1207-1214. 

Stingu, M., Ulrich, C., & Vrasmas, E. (2015). Using reflective practice to enhance professional development 

trhough written, spoken and visual materials. Procedia - social and behavioral sciences, 180, 1207-

1214. 

Tahiri, Y. (2017, september 20). Hoezo, de jeugdbeweging is niets voor mij? Opgeroepen op januari 21, 2018, 

van vrt NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/20/_hoezo--de-jeugdbeweging-is-niets-voor-mij-

/Tempelman, S. (1999). Duiken in het duister: een gematigd constructivistisch benadering van 

culturele identiteit. Migrantenstudies, 15 (2), 70-82. 

Uyttersprot, N. (2015, maart). Extra editie. Binnenband, 34, pp. 1-15. 

Van Audenaerde, J., Billiet, P., & Uyttersprot, N. (2015, maart 7). Brief naar het netwerk: KSJ-KSA-VKSJ wordt 

KSA. Opgeroepen op maart 24, 2018, van sterkmerk: 

http://www.ksa.be/sites/default/files/Brief%20naar%20het%20netwerk%20voor%20PRINT_DEF.pdf 

Van Damme, F. (2018, juni 12). Vlaamse jeugdsector houdt groot congres over toekomst van jeugdwerk. 

Opgeroepen op juli 2, 2018, van DeMorgen: https://www.demorgen.be/binnenland/de-scouts-chiro-of-

het-jeugdhuis-om-de-hoek-we-zijn-meer-dan-wat-spielerei-b3607b5d/ 

Van de Steene, S. (2005). Interview met Caroline Andries. UVV-info, 22(4), 4-7. 

Van der Meer, T., & Tolsma, J. (2014). Ethnic Diversity and Its Effects on Social Cohesion. Annual Review of 

Sociology, 40, 459-478. 

Van Gaens, J., Coussée, F., & Pieters, B. (2011). Sociaal-cultureel en educatief werk: het jeugdbeleid in 

Vlaanderen: wegwijzer door het beleid. Mechelen: Wolters Kluwen Belgium. 

Van Gils, J. (2006). Weet ik veel! : handboek voor kinder- en jongerenparticipatie. Brussel: Politeia. 

Van Ransbeke, F. (1993). Een katholieke Actie- beweging voor de vrouwelijke katholieke studerende jeugd. 

Leuven: KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling). 

Vanhee, J., Lambert, K., & Redig, G. (2017). Europees en internationaal jeugdbeleid: een wegwijzer bij 

systemen, actoren en beleid voor jeugd(werk). zp: ZP. 

Vasterling, V. (2003). Het politieke en morele oordeel bij Hannah Arendt. . Journal of legal Philosophy, 3, 288-

305. 

Verbist, D. (2001). Even in de hoeken plassen: Een terreinverkenning van het jeugdwerk. In B. Bouchautte, I. 

Van De Walle, & D. Verbist, STRAX: jeugdwerk verkent de toekomst (pp. 25-42). Leuven-Appeldoorn: 

Garrant. 

Verbruggen, A., Desnerck, G., & Vanderstraeten, A. (2008). Sociologische verbeelding: Visie en vizier. Gent: 

Academia Press. 

Verhoeven, S. (2002). Vorming voor een jeugdleider moet vooral plezierig zijn. Vorming 17(4), 261-278. 

Verreyken, K. (2010). En sterren staan al teder. 100 jaar scouts en gidsen Vlaanderen. Gent: Borgerhoff & 

Lamberigts. 

Verschelden, G. (2010). Vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages als forum voor samenlevingsopbouw. In 

E. Hambach, L. Hustinx, & G. Redig, Chinese vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen 

vrijwilligers, activering en arbeidsmarkt. (pp. 124-141). Brussel: Politea Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

Vlaams Parlement. (2017, september 15). Schriftelijke vraag: nr.378 van Miranda van Eetvelde: 

Jeugdbewegingen - Demografie leden. Opgeroepen op augustus 2, 2018, van Vlaamsparlement: 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1334865 



 

52 

 

  
Vlaams Parlement. (2018, juni 19). Voorstel van decreet: houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 

houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 

januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Opgeroepen op november 28, 

2018, van sociaalcultureel.be: 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_VJKB/20180704_voorstel-decreet_toelichting.pdf 

Vlaamse overheid. (2006). Vlaams Actieplan Interculturaliseren. Van, voor en door Cultuur, Jeugdwerk en 

sport. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. . 

Vlaamse overheid. (2012, januarie 20). MEMORIE VAN TOELICHTING: ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE 

WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 20 JANUARI 2012 HOUDENDE EEN VERNIEUWD JEUGD- EN 

KINDERRECHTENBELEID, WAT BETREFT KADERVORMINGSTRAJECTEN. Opgeroepen op mei 31, 2017, 

van Sociaalcultureel; Departement cultuur, jeugd & media: 

http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/attestenjeugdwerkers.aspx 

Vlaamse overheid. (2014). Criteria voor het toekennen van attesten aan jeugdwerkers. Brussel: Agentschap 

Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. 

Vlaamse overheid. (2017). Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en 

kinderrechtenbeleid. Opgeroepen op maart 7, 2018, van SociaalCultureel: 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_VJKB/2017_decreet-vernieuwdJKRB_gecoordineerd-

v2.pdf 

Vlaamse overheid. (2018). Diversiteit in/en het jeugdwerk. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd & Media. 

Vos, L. (1982). Bloei en ondergang van het AKVS : geschiedenis van de Katholieke Vlaamse 

Studentenbeweging, 1914-1935. Leuven: Davidsfonds. 

Vos, L. (1987). Katholieke jeugdbewegingen in Vlaanderen. Ontstaan en evolutie. In L. Bral, Jeugdbeweging 

vandaag: identiteit en plaats in de samenleving. (pp. 3-16). Deurne: Kluwer Algemene Boeken. 

Vos, L. (1998). Jeugdbeweging. In L. Simons, Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. . Tielt: Lannoo. 

Vos, L. (1998). Katholieke Studentenactie - Jong Vlaanderen. In L. Simons, Nieuwe Encyclopedie van de 

Vlaamse Beweging. . Tielt: Lannoo. 

Vos, L. (1998). Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd. In L. Simons, Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 

Beweging. Tielt: Lannoo. 

Vos, L. (2001). Traditie als bron van vernieuwing: De katholieke studentenactie in Vlaanderen, 1955-1975. 

CHTP-BEG (8) , 133-179. 

Vos, L., & Cruyssen, V. D. (1998). Vlaams Verbond van Katholieke Scouts. In L. Simons, Nieuwe encyclopedie 

van de Vlaamse Beweging. . Tielt: Lanno. 

Vreugdenhil, M. (2011). Spraakverwarring over participatie. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 

20(1)., 76-99. 

vrt NWS. (2017, september 3). Leider jeugdbeweging: Kinderen worden veel te veel klein gehouden. 

Opgeroepen op januari 21, 2018, van vrt NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/03/leider-

jeugdbeweging---kinderen-worden-veel-te-veel-klein-gehoud/ 

VVJ. (2010). Tieners: tussen pop en pint: Uitdagingen voor jeugddiensten vertrekkende van de leefwereld van 

tieners. Antwerpen: VVJ. 

Walji, N. (2009). Leadership: an action research approach. AI & society, 23, 69-84. 

White, M. (1993). Deconstruction and therapy. In S. Gilligan & R. Price (Eds), therapeutic conversations (pp. 

23-51). New York: Norton. 

Wildemeersch, D. (1997). Jeugdwerk tussen nutteloze speelsheid en speelse nuttigheid: Paradoxen van het 

hedendaagse jeugdwerk. Antwerpen: VVJ. 

Wildemeersch, D., & Reyskens, P. (2001). Jeugdwerk als ruimte voor exploratie, integratie en participatie. In B. 

Van Bouchaute, I. Van De Walle, & D. Verbist, Strax: Jeugdwerk verkent de toekomst (pp. 107-115). 

Leuven-Appeldoorn: Garant. 

 



 

53 

 

  
BIJLAGE 

BEKNOPTE HISTORISCHE SCHETS 

Algemene tendens gedurende het interbellum:   

Verzuiling volgens staat, kerkelijke macht, klasse, sociaal milieu, … Een jeugdlandschap van 

maatschappelijke herkerstening evolueert naar autonome bewegingen (met eigen ideologie).  

- Katholieke, liberale en socialistische jonge wachten met een beschavingsoffensief 

(integratie in samenleving) versus studenteninitiatieven zoekend naar maatschappelijke 

aansluiting, waarbij de eigen inbreng voorop staat en acties deel zijn van de zelfvorming 

tot de volwassenheid. 

- Kerk of partij ingepaste jeugdorganisatie die werkte op maatschappelijke ontwikkeling 

versus jeugdbeweging met romantische levensopvatting. 

- Het jeugdleven krijgt vanaf de ’30 meer eigen ruimte en autonomie. De belevingswereld 

van jongeren staat centraal –van en voor jongeren–, en is via eigen ideologie –met eigen 

culturele gebruiken en tradities per organisatie– verbonden met de wereld. 

 

Scouts16 ’20 - ‘30:  

De beweging is trouw aan god, kerk, koning en vaderland. Stelselmatig ontstaan er ook 

Vlaamsgezinde Scoutsgroepen die scouting versmelten met de Vlaamse romantiek. De Vlaamse 

cultuur en volksaard worden gepromoot, wat leidt tot opsplitsing volgens taalgroep. Gedurende de 

jaren ’30 erkend de beweging de Vlaamse identiteit, keert het zich tegen een elitaire 

militaristische invulling en wenst erkenning van een eigen stijl en methode (Vos L. , 1998). 

 

KSA ’20 - ‘30:  

De beweging is anti-Belgisch, Vlaams-nationalistisch met een sturende elite van hoogstudenten 

die groepsgericht de beweging in de maatschappij plaatsen  (Vos L. , 1982; Gevers, 1987). De 

bewegingen zijn lokaal functioneel autonoom, wat tot een hoge betrokkenheid leidt en gelijktijdig 

ook tot een getolereerd conflict leidt met de top van de beweging. Discussies voltrekken zich op 

elk niveau en daarbij heeft het niet opvolgen van principes van het nationaal niveau geen directe 

impact op het functioneren van een lokale groep; waardoor een bond zich op ieder moment kan 

afscheiden van de organisatie en kan aansluiten bij een andere koepel (Gevers & Vos, 1998). De 

speerpunten zijn het samen beleven van het jong zijn, het groepsleven –ook verbroedering 

genoemd– en de vorming van de leden. Het groepsleven is daarbij geen doel op zich, maar is een 

bijdrage om ‘leden op te leiden tot ontwikkelde Vlamingen, door veredeling en vervlaamsing van 

hun jongelingsleven langs de lijn van de katholieke leer en ze voor te bereiden om later te werken 

aan de zelfwording en het welzijn van hun volk’ –zoals geformuleerd door het hoofdbestuur in 

1924–  (Gevers & Vos, 1998). De beweging is geen toevallige samenkomst van vrienden, maar 

wordt gezien als een zelfvorming in de lokaliteit die steunt op het geloof in een 

verantwoordelijkheid ten opzichte van het Vlaamse volk. In de jaren ’30 wordt het onderscheid 

                                           

 

 
16 Het deel ‘historiek’ biedt de correcte benamingen van de jeugdbewegingen, maar deze worden omwille van een objectieve 

vergelijkingsbasis in deze synthese vereenvoudigd tot: ‘Chiro’, ‘Scouts’ en ‘KSA’. 
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tussen katholiek en Vlaamse actie weggewerkt. De maatschappij wordt vanuit een kerkelijk 

standpunt benaderd. Het katholiek strijdend en Vlaamsgezinde element wordt methodisch ingebed 

in de ideologie  (Vos L. , 1982; Colebier, Gielen, & Laridon, 1995). 

 

Chiro ’30:  

Het toenmalig beleid van de beweging stelt dat het Vlaamse karakter, de band met de Vlaamse 

volksgemeenschap gebruikt wordt om religieuze doelen te bereiken; zonder daar een politieke 

betekenis aan te verbinden (Baeten W. , 1998). De Vlaamse romantiek krijgt een moraliserende 

en evangeliserende functie, zonder daar expliciet engagement aan te koppelen (Beyen, 2001). 

 

Algemene tendens gedurende de jaren ‘50 en ‘60:  

Beleving van het jeugdwerk als methodiek ter socialisering van de jeugd, maar volgens 

ideologische invullingen eigen aan de jeugd.  

 

Chiro ’50 - ‘60:  

Positionering als progressieve jeugdbeweging waarbij de geloofsbeweging verschuift naar 

maatschappijbeweging en een Vlaamse strijd voor het opvoeden van de jeugd (De Vroede & 

Hermans, 1985; Baeten W. , 1998). Vanaf de jaren ’60 wordt een gemengde werking mogelijk, er 

is ook meer ruimte voor democratie en creativiteit. Het maatschappelijk engagement neemt sterk 

toe en uit zich bijvoorbeeld in een verhoogde aandacht voor de Brusselse taalproblematiek. 

 

Scouts ’50 - ‘60:  

Een Vlaamse onafhankelijke identiteit ging stelselmatig de Belgische vaderlandsliefde 

overheersen. In de jaren ’60 wordt de religieuze werking meer vanuit de belevingswereld van de 

jongeren opgebouwd (Calmeyn, 1994). Ook wordt het overblijfsel van een enigszins militaristische 

waardenkader gewijzigd tot het vormen van volwassen persoonlijkheden die initiatief en 

verantwoordelijkheidszin hebben, maar ook sportief, handig en creatief zijn (Vos & Cruyssen, 

1998). De belangstelling voor de Vlaamse zaak verdwijnt op de achtergrond of wordt een 

onderdeel van een bredere wereldvisie –gekaderd in termen van zelfwerkzaamheid, 

medeverantwoordelijkheid, ploegwerk, persoonlijk engagement en dienstverlening–. 

 

KSA ’50 - ‘60:  

De spanning tussen katholiek en Vlaamse actie wordt benadrukt naar buiten toe (in het 

scholieren- en studentenmilieu) en groepsvorming (de beleving van het samen jong zijn) wordt 

benadrukt naar binnen toe. Er komt een grotere aandacht te liggen op bezinning van acties en 

engagement, als middel tot zelfvorming (Vos L. , 1998). In de jaren ’60 positioneert de beweging 

zich als ongecompliceerd en democratisch Vlaams cultuurnationalisme, met een maatschappelijke 

gerichtheid die een evangelische inspiratie aanboort.  
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Algemene tendens gedurende de jaren ‘70 tot ‘90:  

Een hernieuwde identiteit voor en door jongeren met ideologische emancipatie en empowerment 

van de jeugd en maatschappij.  

 

Chiro:  

In de jaren ’70 heerste het idee van de wereld te veranderen via middel van spel, waarbij de 

lokale groepen vrij zijn om zelf te bepalen wat Chiro voor hen betekend. Zelfbestuur en 

federalisme wordt gelinkt aan solidariteit voor onderdrukkingsgroepen. Vanaf de jaren ’80 worden 

er meer ideologische discussies gevoerd, mede als reactie op een merkbare ledendip. Er is een 

toenemende aandacht voor gemengde groepen, stadswerkingen en de visies worden herzien –

zoals de overgang van het XP-teken naar P-teken, wat zorgt voor een maatschappelijke 

verademing ten aanzien van traditionele religiositeit die met de naam Chiro is verbonden–. De 

katholieke oorsprong van de Chiro is niet langer een expliciete context van zingeving. Er is sprake 

van een bredere visie, waarbij de leiding aangrijpingspunten creëert om bij stil te staan. Vanaf de 

jaren ’90 is er een herleving van de beweging met duidelijke Chirowaarden zoals bijvoorbeeld 

multicultureel samenleven, waarbij rechtvaardigheid en gelijkheid verbonden wordt met het in 

vraag stellen van de Vlaamse eigenheid (Baeten W. , 1998). Er wordt steun op maat gecreëerd 

voor de lokale Chirogroepen. 

 

Scouts:  

De gemengde werking is structureel ingebed en de werkingsprincipes zijn gericht op vrede, 

leefmilieu, mindervaliden, ontwikkeling van de onderbouw, de Europese eenmaking en ontplooiing 

van de Vlaamse gemeenschap. In de jaren ’80 benadrukt de beweging dat het werken aan een 

Vlaams gemeenschapsgevoel zich dient te verzetten tegen Vlaamse drukkingsgroepen die 

antidemocratisch of anti-solidaire beginselen hanteren. Vanaf de jaren ’90 wordt het idee 

benadrukt dat Vlaanderen een verdraagzame solidaire eenheid dient te zijn van een groter geheel. 

Respect voor het verleden mag niet hetzelfde betekenen als vasthangen in het verleden. De 

zingeving is deels Christelijk en deels pluralistisch geïnspireerd –geloof in jezelf, de ander en iets 

meer–. Dat houdt in dat het Christelijke verhaal als inspiratie dient, maar daarnaast andere 

soorten zingeving ook verwelkomd worden.  

 

KSA:  

Tijdens de jaren ’70 ontstaan er discussies over de maatschappelijke invulling van de eigen 

doelstellingen, wat de nationale samenwerking bemoeilijkt en zorgt dat het beleid ideologisch 

terugvalt op provinciale leidingen (Vos L. , 1987). De leiding bestaat voornamelijk uit 

hooggeschoolde studenten die ideologisch beïnvloed worden door universitaire oriënteringen en de 

daaruit voortkomende maatschappijkritische stromingen op politiek of pedagogisch vlak. De 

impact is dat de Vlaamsgezinde traditie verder afzwakt en de beleving van het samen jong zijn als 

hoofdinspiratie steeds meer in de aandacht komt (Vos L. , 1998). Katholicisme wordt een te enge 

benadering, waardoor Christelijk of zoekend gelovig zijn meer aanspreekt (Hooijberg, 2013). Rond 

de jaren ’90 gaan de lokale groepen zelf op een zinvolle, eigentijdse en creatieve manier met de 

‘K’ om. Er heerst een open respect voor alle levensovertuigingen, maar de christelijke achtergrond 
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is een blijvende inspiratiebron die wordt vertaald naar de hedendaagse realiteit via momenten van 

bezinning in de ruime zin (KSA nationaal, 2018).  

 

Er wordt rekening gehouden dat niet iedereen in de beweging zich gelovig noemt. De christelijke 

inspiratie (K) legt daarnaast de nadruk op leren door spel en een kwalitatieve vorming van de 

leiding (S), en ze willen kinderen en jongeren aanzetten tot actie (A). Met dat laatste tracht de 

beweging te bereiken dat de jeugd verantwoordelijkheid opneemt en spelenderwijs een plaats in 

de maatschappij vindt; vanuit het geloof dat jongeren een maatschappelijk geëngageerde rol 

kunnen spelen (Uyttersprot, 2015). De beweging wilt zich deels in en deels buiten de 

maatschappij positioneren, waarbij de beweging vanuit een grote openheid naar de maatschappij 

iets wilt op gang brengen. 
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