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Ondanks de voordelen die deelname aan het jeugdwerk en de jeugdbeweging met zich meebrengen, 

is de jeugd met een andere etnisch-culturele achtergrond er nog te weinig vertegenwoordigd. Dit 

onderzoek focust zich op de drempels die Marokkaanse moeders in Aalst ervan weerhouden om hun 

kinderen te laten deelnemen aan Chiroactiviteiten.  

Dit onderzoek schetst de ondervonden drempels, de voorgestelde oplossingen en de kijk van de 

Chiroleiding op deze kwestie. Deze data werden verzameld via twee focusgroepen in het Nederlands 

en het Marokkaans met vijftien moeders van Marokkaanse origine en twee focusgroepen met zeven 

Chiroleidsters. Uit de resultaten bleek dat de moeders drempels op vlak van informatie, discriminatie, 

religie en vertrouwen ondervinden. De meeste moeders zien een lidmaatschap van hun kind wel 

zitten, maar geven aan dat de Chiro eerst actief aan oplossingen moet werken om deze drempels te 

verlagen. Zelf stelden ze potentiële oplossingen voor die het vertrouwen van de moeders in de Chiro 

zouden kunnen bevorderen. Deze oplossingen hebben betrekking op het meisjesuniform, het 

christelijke imago, de spelletjes, de vertrouwensband en het bereiken van ouders met een andere 

culturele achtergrond. 

De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat er nood is aan het vinden van alternatieve manieren 

om ouders met een andere culturele achtergrond te bereiken. Tevens dient de Chiroleiding beter 

gesensibiliseerd te worden wat betreft mogelijke drempels die de Chiroparticipatie verhinderen en 

hoe hier mee om te gaan. 
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ABSTRACT 

Ondanks de voordelen die deelname aan het jeugdwerk en de jeugdbeweging met zich meebrengen, 

is de jeugd met een andere etnisch-culturele achtergrond er nog te weinig vertegenwoordigd. Dit 

onderzoek focust zich op de drempels die Marokkaanse moeders in Aalst ervan weerhouden om hun 

kinderen te laten deelnemen aan Chiroactiviteiten.  

Dit onderzoek schetst de ondervonden drempels, de voorgestelde oplossingen en de kijk van de 

Chiroleiding op deze kwestie. Deze data werden verzameld via twee focusgroepen in het Nederlands 

en het Marokkaans met vijftien moeders van Marokkaanse origine en twee focusgroepen met zeven 

Chiroleidsters. Uit de resultaten bleek dat de moeders drempels op vlak van informatie, discriminatie, 

religie en vertrouwen ondervinden. De meeste moeders zien een lidmaatschap van hun kind wel 

zitten, maar geven aan dat de Chiro eerst actief aan oplossingen moet werken om deze drempels te 

verlagen. Zelf stelden ze potentiële oplossingen voor die het vertrouwen van de moeders in de Chiro 

zouden kunnen bevorderen. Deze oplossingen hebben betrekking op het meisjesuniform, het 

christelijke imago, de spelletjes, de vertrouwensband en het bereiken van ouders met een andere 

culturele achtergrond. 

De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat er nood is aan het vinden van alternatieve manieren 

om ouders met een andere culturele achtergrond te bereiken. Tevens dient de Chiroleiding beter 

gesensibiliseerd te worden wat betreft mogelijke drempels die de Chiroparticipatie verhinderen en 

hoe hier mee om te gaan.  
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DEEL 1: INLEIDING 

1. PROBLEEMSTELLING 

De afgelopen decennia is de multiculturaliteit in België veel ingewikkelder geworden. Majority-

minority cities zijn niet uitzonderlijk meer en superdiversiteit is de norm geworden (Crul, 2016; De 

Visscher & Neyens, 2015; Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2016). Het beleid worstelt met hoe het de 

effectieve integratie van deze diversiteit kan nastreven (Lücke, 2016). Een gebrek aan of lage vorm 

van integratie kan de participatie van mensen met een andere culturele achtergrond bemoeilijken 

(Fernandez, Shinew, & Stodolska, 2015). En vice versa: participatie kan het integratieproces in de 

positieve zin beïnvloeden (Kim, Heo, Dvorak, Ryu, & Han, 2017). 

Binnen het jeugdwerk, en de jeugdbewegingen in het bijzonder, werd reeds geconstateerd dat 

jongeren met een andere culturele achtergrond ondervertegenwoordigd zijn (cjm, 2018). In 2017 

telde het ledenbestand van de Vlaamse jeugdbewegingen 267.000 leden, waarvan er slechts 11,1% 

van vreemde origine was (Huyghebaert, 2017). Ook vanuit de Chiro kwam een kreet om hulp: hun 

pogingen om meer culturele diversiteit binnen de Chirogroepen aan te trekken, lijken geen duurzaam 

resultaat te hebben (Chirojeugd Vlaanderen, 2018c). De jeugdbeweging kan als een leerschool 

beschouwd worden, waarin de jongere zijn persoonlijkheid vormgeeft en verschillende vaardigheden 

ontplooit (Redig & Coussée, 2017). Deze functies van de jeugdbeweging zijn zeker ook relevant voor 

de jongeren met een andere culturele achtergrond. Ook zij hebben er baat bij om vaardigheden zoals 

het leren werken in groep en het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Het 

jeugdwerk wil een weerspiegeling zijn van de superdiverse samenleving, maar daar is het nog lang 

niet geraakt (Burgerkabinet, 2016; cjm, 2018). 

Pogingen tot het verhogen van de maatschappelijke participatie van jongeren met een andere 

culturele achtergrond zijn niet nieuw en niet exclusief voor het Vlaamse jeugdwerk. Verschillende 

landen hebben inspanningen ondernomen om deze minderheden te includeren en hen aan te zetten 

tot het deelnemen in jeugdbewegingen en andere verenigingen (Brestovansky, Bullcok, & Lenčo, 

2016). Reeds halverwege de 20ste eeuw werden er in de VS projecten opgestart om dochters van 

Latijns-Amerikaanse migranten te betrekken bij de plaatselijke meisjesjeugdbeweging (Maxwell, 

1955). Ook in Vlaanderen beseften jeugdbewegingen dat er iets gedaan moest worden en trokken 

ze eind jaren tachtig aan de alarmbel om de drempels voor jongeren uit etnisch-culturele 

minderheidsgroepen te verlagen (Van Assche, 2001). Het ene project is al succesvoller dan het 

andere, maar over het algemeen slaagt men er nog steeds niet in om duurzame resultaten te boeken 

en deze jongeren te includeren (Verstraete & Bombaerts, 2010). Het blijft een vraagteken waarom 

jongeren met een andere culturele achtergrond, en specifiek met de islamitische  geloofsovertuiging, 

minder snel de stap zetten tot het participeren in jeugdbewegingen. Zeker gezien het gegeven dat 

scouting reeds in de jaren twintig van de vorige eeuw geïntroduceerd werd in Libanon, waar het 

gefundeerd was op een islamitische basis en al snel populair werd onder de jongeren (Dueck, 2007). 

Voorgaand onderzoek heeft zich vooral gefocust op mogelijke drempels die niet-autochtonen ervan 

weerhouden te participeren en hoe de participatie van deze mensen nagestreefd zou kunnen worden 

(Agergaard, Michelsen la Cour, & Treumer Gregersen, 2015; Lee, Sung, Zhou, & Lee, 2017). Men 
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heeft zich echter onvoldoende gericht op de participatie van jongeren met een andere culturele 

achtergrond aan het jeugdwerk, de rol die allochtone ouders spelen in de participatie van hun kind 

en de drempels die deze participatie verhinderen. Specifieke drempels voor mensen met een 

islamitische geloofsovertuiging werden tevens weinig in beschouwing genomen (Barnett & Chick, 

1986; Niehues, Bundy, Broom, & Tranter, 2016; Philipp, 1999).  

Het doel van dit onderzoek is om een overzicht te creëren van de ondervonden drempels die ouders 

van allochtone en islamitische origine ervan weerhouden hun kind aan activiteiten van de 

jeugdbeweging te laten deelnemen. Dit onderzoek richt zich specifiek op de drempels die moeders 

van Marokkaanse origine in Aalst tegenhouden om hun kind aan Chiroactiviteiten te laten deelnemen. 

Ook denken de moeders mee over mogelijke oplossingen die deze kloof kunnen overbruggen en 

worden vervolgens zowel de drempels als de oplossingen voorgelegd aan de Chiroleiding. Op die 

manier kan de Chiro actief inspelen op de ondervonden drempels en de voorgestelde oplossingen 

overwegen of deze gebruiken als vertrekbasis voor het bevorderen van de culturele diversiteit binnen 

de Chirogroepen.  
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1 -CULTURALITEIT 

“Zij leven op de grens van twee werelden waartussen zij dagelijks heen en weer pendelen.” 

(Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2016, p. 320).  ‘Zij’ verwijst hier naar migranten, die een evenwicht 

proberen te zoeken tussen hun eigen waarden en die van de lokale bevolking. Het behoud van de 

culturele waarden, gecombineerd met een poging tot integratie, is geen evidente zaak voor eerste 

generatie migranten. Zij moeten zich de nieuwe waarden eigen maken, wat soms generaties kan 

duren. Meestal is er reeds bij de tweede generatie een gedeeltelijke fusie gebeurd van de 

herkomstcultuur en die van het verblijfland, wat zich uit in gecombineerde waarden uit beide culturen 

(Hofstede e.a., 2016). Ook voor de West-Europese autochtone bevolking verloopt de aanpassing aan 

de toenemende migratie niet probleemloos, vaak met de marginalisering, uitsluiting en discriminatie  

van de vreemdelingen als gevolg (De Visscher & Neyens, 2015; Leeman, 2003). Het aantal 

ontmoetingen tussen verschillende culturen wordt frequenter door migratie, maar ook door 

moderniseringen in de communicatietechnologie (Hofstede e.a., 2016). De superdiversiteit maakt 

deze ontmoeting er niet gemakkelijker op want ‘de migrant’ bestaat niet, er is sprake van een 

groeiende diversiteit binnen de diversiteit (Geldof, 2013). Dit is een gevolg van de toename aan 

migratiestromen vanuit de hele wereld en het leven in netwerken in plaats van in lokale 

gemeenschappen: door de technologische ontwikkelingen is het makkelijker dan ooit om het contact 

met het thuisfront te onderhouden (De Visscher & Neyens, 2015). 

Superdiversiteit begint eerder regel dan uitzondering te worden, zo is Brussel een majority-minority 

city, waarbij de meerderheid van de bevolking uit verschillende etnisch-culturele minderheden 

bestaat en de autochtone Belgen de minderheid vormen (Crul, 2016; Thys & Anciaux, 2018). Naast 

het begrip van superdiversiteit doet ook ‘hyperdiversiteit’ zijn intrede, die doelt op de toenemende 

differentiatie tussen migranten en niet-migranten op vlak van attitudes, leefstijl en ruimtelijk gedrag. 

Migranten zijn niet louter de etnisch-culturele groep waartoe ze behoren (Bolt & Van Liempt, 2018).  

Hoe om te gaan met diversiteit als realiteit, is niet eenduidig vastgelegd. Diversiteit an sich is noch 

positief, noch negatief en veel hangt af van de benaderingswijze van die realiteit. 

Er heersen verschillende opvattingen over mogelijke benaderingen, waar assimilatie, 

multiculturaliteit en interculturaliteit er drie van zijn (Lücke, 2016; Thys & Anciaux, 2018). In wat 

volgt worden de twee laatstgenoemden besproken.  

2.1.1 Multiculturaliteit en interculturaliteit, say what? 

a. Multiculturaliteit 

Het woord “multiculturaliteit” kan als volgt ontleed worden: De prefix “multi-” is afgeleid van de 

Latijnse tem “multus”, wat “veel, talrijk” betekent. (Halsberghe, 1979). “Cultuur” verwijst naar het 

geheel van gedragingen, houdingen en overtuigingen die eigen zijn aan een bepaalde groep mensen. 

Het omvat kortom hun gehele levenswijze (Aman, 2015).  

Multiculturaliteit is een alom gekend begrip dat de focus legt op relaties binnen een maatschappij. 

Deze hebben betrekking op het samenleven van verschillende culturen. Het is een bevestiging van 

de culturele verscheidenheid binnen de maatschappij en het focust zich op een gastvrije houding om 

die culturele co-existentie te behouden (Aman, 2017; Camilleri, 1992; Lücke, 2016). In een 
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multiculturele samenleving gaat het eerder over het samenleven zelf en niet zozeer over het 

begrijpen van de ander en zijn verschillen, waardoor het een statisch begrip is en het ook als ‘passief 

pluralisme’ beschreven wordt (Leeman, 2003; Thys & Anciaux, 2018). Men deelt dezelfde publieke 

ruimte, waar iedereen naast elkaar zijn culturele eigenheid kan behouden, maar er wordt niet 

nagedacht over de relatie tussen de verschillende groepen (Hammer, 2004; Jones, 2004; Thys & 

Anciaux, 2018; Wai Lau, 2004). Men benadrukt en tolereert de culturele verschillen, maar durft de 

confrontatie niet aan te gaan (Bolt & Van Liempt, 2018; Vanheeswijck, 2012). 

In een multiculturele context kan ook sprake zijn van etnocentrisme, waarbij de vreemdeling volgens 

het referentiekader van de lokale bevolking wordt beoordeeld. Dit levert vaak een categorisering en 

een vervormd beeld van de vreemdeling en diens cultuur op, met wederzijdse uitsluiting en 

onverschilligheid tegenover de ander als gevolg, waarbij geen ruimte is voor uitwisseling en 

confrontatie in een multiculturele samenleving (Camilleri, 1992).  

b. Interculturaliteit 

De prefix “inter-“ wijst op beweging over grenzen heen en betekent in het Latijn “tussen” (Aman, 

2015; Halsberghe, 1979). 

Interculturaliteit focust zich op de interactieve relaties tussen culturele maatschappijen en wordt als 

‘actief pluralisme’ beschreven. Het is een dynamisch gegeven en een bron van verrijking voor de 

betrokkenen: het contact met leden van de andere cultuur leidt tot verandering en vermenging van 

ideeën met die van de ander. Er vindt een uitwisseling plaats, waarbij culturele verschillen overbrugd 

worden (Hammer, 2004; Leeman, 2003; Lücke, 2016; Meer & Modood, 2011; Pineda, García-

Jiménez, & Rodrigo-Alsina, 2016; Thys & Anciaux, 2018). Actief pluralisme staat voor de erkenning 

van de onderlinge verschillen, maar streeft tegelijk open communicatie na tussen de groepen (Geldof, 

2013). 

Om te kunnen overleven in een wereld waarin men geconfronteerd wordt met ‘de ander’, moet men 

zich volgens Hofstede (2016) bewust worden van de eigen culturele waarden én die van de ander, 

om vervolgens beiden te kunnen begrijpen. Voor dit proces is het essentieel dat men een tolerante 

en respectvolle houding heeft tegenover leden van de andere cultuur. Dit houdt in dat men interesse  

toont, empathisch is, open staat voor degene die cultureel anders is en geen waardeoordelen velt. 

Door deze vaardigheden worden obstakels weggewerkt en verschuift de focus naar de eigenlijke 

interactie (Aman, 2015; Barrett, 2008; Camilleri, 1992). Door de kennis van diversiteit en de 

capaciteit om cultureel anders-zijn te ervaren, kan men reflecteren over de eigen waarden en 

culturele opvattingen, wat kan leiden tot de ontwikkeling van de zelfkennis. Men kan pas in dialoog 

treden met de ander wanneer men een helder beeld heeft van de eigen identiteit en tradities (Barrett, 

2008; Thys & Anciaux, 2018). 

Het gaat dus niet louter om de co-existentie van culturen, maar ook enige sociale cohesie tussen de 

culturen is vereist. Er is sprake van een wederzijdse verrijking, waarbij de mensen van elkaar leren 

(Borrero López & Blázquez Entonado, 2018; Meer & Modood, 2011). Aangezien interculturaliteit de 

focust legt op de contactlegging met juist dat wat cultureel anders is, hoeft het niet noodzakelijk als 

een verzoenend concept beschouwd te worden en het zal ook niet alle problemen tussen culturele 
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gemeenschappen oplossen (Camilleri, 1992; Pineda e.a., 2016). Daarnaast verheft interculturaliteit 

zich niet boven belangrijke basiswaarden, zoals democratie en wederzijds respect (Thys & Anciaux, 

2018).  

2.1.2 Culturele diversiteit in Vlaanderen 

Volgens de laatste gepubliceerde gegevens van Statistiek Vlaanderen (2016), was 1.328.415 van de 

6.489.510 bewoners in het Vlaamse Gewest van buitenlandse afkomst. Dit komt neer op 20,5% van 

de totale bevolking. Daarnaast zijn er zo’n 176 verschillende nationaliteiten, verdeeld over 548.910 

mensen. Dit is 8,4% van de totale bevolking die de Belgische nationaliteit niet bezit (Statbel, 2017). 

In een tweejaarlijkse survey van Statistiek Vlaanderen wordt gepeild naar de houding van 18- tot 

85-jarigen tegenover vreemdelingen en migratie. In 2017 gaf 55% van de respondenten aan dat de 

aanwezigheid van verschillende culturen een verrijking is van de samenleving, in 2016 was dit 51% 

en in 2015 54% (SCV-Survey, 2017). Het standpunt van de Vlaming tegenover de migrant ondergaat 

door de jaren heen lichte wijzigingen, zowel in de positieve als in de negatieve richting. Over het 

algemeen staan jongeren en hoogopgeleiden positiever ten opzichte van migranten dan ouderen en 

laagopgeleiden. Voordelen die de Vlaming aan immigratie linkt zijn het verbreden van de eigen 

mentaliteit en culturele verrijking. Tegelijk blijft de angst voortleven dat Vlaanderen ‘overspoeld’ 

wordt door allochtonen (Peeters, 2014).  

In verschillende landen worden leden van culturele minderheden structureel gediscrimineerd en 

uitgesloten, ook in België is dit soms het geval (D’Haenens, Gezduci, Hooghe, & Vanheule, 2006). 

Vooral migranten van Marokkaanse en Turkse oorsprong blijven sterk verankerd in hun thuiscultuur, 

wat leidt tot frustratie van de lokale bevolking. Het beleid in de jaren 90 focuste zich dan ook sterk 

op de assimilatie van deze migranten eerder dan op het erkennen van de diversiteit. Het doel hiervan 

was het verzwelgen van de verschillende culturen door de cultuur van het gastland, opdat deze zo 

min mogelijk zou veranderen. De minderheid geeft zijn culturele kenmerken op en past zich aan de 

cultuur van de meerderheidsgroep aan: er is dus sprake van een monocultuur. Pas na verloop van 

tijd werd het concept van multiculturalisme geïntroduceerd in het beleid, maar intussen neigt het 

politieke discours weer naar het assimilatieperspectief (Horsti, Titley, & Hultén, 2014; Thys & 

Anciaux, 2018). Nochtans blijkt uit de superdiverse realiteit dat assimilatie niet meer tot de 

mogelijkheden zou moeten behoren (Geldof, 2013). Sterker nog, effectieve integratie kan pas bereikt 

worden als een individu zijn culturele tradities, taal en religie vrij kan beoefenen en dit door de 

overheid erkend wordt (Timmerman, 2011). Om die reden zou actief pluralisme de basis moeten zijn 

in een superdiverse samenleving. Passief omgaan met diversiteit is geen optie meer, assimilatie leidt 

tot culturele verarming (Abicht, 2005; Geldof, 2013). 

Dit brengt uitdagingen met zich mee. De nadruk van het beleid op het behoren tot eenzelfde 

samenleving, kan het standpunt versterken dat dit juist niet zo is en segregatie in de hand werken. 

De sociale cohesie loopt dan gevaar en xenofobe gevoelens stijgen, waar xenofobe partijen de 

vruchten van plukken (Faist, 2011). In zo’n situaties stijgt de kans op uitsluiting, racisme en sociale 

ongelijkheid op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Polarisering neemt toe en 

samenlevingsproblemen worden meestal aan de migrant en zijn gebrek aan integratie geweten. Vaak 

wordt de term integratie gebruikt, met de betekenis van assimilatie in het achterhoofd. 



6 
 

Maatschappelijk debat organiseren is essentieel, er is nood aan gesprek over de plaats van de 

migrant in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat échte gesprekken kunnen leiden tot een 

vermindering van negatieve gevoelens, wat bijdraagt tot een warmere samenleving. Sociaal contact 

is een noodzakelijk ingrediënt voor een multiculturele samenleving  (Fadil, 2010; Maly, 2009; 

Schellens, 1999; Van Hiel, 2016; Vandeperre, 2009).  

2.1.3 De Marokkaanse cultuur 

Veel waarden en normen binnen de Marokkaanse cultuur vinden hun oorsprong in het islamitische 

geloof. Zowel de cultuur als de religie tekenen het leven van de Marokkaan en deze kunnen niet los 

van elkaar in beschouwing genomen worden: de islam zit verankerd in de Marokkaanse cultuur 

(Elchardus & Smits, 2012; Saaf, Sidi Hida, & Aghbal, 2009). Desondanks is de Marokkaanse cultuur 

geen representatie van de islam, deze vallen niet samen. Het wordt eerder als een ‘culturele 

inbedding’ van de islam beschouwd (Buitelaar, 2006). Verder is er geen sprake van één Marokkaanse 

cultuur: kenmerkend zijn de culturele verschillen binnen de cultuur (van Beurden & de Haan, 2019). 

De islamitische invloed uit zich in meerdere aspecten van het dagelijks leven. Zo zijn er heel wat 

regels opgesteld met betrekking tot wat als fatsoenlijk gedrag wordt beschouwd, de omgang met 

mensen van het andere geslacht, het dragen van bescheiden kleding, regels rond het nuttigen van 

(halal)voeding en het verbod op alcoholconsumptie (Stodolska & Livengood, 2006). Ook is er een 

duidelijke genderverdeling en worden sommige zaken als exclusief voor jongens gezien. Zo wordt 

sport meestal als iets typisch mannelijks beschouwd (Arar & Rigbi, 2009). Marokkaanse meisjes en 

jongens spenderen vanaf een beginnende puberleeftijd hun tijd meestal apart van elkaar (Van der 

Eecken, Van de Walle, & Bradt, 2015). De voorkeur gaat uit naar het gezelschap van medemoslims, 

dit om de cohesie binnen de gemeenschap te versterken (Stodolska & Livengood, 2006). Individuele 

privacy is eerder een uitzondering en het familieleven is de norm, net als het gemeenschappelijk 

gebruik van bezit (Buitelaar, 2006). 

De voor de Marokkaanse cultuur onbekende zaken worden vaak als niet-islamitisch of haram 

bestempeld. Hun cultureel referentiekader heeft een grote invloed op de manier waarop ze de 

samenleving percipiëren (Buitelaar, 2006). 

2.2 CHIRO 

2.2.1 Het Vlaamse jeugdwerk 

In het decreet van 2012, dat afgeschaft werd in 2016, hanteerde de Vlaamse overheid de volgende 

definitie voor het jeugdwerk: 

“Sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van 

drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de 

algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op 

vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, 

gemeentelijke openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.” (Redig, 2018; Vlaamse 

overheid, 2012) 
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Het jeugdwerk wordt voor en door kinderen en jongeren georganiseerd, wat zowel hun sterkte- als 

zwaktepunt is. Het kan als categoriale vorm van sociaal-cultureel werk beschouwd worden, de 

diversiteit binnen de activiteiten is enorm en kan zowel binnen de jeugd- als de vrijetijdssector 

gesitueerd worden (Redig, 2018).  Verder omvat het jeugdwerk een amalgaam aan organisaties, 

waar ongeveer twee op de drie Vlaamse jongeren mee in aanraking komt. Dit gaat over jeugdclubs 

en -centrums, maar ook jeugdverenigingen zoals jeugdbewegingen, jeugdhuizen en 

speelpleinwerking (De Ambrassade, 2018; Verbist, 2001). Deze bevoorrechte positie van het 

jeugdwerk in Vlaanderen is ongezien binnen Europa. In geen enkel Europees land is het jeugdwerk 

in staat geweest door de jaren heen zo sterk zijn stempel op het culturele en sociale leven te drukken, 

terwijl het zijn relevantie en ledenaantal behield. Heel wat taken die in het buitenland aan het  

jeugdwerk worden toegeschreven, zijn in Vlaanderen toegekend aan verschillende sectoren buiten 

het jeugdwerk. Hierdoor kan het jeugdwerk zich blijven richten op het jong-zijn en het beleven van 

plezier (Redig & Coussée, 2017). 

De jeugdbewegingen zijn het courantst en omvatten zo’n 40% van het Vlaamse jeugdwerk, geen 

enkel land telt zoveel jeugdbewegingen per aantal jonge inwoners als Vlaanderen (CJSM, 2016; 

Verbist, 2001). In 2017 telden de Vlaamse jeugdbewegingen 267.000 leden (Huyghebaert, 2017). 

Jeugdbewegingen kunnen onder plaatselijk particulier jeugdwerk gesitueerd worden en richten zich 

op kinderen en jongeren. Ze zijn te onderscheiden van het overige jeugdwerkaanbod door hun 

aanpak, het uniform, de wekelijkse werking en het jaarlijkse kamp (Redig, 2018).  

Jeugdbewegingen, en jeugdverenigingen tout court, hebben een maatschappelijke en pedagogische 

rol. Er is geen sprake van louter ‘nutteloze speelsheid’, het is een zinvol vrijetijdsaanbod. Ze streven 

een algemene ontwikkeling bij hun leden na en proberen de belemmeringen voor hun ontplooiing 

weg te werken. De jeugd wordt aangezet tot actieve participatie, wat bijdraagt tot een 

kwaliteitsverbetering van de samenleving. Dit gebeurt door spel en recreatie, ontmoeting, 

creativiteit, groepsvorming, integratiebevordering, … Jeugdwerk helpt breuklijnen te overbruggen, 

bevordert de ontmoeting en verbreedt de leefwereld van de participanten (cjm, 2018; De Visscher 

& Neyens, 2015; Redig, 2018; Verbist, 2001). De ontmoeting en het samenzijn gebeurt in een 

informele sfeer en er worden zinvolle banden gecreëerd. Dit is een voorbereiding op de samenleving. 

Ze leren omgaan met tegenstellingen en verwachtingen die zich ook in de maatschappij voordoen. 

Het engagement van de leden en de leiding vormt de basis voor sociale cohesie, solidariteit, empathie 

en verantwoordelijkheid in de maatschappij van morgen (Wildemeersch & Reyskens, 2001).  

De jeugd leert al doende, op impliciete wijze, onder meer verantwoordelijkheid op te nemen. Het 

biedt ruimte om te experimenteren, waarbij het proces waardevoller is dan het product.  Ze krijgen 

de ruimte en de kans om via verschillende uitdagingen een unieke identiteit te ontwikkelen en zichzelf 

te ontplooien (Redig & Coussée, 2017; Van Bouchaute, 2001). Actief zijn in een jeugdbeweging 

beïnvloedt de participant op verschillende manieren. Het creëert een groepsgevoel en stimuleert de 

creatieve geest. Bovendien leert men er samenwerken, positiever tegenover de ander te staan en 

waarde te hechten aan tolerantie, gelijkheid en rechtvaardigheid (Van de Walle, 2001). Dankzij het 

jeugdwerk kan de participant zijn competenties en zelfbewustzijn ontwikkelen, verschillen waarderen 

en leren omgaan met diversiteit (Burgerkabinet, 2016). Het jeugdwerk is een ware leerschool voor 

het kind en de jongere, maar het educatieve aspect is niet het primaire doel, de focus blijft gericht 
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op het speelse aspect (Redig & Coussée, 2017). De functies die het jeugdwerk daarbij vervult, zijn 

interessant voor de hele jeugd (cjm, 2018). 

2.2.2 Chirojeugd Vlaanderen 

a. Wat? 

Chirojeugd Vlaanderen is de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. In 2017 bestond het ledenaantal 

uit 107.682 leden, inclusief leiding. Deze marktleiderspositie heeft de Chiro te danken aan zijn 898 

lokale groepen verspreid over Vlaanderen, goed voor zo’n 44% van het totale aantal lokale 

jeugdbewegingsafdelingen. De tweede grootste jeugdbeweging, Scouts en Gidsen Vlaanderen, 

beheert 26% van de lokale afdelingen (Chirojeugd Vlaanderen, 2018a; CJSM, 2015; Schryvers, 

2015).   

De naam Chirojeugd Vlaanderen, of kortweg Chiro, werd courant vanaf 1934 en is afkomstig uit het 

Grieks. Jos Cleymans, de oprichter van de eerste Chirogroep, combineerde de eerste twee letters 

van het Griekse woord “Christos”, dat “de gezalfde” betekent. Dit werd uitgesproken als chi-rho. De 

keuze voor die letters is een gevolg van de katholieke oorsprong van de vereniging, de Patronaten 

(Baeten, 1993; Chirojeugd Vlaanderen, 2009; De Vroede & Hermans, 1985).  

De visie van de Chiro, of de Chirodroom, kan samengevat worden in drie Chirowaarden: graag zien, 

innerlijkheid en rechtvaardigheid. Via de Chiromethoden probeert de Chiro deze waarden waar te 

maken. Dit zijn de gemeenschapsgerichte, de participatieve en de intuïtieve methode. Via de eerste 

methode leren de kinderen en jongeren om een groep te vormen en werken ze aan de onderlinge 

verbondenheid. De participatieve methode verwijst naar de participatie van de jeugd in de 

samenleving: de Chiro wil haar steentje bijdragen door de jongeren aan te zetten hun talenten te 

ontwikkelen om op die manier een inbreng te hebben in de samenleving. De intuïtieve methode 

houdt in dat de Chiro de waarden en inhouden gevoelsmatig wil overbrengen en daarbij belang hecht 

aan bijvoorbeeld symbolen en groepsmomenten (Chirojeugd Vlaanderen, 2009).  

b. Evolutie 

Zoals reeds vermeld, is de Chiro een nazaat van het Patronaat, dat reeds sinds halverwege de 19de 

eeuw werkzaam was (De Vroede & Hermans, 1985). Het Patronaat was eerst en vooral een 

geloofsbeweging en richtte zich als parochiale jeugdzorg op de arbeiderskinderen. Zij wijdden zich 

aan de godsdienstige opvoeding als belangrijkste aspect, maar daarnaast focusten zij zich ook op de 

intellectuele opvoeding (wegens het gebrek aan onderwijs voor deze kinderen) en het overbrengen 

van morele waarden (Chirojeugd Vlaanderen, 2009; Heyns & Baeten, 1990). Deze gescheiden 

jongens- en meisjespatronaten vielen nog niet onder de noemer ‘jeugdbeweging’, men zou dit eerder 

onder ‘jeugdvereniging’ kunnen klasseren. De jongeren hadden namelijk zelf weinig inbreng in dit 

hele verhaal. Deze situatie werkte goed tot de periode van het Interbellum, hierna verloor het 

Patronaat een groot aantal van haar ledental (Baeten, 1993). 

De daling van het ledenaantal was te wijten aan de opkomst van nieuwe ontspanningsvormen en de 

leerplicht, waarbij de onderwijsfunctie van het Patronaat gereduceerd werd tot louter een vorm van 

vrijetijdsbesteding. Ook jeugdbewegingen, waarbij de jeugd zelf het heft in handen mocht nemen, 
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zetten druk op het Patronaat, waar alles nog door volwassen bestuurders werd geleid. Tegen de 

jaren dertig zag ook het Patronaat in dat er nood was aan vernieuwing en werd er onder leiding van 

Jos Cleymans een nieuwe beweging gecreëerd: de Chirojeugd. Hij werd geïnspireerd door 

verschillende buitenlandse jeugdbewegingen die waarden hooghielden zoals het 

gemeenschapsleven, de terugkeer naar de natuur, eenvoud en zingeving. De nieuwe jeugdbeweging 

probeerde de Chirogeest te visualiseren door verschillende stijlelementen te introduceren, zoals 

vlaggen en strijdkreten. Ook het leiding geven werd anders aangepakt: vanaf nu zou de jeugd zelf 

de verantwoordelijkheid dragen en werd spel als een belangrijke bijdrage aan de algemene vorming 

beschouwd. Tegen 1945 werd de Chiro erkend als volwaardige jeugdbeweging en vanaf de jaren 

vijftig steeg het ledenaantal, als resultaat van de ondernomen inspanningen. Ze verbreedden hun 

werking en experimenteerden met werkvormen om kinderen en jongeren aan te trekken die geen lid 

waren van de beweging. De Chiro ging gouden tijden tegemoet en ging zelfs internationaal: er 

werden verschillende afdelingen opgestart in de mandaatgebieden en Congo. (Baeten, 1993; 

Chirojeugd Vlaanderen, 2009; De Vroede & Hermans, 1985; Heyns & Baeten, 1990, 1990) 

De jaren zestig werden gekenmerkt door emancipatie. De mondige jeugd eiste meer inspraak en 

voelde zich minder verbonden met de Kerk. De Chiro besloot mee te gaan met de tijd en verving 

haar oude tradities door de focus op de maatschappelijke participatie van de jongeren. Een open 

geest, creativiteit, vrije expressie en actief participeren aan de maatschappij werden bij de leden 

nagestreefd. De Chiro zelf begon op te komen voor de jeugd en participeerde in allerlei vredesacties 

en manifestaties. Het engagement nam toe doorheen de jaren zeventig en de Chiro besloot spel en 

maatschappij te verzoenen: (samen)spel was een vorm van maatschappelijke actie. Er werd tevens 

aandacht besteed aan zelfactiviteit, waarbij de jongeren hun eigenheid konden ontplooien in een 

veilige omgeving. In de jaren zeventig versmolten de meeste jongens- en meisjesgroepen tot 

gemengde groepen. Verder was er meer vrijheid voor de groepen en heerste er geen algemeen beeld 

meer van de ideale Chirogroep. De Chiro combineerde geloofsbeleving, spel en maatschappij 

(Baeten, 1993; Chirojeugd Vlaanderen, 2009; De Vroede & Hermans, 1985; Heyns & Baeten, 1990).  

Gedurende de jaren tachtig kregen alle jeugdbewegingen zware verliezen te verwerken, zo ook 

Chirojeugd. In totaal verloor de Chiro meer dan 20.000 leden, waardoor ze zich genoodzaakt zag 

haar visies te actualiseren. Het motto werd “als je ’t mij vraagt: Chiro.” en de focus bleef gericht op 

het spelelement in combinatie met het opkomen voor maatschappelijk belangrijke waarden zoals 

solidariteit. De moeilijke tijden bleven tot in de jaren negentig duren, maar het aantal leden nam 

weer toe tegen het einde van de eeuw. De visie werd beschreven in de Chirodroom, waarin een 

betere en mooiere wereld werd nagestreefd door maatschappelijke thema’s in de werking te 

integreren (Baeten, 1993; Chirojeugd Vlaanderen, 2009; De Vroede & Hermans, 1985).   

c. Chiro’s visie op spelen 

De visie op spelen is door de jaren heen geëvolueerd tot het huidige idee dat spelen vooral een 

kwestie van plezier maken en genieten is. Tijdens het spelen ontwikkelt de speler onbewust bepaalde 

vaardigheden en attitudes die hem als kind, maar ook als volwassene, in de maatschappij kunnen 

helpen. Als je op jonge leeftijd inziet dat je een greep kan hebben op het spel en het te veranderen 

is, kan dit een impact hebben op je rol in de maatschappij. Als volwassene beseft men dat de eigen 
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inbreng veranderingen kan teweegbrengen in de maatschappij, waardoor men sneller de stap zal 

zetten tot engagement (Chirojeugd Vlaanderen, 2018b). Het spelen binnen de Chiro kent in het 

huidig klimaat dus een belangrijk maatschappelijk belang (Chirojeugd Vlaanderen, 2009).  

In het tijdperk van het Patronaat werd de vereniging vooral gezien als een geloofsbeweging (Baeten, 

1993). Het spel was een vorm van ontspanning binnenshuis, nadat de patronaten de godsdienstige 

activiteiten hadden afgerond. Geleidelijk aan verplaatste het indoor-spelen zich naar de buitenlucht 

(Chirojeugd Vlaanderen, 2018b). In de jaren zeventig werd de Chiro naast een geloofsbeweging ook 

een spel- en maatschappijbeweging. De Chiro verzoende het spelaspect met de maatschappij en 

transformeerde het spelen in een vorm van maatschappelijke actie (Chirojeugd Vlaanderen, 2009). 

Het spel kreeg een waardenaspect in de jaren tachtig, het was een manier om de leden een speelse 

levenshouding aan te leren. In de huidige visie wordt plezier maken als de kern beschouwd, maar 

naast het plezier krijgen de leden ook verschillende waarden mee en ontwikkelen ze vaardigheden, 

zoals het omgaan met moeilijke dingen. In dat opzicht biedt de Chiro een tegengewicht aan ouders 

die hun kinderen tegen de gevaren van de wereld willen beschermen (Chirojeugd Vlaanderen, 

2018b).  

2.3 AALST 

2.3.1 Situatieschets Aalst 

Aalst is een van de dertien centrumsteden van het Vlaamse Gewest en is, na Gent, de tweede 

grootste stad van Oost-Vlaanderen. In 2017 telde de stad 84.859 inwoners, waarvan 6249 een 

andere nationaliteit dan de Belgische hebben en 16.401 inwoners van vreemde afkomst zijn. Dit 

komt overeen met respectievelijk 7,4% en 19,4% van de totale bevolking in Aalst. Van de 16.401 

inwoners van vreemde afkomst zijn er 6230 jonger dan 18. Bij de vreemdelingen zijn dit er 1594. In 

totaal zijn er naast de Belgische nationaliteit 127 verschillende nationaliteiten (Agentschap 

Binnenlands Bestuur & Statistiek Vlaanderen, 2018).  

Uit een survey, in opdracht van de Vlaamse overheid, kan afgeleid worden dat de Aalstenaar over 

het algemeen een positieve houding heeft ten opzichte van de bevolking van niet-Belgische origine. 

Zo geeft 54% aan dat ze de andere cultuur sympathiek vinden en 42% meent dat de aanwezigheid 

van verschillende culturen goed is voor de stad. 44% vindt activiteiten waarbij de verschillende 

culturen elkaar leren kennen zinvol, daarnaast geeft 41% aan het oneens te zijn met de stelling dat 

er te veel mensen zijn van andere culturen. Bij de verschillende vragen stelt telkens zo’n 30% van 

de respondenten zich neutraal op (Agentschap Binnenlands Bestuur, 2018).  

2.3.2 Aalst & jeugdbewegingen 

Op de website van de stad Aalst worden jeugdbewegingen als volgt beschreven: 

“De kinderen doen aan sport of spelen een spel. Ze gebruiken hun fantasie en ontdekken zo de buurt 

of de stad. Er wordt gespeeld in groepen met kinderen die even oud zijn.  

De sporten en spelen worden georganiseerd door een leider of leidster van 17 jaar of ouder. Dit kan 

zijn: 

• een wandeling  

• een bos- of stadsspel  
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• een knutselactiviteit  

• een balspel  

Een werkjaar start in september en eindigt met een kamp tijdens de zomervakantie. 

De kinderen leren andere kinderen kennen en maken er vrienden. Ze dragen hetzelfde hemd, sjaal 

of t-shirt in de groep. Er is een jeugdbeweging in elke buurt.” 

De stad Aalst reikt subsidies uit ter ondersteuning van de erkende jeugdbewegingen. Deze subsidies 

zijn onder te verdelen in drie categorieën: voor werkingsmiddelen gaat het over een bedrag van 

max. €1700, voor projecten is dit max. €2000 en voor jeugdinfrastructuur max. €5000 (Biensoigné, 

2019). Er worden geen specifieke maatregelen genomen om de interculturaliteit binnen de 

jeugdbewegingen te bevorderen (De Koninck, 2018). 

Wat het Aalsterse jeugdwerkaanbod betreft heeft de jeugd keuze uit dertien jeugdbewegingen in 

Aalst-centrum, waaronder vier Chirogroepen (Biensoigné, 2017). Chiro Maeva is de enige jongens-

Chiro in het centrum van Aalst en telt zo’n zestig leden en zeventien leidinggevenden. Chiro Sjaloom 

en Chiro Gentiaan zijn de twee Chirogroepen voor meisjes, waarvan de eerstgenoemde de grootste 

is. Tot slot is er Chiro Atrejoe, die zichzelf als het buitenbeentje van de Chiro beschouwt. Hun motto 

is “Rijk aan kansen” en de focus ligt op het laten deelnemen van alle kinderen. Zij proberen hun 

tarieven dan ook zo laag mogelijk te houden (Chiro Atrejoe, 2018; Chiro Gentiaan, 2016; Chiro 

Maeva, 2018; Chiro Sjaloom, 2018).   

2.4 PARTICIPATIE VAN MENSEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND 

Verschillende organisaties trekken aan de alarmbel wat betreft de participatie van mensen met een 

andere culturele achtergrond. Zij vinden minder snel hun weg naar participatie dan de autochtone 

bevolking. Deze ondervertegenwoordiging is een probleem dat toeneemt, gezien het stijgende aantal 

mensen met een migratieachtergrond (Kloek, Buijs, Boersema, & Schouten, 2015). Een 

participatiebeleid heeft als doel de participatie bij zo veel mogelijk mensen te stimuleren (Redig, 

2016). Door het verminderen van ongelijkheid en achterstand en in te zetten op ontmoeting kunnen 

mensen met een migratieachtergrond kansen krijgen om te participeren (Bolt & Van Liempt, 2018).  

2.4.1 Participatie  

Participatie verwijst naar de relatie van een “deel” (pars) met het geheel, en deze betrokkenheid kan 

op drie manieren tot uiting komen: niet participatie, deelnemen en deelhebben. Bij ‘deelnemen’ 

maakt de participant gebruik van het aangebodene, wat eerder een lage mate van engagement 

inhoudt. Bij deelhebben gaat de participant een stap verder en is het engagement veel groter, er is 

sprake van mede-eigenaarschap, bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk (Redig, 2016). 

2.4.2 Niet-participatie bij mensen met een migratieachtergrond  

Niet participeren houdt in dat men geen deel-neemt of -heeft van het geheel. Dit kan een bewuste 

keuze zijn van personen of groepen, maar het is even goed mogelijk dat dit een ongewilde situatie 

is waarin men is beland door bepaalde drempels (Redig, 2016). 

Mensen met een migratieachtergrond ondervinden verschillende drempels die verhinderen dat ze de 

stap zetten tot participatie. Zo wordt gebrek aan informatie, vervoer, tijd en geld vaak als drempel 
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aangegeven. Ook culturele verschillen kunnen als obstakel gezien worden, net als moeilijkheden met 

het spreken van de lokale taal. Veel van hun aandacht en tijd wordt in werk en familie gestoken, 

waardoor er geen tijd overblijft voor andere activiteiten (Harinen, Honkasalo, Ronkainen, & Suurp, 

2012; Stodolska, 2000; Stodolska, Peters, & Horolets, 2016; Witt & Goodale, 1981; Xie, Caldwell, 

Loy, & Robledo, 2017).   

De uitdagingen die komen kijken bij de aanpassing aan een nieuwe cultuur en omgeving vormen ook 

een drempel, alsook ziet men niet altijd het nut in van het participeren of is er gewoonweg geen 

interesse. Deze houding kan beïnvloed zijn door de culturele en religieuze achtergrond. Het ‘niemand 

kennen’ die participeert of een gebrek aan gezelschap kan ook een drempel zijn om zelf te 

participeren. De socio-economische achtergrond in het algemeen heeft een invloed op het 

participatiegedrag, net als de etniciteit, persoonlijke identiteit, geslacht, leeftijd en geloof. Het gevoel 

gediscrimineerd te worden vormt een grote drempel, ze vrezen dat ze buitengesloten zullen worden 

of de aandacht naar zich zullen toetrekken tijdens het participeren (Agergaard e.a., 2015; Ethnos 

Research and Consultancy, 2005; Harinen e.a., 2012; Jackson, 1983; Kim e.a., 2017; Kloek e.a., 

2015, 2015; Lenneis & Pfister, 2017; Witt & Goodale, 1981).  

Het gebrek aan participatie van de kinderen is onder andere te wijten aan het digitale tijdperk en de 

nieuwe media. Sommige ouders geven aan dat er sprake is van genderstereotypering in de keuze 

van een activiteit voor hun dochter, men is bijvoorbeeld minder snel geneigd om een meisje een 

activiteit te laten doen waaraan lichaamscontact met jongens te pas komt. Het gedrag en de 

mentaliteit van immigranten wordt meestal ook na de immigratie nog beïnvloed door de waarden en 

gewoonten van het thuisland. Vaak is het zo dat in het land van herkomst geen gemengde activiteiten 

plaatsvonden. Over het algemeen ligt de participatie bij de vrouwen lager dan bij de mannen 

(Jackson, 1983; Lenneis & Pfister, 2017; Stodolska, 2000; Stodolska e.a., 2016; Witt & Goodale, 

1981; Xie e.a., 2017).  

Ouders met een migratieachtergrond hechten niet dezelfde waarde aan participatie aan activiteiten 

als autochtone ouders doen. De houding van ouders ten opzichte van een bepaalde activiteit heeft 

een invloed op de houding van hun kinderen. Zij participeren aan activiteiten die een hoge waarde 

hebben in de ogen van hun ouders, en breder beschouwd: de etnisch-culturele groep. De moeders 

zullen eerst de activiteit onder de loep nemen vooraleer ze hun kind de toelating geven hieraan te 

participeren. Wanneer ze vrezen dat hun kind niet aanvaard en buitengesloten zal worden omwille 

van de culturele achtergrond, zal de activiteit in kwestie geen optie zijn voor haar kind (Barnett & 

Chick, 1986; Philipp, 1999).  

Wat veel jongeren met een andere culturele achtergrond als drempel ervaren is het gebrek aan 

culturele diversiteit binnen de activiteit. Dit weerhoudt hen ervan te participeren omdat ze het als ‘te 

blank’ beschouwen en het gevoel creëert niet welkom te zijn (Coussée, 2006; Harinen e.a., 2012). 

Ook binnen de Chiro worden verschillende drempels ervaren. Zo kan geld een probleem vormen, 

maar ook het gegeven dat de meeste allochtone ouders geen weet hebben van het bestaan van de 

Chiro of het niet erkennen als een zinvolle vorm van vrijetijdsinvulling. Verschillen in culturele 

waarden, zoals het gebruik van alcohol of lichamelijk contact, zijn vaak een drempel (Commissie 

Diversiteit, 2006). Gewoonten binnen de Chirogroep kunnen vreemd overkomen op allochtone 
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ouders en op onbegrip stuiten. Daarnaast kan het zijn dat de timing van de werking niet ideaal is 

omdat dit bijvoorbeeld samenvalt met buitenschoolse taal- of godsdienstlessen. Ouders vrezen dat 

er geen rekening gehouden zal worden met religieuze thema’s die voor hen belangrijk zijn, zoals het 

gemengd slapen. Wat betreft de meisjes: meestal hebben ze minder vrije tijd, omdat ze geacht 

worden te helpen in het huishouden. Verder hebben ze over het algemeen minder bewegingsruimte 

dan jongens (Vlaamse overheid, afdeling Jeugd, 2006). Dikwijls kennen de ouders niemand in hun 

netwerk die actief is als lid of begeleider, dit wordt ook als drempel ervaren (Bombaerts & Hillaert, 

2010; De Backer & Janssens, 2010). Omdat ze amper in aanraking komen met jeugdbewegingen, 

zijn hun denkbeelden hierover amper tegengesproken geweest (Akarkach & Van Overmeir, 2010). 

In weinig gevallen is slechts één drempel doorslaggevend voor het niet participeren van mensen met 

een migratieachtergrond. Meestal belemmert een combinatie van verschillende drempels de 

participatie (Searle & Jackson, 1985).  

2.4.3 Belang en positieve effecten van participatie 

Het nastreven van de participatie van zo veel mogelijk mensen is een onmisbaar onderdeel van de 

democratie. Een participatieve aanpak leidt tot extra aandacht voor diegenen die niet deelnemen en 

deelhebben (Redig, 2016). 

Participatie heeft een positieve invloed op de levenstevredenheid en op de mentale en fysieke 

gezondheid. Het bevordert interculturele contacten tussen personen met een andere culturele 

achtergrond en de plaatselijke bevolking, wat de kennis over en het begrip voor de andere cultuur 

kan vergroten. Ook komt dit het integratieproces en de aanpassing aan de nieuwe omgeving ten 

goede (Golob & Giles, 2015; Kim e.a., 2017). Door het participeren leert de participant andere 

mensen kennen en wordt een sociaal netwerk uitgebouwd, waarin er wederzijdse steun is (Lee e.a., 

2017). De participant ontwikkelt verschillende inzichten die hem helpen bij het verlagen van 

drempels en levensuitdagingen (Kim, 2012). 

2.4.4 Stimuleren van de participatie 

Het is van belang mensen met een migratieachtergrond te stimuleren om te participeren: dit kan 

namelijk het integratieproces bevorderen. Bij het organiseren van deze activiteiten dient er rekening 

gehouden te worden met hun culturele achtergrond. Indien ze hier culturele componenten in kunnen 

terugvinden, zal de participatie verhogen (Kim e.a., 2017).  

Verder is het interessant om organisaties of instellingen te betrekken die dikwijls in contact staan 

met deze mensen. Door hun ervaringen zal het promoten van de participatie effectiever zijn 

(Commissie Diversiteit, 2006; Lee e.a., 2017). Ook het inzetten van een coördinator of brugfiguur, 

die alles in goede banen leidt en de schakel vormt tussen de doelgroep en de activiteit, kan een 

meerwaarde zijn (Agergaard e.a., 2015). Het actief inzetten op enthousiaste moslimleiders of leiders 

van dezelfde etnische afkomst als die van het doelpubliek kan een stimulans zijn (Welsh, 2010).  

Mensen die verder staan in hun proces van aanpassen aan de plaatselijke cultuur, hebben een hogere 

kans om te participeren (Fernandez e.a., 2015). Het is essentieel om tijdens dit proces in gedachten 

te houden dat er binnen culturele groepen heel wat heterogeniteit is en de pogingen tot het 

stimuleren van de participatie niet bij iedereen hetzelfde effect zullen hebben (Kloek e.a., 2015; 



14 
 

Vlaamse overheid, afdeling Jeugd, 2006). Er moet rekening gehouden worden met de soort niet-

participant. Er zijn mensen die niet participeren omdat ze geen interesse hebben of niet willen, maar 

er zijn er ook die niet participeren omwille van de drempels die ze ervaren. De laatstgenoemde 

categorie kan aangezet worden tot participatie door het wegwerken van de drempels. Belangrijk 

daarbij is dat de focus ligt op het wegwerken van drempels die ook effectief weg te werken zijn 

(Jackson, 1983; Searle & Jackson, 1985).  

Wat betreft het stimuleren van de participatie van de kinderen, is het essentieel dat de ouders de 

meerwaarde van de activiteit inzien. De kans dat het kind mag participeren is dan groter. Daarnaast 

is het voor sommigen moeilijk om hun kind toe te vertrouwen aan andere mensen dan familieleden 

en de leerkracht, waardoor het in deze situatie van belang is een vertrouwensband te creëren 

(Niehues e.a., 2016). Ze moeten zich een duidelijk beeld kunnen vormen van de inhoud van de 

activiteit, waarbij er rekening gehouden wordt met hun waarden (Vlaamse overheid, afdeling Jeugd, 

2006). Zonder de toestemming en goedkeuring van allochtone ouders is niets mogelijk voor hun 

kinderen (De Backer & Janssens, 2010). Voor de participatie van de jongeren moet er gekeken 

worden naar wat hun interesses zijn. Vaak is er sprake van een ‘gap’ tussen de interesses en de 

georganiseerde activiteiten (Harinen e.a., 2012). 

Ouders gaven zelf te kennen dat er ingezet moet worden op een goed contact en vertrouwen. Ze 

willen betrokken zijn en op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen binnen de 

organisatie. Vragen moeten gesteld worden en indien er problemen zijn, moeten de 

verantwoordelijken het gesprek durven aangaan (Akarkach & Van Overmeir, 2010). 

2.5 DIVERSITEIT BINNEN DE CHIRO 

Het realiseren van diversiteit binnen de jeugdbeweging is geen evidente zaak. Ondanks verschillende 

pogingen vanuit de jeugdbewegingen en leiding, is slechts 11,1% van het ledenbestand van vreemde 

origine (Huyghebaert, 2017; Verstraete, 2010). Het gebrek aan diversiteit is een aandachtspunt, de 

jeugdbewegingen blijven voornamelijk wit gekleurd en de jeugd met een migratieachtergrond blijft 

ondervertegenwoordigd in dit domein (Coussée, 2006). Opvallend is dat een groot aantal van deze 

jongeren wel actief zijn in specifieke doelgroepwerkingen. In 2013 telden deze werkingen zo’n 62% 

leden van niet-Belgische afkomst, terwijl dit bij de jeugdbewegingen maar 12% was in dat jaar (De 

Pauw, Vermeersch, Cox, Verhaeghe, & Stevens, 2013).  

Jeugdbewegingen vertrekken te vaak vanuit een statische visie van diversiteit, dit maakt veel 

onmogelijk. Ze moeten beter bekend raken met de leefwereld van deze jongeren (De Backer & 

Janssens, 2010). Diversiteit is juist een dynamisch gegeven, met steeds andere doelgroepen in de 

spotlight (De Visscher & Neyens, 2015). De leiding staat open voor deze kansengroepen, maar over 

het algemeen zijn hun wervingsacties niet actief op dit publiek gericht. Ze denken dat het moeilijker 

is om deze groepen te bereiken door drempels zoals de financiële situatie en geloofsovertuiging (cjm, 

2018). De jeugdverenigingen zijn volhardend in hun zoektocht naar manieren om deze moeilijk 

bereikbare groepen te kunnen bereiken (Redig & Coussée, 2017). 

Ook de Chiro ondervindt moeilijkheden bij het betrekken van deze groep. In 2010 telde de Chiro 169 

leden van niet-Belgische origine, dit kwam overeen met 14,2% van het ledenbestand. Het aantal 
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leden met een islamitische geloofsovertuiging was nihil (De Pauw, Vermeersch, Coussée, Vettenburg, 

& Van Houtte, 2010). 

2.5.1 Het Masterplan diversiteit 

Onder andere jongeren met een migratieachtergrond zijn sterk ondervertegenwoordigd in het 

jeugdwerk. Vlaams minister van Jeugd, Sven Gatz, heeft het nastreven van meer diversiteit in het 

jeugdwerk als beleidsprioriteit opgesteld. Het ideaal is dat de ontwikkeling van een inclusief beleid 

voor kwetsbare doelgroepen leidt tot de emancipatie van de jeugd in een zinvolle vrijetijdsinvulling, 

een versterking van de sociale cohesie en een weerspiegeling van de superdiversiteit in het 

jeugdwerk.  (cjm, 2018). De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de jeugdsector heeft als 

doel zo veel mogelijk jongeren te bereiken en aan te zetten tot participatie, zodat ook zij toegang 

krijgen tot de toegevoegde waarde van het jeugdwerk. Gatz wil via campagnes stereotypen 

doorbreken om de positieve houding tegenover diversiteit aan te moedigen. Daarnaast wil hij 

ontmoetingen stimuleren tussen de verschillende groepen door een Dag van de Diversiteit te 

organiseren. Verder dienen jeugdorganisaties actief potentiële drempels weg te werken en zich open 

te stellen voor alle kinderen en jongeren. Door sensibilisering en vorming kan het jeugdwerk de 

actieve rol opnemen van actor in het bestrijden van discriminatie, racisme en sociale uitsluiting (cjm, 

2018; Gatz, 2015). Kortom: “Iedereen moet kunnen participeren”, zoals minister Gatz het zelf 

verwoordt (Burgerkabinet, 2016, p. 7). 

2.5.2 Meerwaarde van diversiteit binnen de Chiro 

Diversiteit binnen een Chirogroep creëert een wisselwerking tussen de verschillende aanwezige 

culturen. In vergelijking tot een homogene Chirogroep, steken de leden meer van elkaar op en 

ontwikkelen ze hun vaardigheden met betrekking tot solidariteit en diversiteit (De Haene, 

Schuermans, & Verschelden, 2014). Het participeren in een jeugdbeweging zal positieve ervaringen 

met zich meebrengen voor de jongeren. Het versterkt hen en ze leren er allerlei vaardigheden zoals 

organiseren, samenwerken, … (Gatz, 2015). Het is een manier om het cultureel en sociaal kapitaal 

uit te bouwen tijdens het experimenteren in een pedagogische omgeving. Het biedt verschillende 

kansen ter ontplooiing (Coussée, 2005).  

Diversiteit kan als een middel beschouwd worden om de jeugdbeweging te helpen overleven en om 

deze sterker te maken. De missie wordt geëvalueerd zodat de werking voor alle leden verbeterd kan 

worden. Het is een manier om de organisatie aan de realiteit aan te passen (Hillaert, 2010).  

Het is niet vanzelfsprekend om diversiteit in een groep te creëren, dit kan risico’s met zich 

meebrengen. Zo kan het zijn dat door het aantrekken van een bepaalde doelgroep, de reeds 

participerende doelgroepen zich terugtrekken. Niet iedereen kan om met heterogeniteit in een groep, 

sommige leden zullen in conflict gaan met de ander of de groep verlaten (Nolf, 2010). 

2.5.3 Reeds ondernomen initiatieven 

De Chiro probeert actief te werken aan het bevorderen van de diversiteit binnen haar groepen en 

deze zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo bracht ze in 2006 de brochure ‘Komkommerin’ uit, waarin 

achtergrondinformatie en verschillende tips worden beschreven voor leiders. Het geeft een aanzet 
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tot het diverser maken van de Chirogroep. Zo worden onder meer huisbezoeken en rekening houden 

met culturele verschillen als tip meegegeven (Commissie Diversiteit, 2006).  

Via huisbezoeken kan er gewerkt worden aan een vertrouwensband met de ouders en kunnen 

bezorgdheden of drempels uitgesproken en opgelost worden. Een eventuele stopzetting kan op die 

manier voorkomen worden (Vlaamse overheid, afdeling Jeugd, 2006). 

Sommige Chirogroepen pakken de wervingsactie actief aan en voeren activiteiten uit tijdens een 

turnles van een lokale school. Op die manier worden ook kinderen met een andere culturele 

achtergrond bereikt. Er kunnen afspraken gemaakt worden met ouders betreffende de maaltijden 

van hun kind. Zo worden de ouders gerustgesteld en zijn ze zeker dat er rekening zal gehouden 

worden met hun kind en er bijvoorbeeld een halalmaaltijd of een vegetarisch alternatief zal voorzien 

worden. Daarnaast wordt geprobeerd om leiding met migratieachtergrond te vinden, zij kunnen vaak 

een katalysator vormen en zo kinderen met een migratieachtergrond aantrekken om te participeren 

in de Chirogroep. Op die manier kan het idee dat de jeugdbeweging enkel voor autochtone Belgen 

is, langzaamaan verdwijnen (Chirojeugd Vlaanderen, 2006). 

2.6 CONCLUSIE 

Hoewel de superdiversiteit anno 2019 een realiteit is, heerst er nog steeds geen eensgezindheid over 

hoe die realiteit precies benaderd moet worden. Het huidige politieke discours is zeer 

assimilatiegericht, terwijl duidelijk gebleken is dat passief pluralisme niet het juiste middel is om 

echte integratie te bereiken (Geldof, 2013; Thys & Anciaux, 2018). Doordat het actief pluralisme nog 

te weinig als vertrekpunt wordt gehanteerd, zien we dat de integratie van mensen met een andere 

culturele achtergrond niet optimaal gebeurt, wat zich onder meer uit in het minder participeren op 

maatschappelijk en sociaal gebied (Fernandez e.a., 2015; Timmerman, 2011). De lage 

participatiegraad is te wijten aan een combinatie van verschillende drempels die de volwassenen 

ervan weerhouden te participeren. Deze kunnen ook een effect hebben op hun kinderen. Vooral de 

moeders spelen hier een belangrijke rol in (De Backer & Janssens, 2010; Searle & Jackson, 1985). 

De ondervertegenwoordiging van deze groep is ook sterk zichtbaar in het jeugdwerk, en nog 

specifieker: in de jeugdbewegingen (cjm, 2018). De Chiro heeft de laatste decennia enorme evoluties 

meegemaakt en is gevorderd in de openheid naar de buitenwereld toe, maar toch lukt het nog steeds 

niet om die culturele diversiteit aan te trekken (De Pauw e.a., 2010). De superdiverse realiteit is met 

andere woorden nog geen realiteit geworden binnen het jeugdwerk, en in een centrumstad zoals 

Aalst wordt vanuit het stadsbestuur nog te weinig ingezet op het bevorderen van de culturele 

diversiteit binnen bestaande Chirogroepen (De Koninck, 2018). Aangezien een lidmaatschap bij een 

jeugdbeweging tot zelfontplooiing en de ontwikkeling van heel wat vaardigheden leidt, is het zeker 

van belang deze participatie ook bij jongeren met een andere culturele achtergrond na te streven. 

Deze functies zijn namelijk voor elk kind en elke jongere een meerwaarde (cjm, 2018; Redig & 

Coussée, 2017). Minister Gatz heeft het belang van het nastreven van deze diversiteit ingezien, wat 

zich uitte in de ontwikkeling van het Masterplan diversiteit. De superdiversiteit die zo kenmerkend is 

voor onze samenleving, zou ook gerepresenteerd moeten worden binnen het jeugdwerk (cjm, 2018).  
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3. ONDERZOEKSVRAGEN 

Ondanks de stijgende aandacht voor culturele diversiteit binnen het jeugdwerk en de participatie van 

kwetsbare groepen, is er te weinig focus gelegd op specifieke drempels die allochtone moslimouders 

belemmeren om hun kind te laten deelnemen aan activiteiten uit het jeugdwerk. 

Dit onderzoek legt de focus op de drempels die Marokkaanse moeders, Nederlandstalig of 

Marokkaanssprekend, ervan weerhouden om hun kind aan Chiroactiviteiten te laten deelnemen. Het 

doel is de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

De hoofdvraag luidt: 

▪ Welke drempels ondervinden moeders van Marokkaanse origine in Aalst om hun kind(eren) 

aan Chiroactiviteiten te laten deelnemen? 

Deelvragen zijn: 

▪ Wat is de houding van Marokkaanse moeders ten opzichte van de vrijetijdsbesteding van 

hun kinderen? 

▪ Welke informatie hebben de Marokkaanse moeders i.v.m. het jeugdwerkaanbod in Aalst?  

▪ Welke aanpassingen moet de Chiro volgens de Marokkaanse moeders doorvoeren opdat ze 

hun kinderen aan Chiroactiviteiten zouden laten deelnemen? 

▪ Welke oplossingen voor de ondervonden drempels acht de Chiroleiding realiseerbaar om toe 

te passen? 
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DEEL 2: DATA & METHODE 

1. DEELNEMERS 

Voor dit onderzoek werden verschillende moeders en Chiroleiding bevraagd.  

Wat de moeders betreft bestond de respondentengroep uit zeven Marokkaanssprekende en acht 

Nederlandstalige respondenten.  

De respondenten werden op basis van de volgende voorwaarden gerekruteerd: ze moesten moeders 

van Marokkaanse origine zijn met minstens 1 kind tussen de 6 en 18 jaar oud. Ook moesten ze in 

Aalst wonen en het Nederlands en/of Marokkaans spreken. De respondenten werden via Facebook 

en Whatsapp gecontacteerd. Alle gecontacteerde respondenten, op twee na, namen deel aan de 

focusgroepen. De respondenten zijn uit verschillende gebieden in Marokko afkomstig en op enkele 

moeders na zijn alle moeders in Marokko geboren. De Nederlandstalige respondentengroep bestond 

voor de meerderheid uit moeders die het Nederlands na aankomst in België geleerd hebben.  

De respondentengroep met de leiding bestond uit zeven leidsters van twee Chirogroepen. Eén 

Chirogroep stond bekend als de cultureel diverse groep, in de andere Chirogroep was de diversiteit 

veel minder aanwezig. Voor de Chiroleiding was de enige voorwaarde dat hun Chirogroep gevestigd 

was in Aalst. Het contact verliep volledig via Facebook.  

2. DATAVERZAMELINGSMETHODE 

Aan de hand van de opgestelde onderzoeksvragen werd bepaald de data te verzamelen via 

focusgroepen. Het doel was om interactie te creëren, waarbij de respondenten onderling ervaringen 

konden uitwisselen en konden verder bouwen op elkaars ideeën. De keuze om ook een focusgroep 

in het Marokkaans te organiseren had als doel het betrekken van moeders die het Nederlands niet 

voldoende spreken en anders uitgesloten zouden worden van dit onderzoek.  

In totaal werden 15 moeders en 7 Chiroleidsters via focusgroepen bevraagd. De Chiroleiding en 

enkele moeders werden via Facebook gevonden, de meeste moeders werden via Whatsapp 

gerekruteerd en behoorden tot het sociaal netwerk van een gezinslid. Er werd een flyer (zie bijlage 1) 

met bijhorende uitleg gemaakt om in verschillende Facebookgroepen met een groot bereik bij 

Marokkaanse moeders te delen en om op Whatsapp door te sturen. De flyer en uitleg werden zowel 

in het Nederlands als in het Frans opgesteld.  

De Nederlandstalige focusgroep vond plaats op 16/12/2018 tussen 14u en 16u, na gepeild te hebben 

naar de beschikbare momenten van deze moeders. De focusgroep met de Marokkaanssprekende 

moeders vond op 18/12/2018 plaats tussen 10u en 12u. Beide focusgroepen duurden ongeveer 

anderhalf uur en werden bij de onderzoeker thuis uitgevoerd, omdat deze locatie reeds gekend was 

bij alle respondenten. Voor de start van de focusgroepen, kregen de respondenten meer uitleg over 

de opzet van het onderzoek en het recht om hun deelname achteraf te annuleren indien ze dit zouden 

wensen. Dit gebeurde in combinatie met het tekenen van een informed consent en het uitdelen van 

de informatiebrief (zie bijlage 2). De informed consent en de informatiebrief voor de moeders werden 

in drie talen opgesteld: het Nederlands, het Frans en het Arabisch. Dit om te garanderen dat elke 

moeder de informed consent begreep voor ze dit ondertekende. 
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De focusgroepen met twee verschillende Chiroleidingen vonden plaats op 28/04/2019 om 17u met 

vier leidsters, na hun Chirowerking en op 05/05/2019 om 13u met drie leidsters, net voor de 

Chirowerking. De focusgroepen duurden ongeveer een uur en een kwartier en vonden telkens plaats 

in het lokaal van de Chiroleiding. Dit was het gemakkelijkst omdat de gesprekken net voor of na de 

werking gepland waren. Ook de leidsters kregen meer uitleg over het onderzoek en werden op de 

hoogte gesteld van hun rechten door een informed consent (zie bijlage 3). 

3. MEETINSTRUMENTEN 

De leidraad voor bevraging van de focusgroepen werd semi-gestructureerd opgesteld, waarbij de 

topics en belangrijkste vragen op voorhand vastgelegd werden in het interviewschema (zie bijlage 4 

en 5), maar er ook ruimte was voor ingevingen van de respondenten. De beide interviewschema’s 

bestonden uit drie topics, deze werden opgesplitst in subtopics en bijhorende vragen. De focusgroep 

met de moeders behandelde de volgende topics: hun houding tegenover de vrijetijdsbesteding van 

hun kinderen, hun kennis over het jeugdwerkaanbod in Aalst en hun houding tegenover de 

jeugdbeweging. Voor het gesprek met de Chiroleiding kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

bespreking van de Chirogroep, drempels voor Chiroparticipatie en voorgestelde oplossingen.  

Voor het organiseren van de focusgroep in het Marokkaans werd eerst een testinterview uitgevoerd 

met een vader van Marokkaanse origine. Dit om na te gaan of de opgestelde vragen en gebruikte 

begrippen duidelijk genoeg waren opgesteld. Het interviewschema voor de Marokkaanse focusgroep 

werd in het Frans opgesteld, ter ondersteuning van het Marokkaans.   

4. ANALYSEMETHODE 

Elke focusgroep werd met de toestemming van de respondenten opgenomen met een dictafoon. 

Vervolgens werden de focusgroepen getranscribeerd in Word. Voor de analyse werden drie 

hoofdlabels en bijkomende sublabels bepaald (zie bijlage 6 en 7), deze werden grotendeels afgeleid uit 

het interviewschema. De uitgetypte focusgroepen werden afgedrukt om er vervolgens manueel 

fragmenten op aan te duiden en te labelen. Hierna werd er in Word per topic een samenvatting van 

de antwoorden per respondent gemaakt. Deze samenvatting werd als leidraad gebruikt voor het 

uitschrijven van de resultaten en het beantwoorden van de onderzoeksvragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

DEEL 3: RESULTATEN 

1. VRIJETIJDSBESTEDING KINDEREN 

Sport is zonder twijfel de populairste vrijetijdsinvulling van de kinderen van Marokkaanse moeders, 

dit gaat in de meeste gevallen gepaard met een lidmaatschap aan een sportvereniging. Voetbal, 

zwemmen en vechtsporten zoals boksen en taekwondo springen er duidelijk uit bij de jongens. “[…] 

En drie kinderen die twee keer per week zwemmen en ook twee keer per week taekwondo […]”.  Door de 

jongsten wordt vaak buiten gespeeld. De meisjes zijn, naast sporten zoals jiujitsu en handbal, eerder 

creatief bezig. Dit houdt activiteiten zoals lezen, tekenen en bakken in: “Tekenen, ze tekent veel. 

Tegenwoordig koopt ze poppen, haalt ze de kleding en de make-up weg om er vervolgens zelf kleren voor te 

naaien. Maar de gsm, alsmaar meer de gsm gedurende de meerderheid van de tijd”*
1
. En: “Mijn dochter las 

vroeger graag Franstalige boeken. Maar sinds de intrede van de gsm, is ze daar aan verslingerd”*. Alle moeders 

verzuchten dat de vrijetijdsinvulling van hun kinderen in gevaar komt door de aanzienlijke tijd die 

hun kinderen doorbrengen op sociale media, smartphone/tablet en spelconsoles. Enkele moeders 

proberen dit mediagebruik binnen de perken te houden: “En ik heb eigenlijk twee keer per week half uurtje 

op de computer. Of ze mogen kiezen: tablet of computer.”  

Over het algemeen zijn de moeders tevreden over het lidmaatschap van hun kind aan de 

(sport)vereniging: “Ze vindt de sport leuk en ik ben ook tevreden over die club. Ze komen goed overeen, ze 

aanvaarden iedereen en hebben een goede en strenge begeleider die hen opvolgt”* en “[…] de lesgevers zijn 

allemaal goed met haar en lachen als ze met u komen praten […] met positieve manieren, ze praten met u zoals 

ze met alle andere mama’s praten”. Meestal zijn de moeders via vrienden of familie in contact gekomen 

met deze verenigingen, soms wordt het internet als middel gebruikt om een vereniging in de buurt 

op te zoeken.  

Het liefst zien de moeders hun kinderen met iets nuttigs bezig gedurende hun vrije tijd. Dit wordt 

vaak geassocieerd met buitenspelen, het ontmoeten van vrienden en leren omgaan met mensen, 

lezen of naar het buurthuis gaan: “Buitenspelen, allee het is plezant communiceren met de vrienden. Nu niet 

meer, het is altijd met de tablet”. De moeders vinden het belangrijk dat de vrijetijdsinvulling hun kind 

iets leert, dat het bijdraagt tot hun ontwikkeling en vorming. Een moeder gaf aan dat ze haar 

kinderen reeds op jonge leeftijd actief probeert te maken: “Ik begin graag heel vroeg zodat ze graag 

hebben dat ze altijd bezig zijn. Zodat ze weten van ‘ik zit niet alleen maar thuis, alleen maar voor tv of tablet of 

ik weet niet wat”. 

2. JEUGDWERK IN AALST 

De moeders weten vooral van het bestaan af van sportverenigingen, de moeders die ook 

speelpleinwerking en de plaatselijke buurtwerking voor de jeugd kennen zijn in de minderheid: “[…] 

hij gaat niet graag, maar hij moet van mij […] we praten allemaal Frans thuis, dus het Nederlands is de tweede 

taal […] de twee maanden vakantie is lang, dus als ze alleen het Frans thuis gebruiken, vergeten ze een beetje 

het Nederlands tijdens de vakantie. Dus dat is de beste manier voor contact met kindjes en meer Nederlands te 

praten” (over speelpleinwerking). In mindere mate hebben de moeders al eens over de Chiro en de 

                                                           
1 De citaten gevolgd door een asterisk (*) werden vertaald uit het Marokkaans of het Frans. Deze zijn m.a.w. 
niet de letterlijke bewoordingen van de respondent. 
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Scouts gehoord. Voor de meerderheid van de moeders was het de eerste keer dat ze over 

speelpleinwerking, het jeugdopbouwwerk en de jeugdbeweging hoorden: “Ik ben hier al 17 jaar en het 

is de eerste keer dat ik dit hoor”* (over de Chiro). 

De voorkeur van de moeders gaat uit naar sportactiviteiten, maar ook het idee van workshops waarin 

jongeren zelfstandig leren worden lijkt hen een grote meerwaarde: “Ik zou het interessant vinden dat er 

misschien cursussen zouden georganiseerd worden om jongeren wegwijs te maken in hoe ze hun leven kunnen 

organiseren en op orde zetten”*. Andere aspecten waar de moeders belang aan hechten bij het kiezen 

van een activiteit is onder meer het kunnen oefenen van het Nederlands, contact hebben met andere 

kinderen, niet thuis zitten of op straat rondhangen maar actief bezig zijn, bewegen en de conditie 

onderhouden: “De tijd gaat voor hen dan ook sneller voorbij. Ook al is het vakantie, ze gaan en vullen hun dag 

met leuke dingen”* en: “Ik vind alles goed eigenlijk, als ze maar bezig zijn. Als ze niet gewoon maar thuis, thuis, 

thuis zitten of buiten met vrienden rondhangen of ik weet niet wat allemaal doen”.  

3. JEUGDBEWEGINGEN EN DE CHIRO 

De kennis van de moeders over de jeugdbewegingen in het algemeen en de Chiro in het bijzonder, 

is eerder schaars: “Allee, ik denk dat is hetzelfde als de uitstappen die kinderen doen met de school”; “Ze leren 

kinderen te vertrouwen op zichzelf. Het is vooral dat, echt het leren vertrouwen op jezelf. Hij wordt zelfstandig”* 

en: “Ze nemen hen mee naar het bos, ze spelen buiten in de natuur”*. Voor de meeste moeders was dit de 

eerste keer dat ze er informatie over ontvingen: “Eerste keer dat ik ervan hoor, ik ken het niet”.  

De stelling, waarin werd voorgelegd dat de moeders spelen eerder als een onnuttige activiteit zouden 

beschouwen en verkiezen dat hun kind buitenschoolse lessen Arabisch of Koran zouden volgen in de 

plaats, werd door de meeste moeders tegengesproken: “Er zijn altijd oplossingen. Je kan je kind Arabisch 

leren en tijd overhouden voor zijn vrije tijd. Ik verkies dat hij ergens gaat spelen en niet gewoon met zijn gsm 

bezig is”*; “Nee, een kind moet een kind zijn. Een kind moet een kind zijn en kind blijven” en: “We kunnen 

zoeken en misschien een moskee vinden voor de cursus van onze kinderen op zaterdag en zondag vrijhouden, 

het is mogelijk denk ik”. Er waren ook moeders die het eens waren met de stelling: “Ja, je hebt gelijk. 

Vooral in deze tijd. In het weekend vooral willen we dat onze kinderen Arabisch leren, want ze zijn al heel de 

week bezig met het Nederlands. Ze spenderen amper tijd in onze nabijheid, ze worden bijna 50% van de tijd 

door niet-moslims opgevoed. We moeten zo veel mogelijk proberen die zaterdag en zondag te voorzien voor 

dingen die voor ons belangrijk zijn […]”*  

3.1 DREMPELS 

Verschillende soorten drempels weerhouden moeders ervan hun kind aan activiteiten van de Chiro 

te laten deelnemen. Sommige drempels zijn algemeen gericht naar alle soorten activiteiten toe, 

andere drempels zijn specifiek toepasbaar op de Chiro. De drempels werden opgesplitst in vier 

groepen: 

3.1.1 Gebrek aan informatie 

Voor veel moeders was het bestaan van de Chiro nieuwe informatie. Ze hebben geen idee wat het 

inhoudt of hebben er een verkeerd beeld over. Ze geven aan dat de info niet tot bij hen geraakt: 

“Het probleem is dat we geen informatie hebben, alles wat jij net gezegd hebt, wist ik niet. We ontvangen de 

gegevens niet om te kunnen bepalen of we onze kinderen al dan niet aan activiteiten van de Chiro zullen laten 

deelnemen. Ik heb nooit dergelijke gegevens ontvangen”*; “Nee, maar zoals er al gezegd is geweest: het gaat 
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vooral om een gebrek aan informatie. De informatie geraakt niet bij ons”*; “Maar ik ken niemand die me dat zou 

kunnen vertellen”* en: “[…] ik heb gewoonweg geen info, ik zou dus ook niet eens weten hoe ik ze moet 

inschrijven”*. Ook vinden ze het een gemiste kans dat de school geen rol speelt in het bezorgen van 

deze informatie: “We weten zelf niks via de scholen. Nooit komt de informatie tot bij ons. Het probleem is dat 

je zelf om de informatie moet gaan zoeken en je weet niet eens welke informatie […] ik vind dat de scholen hier 

een belangrijke rol in moeten spelen, zij zouden ons van deze informatie moeten voorzien”* en: “Maar deze 

dingen die X nu aanhaalt, dit werd ons nooit verteld door de school”*  

De moeders zijn enthousiast over de vertaalde brochures van de Chiro, maar vinden het jammer dat 

deze hun weg nog niet tot bij de anderstalige ouders vinden: “We zouden veel moeilijkheden ondervinden 

bij een Nederlandstalige folder. Je begrijpt niet alles, het moet uitgelegd worden, dus als je van in het begin een 

folder krijgt die je begrijpt, dan doet dat ook wat”*; “Dat is inderdaad al goed, maar dit hebben wij nooit gezien”*; 

“Het is een goed punt dat ze opener worden”; “Ik heb dat nooit gezien, niet via school of niks. Ik heb het nergens 

zien liggen”* en: “De informatie geraakt gewoonweg niet bij ons. Het is alsof ze de brochures hebben vertaald 

en vervolgens bij hen hebben laten liggen”*.  

3.1.2 Discriminatie en racisme 

De volgende drempels worden door de moeders onder discriminatie en racisme geklasseerd. Deze 

categorie kan verder opgesplitst worden in drie drempels: 

a. Houding van de leiding 

Volgens meerdere moeders kan de leiding ook verantwoordelijk zijn voor het opwerpen van drempels 

en het creëren van een afstand, een moeder beschrijft een situatie waarin ze dit meemaakte: “Ze 

zijn hier ook op school van mijn kinderen geweest. Maar ik weet niet, wanneer ze komen ze geven folders, dus 

reclames over die jeugdbeweging. Zie je, ze komen enkel bij Vlaamse mensen en niet bij ons. Ik probeer te gaan 

en te zeggen: ‘ah ja, ‘t is over wat? Over school, of?’ Nee, het is voor de kinderen. Ja, ik ben geïnteresseerd, geef 

me. Maar ze komen niet bij ons […] Je ziet dat het een vorm van discriminatie is. Jullie nee, maar zij wel. Ik heb 

geprobeerd om te komen en te zeggen: ‘ah ja, ‘t is over de school?’, ik heb echt gedaan alsof ik er niks van 

afwist, om te tonen van kijk, we zijn er ook, onze kinderen zitten hier ook op school”; “Ze hebben zelf een verschil 

gecreëerd” en: “En niet zo ‘stuperen’ omdat we hebben een hoofddoek, we zijn niet dom hé”. Ook denken de 

moeders dat er nog heel wat vooroordelen heersen, die gepaard gaan met vreemde blikken. De 

leiding ziet de Marokkaanse gemeenschap, en breder: de moslims, niet als mogelijke doelgroep: “Ik 

denk ook, zoals nu Chiro en zo, dat ze denken: ‘oké, het zijn vreemdelingen, die gaan hun kinderen niet sturen, 

dat gaat te duur zijn […]’, ik denk dat ze daar aan denken en ze dan niet naar ons komen om te vragen en zo” 

en: “[…] je gaat bij jezelf dan denken: wie is deze persoon aan wie ik mijn kind ga toevertrouwen”*.  

b. Houding van andere ouders 

De manier waarop andere ouders zich gedragen tegenover de Marokkaanse moeders kan een 

drempel zijn. Dit gaat over het hebben van vooroordelen over bijvoorbeeld de hoofddoek: “En je zag 

het ook tussen de moeders. Dat de moeders ook afstand nemen van vreemde moeders. We zijn als enige 

Marokkaan en de rest allemaal Belg. En je zag het ze, want ja ze denken: ‘ah ’t is een hoofddoek, ze kan geen 

Nederlands’ en zo” en: “Wanneer ze zien dat je een hoofddoek draagt, beginnen ze te praten […]”*. Maar ook 

de afstandelijkheid tussen de ouders wordt als drempel beschouwd: “[…] bij mij ’t is altijd tussen elkaar 

en afstandelijk en bang of ik weet het niet…” en: “Als je gewoon een vreemde blik krijgt, dan is het voor mij al 
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gedaan, je blokkeert”*. De moeders vrezen dat de vijandige houding van de ouders ook een invloed op 

hun kinderen zal hebben: “[…] ik ben een moeder, als ik ergens naartoe ga met mijn dochter, een organisatie 

of een feest bijvoorbeeld, wanneer ik binnenkom en ik zie dat de mensen daar me scheef aankijken, dan wil ik 

niet dat mijn dochter naar daar gaat”*.  

c. De moslim of de allochtoon als zondebok 

Een angst die meerdere moeders hebben is dat hun kind als schuldige zal aangeduid worden indien 

er iets voorvalt, dit kan zowel een gebeurtenis in de wereld zijn als een situatie binnen de groep: 

“Maar het probleem is er zijn activiteiten hier, er zijn er. Maar het kind gaat ernaartoe, wat gebeurt er? Ze worden 

gediscrimineerd. Jij Marokkaan, jij dit, jij dat, gewoon zo. En dat kind begint dan boos te worden, er wordt 

gevochten en dan is het weer: allee, gij buiten”; “[…] of allee ze hebben iets gehoord op het nieuws […] er wordt 

direct een link gemaakt van ja, jij bent ook van die soort” en: “[…] ze kunnen met die ene vreemdeling veel 

dingen doen eh, op hem dingen steken, als er iets weg is kunnen ze zeggen: ah het was die vreemdeling, is er 

iets gebeurd: het was die vreemdeling […]”.  

3.1.3 Religieuze en culturele achtergrond 

Een groot deel van de drempels is religieus en cultureel getint, voor veel moeders is deze categorie 

drempel de moeilijkste om te overbruggen.  

a. De christelijke oorsprong en reputatie 

De moeders die wel op de hoogte zijn van het concept van de jeugdbewegingen, associëren het met 

de christelijke oorsprong: “Eigenlijk (weet ik) weinig, maar het heeft een christelijke connotatie. Sinds altijd 

heb ik een christelijke connotatie aan de jeugdbeweging gegeven”. De christelijke reputatie houdt de 

moeders tegen om hun kind aan activiteiten van de Chiro te laten deelnemen: “Het ongelovig zijn zien 

we als iets ergs, dat maakt ons ook wat bang. Het zorgt ervoor dat we minder snel geneigd zijn om onze kinderen 

ernaar te sturen, uit schrik dat het onze kinderen beïnvloedt”* en: “Het christelijke imago is de grootste rem”. 

Het vormt geen probleem om hun kind naar een christelijke school te sturen, want die biedt goed 

onderwijs aan, maar om hun kind in de vrije tijd aan iets te laten deelnemen dat in hun ogen 

christelijk getint is, gaat net een stapje te ver: “[…] mijn zoon gaat naar een christelijke school, dus ik heb 

geen probleem met dat, maar vrije tijd heeft misschien meer indruk dan op school. Op een school leren ze dingen, 

dus dat is voordelig, maar in de vrije tijd… da’s niet echt nodig zal ik zeggen” en: “Bij alles blijft de basis van 

onze religie belangrijk, je gaat je kinderen geen dingen laten doen die tegen het geloof ingaan”*.  

b. Het meisjesuniform  

Alle moeders waren het er unaniem over eens dat de lengte van het meisjesuniform niet geschikt is 

voor een moslimmeisje: “Ik zou mijn dochter nooit zo’n rokje laten aantrekken”*; “Het uniform zou moeten 

aangepast worden naar iets respectvollers”* en: “Ja, dat is kort eh […] want als ze spelen en zo, hun benen…”. 

Ook heerst er onduidelijkheid bij de moeders of een gesluierd meisje aanvaard zou worden binnen 

de Chirogroep: “Bijvoorbeeld mijn dochter, zij is nu 16 en draagt een hoofddoek, hoe kan ze activiteiten 

meedoen? ’t Is moeilijk” en: “Stel nu dat de Chiro op uitstap gaat en ze hebben een lid dat een hoofddoek draagt, 

vormt dat een probleem? Heeft ze het recht om met hen mee te gaan of niet?”*  
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c. Het kamp 

Het jaarlijkse zomerkamp en meerdaagse uitstappen zijn activiteiten waar de moeders zich veel 

vragen rond stellen, vooral rond de halalkwestie: “Het zijn alleen maar Belgen, dus gaan ze daar rekening 

mee houden? Dus ja, ze kunnen tegen dat kind zeggen van ja dat is halal […] dat kind gaat dat dan opeten, maar 

is ’t wel halal? Dus ja, als er maar één vreemde tussen zit of zo, dat maakt u nu niet om echt te zeggen bang 

bang, maar toch”; “Ze eten varkensvlees […] Ja, het is vooral dat waar we bang voor zijn”* en: “Je gaat je kind 

niet enkele dagen met niet-moslims meesturen”*. Voor veel moeders is het moeilijk om hun kind ergens 

anders te laten overnachten indien dit niet in schoolverband is, ook het idee dat hun kind in een tent 

zou overnachten wekt ongerustheid op: “[…] wij gaan onze dochters ook gewoon niet een volledige week 

met een groep meesturen om in tenten te overnachten. Daarvoor is er te weinig vertrouwen. Vooral de jongsten, 

we vertrouwen het niet”*; “We sturen onze kinderen wel mee met school op meerdaagse uitstap, maar dan gaan 

ze niet in tenten overnachten maar in een hotel”*; “Het klinkt allemaal wel interessant, maar die overnachting is 

er te veel aan”* en: “Voor mij zou het interessanter zijn moest hij overdag kunnen gaan en ’s avonds terug naar 

huis keren om hier te overnachten”*. De moeders geven aan dat de religie hier een belangrijke rol in 

speelt: “Onze religie speelt hier ook een rol in […] om naar daar te gaan en overdag te spelen, oké. Maar om 

ook te overnachten […], nee”*.  

d. De spelletjes 

De moeders hebben liever niet dat hun kinderen deelnemen aan spelletjes waar onnodige fysieke 

aanrakingen bij te pas komen: “Die spelletjes, als ouders moeten we zeg maar een beeld hebben wat de 

kinderen allemaal spelen. Sommige dingen passen niet bij onze normen en waarden” en: “[…] dus ze zijn klaar 

met kamp en zo, die dag gaan ze vertrekken naar huis. Ze hebben een spelletje gespeeld, ik weet niet wie wint 

of iets, ze moeten een kusje geven aan een meisje of jongen”.   

e. Gemengde werking  

Voor sommige moeders vormen gemengde Chirogroepen ook een drempel, vooral vanaf de 

puberteit: “[…] en dat was ook gemengd en dan heb ik gezegd van kom. Allee, dat was het enige waar ik zelf 

zei van nee, de andere heb ik altijd toegelaten” en: “[…] en eventueel gemengde groepen te hebben, nee”*. 

3.1.4 Het vertrouwen 

Het gebrek aan vertrouwen in de mensen aan wie je je kind zou moeten toevertrouwen vormt voor 

alle moeders een drempel, ze geven aan dat ze sneller iemand met dezelfde achtergrond zouden 

vertrouwen: “Er is sneller een vertrouwensband, je vertrouwt je kind sneller toe aan iemand van dezelfde 

achtergrond. Zij weten op welke manier ze je moeten geruststellen”*. 

a. Geruchten 

Geruchten die de ronde doen voeden het wantrouwen van de moeders: “[…] hij was twee keer geweest 

en dan begon hij dingen te horen: die werd daar verkracht, die werd daar vermoord, ikzelf had al schrik dus heb 

ik dat stopgezet. […] die letten niet op de kinderen of wat doen die met die kinderen en zo” en: “En er is natuurlijk 

de angst, bijvoorbeeld bij ons in X, daar doet drugs de ronde”*. Deze geruchten gaan vooral over het gebrek 

aan controle over de leiding en dat er bijgevolg geen 100% veiligheid kan gegarandeerd worden. 

Ook het idee dat er onvoldoende op de kinderen gelet wordt is een drempel: “[…] allee gaan die daar 
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allemaal op letten? En zeker als er één of twee- gaan ze wel op die vreemdelingen letten?”, net als de vrees 

voor ongewenste aanrakingen en seksuele omgang, het gebruik van drank en drugs: “Maar daarnaast 

ook seksuele omgang, ook kinderen! Dat zijn dingen die ons bang maken”*.  

b. Geen vertrouwensband 

De moeders vinden het moeilijk om hun kind toe te vertrouwen aan een groep onprofessionele jonge 

mensen met wie er geen vertrouwensband is: “Ze zijn alleen met hen, je geeft ze aan hen en God weet 

wat doen ze daar allemaal”; “Maar eerlijk, wij hebben ook niet het volste vertrouwen om onze kinderen zomaar 

ergens naartoe te sturen, het probleem ligt voor een deel ook bij ons”* en: “[…] als ik zo goed nadenk ga ik toch 

schrik hebben voor mijn dochter […] omdat ik weet: een jongen die is capabel om nee te zeggen […] maar ik 

denk voor een meisje ga je direct zeggen: oei gaan ze haar aantasten of dit of dat”. De Marokkaanse tamtam 

heeft hier een belangrijke bijdrage in het verspreiden van informatie en ervaringen, veel moeders 

wachten op positieve ervaringen van andere moeders voor ze zelf een overweging zouden doen: “Pas 

als we zouden horen dat X of Y haar kind met die mensen heeft meegestuurd, dan pas worden we aangemoedigd. 

Anders heb je een gebrek aan vertrouwen, alsof je onvoldoende of geen vertrouwen in die groep mensen hebt”* 

en: “Als je hoort dat andere Arabieren of moslims hun kind hebben laten deelnemen aan iets, dan stimuleert dat 

jou om dat ook te doen”*.   

3.2 OPLOSSINGEN 

De moeders stelden verschillende oplossingen voor die de drempels zouden kunnen wegwerken. 

Deze oplossingen kunnen in vijf categorieën opgedeeld worden. 

3.2.1 Het meisjesuniform 

De moeders stellen dat de drempel rond de lengte van het meisjesuniform gemakkelijk op te lossen 

is: “Ik zou haar bijvoorbeeld een legging laten dragen […]”*; “Maar je zou ook kunnen zeggen dat je een short 

zoals bij de jongens wil”* en: “Dat ze bijvoorbeeld geen rokje moeten dragen, maar een broek mogen dragen, 

enzovoort. Op die manier creëren ze de kans dat we onze kinderen met een gerust hart willen sturen”*. Ook het 

dragen van een hoofddoek zou geen probleem mogen vormen, de beide voorstellen mogen ook 

duidelijker terugkomen in promotie- en beeldmateriaal van de Chiro, zodat duidelijk wordt dat de 

Chiro hiervoor openstaat. De moeders willen dat hun kind aanvaard wordt door de groep, ook 

wanneer het kind anders is gekleed dan de rest van de groep. Het mag zich niet de vreemde eend 

in de bijt voelen omdat ze een broek draagt of gesluierd is.  

3.2.1 De christelijke reputatie 

De christelijke reputatie schrikt de moeders af. Ze zien liever een neutraler imago terug en denken 

dat dit meteen ook een breder publiek zal aanspreken: “[…] hun imago een beetje modern maken, het is 

echt een oud imago en iedereen heeft dat imago eigenlijk […] misschien als dat meer neutraal is, kunnen meer 

mensen gemakkelijker komen”; “Ze moeten misschien hun imago een beetje verlagen naar iedereen”; “Als het 

enkel activiteiten zijn voor de kinderen, geen probleem. Maar dingen rond het geloof…”* en: “En als je ook weet: 

ze doen daar geen gebedjes of zo […] dan is ’t oké”. Veel moeders hebben het idee dat het christelijke 

geloof nog een belangrijk onderdeel is van de Chirowerking, ze raden aan om duidelijker in beeld te 

brengen dat culturele diversiteit welkom is (en het niet enkel iets voor ‘de blanke Belg’ is) en dat de 



26 
 

werking hoofdzakelijk uit speelactiviteiten bestaat: “Ze mogen wel over het geloof spreken, maar niet enkel 

dat. We zitten tenslotte met multiculturaliteit”*.  

3.2.3 Ouders met een andere culturele achtergrond proberen bereiken 

Bij het aanspreken van ouders zou er geen onderscheid gemaakt mogen worden tussen autochtone 

en allochtone ouders, alle ouders moeten op dezelfde manier behandeld worden en als mogelijk 

doelpubliek beschouwd worden: “[…] ik vind dat de eerste stap vanuit hen moet komen, ze moeten een effort 

doen om bij ons te komen en ons aan te spreken”*; “[…] dus ja, daarom dat ik zeg dat het van de Chiroleiding 

moet komen, het zijn zij die de informatie moeten geven en echt iedereen moeten viseren, niet enkel de 

Vlamingen. Want zij sturen hun kinderen daar sowieso naartoe vanaf het lager en zo”* en: “Belangrijk is dat er 

al vanuit de leiding geen onderscheid wordt gemaakt tussen de ouders, of je nu een hoofddoek draagt of niet”*. 

De moeders geven aan dat de vertaalde brochures zeker ingezet moeten worden om anderstalige 

ouders te bereiken, de school zou eventueel kunnen helpen met het verspreiden van deze info of de 

courante talen doorgeven aan de Chirogroep: “Ik vind dat scholen hier een belangrijke rol in moeten spelen, 

zij zouden ons van deze informatie moeten voorzien”*; “Kijk, als mijn kind (de folder) in het Arabisch zou 

brengen, dan zouden we het lezen”* en: “Klopt, Arabisch of Frans zouden we zonder problemen lezen”*. Ook 

zien de moeders liever dat ze rechtstreeks worden aangesproken en de informatie krijgen in plaats 

van dat dit wordt meegegeven met hun kind: “Wat ook belangrijk is is om ouders rechtstreeks te informeren 

en niet via de kinderen. Veel kinderen willen sommige info niet eens overbrengen”*.  

3.2.4 De spelletjes 

De moeders zien graag gebeuren dat spelletjes die tegen bepaalde normen ingaan, ‘moslimproof’ 

worden gemaakt zodat hun kinderen hier ook aan kunnen deelnemen. Dit kan gedaan worden door 

bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een alternatief te bieden binnen het spel: “Maar ze kunnen zeggen: ja 

maar moslim, we veranderen het spel. Niet een kus geven, maar dansen, of …”. Hier kunnen ook andere 

kinderen van gebruikmaken, die zich niet goed voelen bij een dergelijke fysieke aanraking. 

3.2.5 De vertrouwensband 

Alles staat of valt met het vertrouwen van de moeders: “De ouders moeten gerustgesteld worden, indien 

de ouders gerustgesteld zijn, gaan ze hun kinderen sturen”* en: “Ze moeten iets ondernemen zodat de ouders, 

in de eerste plaats, zich goed voelen. Want als de ouders ervan houden en zich op hun gemak voelen, gaan ze 

hun kinderen ernaar brengen. Als ze zich er niet goed voelen, dan kan je er zeker van zijn dat ze hun kinderen 

niet zullen brengen”*. De moeders stellen twee manieren voor waarmee vertrouwen kan opgebouwd 

worden, allereerst een opendeurdag: “Of bijvoorbeeld een soort infodag te organiseren waar de ouders 

naartoe kunnen”*; “Ja, dan kunnen wij samen met onze kinderen gaan om eens te kijken”* en: “Daarom zou 

een opendeurdag interessant zijn! Want je krijgt meteen alle info mee en kan zelf kijken met eigen ogen wat er 

gebeurt. Enkel foldertjes zijn niet genoeg om overtuigd te worden, pas wanneer je kan spreken en vragen stellen…  

- En praten met andere ouders, zij kunnen je hun ervaringen vertellen”* Het tweede idee is om de ouders 

de mogelijkheid te bieden tot het bijwonen van enkele Chirowerkingen tot er voldoende vertrouwen 

in de leiding is: “We moeten het vertrouwen hebben dat ons kind daar veilig is, vooral de meisjes […]”* en: 

“[…] dan kun je zien hoe die lesgeefsters zijn met de kinderen, hoe dat ze die aanraken en zo, je ziet alles versta 

je. Bij de Chiro of Scouts zie je dat niet hé […] wie dat wenst, dat je erbij kunt gaan of zo […] en dan kun je 

kiezen: wil je één keer gaan, wil je meerdere keren gaan, kan je zeggen na twee, drie keer: nu kom ik niet meer 
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want ik heb er vertrouwen in enzovoort. Da’s aan u de keuze hé”. Het belangrijkste voor de moeders is dat 

zijzelf en hun kind er goed behandeld worden: “Zodat de ouders aangemoedigd worden om te komen. Als 

iemand naar je glimlacht, dat doet je plezier”* en: “Vooral als onze kinderen een keer gaan en ze keren blij 

terug, dan zijn wij ook tevreden en is de kans groot dat ze terugkeren”*. Zolang ze gerustgesteld zijn, heb 

je de moeders mee in je verhaal: “De effort die ze moeten doen is het winnen van ons vertrouwen. Kijk, als 

we er vertrouwen in hebben, zullen we ons kind ernaar sturen”*. 

3.3 DE MEERWAARDE VAN EEN LIDMAATSCHAP 

Op enkele moeders na staan de meeste moeders ervoor open om hun kind aan Chiroactiviteiten te 

laten deelnemen. Ze zien in dat een lidmaatschap aan de jeugdbeweging een meerwaarde kan zijn 

voor hun kind, zo kan het kinderen bijvoorbeeld toleranter maken en zelfstandigheid kweken: “Ze 

leren open te staan voor alles en iedereen”*; “De kinderen blijven actief […] het draagt bij tot hun welzijn en op 

die manier zal hij dat doorgeven aan zijn kind”*; “De kinderen leren op zichzelf te vertrouwen en worden minder 

afhankelijk van de ander en van ons”*; “Samenleven met een andere cultuur, religie”; “Het belangrijkste: 

respect, beleefdheid, ik denk dat dat bij christenen en moslims hetzelfde is hé” en: “Samen leven en kunnen 

spelen”.  

4. DE CHIROLEIDING 

4.1 DE EIGEN CHIROGROEP 

De leidsters behoren tot twee heel verschillende Chirogroepen: Chiro A met zo’n zestigtal leden staat 

bekend om de culturele diversiteit en denkt dat ongeveer de helft van het ledenaantal van een andere 

origine is, terwijl van de honderd leden van Chiro B er maximum tien leden met een andere culturele 

achtergrond zijn. Nu is het wel zo dat in beide Chirogroepen de culturele diversiteit zich vooral in de 

jongste afdelingen bevindt: “Dat hebben wij ook, de meesten zitten bij onze kleinsten en hoe meer je naar 

omhoog gaat, hoe minder dat je het ziet”. Leiding van andere origine is eerder zeldzaam: “Ik denk gewoon 

dat dat deels door de andere cultuur komt, ook vaak ouders die het niet goed kennen en het niet goed steunen. 

Want ja, uw ouders moeten u daar superhard in steunen als je leiding wordt”. Ook blijft de diversiteit 

voornamelijk beperkt tot kindjes met een donkere huidskleur, moslimkindjes zijn veel minder 

aanwezig: “Wat ik mij wel realiseer is dat wij meer kindjes van donkere huidskleur hebben dan Marokkaanse 

kindjes”. De leiding vindt het moeilijk om te weten wie juist moslim is, meestal komen ze dit te pas 

te weten op kamp of weekend: “[…] we zijn nu op weekend geweest een paar weken geleden en dan waren 

er vier of zo die halal moesten eten, dus van die weten we het wel al. Maar ja, nee voor de rest niet zoveel denk 

ik”. In beide groepen samen zullen er niet meer dan zeven of acht moslimkindjes aanwezig zijn, het 

aantal leden van Marokkaanse origine is nog kleiner.  

Chiro A denkt dat de culturele diversiteit in de groep een gevolg is van de aanwezige diversiteit in 

de omringende wijk en het aanpalende schooltje: “[…] onze werking is op de speelplaats van de X-school, 

die school is ook super divers en staat daar ook wel om bekend en de meeste van onze leden komen ook van die 

school”. Ook Chiro B gelooft dat onder andere de locatie van Chiro A heeft geleid tot hun culturele 

diversiteit: “[…] als je daar kijkt op een woensdagnamiddag zijn daar veel kindjes met een andere afkomst die 

buiten spelen”.  
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4.1.1 Relaties binnen de Chirogroep 

Voor alle leidsters zit de relatie met de kinderen en de medeleidsters over het algemeen wel goed. 

Het probleem situeert zich voornamelijk op het vlak van de relatie met de ouders. De leidsters geven 

aan dat er weinig contact is met de ouders en ze hen amper zien omdat de leden vaak zelfstandig 

naar de werking komen: “Ja het contact met de ouders is wel echt een probleem. En ik vind ook grotendeels, 

we zien de ouders nooit. Kinderen komen bijna allemaal te voet of met de fiets naar de Chiro, dus wij zien die 

amper. Juist als we gaan inschrijven voor kamp in de zomer, dan doen wij huisbezoeken en dat is dan bij 

sommigen de enige keer in het jaar dat wij hun thuissituatie zien, dat wij dat wat kunnen inschatten”. Bij het 

huisbezoek verloopt het contact met de anderstalige ouders ongemakkelijk en moet het kind meestal 

als tolk optreden. Chiro A heeft vooral met de anderstalige ouders een moeilijke relatie, Chiro B geeft 

aan dat dit probleem ook bij Vlaamse ouders voorvalt: “[…] maar met de ouders, wij hebben wel niet zo’n 

geluk met de ouders. Die communicatie loopt niet altijd even vlot, ook weinig reactie als wij een oproep doen 

voor ouders om te komen helpen […]”; ““We hebben niet zo’n steunend ouderfront of zo”.  

4.1.2 Werven van nieuwe leden 

Zowel Vriendjesdag als de Flyerweek zijn populaire wervingsacties voor beide groepen. Op 

Vriendjesdag mag elk lid iemand meebrengen naar de Chirowerking, waar bij Chiro B vaker gebruik 

van wordt gemaakt dan bij Chiro A. Op die manier komt er wat diversiteit binnen de Chirogroep, 

maar de leiding geeft aan dat die van korte duur is en ze na enkele weken weer bij af zijn: “[…] dan 

valt het wel op dat er veel van andere origine komen, maar je ziet dat zo snel dalen”. De Flyerweek vindt 

begin september plaats en is een wervingsactie aan basisscholen in de stad, de bijhorende methodiek 

is doorheen de jaren aangepast: “[…] de laatste tijd mogen we niet vaak meer in de klassen rondlopen, 

mogen we enkel nog flyeren aan de deuren […]”; “[…] vroeger gingen we echt in de klassen en dan deden we 

zo’n grappig toneeltje en de kinderen vonden dat de max […]”. Chiro B beschouwt de flyeractie niet als een 

onmisbaar element in de werving: veel nieuwe leden komen er terecht via vriendinnetjes die lid zijn 

of hebben ouders die ooit lid zijn geweest van de Chiro. Dit kan ook een verklaring zijn voor de lage 

diversiteit binnen deze Chirogroep.  

4.1.3 Mogelijke drempels volgens de leiding 

De leidsters hebben zelf ook een idee wat mogelijke drempels kunnen zijn die ouders ervan 

weerhouden hun kind te laten deelnemen aan Chiroactiviteiten. Een drempel kan zijn dat anderstalige 

ouders bang zijn dat de communicatie met de leiding niet vlot zal verlopen, onder meer door het 

taalprobleem. De leiding van Chiro A geeft ook aan dat zij de vertaalde infobrochures van de Chiro 

in voorraad hebben, maar er niet echt gebruik van maken. Nog een drempel is dat het concept van 

de jeugdbeweging ingebakken zit in de Vlaamse cultuur, terwijl voor mensen met een andere 

culturele achtergrond deelname aan de jeugdbeweging minder vanzelfsprekend is: “De jeugdbeweging 

is wel nog iets groot in Vlaanderen, er zijn heel veel mensen die dat doen en misschien dat ze dat in andere 

culturen veel minder hebben of zo […]”. Ook geld zou een eventuele drempel kunnen zijn: het kamp, het 

uniform, de bijdrage voor een drankje, … Vooral Chirowinkel De Banier neemt een grote hap uit het 

budget van de leden: “Dat is echt gigantisch duur en eigenlijk vind ik dat al een drempel omdat dat zo duur is 

in De Banier”. Ook de angst voor racisme tegenover hun kind kan een drempel zijn: “Ook het sociale 

aspect, dat ouders van andere origine misschien schrik hebben zou er een bepaalde vorm van racisme zijn […] 
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ik denk dat dat meer vanuit de ouders zou komen dan vanuit de kindjes zelf”. Tot slot denk de leiding ook 

dat het hele systeem misschien in een soort vicieuze cirkel zit, waarbij de ouders hun kind niet durven 

brengen omdat er nog geen diversiteit is: “[…] die ouders komen hier dan toe met hun kindje en zien dan 

dat het de enige is, dat ze dan misschien zoiets hebben van oei, ik ben hier niet op mijn plaats […]” en: “[…] als 

iedereen van de moslima’s gaat denken van ik kan die er niet naartoe sturen want die heeft een hoofddoek, dan 

gaat nooit iemand de eerste stap zetten want die moeten naar hier komen om te zien van ah er zijn er nog”.  

4.2 DE DREMPELS 

Veel van de genoemde drempels waren nieuwe informatie voor de leiding en bij veel drempels hebben 

ze er zelf nooit bij stilgestaan dat dit de participatie belemmert. Uiteindelijk zag de leiding wel in 

waarom deze drempels de moeders verhinderen om hun kind te laten deelnemen aan activiteiten 

van de Chiro. Hieronder volgen enkele drempels met bijhorende reacties van de leidsters. 

4.2.1 Gebrek aan informatie 

“Ik vind het nog wel erg eigenlijk dat het zo nog niet duidelijk is en dat er nog zo weinig informatie rond is. Dus 

ik vind dat zeker wel iets waar we nog sterk aan moeten werken. Want ja als die gewoon informatie zouden willen 

en hun kind dan zouden sturen, dat is niet zo veel moeite. Ik vind wel dat wij dat kunnen doen. Dat wij daar wat 

extra op kunnen inzetten” en: “Ik denk dat heel veel via via gebeurt en als je die sociale contacten niet hebt dat 

het niet tot bij u geraakt”. 

4.2.2 De houding van de leiding 

“Ik vind dat super erg eigenlijk. Het belangrijkste voor mij, waar de Chiro voor staat is dat de Chiro er is voor 

iedereen. Dat echt iedereen naar de Chiro kan komen, ongeacht de afkomst en de situatie en zo. Daar wil ik ook 

echt voor staan als Chiro. Dus ja, als moeders zo’n ervaring hebben of zo, dat vind ik echt erg. Dat is echt niet 

de bedoeling” en: “[…] ik heb al aan Marokkaanse vrouwen flyers gegeven, maar misschien doe je dat onbewust 

ook niet, omdat we denken dat die toch niet komen. Het kan dat wij daar schuldig aan zijn, ik denk wel dat dat 

gebeurt bij ons”. 

4.2.3 De houding van andere ouders 

De leiding denkt dat de houding van andere ouders tegenover de ouders van andere origine een 

reden kan zijn dat vooral de Vlaamse ouders hun kinderen naar de Chiro brengen en de kinderen 

met een andere culturele achtergrond zelfstandig naar de werking komen. Er is ook één specifiek 

voorval gebeurd waarbij een vader besloot zijn kinderen uit Chiro A te halen omdat hij deze te divers 

vond. 

4.2.4 De christelijke reputatie 

Het christelijke aspect is iets dat nog steeds voortleeft. Dit uit zich vooral in de christelijke liedjes die 

in elke werking gezongen worden, maar ook Christus Koning, het jaarlijkse evenement van de 

Chirogroepen: “Nee, ik vind juist dat wij onze tradities nog wat behouden eigenlijk, wij zingen veel christelijke 

liedjes wel en we hebben een mis één keer per jaar, Christus Koning”. Ook tijdens het zomerkamp wordt 

een mis gehouden, dit wordt eerder als een reflectiemoment dan als een godsdienstige gebeurtenis 

beschouwd. Verder zegt de leiding hierover: “[…]dat is wel nog altijd Chiro en ik vind dat je dat mag 

behouden, maar dat je gewoon moet rekening houden dat er ook andere culturen bijkomen en dat je dat ook 

met respect behandelt” en: “Nee, ik had daar nog niet echt bij stilgestaan, want het is niet dat wij echt over God 
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praten of zo. Het is buiten de liedjes en zo is dat niet echt aanwezig in onze Chiro. Maar ik kan wel begrijpen dat 

die daar schrik voor hebben dat dat een beïnvloeding kan zijn”.  

4.2.5 Het uniform 

“Ook niet bij stilgestaan, maar inderdaad nu je dat zegt. Op zich, dat zijn korte rokken, maar je kunt daar 

broekkousen onder aandoen. Een jeans kun je daar ook onder aandoen”; “dat is perfect afstelbaar op uw geloof 

of hoe dat je je wil kleden” en, specifiek over het dragen van de hoofddoek binnen de Chirogroep: “Ik 

denk ook niet dat elke leiding zou zeggen ça va, ik denk dat wij ook leiding hebben die daar minder voor open 

staan”.  

4.2.6 Het kamp 

De overnachtingen in tenten zijn voor de oudste groepen voorzien, de jongste groepen verblijven in 

gebouwen. Ook geeft de leiding aan dat zij flexibel willen zijn naar het kind toe: “[…] ik vind ook dat 

ouders mogen weten dat wij daar heel open voor staan, moest een kind niet willen meezingen met een liedje of 

zo […] dat de meerderheid daar echt wel oké mee is. En dat we dat super hard respecteren. En ook halaleten […] 

ik denk dat moeders het al minder erg gaan vinden omdat wij wel al divers zijn en hun kind is niet meer een 

uitzondering bij ons he, da’s al de helft die zo is” en: “We houden wel rekening met halal want vorig jaar hadden 

we een halalkindje […] vaak at ze mee met de vegetariërs […] het is ook gemakkelijker om een extra vegetarische 

maaltijd te kopen dan naar een speciale winkel te gaan”. 

4.2.7 De spelletjes 

Er worden inderdaad veel spelletjes gespeeld waar veel fysieke aanrakingen aan te pas komen, maar 

de leiding geeft aan dat ze niet moeilijk doen indien een kind bijvoorbeeld weigert een kus of een 

knuffel te geven. Verder is er vanuit Chironationaal een naamsverandering voor bepaalde spelletjes 

doorgevoerd omdat de ouders sommige namen te extreem vonden, denk aan het spel 

‘Verkrachtertje’. Chiro B heeft soms een gemengde werking met de jongensgroep: “maar wij proberen 

dat wel te verminderen want de rest vindt dat ook niet leuk”. De leiding gaf ook aan dat er tijdens het kamp 

vaak samen wordt gedoucht, dit zou op heel wat onbegrip van de Marokkaanse mama’s stoten: “[…] 

stel dat die meegaat op kamp en de mama zegt tegen mij van ik zou wel echt niet graag hebben dat die zou 

douchen, ik zou daar wel respect voor hebben”. 

4.2.8 Het vertrouwen 

Wat betreft de drankreputatie zegt de leiding: “[…] wij zijn ook gewoon jong, wij drinken iets, dat is logisch 

vind ik […] vanaf dat wij op de Chiro komen zijn wij gewoon verantwoordelijke leidsters en laten wij dat achter 

ons. Wij doen dat niet tezamen, wij gaan niet drinken en leiding geven aan kinderen. Wanneer wij hier zijn letten 

wij ook op onze kinderen […] en ik zou ook niet denken dat wij enkel op de blanken letten. Ik denk elk kind moet 

veilig zijn”. Op kamp wordt er ’s avonds wel al eens iets gedronken, maar de leiding zorgt er altijd 

voor dat er minstens één bob is. Daarnaast zijn er ook oudere volwassenen aanwezig in de vorm van 

de kookploeg. De leiding begrijpt dat het niet evident is om er zomaar vertrouwen in te hebben: “Ja 

ik snap hen daar ergens wel, ik denk dat sommige Vlaamse ouders dat even goed hebben soms […] ik snap wel 

dat ze daar ergens bang in hebben. Ik denk dat veel daar ligt in dat we gesprekken met hen hebben, dat ze ons 

daar ook wat in leren kennen, dat ze ons leren vertrouwen vooral. Maar ze moeten dat ook wel willen, ze moeten 

ook wel een deel naar ons komen en daarvoor open staan”.  
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4.3 DE OPLOSSINGEN 

Niet alle voorgestelde oplossingen zijn even realiseerbaar volgens de leiding. Sommige voorstellen 

worden momenteel reeds in acht genomen, in andere voorstellen zien ze een potentieel om eventueel 

uit te voeren.  

4.3.1 Het uniform  

Een meerderheid van de leden draagt een legging onder de rok of een short. Het dragen van een 

broek ligt iets moeilijker omdat dit niet volgens de verzekering is vastgesteld: “[…] bij de KSA is dat 

niet, die hebben enkel een hemd. Dat is al een mindere drempel om bij de KSA te gaan denk ik […]”. In Chiro 

A zijn er leden die het uniform niet dragen omdat zij deze nog niet aangeschaft hebben. De leidsters 

maken hier ook geen opmerkingen rond, maar er wordt wel aangegeven dat het uniform een symbool 

van eenheid is en het op die manier de groep ten goede komt. Ook de hoofddoek zou geen probleem 

mogen vormen, op enkele opmerkingen van bepaalde leidsters na: “het hangt van de groep af […] maar 

misschien ook van het moslimkind zelf of ze zich iets van de commentaar gaat aantrekken”. 

4.3.2 Een neutraler imago  

De leiding weet dat Chironationaal actief bezig is met het diverser maken van de affiches: “Ik denk 

wel dat ze dat proberen in die flyers van die uniformen van De Banier, dat vind ik wel goed” en: “Maar ik denk 

dat het ook wel helpt om te tonen van kijk wij staan daarvoor open”. 

4.3.3 Het bereiken van ouders met een andere culturele achtergrond  

“Maar ik denk ook actiever naar de ouders zelf gaan, want ja nu wij wachten tot ouders bij ons komen en dan 

geven wij wel uitleg, maar ik denk dat misschien dat als je dat echt zou willen naar de ouders gaan en proberen 

uitleggen en overtuigen en zo dat dat ook al een groot verschil zou maken”. De vertaalde infobrochures zijn 

bekend bij Chiro A, maar voor Chiro B was dit nieuwe informatie: “[…] we wisten dat zelfs niet, misschien 

kunnen we dat de volgende keer meepakken wanneer we gaan flyeren”. Chiro A zegt hierover: “Ik denk 

sowieso die flyertjes, ik heb die vorig jaar besteld en die liggen daar gewoon, dus ik vind dat en echt naar scholen 

gaan en die meer gebruiken en uitdelen, meer mensen aanspreken daar dan ook”. Niet alle leidsters vinden 

de infobrochures een goed plan en vinden dat er vanuit de ouders meer initiatief moet komen indien 

ze informatie wensen: “Ik denk dat dat sowieso wordt weggegooid, als ze die informatie willen krijgen vind ik 

dat ze dat ook mogen opzoeken. Niet enkel op internet, maar ook gewoon als je geïnteresseerd bent, kom naar 

hier, spreek ons aan, vraag ernaar”.  

Het idee om een soort opendeurdag te organiseren leek de meeste leidsters ook interessant: “Ik denk, 

dat lijkt mij een tof idee die opendeurdag, maar dan denk ik ook dat daar vooral de Vlaamse ouders op gaan 

afkomen om mekaar nog eens te zien en eens te babbelen en dat veel van die ouders niet gaan komen opdagen, 

dat denk ik wel” en: “Ja, dat zie ik meer zitten, dat het zo meer kennismaking is en we wat spelletjes doen, maar 

ook een soort receptie voor de ouders”. Het voorstel om enkele Chirozondagen aanwezig te zijn kon op 

minder enthousiasme rekenen: “Ik vind dat moeilijk omdat ik denk ook wordt dat kind dan niet onder druk 

gezet van: ‘ah mijn mama is hier ik moet zien wat ik doe’. En de leiding ook: ‘ik moet zien dat ik iedereen in het 

oog heb’ en zo”; “Ik vind dat ook wat moeilijker, ik denk als je dat misschien heel goed reguleert maar het is 

moeilijk om daar duidelijke afspraken rond te maken. En ook: één zondag is niet representatief” en: “Ik zou dat 

echt specifiek linken aan een bepaalde dag, zoals Vriendjesdag, omdat je anders altijd één ouder hebt die zal 

blijven. Ik zou dat minder erg vinden, maar ik snap het wel”.  
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Het blijft voor de leiding moeilijk om ouders te bereiken, dit geldt voor zowel de Vlaamse als de 

anderstalige ouders. De Vlaamse ouders hebben vaak geen behoefte aan informatie omdat ze het 

allemaal al kennen en het niet nodig achten om naar infomomenten te komen, tot frustratie van de 

leidingsploeg. 
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

1. BESPREKING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 

De ondervertegenwoordiging van de jongeren met een andere culturele achtergrond in het jeugdwerk 

en de jeugdbewegingen is een fenomeen dat al jaren aan de gang is (cjm, 2018). Gezien de 

belangrijke rol die ouders uitoefenen op de participatie van hun kind (Smits, 2011), richt dit 

onderzoek zich specifiek op moeders van Marokkaanse origine. Hoe ervaren zij de vrijetijdsinvulling 

van hun kind en welke drempels zorgen ervoor dat zij hun kind niet aan Chiroactiviteiten laten 

deelnemen?  

1.1 WELKE DREMPELS ONDERVINDEN MOEDERS VAN MAROKKAANSE 

ORIGINE IN AALST OM HUN KIND(EREN) AAN CHIROACTIVITEITEN TE 

LATEN DEELNEMEN? 

Uit dit onderzoek blijkt dat de Marokkaanse moeders drempels ondervinden op vlak van informatie 

(Stodolska e.a., 2016), racisme en discriminatie (Agergaard e.a., 2015; Van der Eecken e.a., 2015), 

de religieuze en culturele achtergrond (Van der Eecken e.a., 2015) en het vertrouwen. Concreet 

geven de moeders aan dat ze door het gebrek aan informatie het concept en het bestaan van de 

Chiro niet kennen (Burgerkabinet, 2016).  

Wat het racisme en de discriminatie betreft (Van der Eecken e.a., 2015): eerdere ervaringen met 

leiding van de jeugdbeweging en met andere ouders hebben het beeld gecreëerd dat de 

jeugdbeweging enkel iets voor de blanke Belg is (Harinen e.a., 2012). Tevens heerst de angst dat 

het moslimkind bij problemen steeds als dader aangeduid zal worden (Geerts, 2005).  

De moeders hebben de indruk dat het concept van de Chiro op sommige aspecten ingaat tegen de 

Marokkaanse en islamitische normen en waarden (Buitelaar, 2006). Dit gaat dan over het christelijke 

imago van de Chiro, het te korte meisjesuniform, de overnachtingen en de (halal)voeding op kamp, 

spelletjes met intieme fysieke aanrakingen en de gemengde werking van sommige Chirogroepen 

(Stodolska & Livengood, 2006). Verder is het moeilijk om hun kind toe te vertrouwen aan 

onprofessionele, jonge mensen (Boonen, 2009; Niehues e.a., 2016). 

Bij alle moeders zorgt steeds een combinatie van meerdere drempels ervoor dat ze die hun kind niet 

aan Chiroactiviteiten laten deelnemen (Searle & Jackson, 1985). 

1.2 WAT IS DE HOUDING VAN MAROKKAANSE MOEDERS TEN OPZICHTE 

VAN DE VRIJETIJDSBESTEDING VAN HUN KINDEREN? 

De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat alle moeders een nuttige vrijetijdsinvulling van hun 

kind proberen na te streven (Van der Eecken e.a., 2015). Een activiteit wordt als nuttig beschouwd 

indien dit een bijdrage levert tot de ontwikkeling van het kind (Elfrink, 2009): leren samenwerken 

en samenleven met andere kinderen, zelfstandiger worden, conditie onderhouden, …   

Over het algemeen wordt sport als een nuttige invulling beschouwd, zowel voor de jongens als voor 

de meisjes (Van der Eecken e.a., 2015). Dit is meteen ook een van de populairste vrijetijdsinvullingen 

voor de kinderen van Marokkaanse moeders (Deelen, 2011). Op jonge leeftijd wordt er geen specifiek 
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onderscheid gemaakt tussen de meisjes en de jongens, maar wel is duidelijk te merken dat het vanaf 

de puberteit moeilijker is om als meisje actief te zijn in een vrijetijdsvereniging (Arar & Rigbi, 2009). 

Alle moeders geven aan dat de vrijetijdsinvulling van hun kind onder druk komt te staan door sociale 

media en technologische snufjes (Stodolska e.a., 2016).  

1.3 WELKE INFORMATIE HEBBEN DE MAROKKAANSE MOEDERS I.V.M. 

HET JEUGDWERKAANBOD IN AALST? 

Dit onderzoek geeft duidelijk aan dat de moeders in mindere mate op de hoogte zijn van het 

jeugdwerkaanbod in de stad (Harinen e.a., 2012). Voor veel moeders reikt de kennis van het aanbod 

niet verder dan de (sport)vereniging van hun kind. Enkele moeders kennen het concept van 

speelpleinwerking en de plaatselijke buurtwerking voor kinderen en jongeren. Voor de meeste 

moeders is dit nieuwe informatie, net als het concept van de jeugdbeweging. 

1.4 WELKE AANPASSINGEN MOET DE CHIRO VOLGENS DE 

MAROKKAANSE MOEDERS DOORVOEREN OPDAT ZE HUN KINDEREN AAN 

CHIROACTIVITEITEN ZOUDEN LATEN DEELNEMEN? 

Concreet stellen de moeders oplossingen voor op vijf vlakken. Ze achten de drempel rond het 

meisjesuniform makkelijk op te lossen door een short te dragen of het rokje te combineren met een 

legging. Ook de hoofddoek zou op zich geen probleem mogen vormen, aangezien één van de 

voorzitsters van Chironationaal een gesluierde moslima is (Chironationaal, 2018). Dat de Chiro dit 

aanvaardt, mag wat meer terugkomen in beeld- en promotiemateriaal vinden de moeders, zodat ook 

zij zich aangesproken voelen om hun kind te laten participeren.  

Wat betreft de christelijke reputatie is het belangrijk dat er actief een neutraler imago wordt 

nagestreefd. Op die manier is het voor de moeders duidelijk dat de Chiro geen christelijke 

vrijetijdsinvulling meer is en dat iedereen er welkom is, ongeacht culturele achtergrond of geloof. De 

moeders willen een bevestiging dat de Chirowerking puur rond het spelen draait. Voor de spelletjes 

met te veel fysieke aanrakingen stellen de moeders voor om deze ‘moslimproof’ te maken door een 

alternatief aan te bieden voor de fysieke aanraking. Van deze alternatieven kan gebruik gemaakt  

worden door zowel de moslims als de andere kindjes die zich ongemakkelijk voelen bij bepaalde 

aanrakingen.  

Bij de wervingsacties is het belangrijk om ook ouders met een andere culturele achtergrond als 

potentieel doelpubliek te beschouwen. Daarbij zouden de vertaalde infobrochures van de Chiro een 

ideaal middel zijn om deze ouders te bereiken en te informeren. Ook scholen kunnen een belangrijke 

actor zijn in het verspreiden van deze informatie (Burgerkabinet, 2016). 

Tot slot kan het vertrouwen van de moeders gewonnen worden door hen gerust te stellen en correct 

te informeren. Dit kan door bijvoorbeeld een opendeurdag te organiseren waar er ruimte is voor 

vragen aan de leiding en andere ouders, maar waar er ook een soort indruk wordt gegeven van hoe 

een Chirozondag eruitziet. Nog een mogelijkheid om de ouders gerust te stellen is door hen de kans 

te geven aanwezig te zijn op de eerste Chirozondagen, zodat zij zelf kunnen zien hoe de leiding 

omgaat met hun kind en of het kind zich goed voelt in de groep. Zodra de ouders er vertrouwen in 
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hebben en gerustgesteld zijn, zullen zij hun kind met een gerust hart laten participeren (De Backer 

& Janssens, 2010; Verstraete, 2010).   

1.5 WELKE OPLOSSINGEN VOOR DE ONDERVONDEN DREMPELS ACHT DE 

CHIROLEIDING REALISEERBAAR OM TOE TE PASSEN? 

Wat de oplossing voor het uniform betreft: het dragen van een legging onder het rokje of een short 

wordt reeds door veel leden en leidsters gedaan, dit wordt aanvaard binnen de groep. Ook een 

hoofddoek zou op zich geen probleem mogen vormen, al bestaat de kans dat sommige leidsters dit 

moeilijker zouden aanvaarden.  

Bij spelletjes waarbij bijvoorbeeld een kus of een knuffel dient gegeven te worden, zijn er leden die 

dit weigeren te doen. De leiding geeft aan dat zij hier geen probleem van maken. Verder is 

Chironationaal volgens de leiding reeds bezig met het diverser maken van onder andere de affiches. 

Maar aangezien de Chirogroepen de brochures meestal met eigen foto’s opstellen, zal dit niet altijd 

de gewenste diversiteit kunnen representeren. 

De vertaalde Chirobrochures lijken de leiding zeker bruikbaar als instrument voor het bereiken van 

anderstalige ouders. Ze staan ervoor open om deze tijdens de wervingsacties te gebruiken en om de 

stap naar deze ouders te durven zetten. Het bijwonen van enkele Chirozondagen kan op minder 

enthousiasme van de leiding rekenen, maar een opendeurdag is zeker interessant. Dit zouden ze 

bijvoorbeeld combineren met het concept van Vriendjesdag.  
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2. PRAKTISCHE EN BELEIDSAANBEVELINGEN 

Uit dit onderzoek kwam naar voor dat Marokkaanse moeders onvoldoende op de hoogte zijn van het 

lokale jeugdwerkaanbod en meestal terugvallen op sportverenigingen. Een mogelijke oplossing is het 

evalueren van de promotiemanieren van dit aanbod. Zowel voor de stad als voor de Chiro is het 

zoeken naar manieren om ouders met een andere culturele achtergrond beter te kunnen bereiken 

een must. Eventueel kan er geopteerd worden voor alternatieve wegen waarmee deze ouders wel 

vaak in aanraking komen, denk aan de plaatselijke moskee (van Walle, 2011). Ook het effectief 

gebruiken van de vertaalde brochures en het inzetten op brugfiguren met dezelfde culturele 

achtergrond is een manier om de ouders beter te bereiken (Agergaard e.a., 2015; Burgerkabinet, 

2016). 

Ook scholen kunnen een grotere rol spelen in het verspreiden van deze informatie (Lee e.a., 2017). 

Alle ouders die een schoolgaand kind hebben, komen vroeg of laat in aanraking met de school van 

hun kind. Is het niet op het oudercontact of een schoolfeest, dan is het op het inschrijfmoment. 

Jeugdbewegingen kunnen dit moment gebruiken als eerste contactlegging met de ouders, waarbij 

ze hun werking voorstellen. Anderzijds kan er in samenwerking met de school geïnventariseerd 

worden welke talen er courant zijn op die school. Zo kunnen er tijdens wervingsacties gericht 

vertaalde brochures uitgedeeld worden, met een grotere kans dat die gelezen en begrepen worden. 

Wat de drempels betreft, bleek dat de Chiroleiding zich er niet van bewust was dat dit drempels zijn 

voor sommige ouders. Sommige leidsters zouden moeilijker kunnen omgaan met bepaalde aspecten 

van diversiteit, zoals de hoofddoek. Een aanbeveling is om de Chiroleiding beter te sensibiliseren 

rond de mogelijke drempels en hoe er mee om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een vorming 

(Burgerkabinet, 2016), waarbij ook het standpunt van de Chiro rond diversiteit ter sprake komt. Dit 

kan tevens een manier zijn om de Chiroleiding tips te geven over hoe de anderstalige ouders te 

benaderen en hoe het contact te onderhouden. Met een open houding en geen onderscheid in 

behandeling naar deze ouders toe kan de leiding al ver komen. 

Het christelijke imago was voor veel moeders een drempel en zorgde ervoor dat zij het idee hebben 

dat de Chiro vooral christelijk getinte activiteiten organiseert. Het neutraliseren van dit imago kan 

een manier zijn om een breder publiek aan te spreken: Chiro wordt dikwijls nog geassocieerd als iets 

voor de ‘blanke Belg’. Belangrijk om te vermelden is dat de Aalsterse groepen veel christelijke liedjes 

zingen, wat de christelijke reputatie bevestigt.   

Betreffende het uniform kan de Chiro het belang van de rok heroverwegen. In andere 

jeugdbewegingen is enkel het bovenstuk een vereiste en kiest men zelf wat er als onderstuk 

gedragen wordt (KSA, z.d.). Wat de spelletjes betreft kan er een overzicht gemaakt worden van de 

soort spelletjes die er gespeeld worden binnen de Chirogroep, zodat de ouders hier een zicht op 

hebben en feedback kunnen geven over spelletjes waar ze het moeilijk mee hebben. Zo weet de 

leiding wat wel/niet oké is in de ogen van deze ouders en hoe ze hier een alternatief voor kunnen 

bieden.  

De voorgestelde oplossingen kunnen voor verschillende Chirogroepen interessant zijn als manier om 

meer kinderen van Marokkaanse of moslimachtergrond te bereiken. Het concept van Vriendjesdag 
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kan bijvoorbeeld herbekeken worden en in combinatie met een opendeurdag voor geïnteresseerde 

ouders georganiseerd worden. 

 

 

3. BEPERKINGEN EIGEN ONDERZOEK 

Dit onderzoek heeft net als enig ander onderzoek ook enkele beperkingen. Een eerste beperking is 

dat de focus ligt op moeders van Marokkaanse origine die Nederlandstalig en/of Marokkaanssprekend 

zijn. Dit sluit meteen een deel van de in België gevestigde Marokkanen uit: moeders die enkel 

Berbers- of Franstalig zijn en vaders (Saaf e.a., 2009). Ook zijn er enkel Chiroleidsters bevraagd en 

geen Chiroleiders. Dit was geen bewuste keuze, maar een gevolg van het gebrek aan respons van 

de Chiroleiders.  

Een tweede minpunt is dat deze drempels enkel van toepassing zijn op deze specifieke groep. Het is 

goed mogelijk dat andere culturele groepen andere drempels ervaren die de deelname van hun kind 

aan activiteiten belemmeren.  

De locatie is een derde limitatie. Het onderzoek richt zich specifiek op Aalst. Sommige drempels, 

zoals de houding van andere ouders, zijn het gevolg van hoe de moeders deze stad en haar bevolking 

ervaren. Dit kan in andere steden leiden tot andere drempels.  

 

 

4. AANBEVELINGEN VERDER ONDERZOEK 

Dit onderzoek toont aan dat Marokkaanse moeders drempels op vier vlakken ondervinden. Deze 

drempels kunnen opgenomen worden in verder onderzoek naar de drempels die Marokkaanse vaders 

ervan weerhouden om hun kind te laten deelnemen aan Chiroactiviteiten. Ook onderzoek naar 

drempels ervaren door andere culturele groepen met een moslimachtergrond zou interessant kunnen 

zijn. 

De houding van de leiding tegenover culturele diversiteit in de Chiro en in hun Chirogroep is zeker 

ook interessant om in kaart te brengen. Net als de werkwijze van Chirogroepen die wel een groot 

ledenaantal van moslimachtergrond hebben: waarom lukt het hen wel om dit publiek te bereiken en 

hoe hebben zij de kloof overbrugd?  
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5. CONCLUSIE 

De jongeren met een andere etnisch-culturele achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in het 

jeugdwerk en de jeugdbewegingen. Uit de literatuur blijkt dat er reeds onderzoek gevoerd is naar de 

drempels voor participatie van migranten, maar de drempels voor de ouders met betrekking tot de 

participatie van hun kind is amper als vertrekpunt gebruikt. Dit onderzoek peilt naar de drempels die 

Marokkaanse moeders in Aalst ondervinden om hun kind aan Chiroactiviteiten te laten deelnemen. 

Er wordt een blik geworpen op de houding van de moeders ten opzichte van de vrijetijdsbesteding 

van hun kind en hun kennis van het jeugdwerkaanbod in Aalst. Naast de drempels komen ook 

mogelijke oplossingen aan bod, net als de reactie van de leiding hierop.  

Uit de resultaten blijkt dat de moeders de volgende drempels ervaren die hen ervan weerhouden hun 

kind te laten deelnemen aan Chiroactiviteiten: informatiegebrek, racisme en discriminatie: de 

houding van de leiding en van andere ouders en de schrik dat het moslimkind de zondebok is. Heel 

wat drempels zijn religieus en cultureel gericht: de christelijke reputatie, het meisjesuniform, 

overnachtingen en halalvoeding tijdens het kamp, spelletjes met veel fysieke aanrakingen en 

gemengde groepen. De laatste drempel is het gebrek aan vertrouwen. De oplossingen situeren zich 

op vlak van het meisjesuniform, het neutraler maken van de reputatie, het bereiken van ouders met 

een andere culturele achtergrond, het bieden van een alternatief in spelletjes en het creëren van een 

vertrouwensband. De Chiroleiding blijkt zelf niet bij deze drempels te hebben stilgestaan, maar kan 

er over het algemeen wel begrip voor opbrengen. De voorgestelde oplossingen rond onder meer het 

meisjesuniform en de opendeurdag lijken potentieel te hebben om effectief doorgevoerd te worden. 

De drempels en de voorgestelde oplossingen kunnen een aanzet zijn tot een reflectie vanuit 

Chironationaal over andere mogelijke drempels en bijhorende oplossingen. Tevens kunnen de 

voorgestelde oplossingen een basis vormen om te anticiperen op drempels. De promotiewegen 

dienen heroverwogen te worden, zodat de informatie ook ouders met een andere culturele 

achtergrond bereikt. Scholen en brugfiguren kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen. Door de 

Chiroleiding te sensibiliseren weten zij beter hoe anderstalige ouders te benaderen en het contact 

met hen te onderhouden. Drempels zoals het uniform en de spelletjes kunnen gemakkelijk opgelost 

worden, wat betreft het christelijke imago zijn meer inspanningen vereist om die neutraler te maken. 

Het concept van een opendeurdag kan een manier zijn om meer ouders naar de Chiro te lokken en 

hen meteen wegwijs te maken in de Chirowerking.  

Naast de aandacht voor de drempels voor Marokkaanse moeders, moet er zeker ook aandacht komen 

voor de drempels die de Marokkaanse vaders en andere etnisch-culturele groepen ondervinden in de 

participatie van hun kind. Ook het perspectief van de Chiroleiding op diversiteit binnen de Chiro kan 

een beeld schetsen van waarom culturele diversiteit binnen Chirogroepen eerder uitzonderlijk is. 
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BIJLAGE 2: INFORMATIEBRIEF & INFORMED CONSENT (MOEDERS) 

2.1 INFORMATIEBRIEF & INFORMED CONSENT IN HET NEDERLANDS 

Informatiebrief  
Ik ben masterstudente Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en 

doe in het kader van mijn masterproef een onderzoek in samenwerking met 

Chirojeugd Vlaanderen vzw. Met dit document wil ik informatie geven over het 

onderzoek en vragen of u aan mijn onderzoek wil deelnemen. Na het lezen van dit 

document, kunt u op de volgende pagina uw deelname bevestigen. 

Situering van het onderzoek 

In dit onderzoek worden focusgroepen georganiseerd met moeders van 

Marokkaanse origine die woonachtig zijn in (Groot-)Aalst. Er zullen ook aparte 

focusgroepen plaatsvinden met begeleiders van Aalsterse Chirogroepen. Als slotfase 

zal een focusgroep georganiseerd worden met zowel moeders als begeleiders. 

Het doel van de focusgroepen is het achterhalen van de drempels die moeders van 

Marokkaanse origine weerhouden hun kind(eren) aan activiteiten van de Chiro te 

laten deelnemen. Deze drempels worden bespreekbaar gemaakt en er wordt naar 

mogelijke oplossingen of alternatieven gezocht. 

Verloop van de focusgroep 

De focusgroep is een groepsgesprek in het Nederlands tussen de moeders, met 

mezelf als moderator, en zal maximum twee uur duren. Het gesprek wordt via 

spraakrecorder opgenomen voor een vlottere verwerking van de gegevens.   

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens? 

De gegevens van de focusgroep zullen steeds anoniem en vertrouwelijk verwerkt 

worden. De persoonsnamen zullen geanonimiseerd worden in het eindresultaat. Dit 

betekent dat niemand kan achterhalen wie deelnam en wat die respondent precies 

gezegd heeft. De geluidsopnamen zullen enkel door mezelf beluisterd worden en na 

de analyse vernietigd worden. 

Is deelname verplicht? 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk moment stoppen met de 

focusgroep zonder negatief gevolg en zonder dat u daarvoor een reden dient op te 

geven. Als er vragen zijn waarop u liever niet antwoordt, is dit geen probleem. Als u 

na het onderzoek uw deelname wilt terugtrekken, is dit ook mogelijk. De verzamelde 

informatie zal dan niet gebruikt worden. Door het ondertekenen van dit document, 

verklaart u op de hoogte te zijn van het aard van het onderzoek en dat u bereid 

bent deel te nemen. 

Wat na het onderzoek? 

Indien u vragen/opmerkingen heeft over het onderzoek, kunt u mij steeds 

contacteren: 

Via e-mail: yasmina.michiels@vub.be 

Via gsm: 0493/15.28.50 

 Alvast bedankt voor uw medewerking!    

mailto:yasmina.michiels@vub.be
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TOESTEMMINGSFORMULIER / INFORMED CONSENT 

Betreft: onderzoek naar de drempels die moeders van Marokkaanse origine in 

Aalst ondervinden om hun kinderen te laten deelnemen aan 

Chiroactiviteiten. 

Respondent: 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, 

methode en doel van het onderzoek. 

Ik begrijp dat:   

(1) ik mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en 

zonder opgave van reden 

(2) de gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de 

persoon 

(3) de opname vernietigd wordt na uitwerking van het interview 

Ik verklaar dat: 

(4) ik geheel vrijwillig bereid ben aan dit onderzoek mee te doen 

(5) de uitkomsten van dit interview verwerkt mogen worden in de masterproef 

(6) ik toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van 

een spraakrecorder  

 

Datum: ……………………………………………………………………………… 

Naam: ……………………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………… 

 

 

Onderzoeker: Ik heb mondeling toelichting verstrekt over de aard, methode en doel 

van het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over het 

onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

Naam: Yasmina Michiels 

Handtekening: …………………………………………………………………… 
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2.2 INFORMATIEBRIEF & INFORMED CONSENT IN HET FRANS 

Lettre d'information 

Je suis étudiante en master de sciences agogiques à la VUB et je poursuis des 

recherches en collaboration avec Chirojeugd Vlaanderen vzw dans le cadre de ma 

thèse de maîtrise. Avec ce document, je souhaite donner des informations sur la 

recherche et vous demander si vous souhaitez participer à ma recherche. Après 

avoir lu ce document, vous pourrez confirmer votre participation à la page suivante. 

Le contexte de la recherche 

Dans cette recherche, des groupes de discussion sont organisés avec des mères 

d'origine marocaine résidant à Alost. Des groupes de discussion distincts auront 

également lieu avec des moniteurs de groupes de Chiro d'Alost. 

Les groupes de discussion ont pour objectif de déterminer les obstacles qui 

empêchent les mères d'origine marocaine de faire participer leurs enfants aux 

activités du Chiro. Ces obstacles seront négociés et après, on recherche des 

solutions ou des alternatives possibles. 

Le déroulement du groupe de discussion 

Le groupe de discussion a lieu entre les mères, avec moi-même en tant que 

modérateur. La conversation se déroule en arabe (darija) et durera au maximum 

deux heures. Tout est enregistrée via un enregistreur vocal pour un traitement fluide 

des données. 

Qu'advient-il des données collectées? 

Les données du groupe de discussion seront toujours traitées de manière anonyme 

et confidentielle. Les noms personnels seront anonymisés dans le résultat final. Cela 

signifie que personne ne peut savoir qui a participé et ce que le participant a dit 

exactement. Les enregistrements sonores seront écoutés que par moi-même et 

seront détruits après l'analyse. 

La participation est-elle obligatoire? 

La participation à cette étude est volontaire. Vous pouvez arrêter le groupe de 

discussion à tout moment, sans conséquences négatives et sans avoir à en donner la 

raison. S'il y a des questions auxquelles vous préférez ne pas répondre, ce n'est pas 

un problème. Si vous souhaitez retirer votre participation après la conversation, cela 

est également possible. Les informations collectées ne seront alors pas utilisées. En 

signant ce document, vous déclarez que vous êtes au courant de la nature de la 

recherche et que vous souhaitez y participer. 

Qu'est-ce qui se passe après le groupe de discussion? 

Si vous avez des questions / commentaires à propos de la recherche, vous pouvez 

toujours me contacter: 

Par e-mail: yasmina.michiels@vub.be 

Par GSM: 0493/15.28.50 

 Merci pour votre coopération!    

mailto:yasmina.michiels@vub.be
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FORMULAIRE DE PERMISSION 

Objet: Enquête sur les obstacles rencontrés par les mères d'origine marocaine 

à Alost afin de permettre à leurs enfants de participer aux activités du Chiro. 

Participant: 

Je déclare avoir été clairement informé de la nature, de la méthode et du 

but de la recherche. 

Je comprends que:   

(1) je peux arrêter ma participation à cette enquête à tout moment et sans 

donner de raison 

(2) les données sont traitées anonymement, sans être traçables à la personne 

(3) l'enregistrement est détruit après l'analyse de l'interview 

Je déclare que: 

(4) je me porte volontaire pour participer à cette recherche 

(5) les résultats du groupe de discussion peuvent être traités dans la thèse de 

maîtrise 

(6) j'autorise l'enregistrement du groupe de discussion avec un enregistreur 

vocal 

 

Date: ……………………………………………………………………………… 

Nom: ……………………………………………………………………………… 

Signature: …………………………………………………………………… 

 

 

Chercheur: J'ai fourni des explications orales sur la nature, la méthode et le but de la 

recherche. Je déclare que je suis prête à répondre aux questions à venir sur cette 

recherche. 

Nom: Yasmina Michiels 

Signature: …………………………………………………………………… 
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2.3 INFORMATIEBRIEF & INFORMED CONSENT IN HET ARABISCH 

إعالمية نشرة  
اجستيرحول سبل التعاون مع أكبر أنا طالبة ماجستير في بروكسل وبحث أطروحتي الم

حركة شبابية بلجيكية. من خالل هذه الوثيقة ، أريد تقديم معلومات حول البحث واطلب ما 

إذا كنت ترغب في المشاركة في بحثي. يمكنك تأكيد مشاركتك في الصفحة التالية بعد قراءة 

.هذا المستند  

 هدف البحث
في هذه المجموعات البحثية ، يتم تنظيم المحادثات مع أمهات من أصول مغربية تعيش في 

ركيز منفصلة مع مشرفي الشباب في مدينة مدينة ألوست. كما سيتم عقد مجموعات الت

 ألوست. كمرحلة أخيرة ، سيتم تنظيم محادثة مع كل من األمهات والمشرفات

سباب التي تجعل األمهات من أصل مغربي الهدف من مجموعات التركيز هو معرفة اال

عدم السماح ألطفالهن بالمشاركة في أنشطة حركة الشباب. يتم دراسة هذه العتبات القابلة 

.للتفاوض والبحث عن الحلول الممكنة أو البدائل  

 تقدم مجموعة المناقشة

هات ، المجموعة المركزة عبارة عن مناقشة جماعية باللغة الهولندية بيني وبين األم

وستستغرق ساعتين كحد أقصى. يتم تسجيل المحادثة عبر مسجل الصوت إلجراء معالجة 

.أكثر سالسة للبيانات  

 ماذا يحدث للبيانات التي تم جمعها؟

ستتم معالجة بيانات مجموعة التركيز دائًما بشكل سري. ستكون األسماء الشخصية مجهولة 

ال يمكن ألحد أن يعرف من شارك وما قاله المصدر في النتيجة النهائية. هذا يعني أنه 

المستفتى بالضبط. سيتم االستماع إلى التسجيالت الصوتية بنفسي فقط وسيتم تدميرها بعد 

.التحليل  

 هل المشاركة إلزامية؟

المشاركة في هذه الدراسة تطوعية. يمكنك التوقف عن مجموعة التركيز في أي وقت دون 

إعطاء سبب لذلك. إذا كانت هناك أسئلة ال تفضل اإلجابة عواقب سلبية ودون الحاجة إلى 

عليها ، فهذه ليست مشكلة. إذا كنت ترغب في سحب مشاركتك  هذا ممكن أيضا. لن يتم 

بعد ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها. بتوقيعك على هذه الوثيقة ، فإنك تعلن أنك على 

.علم بطبيعة البحث وأنك على استعداد للمشاركة  

 ماذا بعد التحقيق؟

عن طريق إذا كانت لديك أسئلة/ تعليقات حول البحث ، فيمكنك دائًما االتصال بي  
yasmina.michiels@vub.be : البريد اإللكتروني -  

 - عبر الجوال :0493/15.28.50

mailto:yasmina.michiels@vub.be
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مستنيرة موافقة   

: دراسة االسباب التي تجد األم من أصل مغربي في مدينة ألوست للسماح الموضوع

  ألطفالها بالمشاركة في أنشطة شيرو

 مشارك :را

وغرضه وطريقته البحث طبيعة حول واضحة بطريقة أبلغت قد بأنني أقر  

  أفهم ذلك :را

سبب أي إبداء دون وقت أي في البحث هذا في مشاركتي إيقاف يمكنني      

معالجة البيانات بشكل مجهول ، دون معرفة الشخصتتم    

المقابلة وضع بعد التسجيل تدمير يتم    

 أعلن أن :را

البحث هذا في للمشاركة تام استعداد على أنا   

الماجستير أطروحة في المقابلة هذه نتائج معالجة تتم قد   

صوت مسجل بواسطة المسجلة المقابلة إلجراء اإلذن أعطي     

 

 التاريخ :……………………………………………………………………

 االسم :……………………………………………………………………

 التوقيع :……………………………………………………………………

 

 

: لقد قدمت شرًحا حول طبيعة البحث وطريقته وغرضه. أقر بأنني مستعد ة للرد على باحث

  أي أسئلة حول البحث

 االسم : M  ياسمينة

 التوقيع :……………………………………………………………………
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BIJLAGE 3: INFORMATIEBRIEF & INFORMED CONSENT (LEIDING) 

Informatiebrief 
Ik ben masterstudente Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en 

verricht in het kader van mijn masterproef een onderzoek in samenwerking met 

Chirojeugd Vlaanderen vzw. Met dit document wil ik informatie geven over het 

onderzoek en vragen of u aan mijn onderzoek wil deelnemen. Na het lezen van dit 

document, kunt u op de volgende pagina uw deelname bevestigen. 

Situering van het onderzoek 

In dit onderzoek worden focusgroepen georganiseerd met de leiding van 

Chirogroepen in Aalst-centrum. Eerder vonden er ook focusgroepen plaats met 

moeders van Marokkaanse origine, wonende in Aalst. Uit deze focusgroepen werd 

duidelijk door welke drempels de moeders tegengehouden worden om hun 

kinderen aan activiteiten van de Chiro te laten deelnemen. 

Het doel van deze focusgroep is een beeld schetsen van de bestaande diversiteit in 

de Chirogroep en de eventuele maatregelen die genomen werden. Daarnaast 

worden de drempels besproken, alsook de mogelijke oplossingen die de moeders 

voorgesteld hebben. 

Verloop van de focusgroep 

De focusgroep is een groepsgesprek tussen de leidsters, met mezelf als moderator, 

en zal maximum anderhalf uur duren. Het gesprek wordt via spraakrecorder 

opgenomen voor een vlottere verwerking van de gegevens.   

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens? 

De gegevens van de focusgroep zullen steeds anoniem en vertrouwelijk verwerkt 

worden. De persoonsnamen zullen geanonimiseerd worden in het eindresultaat. Dit 

betekent dat niemand kan achterhalen wie deelnam en wat die respondent precies 

gezegd heeft. De geluidsopnamen zullen enkel door mezelf beluisterd worden en na 

de analyse vernietigd worden. 

Is deelname verplicht? 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk moment stoppen met de 

focusgroep zonder negatief gevolg en zonder dat u daarvoor een reden dient op te 

geven. Als er vragen zijn waarop u liever niet antwoordt, is dit geen probleem. Als u 

na het onderzoek uw deelname wilt terugtrekken, is dit ook mogelijk. De verzamelde 

informatie zal dan niet gebruikt worden. Door het ondertekenen van dit document, 

verklaart u op de hoogte te zijn van het aard van het onderzoek en dat u bereid 

bent deel te nemen. 

Wat na het onderzoek? 

Indien u vragen/opmerkingen heeft over het onderzoek, kunt u mij steeds 

contacteren: 

Via e-mail: yasmina.michiels@vub.be 

Via gsm: 0493/15.28.50 

 Alvast bedankt voor uw medewerking!    

mailto:yasmina.michiels@vub.be
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TOESTEMMINGSFORMULIER / INFORMED CONSENT 

Betreft: onderzoek naar de drempels die moeders van Marokkaanse origine in 

Aalst ondervinden om hun kinderen te laten deelnemen aan 

Chiroactiviteiten. 

Respondent: 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, 

methode en doel van het onderzoek. 

Ik begrijp dat:   

(1) ik mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en 

zonder opgave van reden 

(2) de gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de 

persoon 

(3) de opname vernietigd wordt na uitwerking van het interview 

Ik verklaar dat: 

(4) ik geheel vrijwillig bereid ben aan dit onderzoek mee te doen 

(5) de uitkomsten van dit interview verwerkt mogen worden in de masterproef 

(6) ik toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van 

een spraakrecorder  

 

Datum: ……………………………………………………………………………… 

Naam: ……………………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………… 

 

 

Onderzoeker: Ik heb mondeling toelichting verstrekt over de aard, methode en doel 

van het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over het 

onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

Naam: Yasmina Michiels 

Handtekening: …………………………………………………………………… 
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BIJLAGE 4: INTERVIEWSCHEMA (MOEDERS)  

4.1 INTERVIEWSCHEMA NEDERLANDSTALIGE FOCUSGROEP 

Plaats: Aalst 

Datum: 16/12/2018 

Interviewer: Yasmina Michiels 

Doelgroep: Nederlandstalige moeders van Marokkaanse origine, woonachtig in 

Aalst  

Introductie: 

1. Verwelkoming + voorstellen 

2. Doel onderzoek: 

Chirojeugd Vlaanderen, de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen, geeft aan moeite te 

hebben met het betrekken van kinderen van niet-Belgische origine (en specifiek: met een 

moslim-achtergrond). Reeds verschillende initiatieven werden opgestart om deze doelgroep 

aan te spreken, maar deze scoorden zelden het gewenste effect. Chiro wil het nu over  een 

andere boeg gooien en vertrekken vanuit de percepties van de ouders (moeders)  van deze 

kinderen en jongeren: welke drempels zien of voelen zij? Op basis van deze percepties en  

de mogelijke oplossingen die de moeders aangeven, kan de Chiro constructief werken aan 

een beleid naar meer culturele diversiteit in de bereikte doelgroepen. 

3. Concept focusgroep uitleggen – RICHTLIJNEN! (woord vragen, niet door elkaar 

praten) 

4. Structuur van het gesprek uitleggen: 

3 topics: 

a) Houding t.o.v. vrijetijdsbesteding van de kinderen 

b) Kennis jeugdwerk in Aalst 

c) Houding t.o.v. jeugdbeweging (Chiro): drempels + oplossingen  

 

5. We vinden het belangrijk te horen wat jullie denken: elke persoonlijke inbreng en 

voorbeelden, ervaringen zijn welkom! 

6. Het interview wordt opgenomen, vervolgens uitgeschreven en geanalyseerd. 

MAAR zowel in het uitschrijven als in de analyse worden geen namen vermeld. 

Namen zullen vervangen worden door een cijfer/letter.  

7. Informed consent uitleggen + ondertekenen 

8. Nog vragen? 

9. Moeders stellen zich voor: 

• Naam 

• Geboorteland 

• Regio van afkomst in Marokko 

• Aantal kinderen tussen 6 en 18 jaar + hoe oud zijn ze? 
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1. Vrijetijdsbesteding kinderen 

Oriëntatie: aantal foto’s van vrijetijdsbestedingen - Mama’s de foto’s laten bij zich 

nemen van de activiteiten die hun kinderen doen in hun vrije tijd 

Vrijetijd = resttijd na school, eten, slapen,… Dit kan zowel thuis, op straat, in een 

vereniging (sport…), enz. 

• Wat doen je kinderen gedurende de tijd die ze niet spenderen aan (NL) 

school en huiswerk?  

o Vind je dat een nuttige vrijetijdsinvulling, waarom wel/niet? 

▪ Zo nee, wat zou je hen liever zien doen in hun vrije tijd? 

• Is je kind momenteel lid van een bepaalde vereniging/club/..? 

o Zo ja, welke vereniging?  

o Hoe lang zijn ze al lid? 

o Van welke andere verenigingen zijn ze al lid geweest? 

o Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met deze vereniging? 

o Hoe sta jij tegenover deze vrijetijdsinvulling van je kind?  

▪ Wat zijn volgens jou de voor/nadelen van deze vorm van 

vrijetijdsinvulling? 

▪ Welke meerwaarde heeft dit al voor je kind gehad? 

 

2. Kennis jeugdwerk Aalst 

• Wat weten jullie over het jeugdwerkaanbod in Aalst? Denk aan 

speelpleinwerking, sportclubs, jeugdverenigingen.  

o Wat voorziet de stad zelf voor de kinderen? 

o Heb je zelf al ervaring met iets? Heeft je kind deelgenomen aan een 

dergelijke activiteit? 

o Welke andere verenigingen zijn er in Aalst voor de kinderen? 

▪ Vanwaar kennen de moeders die verenigingen? 

• Welk soort jeugdwerk draagt de voorkeur van de moeders? Tegenover welke 

verenigingen hebben ze een positieve houding? 

• Tegenover welke verenigingen hebben ze eerder een 

negatieve/wantrouwende houding? 

• Over welke verenigingen zijn ze eigenlijk helemaal niet zo op de hoogte? 

 

3. Jeugdbeweging (Chiro) 

• Wat weten de moeders reeds over jeugdbewegingen/de Chiro/ 

jeugdverenigingen? 

o Wat is hun huidige beeld over jeugdbewegingen? 

▪ Hoe zijn ze tot hun huidig beeld gekomen? (eigen ervaringen, 

van andere mensen, zien van leden in bv. de stad, etc.) 

o Waarom participeert hun kind wel/niet in de jeugdbeweging? 

▪ Indien niet: is de niet-deelname een gevolg van een bepaalde 

drempel? Of kennen de moeders de jeugdbeweging 

gewoonweg niet? 

▪ Indien wel: hoe is hun kind in de jeugdbeweging beland? 
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• Waarom besloten deze moeders hun kind wel in de 

jeugdbeweging te laten participeren?  

• Welke effecten heeft dit op hun kind (gehad)? / Wat 

heeft hij er geleerd? 

• Zouden zij deze participatie aanraden aan andere 

moeders van Marokkaanse origine?  

o Waarom wel/niet? 

• Wat uitleggen rond Chiro/jeugdbewegingen  

→ Franse/Arabische brochure? 

→ Afbeeldingen? 

• Wat zou de Chiro moeten veranderen opdat de moeders hun kind zouden 

laten deelnemen aan de Chirowerkingen? 

• Welke meerwaarde zou een lidmaatschap eventueel meebrengen voor hun 

kind volgens de moeders? 

o Wat kunnen de kinderen leren d.m.v. spel?  

→ peilen in welke mate moeders andere vaardigheden aan ‘spelen’ 

koppelen 

 

Afsluiten: 

1. Dit was de laatste vraag 

2. Nog iets toe te voegen? Iets vergeten? 

3. Bedankt! –  

4. Stopzetten opnameapparatuur 

5. Feedback vragen 
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4.2 INTERVIEWSCHEMA MAROKKAANSSPREKENDE FOCUSGROEP  

Plaats: Aalst 

Datum: 18/12/2018 

Interviewer: Yasmina Michiels 

Doelgroep: Darija-sprekende moeders van Marokkaanse origine, woonachtig in Aalst  

Introductie: 

10. Verwelkoming + voorstellen 

11. Doel onderzoek: 

Le Chiro, qui est le plus grand mouvement de jeunesse en Flandre, indique qu'il est difficile 

d'impliquer des enfants d'origine musulmane. Ils ont lancé déjà plusieurs initiatives pour cibler 

ce groupe, mais elles ont rarement eu l'effet souhaité. Le Chiro veut maintenant adopter une 

approche différente et partir des perceptions des mères de ces enfants: ils veulent savoir 

quels obstacles les mères rencontrent. Sur la base de ces perceptions et des solutions 

possibles suggérées par les mères, Chiro peut travailler de manière constructive à une 

politique visant à accroître la diversité culturelle au sein de leurs groupes. 

Mouvement de jeunesse = organisations où les enfants peuvent aller un jour par semaine 

(souvent le samedi ou le dimanche). Ils peuvent participer à toutes sortes d'activités pendant 

plusieurs heures sous la direction de bénévoles. 

12. Concept focusgroep uitleggen – RICHTLIJNEN! (demander la parole, ne pas 

parler tous en même temps) 

13. Structuur van het gesprek uitleggen: 

3 topics: 

a) Attitude envers les activités de loisirs des enfants 

b) Connaissance du encadrement de jeunes/action en faveur des jeunes à Alost 

c) Attitude envers les mouvement de la jeunesse (Chiro): obstacles + solutions 

 

14. Nous trouvons important d’entendre ce que vous pensez: chaque contribution 

personnelle, chaque exemple, chaque expérience sont les bienvenus! 

15. L'interview est enregistrée, puis écrite et analysée. MAIS aucun nom sont 

rapportés dans l'écriture et l'analyse. Les noms seront remplacés par un chiffre / 

une lettre. 

16. Informed consent uitleggen + ondertekenen 

17. Nog vragen? 

18. Moeders stellen zich voor: 

• Nom 

• Pays de naissance 

• Région d'origine au Maroc 

• Nombre d'enfants de 6 à 18 ans + quel âge ont-ils? 
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1. Organisation des loisirs des enfants  

Oriëntatie: Les mères choisissent les photos des activités de leurs enfants pendant 

leur temps libre 

Loisirs = temps après l'école, manger, dormir, ... Cela peut être fait à la maison, dans 

la rue, dans une association (sportive ...), etc. 

• Que font vos enfants pendant le temps qu’ils ne consacrent pas à l’école et 

aux devoirs? 

o Pensez-vous que c'est un loisir utile, pourquoi ou pas? 

▪ Si non, que préféreriez-vous les voir faire pendant leur temps 

libre? 

• Votre enfant est-il actuellement membre d'une certaine association/club/ ..? 

o Si oui, quelle association? 

o Depuis combien de temps sont-ils membres? 

o Quelles autres associations ont-ils déjà été membres? 

o Comment êtes-vous entré en contact avec cette association? 

o Que pensez-vous de ce temps de loisir de votre enfant? 

▪ Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de 

cette forme de temps de loisir? 

▪ Quelle valeur ajoutée cela a-t-il déjà eu pour votre enfant? 

 

2. Connaissance du encadrement de jeunes/action en faveur des jeunes à Alost 

• Que savez-vous sur l’encadrement de jeunes à Alost? Pensez aux activités des 

terrains de jeux, des clubs sportifs, des clubs de jeunes… 

o Que prévoit la ville pour les enfants? 

o Avez-vous déjà une expérience avec quelque chose? Votre enfant a-

t-il participé à une telle activité? 

o Quelles sont les autres associations à Alost pour les enfants? 

▪ D'où connaissent les mères ces associations? 

• Quel type du encadrement de jeunes préférez-vous? Pour quelles 

associations avez-vous une attitude positive? 

• Pour quelles associations avez-vous une attitude négative / suspicieuse? 

• De quelles associations n’êtes-vous pas vraiment au courant? 

 

3. Mouvement de jeunesse (Chiro) 

• Que savez-vous sur les mouvements de jeunesse / le Chiro / les clubs de 

jeunes? 

o Quelle est votre opinion actuelle sur les mouvements de jeunesse? 

▪ Comment êtes-vous arrivés à votre opinion actuelle? (propres 

expériences, d'autres personnes, voir des membres dans la ville, 

etc.) 

Wat uitleggen rond Chiro/jeugdbewegingen → Franse/Arabische brochure 

o Pourquoi votre enfant participe-t-il ou non au mouvement des jeunes? 
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▪ Si non: la non-participation est-elle la conséquence d'un 

obstacle particulier? Ou simplement ne connaissez-vous pas le 

mouvement de la jeunesse? 

▪ Si oui: comment votre enfant s'est-il retrouvé dans le mouvement 

des jeunes? 

• Pourquoi avez-vous décidé de permettre à votre enfant 

de participer au mouvement de la jeunesse? 

• Quels effets cela a-t-il eu sur votre enfant? / Qu'a-t-il 

appris? 

• Recommanderiez-vous cette participation à d’autres 

mères d’origine marocaine? 

o Pourquoi oui/non? 

• Que devrait changer le chiro pour permettre à votre enfant de participer aux 

activités du chiro? 

• Quelle valeur ajoutée une affiliation apporterait-elle à votre enfant? 

o Que peuvent apprendre les enfants en jouant? 

→ peilen in welke mate moeders andere vaardigheden aan ‘spelen’ 

koppelen 

 

Afsluiten: 

6. Dit was de laatste vraag 

7. Nog iets toe te voegen? Iets vergeten? 

8. Bedankt! –  

9. Stopzetten opnameapparatuur 

10. Feedback vragen 
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BIJLAGE 5: INTERVIEWSCHEMA (LEIDING) 

Plaats: Aalst 

Datum: 28/04/2019 en 05/05/2019 

Interviewer: Yasmina Michiels 

Doelgroep: Leiding Chirogroep 

Introductie: 

19. Verwelkoming + voorstellen 

20. Doel onderzoek: 

Chirojeugd Vlaanderen, de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen, geeft aan moeite te 

hebben met het betrekken van kinderen van niet-Belgische origine (en specifiek: met een 

moslim-achtergrond). Reeds verschillende initiatieven werden opgestart om deze doelgroep 

aan te spreken, maar deze scoorden zelden het gewenste effect. Chiro wil het nu over een 

andere boeg gooien en vertrekken vanuit de percepties van de ouders (moeders) van deze 

kinderen en jongeren: welke drempels zien of voelen zij? Op basis van deze percepties en  

de mogelijke oplossingen die de moeders aangeven, kan de Chiro constructief werken aan 

een beleid naar meer culturele diversiteit in de bereikte doelgroepen. Deze gesprekken met 

de moeders werden in december afgenomen, nu is het de bedoeling om hier met de 

Chiroleiding over in gesprek te gaan. We bespreken de resultaten van de eerdere 

focusgroepen en proberen een beeld te schetsen van de huidige (moslim)diversiteit in de 

Chirogroep. 

21. Concept focusgroep uitleggen – RICHTLIJNEN!  

22. Structuur van het gesprek uitleggen: 

3 topics: 

d) Chirogroep 

e) Drempels voor Chiroparticipatie 

f) Voorgestelde oplossingen 

 

23. We vinden het belangrijk te horen wat jullie denken: elke persoonlijke inbreng en 

voorbeelden, ervaringen zijn welkom! 

24. Het interview wordt opgenomen, vervolgens uitgeschreven en geanalyseerd. 

MAAR zowel in het uitschrijven als in de analyse worden geen namen vermeld. 

Namen zullen vervangen worden door een cijfer/letter.  

25. Informed consent uitleggen + ondertekenen 

26. Nog vragen? 

27. Leidsters stellen zich voor: 

• Naam 

• Al X jaar lid – X jaar leidster 

• Leidster van … 
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A. Chirogroep  

Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie Chirogroep?  

1. Hoeveel afdelingen en leden zijn er?  

a. Hoe verhoudt het aantal leden zich tot de voorbije jaren? Is er sprake 

van een stijging/daling? Waarom is dit?  

2. Hoe verhouden zich de onderlinge relaties? Leden – leiding, leiding onderling, 

leden onderling, leiding – ouders, ouders onderling. 

a. Hoe is jullie relatie met anderstalige ouders/ouders van andere origine?  

b. Op welke manieren proberen jullie de relatie met de ouders te 

onderhouden? 

3. Hoe komen de meeste leden bij jullie terecht? 

4. Wat doen jullie om nieuwe leden aan te trekken? Gebeurt dit actief of eerder 

passief? 

5. Is er sprake van diversiteit binnen de Chirogroep?  

a. Zo ja, welke? En sinds wanneer werd de groep diverser? 

b. Zo nee, proberen jullie de groep diverser te maken? Of is dit geen 

agendapunt? 

c. Zijn er specifieke maatregelen opgesteld (bv. vanuit hogerop/stad 

Aalst) om ook niet autochtone Belgen aan te trekken? 

d. Is iemand van de leiding van niet-Belgische afkomst? 

 Zo ja, heeft dit een invloed gehad op de diversiteit van de 

Chirogroep? 

 Zo nee, welk effect zou dit al dan niet kunnen hebben op de 

Chirogroep? 

6. Waarom is het volgens jullie moeilijk om leden van islamitische/ Marokkaanse 

origine aan te trekken?  

a. Welke drempels ervaren zij volgens jullie?  

b. Wat zouden jullie eventueel kunnen doen/veranderen om dit publiek 

wel te kunnen overtuigen? 

B. Drempels 

Hierbij volgen enkele drempels die Marokkaanse moeders verhinderen om hun kind 

aan activiteiten van de Chiro te laten deelnemen/lid van de Chiro te laten worden: 

(bedoeling is dat jullie hier een reactie op geven, wat denken jullie over deze 

drempel? Hadden jullie enig idee dat dit überhaupt een drempel is voor deze 

mama’s? Zouden jullie eventueel iets kunnen doen om deze drempel te 

verlagen/weg te werken?) 

1. Gebrek aan informatie 

2. Discriminatie/racisme 

a. Houding leiding: creëren zelf kloof, vooroordelen (moslims worden niet 

als doelgroep beschouwd) 

b. Houding andere ouders: vooroordelen (bv. rond hoofddoek), 

afstandelijkheid, invloed op kinderen 

c. Schrik dat ‘de moslim’ steeds als zondebok wordt gebruikt  

3. Religieuze en culturele achtergrond 

a. Christelijke oorsprong  

b. Uniform meisjes – hoofddoek toegestaan?  
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c. Kamp: halal (zal er rekening gehouden worden met ‘de moslim’?, 

overnachting (tent) 

d. Spelletjes: fysieke aanrakingen (bv. Dikke Bertha)  

e. Gemengd  

4. Vertrouwen 

a. Geruchten: aanranding/betasten (vooral schrik voor de dochters), 

drank/drugs/SO, geen controle op de leiding, letten niet op de 

kinderen, geen 100% veiligheid 

b. Geen vertrouwensband, dus moeilijk om kind toe te vertrouwen aan 

een groep ‘onprofessionele’ jonge leiders  

C. Oplossingen 

De moeders kregen ook de kans om zelf mogelijke oplossingen voor te stellen. In 

hoeverre zijn deze voorstellen realiseerbaar/wordt er reeds aan gewerkt? 

1. Uniform meisjes:  

a. De mogelijkheid bieden tot het dragen van een legging onder het 

rokje of een short/ broek. Het moet ook duidelijk blijken uit beelden 

van het promotiemateriaal: het is oké om iets anders dan het rokje te 

dragen. Het meisje mag zich niet de vreemde eend in de bijt voelen. 

b. Geen probleem maken van de hoofddoek: ook dit mag terugkomen 

in promotiemateriaal.  

2. Werken aan het (christelijke) imago, zodat iedereen zich aangesproken voelt. 

Neutraler imago trekt meer mensen aan.  

a. Zo wordt ook duidelijker dat het enkel om activiteiten gaat (en het 

geen catechese is bij wijze van spreken).  

b. Bv. d.m.v. beelden promotiemateriaal de diversiteit aantonen  

3. Moeite doen om ook ouders van niet-Belgische origine te bereiken. 

a. Bij het geven van informatie, moeten alle ouders als potentiële 

doelgroep beschouwd worden.  

b. Gebruik maken van de vertaalde brochures! Bv. school inschakelen 

om beeld te hebben van de ‘aanwezige talen’. → Scholen kunnen 

een belangrijke rol spelen in het (rechtstreeks!) verschaffen van 

dergelijke info aan de ouders. 

c. De allochtone ouders op dezelfde manier behandelen als de 

autochtone ouders. 

4. Spelletjes ‘moslimproof’ maken indien nodig. Een alternatief bieden: bv. bij 

Dikke Bertha de kans geven om een dansje te doen i.p.v. een kus te geven.  

5. Werken aan vertrouwensband met de ouders: 

a. Kans geven aan de ouders om bv. de eerste maand aanwezig te zijn 

op de Chirozondagen. Op die manier krijgen ze een idee van wat er 

juist gebeurt, hoe leiding omgaat met de leden, hoe de leden 

onderling met elkaar omgaan, … Op die manier kan het vertrouwen 

van de ouders in de leiding groeien en hebben ze een gerust hart. 

b. Organiseren van een ‘opendeurdag’: ouders kunnen vragen stellen 

aan de leiding, met andere ouders spreken, ervaringen horen, 

proeven van wat er zoal gedaan wordt op een Chirozondag, ..  

c. Belangrijk is dat de ouders gerustgesteld zijn, want enkel dan zouden 

ze hun kinderen sturen.  
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BIJLAGE 6: LABELSCHEMA (MOEDERS) 

❖ Vrijetijdsbesteding kinderen 

 Huidige vrijetijdsbesteding 

 Voorkeur moeder 

 Huidig lidmaatschap vereniging  

 Hoe in aanraking gekomen met deze vereniging 

 Houding t.o.v. dit lidmaatschap 

 

❖ Kennis jeugdwerk Aalst 

 Kennis jeugdwerkaanbod Aalst 

 Voorkeur moeders 

 Waarom bepaalde activiteit 

 Nieuwe informatie 

 

❖ Jeugdbewegingen/Chiro 

 Kennis jeugdbewegingen/Chiro 

 Drempels participatie  

o Specifieke drempels jeugdbeweging  

▪ Informatiegebrek 

▪ Racisme/discriminatie 

▪ Religie/cultuur 

▪ Vertrouwen  

 Ervaringen met jeugdbewegingen 

 Voorstel tot verandering  

o Uniform/hoofddoek 

o Vertrouwen 

o Bereiken van ouders 

o Spelletjes  

o Imago  

 Reactie op vertaalde document   

o Hoe aan info geraken?  

 Meerwaarde lidmaatschap jeugdbeweging/Chiro 

 Zouden ze hun kind sturen? 

 Mening rond vrije tijd 
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BIJLAGE 7: LABELSCHEMA (LEIDING) 

❖ De Chirogroep 

 Ledenaantal + evolutie 

 Diversiteit binnen de Chirogroep 

 Relaties binnen de Chirogroep 

o Leiding - ouders 

 Rekruteren 

o Flyerweek 

o Vriendjesdag 

 Drempels 

 Mogelijke oplossingen  

❖ Drempels 

 Gebrek aan informatie 

 Houding leiding 

 Houding andere ouders 

 Christelijke reputatie  

o Liedjes 

o Christus Koning 

 Uniform  

 Kamp 

o Overnachting  

o Halaleten  

 Spel 

 Vertrouwen 

o Drank 

o Jonge groep onprofessionele mensen 

❖ Oplossingen 

 Uniform 

 Neutraler imago  

 Ouders v niet-BE origine bereiken  

o Aanwezig zijn eerste maand: 

o Infodag 

o Vertaalde brochure 
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BIJLAGE 8: VOORBEELD UITGETYPTE FOCUSGROEP 

UITGESCHREVEN FOCUSGROEP 2 

(AR/FR) 

De hele focusgroep wordt meteen vertaald 

naar het Nederlands. Dit kan als gevolg 

hebben dat delen van uitingen niet 100% tot 

hun recht komen of zinnen anders 

geformuleerd worden. De uiteindelijke inhoud 

van de boodschap blijft dezelfde. 

Eerst en vooral bedankt dat jullie wilden 

komen om me te helpen, het was heel 

moeilijk om moeders te vinden die willen 

en kunnen helpen. Mijn moeder heeft mij 

hierin enorm geholpen. In ieder geval: 

vandaag zijn we bijeengekomen om te 

spreken over een bepaald onderwerp 

waar ik mijn thesis rond schrijf. Ik 

verricht mijn thesis in samenwerking 

met Chirojeugd Vlaanderen, ook wel 

bekend als Chiro. Dat is de grootste 

jeugdbeweging in Vlaanderen, in 

verschillende steden zijn er enkele 

Chirogroepen die één keer per week 

samenkomen, meestal op 

zondagnamiddag. Verschillende 

vrijwilligers organiseren 

(speel)activiteiten voor de kinderen, de 

kinderen spelen dan met elkaar. Het is 

de Chiro dus opgevallen dat de 

Chirogroepen voornamelijk uit 

autochtone Belgen bestaan. Er zijn dus 

amper kinderen van moslimorigine, en 

ze zitten nu een beetje met de handen in 

het haar. Ze hebben geprobeerd om 

dingen in hun systeem te veranderen om 

ook die moslimkinderen aan te trekken. 

Dit heeft niet veel resultaat gehad en nu 

zouden zij willen weten wat juist het 

probleem is. Waarom lukt het niet om 

die kinderen aan te trekken? Daarom 

zitten wij vandaag dus samen, om dit 

onderwerp te bespreken en eens te 

kijken welke drempels jullie 

tegenhouden. Wat zorgt ervoor dat jullie 

jullie kinderen niet zo snel aan 

Chiroactiviteiten laten deelnemen? Want 

als zij weet hebben van de specifieke 

drempels, kunnen zij daar ook specifieke 

oplossingen voor zoeken.  

We gaan vandaag verschillende 

onderwerpen bespreken: Chiro, maar 

ook de vrijetijdsbesteding van jullie 

kinderen, voilà. Je kan ons gesprek 

beschouwen als een interview, niet 

individueel, maar in groep. Heel 

belangrijk is dat we niet allemaal op 

hetzelfde moment spreken. Maar spreek 

gerust, alles kan en mag gezegd worden, 

er heerst hier geen taboe of censuur.  

R12: Wat is Chiro? 

R13: Scouts, zoals Scouts.  

R12: Vrijwilligers en zo, is het dat? Ah Scouts 

die kinderen mee op uitstap nemen, ja ja. In 

Brussel zijn er.  

R11: Het probleem ligt niet bij de Chiro, het 

probleem ligt bij ons. 

Daarom juist willen we weten wat de 

obstakels zijn! 

R12: Maar hier zijn er niet veel. 

R9: Het probleem is dat we geen informatie 

hebben, alles wat jij net gezegd hebt, wist ik 

niet. We ontvangen die gegevens niet om te 

kunnen bepalen of we onze kinderen al dan 

niet aan activiteiten van de jeugdbewegingen 

zullen laten deelnemen. Ik heb nooit 

dergelijke gegevens ontvangen. 

Ja, daarom is het belangrijk dat ze dit 

weten. Op die manier kunnen ze hun 

manier van communiceren wijzigen.  

R9: We weten zelf niks via de scholen. Nooit 

komt de informatie tot bij ons. Het probleem 

is dat je zelf om de informatie moet gaan 

zoeken en je weet niet eens welke informatie.  

R12: Ze sturen geen brief of zo met meer 

informatie over de Scouts, dat ze activiteiten 

voor kinderen organiseren.  

R9: Ik vind dat scholen hier een belangrijke 

rol in moeten spelen. Zij zouden ons van 

deze informatie moeten voorzien. En dan 

kunnen we zelf contacteren als we 

geïnteresseerd zijn. Wat mij betreft heb ik 

geen enkele info wat Chiro betreft. Ik ben 

hier al 17 jaar en het is de eerste keer dat ik 

dit hoor! ik heb geen enkel probleem om mijn 

kinderen te laten participeren aan dergelijke 

activiteiten, maar ik heb gewoonweg geen 

info. Ik zou dus ook niet eens weten hoe ik ze 

moet inschrijven.  

R13: Gaan jouw kinderen naar een katholieke 

school? 

R9: Ja. 

R13: Het zal daar aan liggen, het zijn de 

gemeenschapsscholen die dergelijke info 

verschaffen.  
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R12: Ja, ja, gemeenschapsscholen, dat is 

waar. 

R13: Want mijn zoon zat op een 

gemeenschapsschool.  

R14: Mijn dochter zit op een katholieke 

school en zij weet wel van het bestaan af van 

Chiro. 

Toen ik nog in het lager zat, op een 

katholieke school, kwam de Scouts in 

het begin van het schooljaar langs en 

dan kregen we een briefje mee met meer 

informatie. 

R12: Nee, nu heeft mijn zoon nooit iets 

meegehad naar huis.  

R14: Ja, veel reclame doen ze niet meer.  

Oké dames, jullie zijn nu al heel 

enthousiast beginnen spreken. Maar ik 

heb nog heel wat specifieke vragen die 

beantwoord zouden moeten worden. 

Wat er ook belangrijk is, zoals ik al 

gezegd heb kunnen jullie hier in alle 

vertrouwen spreken, ik ben de enige die 

de opname van deze focusgroep zal 

beluisteren. Ook in mijn thesis zullen er 

geen namen vermeld worden, niemand 

zal dus weten welke moeders aanwezig 

waren en wie wat gezegd heeft.  

R12: Maakt niks uit, we zijn een vrij land en 

er wordt hier toch niks ernstig besproken.  

Oké, ik heb hier enkele papieren die we 

even gaan bekijken voor we beginnen 

met het gesprek. Dit is een 

informatiebrief, ik heb er in het Frans en 

in het Arabisch opgesteld. Het bevat 

informatie over mijn thesis, wat ik met 

de gegevens ga doen, verder staat er 

ook in dat jullie willen participeren aan 

de focusgroep. Stel dat je na de 

focusgroep liever je deelname wil 

terugtrekken, dan kan dat natuurlijk! Je 

mag me contacteren en dan wis ik alle 

gegevens die van jou komen, hetgeen je 

gezegd hebt in het gesprek zal dan niet 

gebruikt worden in mijn thesis. Wie wil 

de informatiebrief in het Arabisch of het 

Frans? 

*informatiebrief wordt uitgedeeld* 

De informatiebrief is voor jullie en 

mogen jullie meenemen naar huis. Het 

tweede deel van de papieren (informed 

consent) is voor mij bestemd, hier 

schrijven jullie je naam op en dit 

handtekenen jullie. Dit papier is het 

bewijs dat jullie je toestemming hebben 

gegeven om deel te nemen, dat het 

gesprek wordt opgenomen en dat de 

gegevens in mijn thesis verwerkt 

worden.  

*IC wordt uitgedeeld en ingevuld* 

We gaan beginnen: iedereen mag twee 

foto’s uitkiezen van de activiteiten die 

jouw kind in zijn vrije tijd doet. Dus in 

de tijd dat ze niet bezig zijn met school, 

huiswerk, ev. helpen in het huishouden, 

enz.  

R9: Buitenspelen, PlayStation spelen 

R10: Soms tv-kijken  

R14: Tekenen, ze tekent veel. Tegenwoordig 

koopt ze poppen, haalt ze de kleding en de 

make-up weg om er vervolgens zelf kleren 

voor te naaien. Maar de gsm gedurende de 

meerderheid van de tijd. 

*de mama’s zoeken foto’s uit en praten 

tussendoor* 

Als er geen foto tussen zit van wat je 

kinderen doen in hun vrije tijd, is dat 

niet erg. Je mag het zo meteen ook 

gewoon vertellen. Heeft iedereen een 

foto gekozen? Oké, dan zullen we nu de 

tafel afgaan en mag je om te beginnen 

jezelf eens voorstellen. Vertel ons je 

naam, je geboorteplaats, dan mag je 

zeggen hoe oud je kinderen zijn en wat 

ze doen in hun vrije tijd.  

R10: Dus de kinderen die momenteel nog bij 

je inwonen? 

Ja, klopt. Je mag beginnen. 

R10: Moet ik beginnen? Ik ben R10, ik ben 

geboren in Marokko, Larache. Mijn dochter is 

14, euh 

Oké, en wat doet zij in haar vrije tijd? 

R10: Over het algemeen gsm of tv. Of ze 

slaapt.  

Oké, dank je wel. R11? 

R11: Ik ben R11, ik ben geboren in Marokko 

en woon in Aalst. ik heb vijf kinderen, grote 

en kleine. De jongste is zes jaar oud, in zijn 

vrije tijd doet hij handbal. Mijn dochter doet 

tweemaal per week jiujitsu. De oudste zoon 

voetbalt en mijn oudste dochter houdt zich 

bezig met school. 
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R13: Ik ben R13, ik ben geboren in Marokko 

en heb drie zonen. Zij spelen voetbal. 

R14: Ik ben R14, ik ben geboren in Marokko 

en heb een dochter van 17 jaar oud. In haar 

vrije tijd doet ze tweemaal per week jiujitsu. 

Soms tekent ze, soms de gsm.  

Dank je wel, R12? 

R12: Moet ik het over al mijn kinderen 

hebben? 

Dat mag 

R12: Ik heb zeven kinderen. De oudste 

dochter is getrouwd, ik heb zonen die werken 

en daarnaast gaan drie van mijn kinderen 

nog naar school. Twee meisjes gaan nog naar 

school. Zij zitten echt in het “van school naar 

huis-routine” en doen niks speciaals. Mijn 

jongste zoon is elf, hij bokst driemaal in de 

week.  

Oké, en hoe oud zijn je dochter die nog 

studeren? 

R12: Eentje is 17 en de andere is 20 jaar 

oud, zij zitten nog op school. Buiten school 

zijn zij vooral met gsm, tv en computer 

bezig. 

Ze doen niks specifieks? 

R12: Qua activiteiten niet, want hier is er 

niks voor hen.  

Oké, dank je wel. R9? 

R9: Ik ben L, ik ben in Marokko geboren. Ik 

woon in Aalst en heb vier kinderen. Mijn 

dochter is 16 jaar oud, ik heb een zoon van 

15 en een tweeling van bijna 11 jaar oud. In 

hun vrijetijd gaan we ofwel samen op uitstap 

en doen we buitenshuis leuke dingen, we 

gaan naar het park of spelen voetbal, enz. 

Thuis spelen de jongens vooral PlayStation of 

ze schrijven en lezen verhalen. Mijn dochter 

houdt zich vooral bezig met haar gsm, ze 

houdt er ook van om te koken, dus af en toe 

duikt ze de keuken in om verschillende 

recepten uit te proberen.  

Dank je wel! Ik ga nu even deze foto’s 

opruimen. Oké, we hebben dus net 

besproken wat jullie kinderen zoal in 

hun vrije tijd doen, nu is de vraag of 

jullie kinderen lid zijn van een bepaalde 

organisatie/vereniging? Dit kan heel 

breed gaan, ook bv. sport, etc.  

R12: Ik snap het niet. 

R13: Ze vraagt of je kinderen lid zijn van een 

club of iets dergelijks. 

R9: Wat mijn situatie betreft, geen enkele 

van mijn kinderen is lid van een vereniging. 

Dat komt omdat ik zelf niet veel informatie 

hierover heb.  

R12: Mijn zoon van 11 bokst en zit in een 

groep. 

Een boksclub? Hier in Aalst? 

R12: Ja, in Aalst.  

En hoe hebben jullie deze club ontdekt? 

R12: Gezocht via internet en zo het adres 

gevonden.  

Ben je tevreden over zijn lidmaatschap 

bij deze club? 

R12: Eerlijk gezegd wel. Hij is zelf ook 

tevreden, hij houdt sowieso van de sport. 

Oké, R14? 

R14: Mijn dochter is lid van X in Aalst. Ze 

vindt de sport leuk en ik ben ook tevreden 

over die club. Ze komen goed overeen, ze 

aanvaarden iedereen en hebben een goede 

en strenge lesgever die hen opvolgt. 

Hoelang is je dochter al lid van X? 

R14: Sinds haar acht jaar denk ik. Dus nu 

bijna negen jaar lid. Hoelang is X al lid van 

X?  

R13: Hij is lid sinds zijn vijf jaar. 

R14: Want hij was al lid voordat mijn dochter 

bij de club kwam.  

R13: Hij is nu tien jaar lid.  

R12: Mijn zoon was een keer geweest en de 

lesgever was te streng en was eens 

uitgevlogen over iets. Mijn zoon wou niet 

meer terugkeren. Hij is nogal gevoelig. En de 

lesgever had hem in verlegenheid gebracht 

naast de rest van de groep, mijn zoon kan 

daar echt niet tegen. Hij is heel streng 

R14, hoe heb jij deze organisatie leren 

kennen? 

R14: Mijn broers in Marokko doen zelf aikido, 

en ik hou van die sport. En ik vind dat een 

meisje moet leren om zichzelf te verdedigen, 

wanneer ze bv. alleen over straat loopt. Dus 

ik begon te zoeken naar aikidoclubs, maar ik 

heb er geen gevonden in Aalst. Haar neef 

hier had dan verteld dat hij zelf jiujitsu had 
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gedaan en toonde haar de club. En toen ik 

haar bracht, was ze vertrokken.  

Oké, dank je wel! R11? 

R11: Mijn dochter doet ook jiujitsu. Ze heeft 

een jaar handbal gedaan, maar dat vond ze 

niet zo leuk, dus keerde ze terug naar X. Ze 

vindt het heel leuk en doet het graag. Tijdens 

de examens ziet ze het als een uitlaatklep om 

even te ontstressen. Soms combineert ze 

zelfs beiden en gaat ze eerst naar handbal 

om vervolgens naar jiujitsu te gaan.  

R14: Bij mij ook, tijdens de examens zeggen 

we haar dat het niet nodig is om te gaan en 

dat ze beter kan studeren. Zij gaat er alles 

aan doen om toch te kunnen gaan trainen.  

R12: Ja, klopt. Ik heb haar zien trainen, ze is 

heel gepassioneerd.  

R14: Al wat ik niet heb, heeft zij wel 

meegekregen. 

R12: Eerlijk, ook wij als moeders zouden 

graag een plek hebben waar we zouden 

kunnen sporten.  

R11: Mijn zoon speelt ook handbal en thuis, 

als hij zin heeft tekent hij, maar meestal is 

hij bezig met de gsm.  

Hoe ben je in contact gekomen met de 

jiujitsu en handbalvereniging?  

R11: Jiujitsu heb ik toevallig ontdekt, ik 

passeerde er en ging even binnen om 

informatie te vragen. Die heb ik dus niet via 

via ontdekt. Handbal heb ik leren kennen 

door een vriendin van mijn dochter die daar 

speelt. Zij heeft haar gevraagd om ook 

handbal te komen spelen. 

Dank je wel. R10, is je dochter lid van 

een vereniging? 

R10: Nee, ze speelde jiujitsu maar daar is ze 

mee gestopt. Ze leerde er niet echt te 

boksen, het waren vooral grondoefeningen. 

En dat vond ze niet zo leuk, ze wou meteen 

boksen. Ze is na nog geen jaar gestopt.  

En momenteel doet ze dus niks? 

R10: Nee 

R12: In het begin starten ze altijd met 

grondoefeningen, pas achteraf boksen ze. 

R10: Nee, ze wil direct boksen.  

R12: Dat kan niet, ze leren hen eerst 

technieken aan voordat ze overgaan op het 

boksen.  

We hebben nu de vrijetijdsbesteding van 

jullie kinderen besproken, net als de 

verenigingen waar ze lid van zijn. Wat is 

jullie mening over de vrijetijdsbesteding 

van jullie kinderen? Er zijn er die zich 

vooral bezighouden met gsm, 

PlayStation, etc. Wat vinden jullie 

daarvan? Wat zou jij graag hebben dat 

jouw kinderen in hun vrijetijd doen? 

R13: Het is onnuttig. 

R12: Het is triest om te zien hoe jouw kind 

zich een hele dag bezighoudt met internet, 

gsm, computer, snap.  

R10: Ze verliezen hun tijd. 

R11: Er is niets beters dan sport, activiteiten, 

naar buiten gaan, .. 

R10: Mijn dochter las vroeger graag 

Franstalige boeken. Maar sinds de intrede 

van de gsm, is ze daar aan verslingerd.  

R12: Gsm’s hebben kinderen echt in hun 

macht. Als je je kind zou laten kiezen wat hij 

24 uur zou doen, dan zou hij die volledige 24 

uur met zijn gsm bezig zijn.  

Ja, wat zouden jullie dan liever hebben 

dat jullie kinderen in hun vrijetijd doen? 

R9: Activiteiten. 

R14: Boeken lezen, gaan lopen, een andere 

sport erbij nemen. i.p.v. steeds met de gsm 

bezig te zijn. 

R12: Zijn er hier buurthuizen voor jongeren 

in de buurt? Want in Brussel zijn er veel. 

R9: Ik weet het niet, ik heb echt niks van 

informatie. 

R10: Toen we klein waren, ik ben in Brussel 

opgegroeid, waren er daar veel buurthuizen. 

R12: Ja, voilà. Mijn kinderen gingen er 

allemaal naartoe toen we nog in Brussel 

woonden.  

R10: Toen ik naar hier verhuisde, wou mijn 

zoon ook dingen doen, maar er is hier weinig 

te doen. En zijn zondagnamiddag was al 

gereserveerd voor de voetbal, dus kan hij 

niks anders inplannen op dat moment. 
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R11: Nee, maar zoals er al gezegd is 

geweest: het gaat vooral om een gebrek aan 

informatie. De informatie geraakt niet bij ons. 

R10: Ja, want ik had via school vernomen dat 

er activiteiten zijn. 

R11: Maar eerlijk, wij hebben ook niet het 

volste vertrouwen om onze kinderen zomaar 

ergens naartoe te sturen. Het probleem ligt 

voor een groot deel ook bij ons. Wij vragen 

niks. 

R13: We hebben geen informatie.  

R11: Je gaat je kind niet zomaar enkele 

dagen met niet-moslims mee sturen. 

R10: Pas als we zouden horen van, ah X 

heeft haar kind met die mensen mee 

gestuurd.. 

R11: Ja, dan worden we inderdaad 

aangemoedigd om dat ook te doen. Als je 

hoort dat andere Arabieren of moslims hun 

kind hebben laten deelnemen aan iets, dan 

stimuleert dat jou om dat ook te doen.  

R10: Ja, inderdaad. Anders denk je ‘het zijn 

niet-moslims, daar stuur ik mijn zoon niet 

mee’, snap je.  

R11: Ja, een gebrek aan vertrouwen, alsof je 

onvoldoende of geen vertrouwen in die groep 

mensen hebt.  

R12: Ja, met wat er nu gebeurt, je weet het 

nooit.  

R10: Ja, ja, klopt. Maar vroeger was dat ook 

het geval. In de periode dat mijn zoon nog 

kind was, gebeurden al die dingen rond 

Dutroux. Ik liet hem zelfs niet alleen naar de 

Delhaize gaan. 

Oké dus zoals jullie zeggen gaat het om 

een gebrek aan informatie? Zoals ik al 

zei heeft de Chiro zelf al wat dingen 

ondernomen, bv. deze brochure die 

informatie geeft over wat de Chiro is en 

doet. Ze hebben de brochure naar 

verschillende talen vertaald, naar het 

Arabisch, het Frans, het Turks, etc. om 

op die manier ook niet-Nederlandstalige 

ouders te kunnen bereiken en zodat ook 

zij de Chiro ontdekken. Dit is dus een 

initiatief, een ander initiatief is dat ze 

tijdens het jaarlijkse zomerkamp – dus 

ze gaan jaarlijks een weekje op kamp en 

overnachten in tenten, ook het eten zit 

daarbij inbegrepen – 

R10: Ze eten varkensvlees. 

R9: Ja, het is vooral dat waar we bang voor 

zijn. 

Ja, en dus het initiatief dat ze daarrond 

hebben gedaan is het introduceren van 

halal-eten in bepaalde Chirogroepen. 

Maar daar heb je dan weer de 

gevoeligheid misschien dat niet alle 

ouders 100% zouden geloven dat het 

effectief om halalvlees gaat. Voilà, dus 

dat zijn twee voorbeelden van wat er al 

werd gedaan. 

R11: Maar daarnaast, wij gaan onze dochters 

ook gewoon niet een volledige week met een 

groep meesturen om in tenten te 

overnachten. Daarvoor is er te weinig 

vertrouwen. Vooral de jongsten, we 

vertrouwen het niet.  

R15: Maar zoals ze zelf ook al zei, het is 

meestal ook een kwestie van eten. 

R10: Niet enkel eten, ook het feit dat een 

dochter- 

R12: Ja, dat is normaal, je gaat je jonge 

dochter toch niet in een tent laten 

overnachten.  

R10: Over het eten kunnen ze je zeggen dat 

het 100% halal is.  

R12: We sturen onze kinderen wel mee met 

school op meerdaagse uitstap, maar bv. daar 

gaan ze niet in tenten overnachten, maar in 

hotels.  

Hier bestaan er gescheiden 

Chirogroepen. Er zijn twee 

meisjesgroepen, één jongensgroep en 

één gemengde groep. De wekelijkse 

Chirozondagen zijn ook gescheiden van 

elkaar en dat geldt ook voor het kamp. 

De meisjes gaan apart op kamp, de 

jongens gaan naar een ander kamp.  

R12: Het klinkt allemaal wel interessant, 

maar die overnachting is er te veel aan.  

Ja, maar dat kamp is niet verplicht. 

R12: Voor mij zou het interessanter zijn 

moest hij overdag kunnen gaan en ’s avonds 

terug naar huis keren om hier te 

overnachten.  

R11: Ja, op zondag hebben ze die 

activiteiten. 

Ja, klopt. Op zondag organiseren ze de 

activiteiten. 
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R12: Op zondag? Ja, dat is goed.  

R11: Op zondag, ook in de vakanties.  

R12: Dat vind ik goed, moest ik dat vinden 

voor mijn zoon, zou ik hem daar naartoe 

sturen. Hij gaat spelen en komt ’s avonds 

terug, maar overnachting, nee. 

R14: Overdag is goed. 

R13: Onze religie speelt hierin ook een rol. 

We gaan onze dochters niet zomaar loslaten. 

Om naar daar te gaan en overdag te spelen, 

oké. Maar om ook te overnachten en 

eventueel gemengde groepen te hebben, 

nee.  

Oké, maar dus dat weekje kamp is geen 

verplichting. 

R11: Ja, niet verplicht. 

R13: Voilà. Buiten dat aspect hebben wij 

geen enkel probleem.  

Dus een keer per week. Ze dragen deze 

uniformen. 

R12: Ja, voilà.  

R11: Ja, ik zou mijn dochter dus nooit zo’n 

rokje laten aantrekken.  

Dus jongens dragen een short en 

meisjes dragen een rokje.  

R15: Is dat verplicht? 

R11: Ja, dus ik kan mijn dochter een 

dergelijk rokje niet laten dragen. Ik zou haar 

bv. een legging laten dragen. 

R13: Of een broek. 

R11: Ja, een broek kan ook. 

R12: Maar in de zomer..  

R14: Maar je zou ook kunnen zeggen dat je 

bv. een short zoals bij de jongens wil.  

R12: Ja, ça va, je kan ook een short 

aanvragen.  

R15: Ofwel broekkousen onder het rokje. 

Maar als ze jong zijn is er niet echt een 

probleem, maar vanaf een bepaalde leeftijd.. 

R9: Ja, als ze jong zijn is het niet erg, maar 

inderdaad vanaf een jaar of 10.. 

R13: Wat mij betreft is 8 jaar oké, maar 

vanaf dat ze ouder worden.. 

Oké, nu zou ik willen weten wat jullie 

weten over het jeugdaanbod in Aalst. 

Welke organisaties zijn er zoal, welke 

activiteiten worden er door de stad Aalst 

voorzien voor kinderen, wat kunnen 

kinderen hier doen in hun vrije tijd, .. 

Hebben jullie weet van iets? Kennen 

jullie organisaties naast diegene waar je 

kind lid van is? 

R15: Er bestaat Parol in Ontmoetingshuis De 

Brug. Nu in De Brug was er vroeger een 

cafetaria, maar ze hebben die ruimte 

gesloten en het wordt nu gebruikt door 

Buurtwild(t). Het staat open voor de 

jongeren, ze organiseren activiteiten, ze 

voetballen, tennissen, het is voor iedereen. 

Het is niet per se gericht op allochtone 

jongeren, de bedoeling is juist om iedereen te 

verenigen. Een soort integratie creëren. 

R12: Een integratie voor jongeren, ja. 

R15: En er is ook een bureau voor, of nee dat 

is het. Dat is er. 

R11: Waar vroeger Buurtsport was?  

R13: De Brug, waar we de zalen van huurden 

voor onze benefieten. 

R11: Ja, daar was vroeger Buurtsport 

gevestigd.  

R13: Maar deze dingen die R15 nu aanhaalt, 

dit werd ons nooit verteld door de school. 

R15: Ja, het is nog tamelijk nieuw.  

R13: Hoe lang zou het al bestaan? Een jaar, 

of? 

Volgens mij waren ze afgelopen zomer 

reeds actief, want ik hoorde van iemand 

dat er o.a. een uitstap naar Walibi op het 

programma stond.  

R13: Ah ja, maar die ging met zijn 

secundaire school? De lagere scholen van 

onze kinderen laten ons nooit iets weten. 

Nee, nee, die buurtwerking is niet 

verbonden aan een school. Het is een 

initiatief van de stad Aalst. Ze hebben dit 

opgestart om de jongeren in die wijk te 

verzamelen en bezig te houden.  

R12: Zo’n dingen hebben wij hier niet. 

R9: Mijn zoon is afgelopen zomer inderdaad 

eens met hen mee geweest naar een 

zwembad in Brussel. Ze zijn samen met de 
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trein tot daar gegaan. Ze hebben maar 3eu of 

zoiets moeten betalen. 

R11: Zie je, dus van zo’n dingen zijn wij 

helemaal niet op de hoogte.  

R13: Moesten ze ons daar nu eens folders 

van geven, zoals ze doen met winkelfolders. 

R11: Ja, het jaar daarvoor was er Buurtsport, 

dat kende ik wel. Ze deden uitstappen met de 

kinderen, gingen sporten, aan een zeer 

goede prijs. Maar ze hebben het stopgezet en 

ik had geen weet van wat er in de plaats is 

gekomen. 

R15: Dit hebben ze recent opgestart, 

Buurtwild/t.  

R12: Het is een buurthuis? 

R14: Ja, een soort van buurthuis. 

R12: In Brussel zijn er veel buurthuizen. 

R11: Maar ik ken het niet.  

R12: Buurthuizen doen veel dingen. 

R15: Ze doen veel activiteiten in de zomer 

ook. 

R12: Ja, dagelijks.  

R15: Het is al iets dat ze lang doen. 

R12: Enkel met jongere kinderen of ook met 

oudere kinderen?  

R15: Ze werken vooral met adolescenten. 

R12: Sorry, maar bij ons in Brussel werkten 

ze in de voormiddag met kinderen en in de 

namiddag met de jongeren. Activiteiten voor 

kinderen apart en dan activiteiten voor 

adolescenten apart. 

R14: Maar eigenlijk krijgen we nog steeds 

informatie van de mutualiteit als er 

activiteiten voor kinderen zijn.   

R12: Dat was heel interessant, mijn kinderen 

gingen er vaak naartoe.  

En hoe ben je met die buurtwerking in 

aanraking gekomen? 

R12: Ze werkten in onze straat. In Brussel is 

het zo dat elke wijk een eigen buurthuis 

heeft.  

Oké, dus het was echt duidelijk en 

bekend dat er een was? 

R12: Ja, duidelijk en herkenbaar. Elke 

gemeente heeft een buurthuis. 

R13: Dus de kinderen blijven dan niet op 

straat hangen, dat is een goede oplossing.  

R12: Ja, bv. ze gingen naar het zwembad. En 

i.p.v. daar 3eu toegang te betalen, betaalden 

ze maar 1eu en droeg de mutualiteit of de 

stad bij in de kosten. Ze nemen hen mee 

naar bv. Walibi, soms een meerdaagse 

uitstap, .. Soms wanneer we niet op vakantie 

gingen, zaten mijn zonen daar hele dagen. 

R13: Ik vind het een goede optie, maar voor 

mensen zonder verhoogde tegemoetkoming 

en die dus telkens de volle pot moeten 

betalen voor 2, 3 kinderen, is het wel veel.  

R14: Nee, nee R13, wanneer je een 

organisatie bent met veel kinderen, ga je 

sowieso goedkoper betalen dan de normale 

prijs. 

R13: Ah, voilà.  

R15: Dat zou ik allemaal niet weten, ik ben 

daar niet echt in betrokken.  

Ja, stel dat bv. de Chiro iets in groep zou 

gaan doen, is de kans ook groot dat ze 

dit aan goedkoper tarief kunnen doen.  

R15: Maar als we verder zouden kijken, in 

Aalst zijn er wel activiteiten beschikbaar.  

Meerdere mama’s: Ja, maar we kennen ze 

niet. 

R15: Ze zouden een manier moeten vinden 

zodat die informatie tot bij de ouders 

geraakt.  

R9: Ja, we moeten de informatie hebben 

zodat we vervolgens kunnen beslissen, 

waarom niet. 

Oké, maar stel dat ze jullie deze 

informatie aanbieden. Dan is de kans 

groot dat dat in het Nederlands zal zijn.  

R11: Dat is geen enkel probleem, er zal altijd 

wel thuis iemand zijn die Nederlands begrijpt.  

R12: Ook al spreken we de taal niet, er is 

thuis gelukkig internet beschikbaar.  

R9: We kunnen voor onszelf vertalen.  

R12: Ook al is er niemand die het kan lezen, 

het internet kan je al veel verder helpen. 

Oké, stel je voor dat wanneer de 

jeugdbeweging zich komt voorstellen op 

school en vervolgens een foldertje 

meegeven met je kind. Ze vragen je kind 

in welke taal hij de folder wil krijgen, 
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zodat zijn ouders het kunnen lezen. En 

hij krijgt dan een Arabische folder mee 

naar huis. En je leest het, wat zou je 

erna doen? 

R12: Als het interessant is, ja. 

R11: Kijk, als hij het in het Arabisch zou 

brengen, dan zouden we het lezen.  

R12: Ja, klopt. Arabisch of Frans zouden we 

zonder problemen lezen.  

R9: We zouden veel moeilijkheden 

ondervinden bij een Nederlandstalige folder. 

Je begrijpt niet alles, het moet uitgelegd 

worden, .. Dus als je van een begin een 

folder krijgt die je begrijpt, dan doet dat ook 

wat. 

R15: Maar ze sturen al sinds jaren een 

brochure mee met je kind, waar verschillende 

activiteiten in vermeld staan.  

R9: Ik heb niks gekregen, misschien krijgen 

jullie het omdat jullie al activiteiten bij hen 

hebben gedaan?  

R10: Ze sturen me een brochure waarin alle 

activiteiten van dat jaar staan opgelijst. 

Chipka? 

R15: Ja, klopt. Er zijn dingen beschikbaar. 

Daar staat alles in, ook rond theater, etc.  

R11: Dat is het tijdschriftje van Aalst, alle 

informatie staat daarin. 

R15: Ja, alle informatie! Maar men zou wel 

moeten peilen naar een eventuele tweede 

taal, ofwel het Arabisch, ofwel het Frans. 

Frans zou goed zijn, ook al kunnen we een 

beetje Nederlands, we gaan nooit alles 

begrijpen.  

R11: Maar vergeet niet dat je in een 

Vlaamse, Nederlandstalige gemeente woont. 

Chipka in het Frans zou onmogelijk zijn. Want 

dat is een uitgave van de gemeente, de 

gemeente zou dat nooit in het Frans 

opstellen.  

R14: Mijn man heeft in de stadskrant gelezen 

dat alle activiteiten in het Nederlands 

gevoerd zullen worden. 

R13: En daar zit het probleem. Hun probleem 

is dat ze moslims willen aantrekken, ons 

probleem is de taal. Ze moeten iets regelen 

daarvoor. 

R11: Maar kijk R13, langs hun kant hebben 

ze de mogelijkheid gegeven om Nederlands 

te gaan leren. Het is dus jouw probleem en 

niet dat van hen. je bent naar hier gekomen 

en zij spreken hier een bepaalde taal, jij bent 

degene die de taal moet leren. Wij, Arabieren 

in het algemeen, zouden het niet erg vinden 

om overal waar we heen gaan te heersen en 

zelf onze eigen wetten op te stellen.  

De andere mama’s: Ja, dat is waar. 

R11: Ik zweer ja dat dat het probleem is dat 

we hebben, we zouden het niet erg vinden 

om hen naar ons toe te trekken i.p.v. dat wij 

naar hen worden toegetrokken. Dat is ons 

probleem. 

Maar kijk nu bv. naar de Chiro, die 

geprobeerd heeft een oplossing te 

vinden voor dat taalprobleem. Ze hebben 

de brochures in verschillende talen.  

R13: Ja, dat is inderdaad al goed. Maar dit 

hebben wij nooit gezien. 

R11: Klopt, het geraakt niet bij ons.  

R15: Maar gaat dat over Aalst? 

R10: Vlaanderen. 

R15: Nee, we hebben dat niet.  

R11: Ik heb dat nooit gezien, niet via school 

of niks. Ik heb het nergens zien liggen.  

R11: Zeg, als ik nu naar het stadhuis zou 

gaan, hebben ze daar dan deze folders 

liggen? 

R14: Nee, nee. Je gaat er geen Arabische of 

Franse vinden.  

Nee, in heb ze in Antwerpen opgehaald. 

Daar worden ze in het hoofdkantoor van 

de Chiro gemaakt. 

R11: Ah, voilà. 

Maar je kan ze wel terugvinden op hun 

website. Maar dan moet je natuurlijk wel 

nog zelf gaan zoeken. 

R11: Voilà, het is dat.  

R13: Je moet zelf gaan zoeken. 

R11: Dus de informatie geraakt gewoonweg 

niet bij ons. Het is alsof ze de brochures 

hebben vertaald en vervolgens bij hen 

hebben laten liggen.  

R9: Ja, de info geraakt gewoon niet bij ons.  

R11: Onze kinderen, zij zijn degenen die tot 

bij ons geraken met dergelijke info. kinderen 
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vertellen dingen aan elkaar en dan komt je 

dochter thuis met de mededeling dat er 

ergens dit of dat wordt gedaan. Dat is alles.  

R14: Toen mijn dochter in het lager zat, 

gingen haar klasgenoten naar de Chiro en ze 

vertelde me erover. Dus ik zei: ga maar! En 

toen zei ze dat het haar niet interesseerde. 

Dat is weer een ander punt. Als je kind 

gewoonweg niet geïnteresseerd is in de 

jeugdbeweging. Ik heb er geen problemen 

mee, ze mag gaan, maar toen ze jiujitsu 

ontdekte werd dat alles voor haar.  

R12: Ja, dat is net zoals bij mijn zoon. Ik wist 

niet van het bestaan van boksclubs af, mijn 

zoon is altijd al gek geweest op het boksen. 

Mijn man zei dan dat we misschien eens op 

het internet moesten zoeken, en toen hebben 

we pas een club gevonden.  

R15: En er is daarnaast natuurlijk de angst. 

Bv. bij ons in X, daar doet drugs de ronde. 

Aalst is het gevaarlijkste in de omgeving 

geworden. 

R13: Hier ook al? 

R11: Kijk, Aalst stond daar altijd al om 

bekend. 

*rumoer, er wordt door elkaar heen gepraat*  

Wie kent er speelpleinwerking? 

R12: Wat is dat? Hoe zeg je het in het Frans? 

R9: Dat ken ik, ik heb mijn kinderen er al 

eens naar gebracht. 

R11: Ik heb mijn dochter er ook naar 

gestuurd in de zomer. 

R9: Bij was het ook in de zomer.  

R10: Ik heb mijn zoon gestuurd, mijn dochter 

is nooit geweest.  

R11: Nee, ik heb mijn jongste dochter wel 

gebracht. 

Oké, dus speelpleinwerking gaat tijdens 

de paas- en de zomervakantie overdag 

activiteiten voor kinderen organiseren.  

R10: Ja, soms gaan ze zwemmen. 

R14: Ook op scholen wordt het gedaan. 

R9: Ze doen verschillende activiteiten.  

Wie van jullie heeft haar kinderen al 

eens naar speelplein gestuurd? 

R9: Ik heb mijn zoon gestuurd. 

R14: Mijn dochter ook. 

R11: Ik ook. 

Hoe vonden jullie de ervaring voor jullie 

kinderen?  

R11: Interessant. 

R9: Ik vond het positief voor mijn kinderen. 

Ze spelen met anderen, ze lachen, .. 

R11: De tijd gaat voor hen dan ook sneller 

voorbij. Ook al is het vakantie, ze gaan en 

vullen hun dag met leuke dingen.  

R12: En ze doen dat nu ook in de 

paasvakantie? 

R11: Alle vakanties!  

Mijn broertje heeft gisteren de folder 

ervan meegekregen op school, dus ik 

denk dat jouw zoon die normaal gezien 

ook in de boekentas heeft liggen. 

R12: Ik zal eens nakijken. Ik weet dat, toen 

ik net in Aalst was komen wonen, dat ze me 

het op school hadden verteld. Dat ze het mijn 

zoon aanraadden om in de vakantie naar 

speelplein te gaan om zijn Nederlands te 

oefenen. Maar we gaan op vakantie, dus dat 

was niet zo evident.  

Maar het is niet verplicht om de 

volledige speelpleinperiode te gaan. Je 

kiest zelf de dagen waarop je je kind wil 

laten deelnemen.  

R12: Dus in de paasvakantie is er speelplein? 

Dat is interessant, dan kan ik mijn zoon daar 

naartoe brengen. 

Ja, maar je moet op voorhand 

inschrijven en meestal is er een lange 

wachtlijst.  

R11: Ja, klopt. Je moet ruim op voorhand 

inschrijven.  

R9: Het zijn vooral de mensen die werken die 

hun kind ernaar brengen, zodat zij ook wat 

leren.  

R12: Moest ik het nu vinden, ik zou mijn 

zoon ernaar toesturen.  

We hebben nu besproken wat er zoal in 

Aalst is. Nu vraag ik me af voor welk 

soort activiteiten/organisaties jullie 

voorkeur naar uitgaat? Welke 

activiteiten vinden jullie wat minder 

interessant? 
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R15: Koken! Zelfs voor kinderen en jongeren 

is dat interessant. Mijn jongste zoon kookt 

graag en dit domein interesseert hem enorm. 

In Brussel zijn er activiteiten daarvoor.  

R13: Ik zou het interessant vinden dat er 

misschien cursussen zouden georganiseerd 

worden om jongeren wegwijs te maken hoe 

ze hun leven kunnen organiseren en op orde 

zetten.  

Oké, we spreken nu specifiek over de 

vrije tijd. Welke organisaties, welke 

sporten verkiezen jullie? 

R13: Dus het gaat enkel over sport?  

R12: Zwemmen vind ik ook goed. 

R15: Theater ook. 

R11: Maar zwemmen, je zit dan weer met het 

punt dat wanneer je dochter een bepaalde 

leeftijd heeft bereikt, je haar niet in bikini 

gaat laten zwemmen.  

R12: Ik spreek enkel over mijn zoons. 

R11: Dat is het probleem, we spreken enkel 

over de jongens. Onze meisjes blijven van 

dingen onthouden, dat is het probleem.  

R14: Dat is ons probleem inderdaad! 

R11: Je denkt enkel aan de jongens. 

R14: N, we denken enkel aan de jongens en 

laten de meisjes. 

R11: Voilà, je denkt aan zwemmen, etc. voor 

de jongens, maar de meisjes blijven met niks 

achter.  

R12: In Brussel hebben ze wel een goede 

zwemgelegenheid voor de meisjes! 

R11: Stel nu dat de jeugdbeweging op uitstap 

gaan en ze hebben een lid dat een hoofddoek 

draagt. Vormt dat een probleem? Heeft ze 

het recht om met hen mee te gaan of niet? 

Ja, ze kan meegaan.  

R11: Maar ze draagt ook geen short.  

Wist je dat er een gesluierde moslima 

mede-voorzitster is van Chiro? Chiro 

heeft geprobeerd om dingen te 

veranderen zodat ze voor iedereen open 

zijn. Dat meisje is dus zelf ook 

opgegroeid met Chiro en is leidster, dus 

Chiro staat wel degelijk open voor ons. 

R12: Ik denk dat het interessant zou zijn 

voor ouders om zo’n dingen te weten. Op die 

manier kunnen ze vertrouwen krijgen als ze 

zien dat er een meisje met hoofddoek bijzit. 

R11: Voilà, als er zoiets is voor meisjes. Dat 

ze bv. geen rokje moeten dragen, maar een 

broek mogen dragen, etc. Op die manier 

creëren ze de kans dat we onze kinderen met 

een gerust hart willen sturen.  

R13: Vooral als ze een keer gaan en ze keren 

blij terug, dan zijn we ook tevreden en is de 

kans groot dat ze terugkeren.  

R11: Mijn dochter bv. denkt erover na om 

volgend jaar de hoofddoek te beginnen 

dragen. Ze zit er mee in dat ze waarschijnlijk 

niet meer naar jiujitsu zal kunnen gaan.  

Maar ze kan gerust met hoofddoek gaan! 

R11: Ik weet het niet. Ik moet nog nagaan of 

ze haar zullen laten meedoen met hoofddoek.  

R14: Ik denk niet dat de lesgever daar een 

opmerking over zou maken, hij ligt daar niet 

echt wakker van.  

*rumoer* 

Wat weten jullie reeds over 

jeugdbewegingen? De Chiro, de Scouts, 

.. Wat wisten jullie er over voor we 

vandaag dit gesprek zijn over begonnen?  

R11: Ik spreek over Brussel nu, ze nemen de 

kinderen mee op uitstap, doen verschillende 

activiteiten met hen. Maar het eten is niet 

halal.  

R10: Ze leren hen hoe buiten te leven. 

R12: Ze leren kinderen te vertrouwen op 

zichzelf. Het is vooral dat, echt het leren 

vertrouwen op jezelf. Hij wordt zelfstandig.  

R14: Ze nemen hen mee naar het bos, ze 

spelen buiten in de natuur.  

R12: De kinderen leren op zichzelf te 

vertrouwen en worden minder afhankelijk 

van de ander en van ons.  

Eén van de belangrijkste waarden 

binnen de Chiro is het spel. Spelen is 

belangrijk en is een manier om veel 

dingen te leren en te ontdekken. Ze 

leren zelfstandig te worden, hun 

verantwoordelijkheid op te nemen, hoe 

om te gaan met andere kinderen, andere 

culturen, ze leren op zichzelf te 

vertrouwen, .. 

R12: Het kind wordt minder afhankelijk van 

zijn moeder.  
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R15: Zelfs buitenshuis rekenen ze nog op 

ons.  

R11: Ik denk dat dat overal zo is. 

Nu, wat is jullie mening rond de 

volgende stelling: “Ik vind het niet 

nuttig dat mijn kind een hele namiddag 

zou toewijden aan spelen, ik verkies dat 

hij dan naar Arabische les of Koranles 

gaat om iets bij te leren.” 

R11: Er zijn altijd oplossingen. Je kan je kind 

Arabisch leren en tijd overhouden voor zijn 

vrije tijd. Ik verkies dat hij ergens zou gaan 

spelen en niet gewoon met zijn gsm bezig 

zitten.  

R15: Ja, je hebt gelijk. Vooral in deze tijd. In 

het weekend vooral willen we dat onze 

kinderen Arabisch leren, want ze zijn al heel 

de week bezig met het Nederlands. Ze 

spenderen amper tijd in onze nabijheid, ze 

worden bijna 50% van de tijd door niet-

moslims opgevoed. We moeten zo veel 

mogelijk proberen die zaterdag en zondag te 

voorzien voor dingen die voor ons belangrijk 

zijn. Mijn kinderen zitten amper bij mij. 

R12: Het is bij iedereen zo, niet enkel bij u. 

R11: Wanneer kinderen een bepaalde leeftijd 

hebben bereikt,.. 

R10: Ja, ik zie mijn dochter ook amper. 

R12: Die familiale sfeer is niet meer zoals het 

was. Gewoon het verschil tussen mijn oudste 

kinderen toen ze jong waren en nu mijn 

jongste zoon, is gigantisch. Vroeger zaten we 

samen, keken we samen tv, etc. Maar nu, is 

het ieder voor zich.  

R9: Iedereen zit in zijn eigen wereldje.  

R12: Het is triest. 

R10: Mijn dochter zit vaak op haar kamer, ze 

komt naar beneden om iets te eten en keert 

vervolgens terug naar boven.  

*rumoer* 

R15: Dat is onze manier van denken, 

zaterdag en zondag zijn voor ons 

voorbehouden. Maar doordeweeks, na school, 

is er heel wat keuze om te doen. In Brussel 

heb je mogelijkheden om je kind ergens naar 

te sturen, waar ze activiteiten doen, maar 

tegelijk ook over het geloof leren. Dat is een 

goede oplossing. Dat is wat niet-moslims niet 

willen begrijpen, dat het geloof een 

belangrijke rol speelt.  

R14: Ja, maar als je kijkt naar de 

jeugdbeweging bv. Daar spreken ze zelfs niet 

over hun eigen geloof, laat staan over dat 

van een ander. Het is onmogelijk dat zij de 

kindjes over de islam gaan vertellen.  

R15: Nee, dat is niet wat ik wou zeggen. 

Onze kinderen zitten een hele week bij niet-

moslims, je ziet ze amper, ze zitten amper bij 

je. Het weekend willen we daarom zelf 

hebben. 

R14: Waarom zouden je kinderen niet bij je 

zitten? Wanneer je aan tafel zit om te eten, 

zitten ze toch bij u? 

R15: Ja, maar je krijgt niet genoeg van hen, 

je ziet je kinderen al zo weinig.  

R12: Nee, die familiale sfeer ga je nergens 

meer terugvinden.  

R11: Mijn zoon komt binnen, begroet me snel 

en gaat dan meteen naar zijn kamer. Dat ik 

echt denk van ‘huur je bij ons een kamer?’.  

R14: Mijn dochter van 17 zit bijna nooit op 

haar kamer, bijna altijd zit ze bij ons. 

In de vorige focusgroep, toen ik vroeg 

naar hun kennis over de Chiro, kwam er 

aan bod dat de oorsprong van de Chiro 

christelijk is. Toen ze de Chiro begonnen, 

is dit vanuit de pastoors etc. begonnen, 

met als voornaamste doel de kinderen 

van slechte dingen af te houden en hen 

bezig te laten zijn met het geloof en 

activiteiten. Sommige mama’s van de 

vorige focusgroep gaven aan dat zij hun 

kind niet ook nog eens in hun vrije tijd 

naar een vereniging van christelijke 

oorsprong zouden sturen. Ze waren van 

mening dat hun kinderen doordeweeks 

al hele dagen op een katholieke school 

zaten, in het weekend dan nog eens ook 

naar de Chiro zou te veel zijn. Ze gaven 

ook aan dat ze niet goed wisten wat daar 

precies gebeurt: verrichten ze er 

gebedjes, .. Voor sommige mama’s 

hebben de jeugdbewegingen nog steeds 

een christelijke reputatie. Ik weet niet 

hoe jullie hierover denken? 

R12: Dus ze weten niet exact welke 

activiteiten er verricht worden?  

Ja, ze vertelden dat ze nog steeds met 

het idee lopen dat Chiro christelijk is. 

Maar Chiro heeft zelf al geprobeerd om 

deze reputatie te veranderen, in het 

begin waren ze inderdaad christelijk. 



78 
 

Maar momenteel wordt er niks rond het 

geloof gedaan. 

R12: Als het enkel de activiteiten zijn voor 

kinderen, geen probleem. Maar dingen rond 

het geloof..  

R15: Ze mogen wel over het geloof spreken, 

maar niet enkel alleen dat. We zitten 

tenslotte met multiculturaliteit.  

Ja, er wordt eigenlijk nog amper over 

het geloof gesproken. 

R14: Ja, seculier.  

R9: Ze geloven in niks.  

R15: En ongeloof is iets ergs, dat maakt ons 

ook wat bang. Het zorgt ervoor dat we 

minder snel geneigd zijn om onze kinderen 

ernaar te sturen, uit schrik dat het onze 

kinderen beïnvloedt.  

R11: Ja, maar als je erover nadenkt gaat het 

niet enkel over de activiteiten, maar ook op 

school.  

R15: Het is dus dat, maar ook de drugs die 

rondgaat. Zowel in de stationsbuurt, als zelfs 

op scholen. Ik werk in X, en vind er 

verschillende naalden terug die gebruikt 

werden voor het inspuiten van drugs. Maar 

daarnaast ook seksuele omgang, ook 

kinderen! Dat zijn dingen die ons bang 

maken.  

Ja, maar zoals ik al heb aangegeven 

heeft de Chiro in Aalst zowel 

meisjesgroepen, als een jongensgroep, 

en een gemengd groep. Dus er is niet zo 

veel contact tussen jongens en meisjes. 

R15: Dat wist ik niet. 

R14: En zoals je al zei, het was in oorsprong 

christelijk, dus jongens en meisjes apart.  

Het is een soort erfenis, de kindjes die 

bij de jeugdbeweging zitten hebben 

meestal ouders die zelf ook ooit lid 

waren en die dat graag aan hun kinderen 

willen meegeven. Die kinderen trekken 

dan hun vriendjes mee, die meestal ook 

autochtoon zijn. Op die manier zit je in 

een soort cirkel. 

R12: Ja, op die manier hebben wij geen 

mogelijkheden om hiervan te weten.  

R15: Maar er is ook sprake van racisme.  

R14: Wat opmerkelijk is, is dat er in de Chiro 

wel mensen zijn met donkere huidskleur, 

maar geen moslims.  

R15: Ook al zijn er mensen met een donkere 

huidskleur- 

*rumoer* 

R11: Wij zijn sowieso bang om onze kinderen 

ergens naartoe te sturen, daarom dat we 

daar ook niks van afweten. We hebben al 

afstand genomen, dus je gaat niet weten wat 

er zich daar allemaal afspeelt.  

En wat zou er volgens jullie kunnen 

gedaan worden zodat jullie meer 

informatie over de Chiro zouden krijgen? 

R13: Informatie voorzien. 

En op welke manier zouden ze dat 

kunnen doen?  

R12: Bv. door brieven naar huis te sturen, er 

zijn veel manieren. Hoe moeten wij dit 

anders te weten komen, we krijgen geen 

visioenen of zo.  

R11: Of bv. een soort infodag te organiseren 

waar de ouders naartoe kunnen.  

R9: Ja, dan kunnen wij samen met onze 

kinderen gaan om eens te zien. 

R11: Ja, dan kunnen we zelf eens gaan kijken 

inderdaad. 

R12: Ja, dat is geen enkel probleem, we 

zouden gerust eens gaan kijken.  

R11: Want kijk, de generatie die nu opgroeit 

is ook niet dezelfde als de onze. Onze 

kinderen zijn-  

R14: Zij zijn open. 

R11: Voilà, ze zijn veel opener dan wij zijn. 

Wij zijn, al sinds we naar hier gekomen zijn, 

gesloten. De huidige generatie is opener, dus 

ze hebben meer kans dat ze hun kinderen 

naar de jeugdbeweging zouden sturen. Ze 

kunnen aan de informatie, kunnen dingen 

opzoeken. Wij weten niet eens hoe het 

internet werkt. Dat is het probleem. 

R10: Ja, als ik iets tegen mijn kinderen zeg, 

is het antwoord ‘We zitten niet meer in de 

jaren 80 eh’.  

R11: De generatie die nu opgroeit, zij zullen 

beter dan ons zijn. Wij zijn over het 

algemeen huisvrouwen, onze kinderen zullen 

wel buitenshuis werken. Ze hebben tijd om 
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hun kinderen te sturen, het zal niet hetzelfde 

zijn.  

R15: En wat als je kinderen gewoon niks 

vertellen? Mijn zoon heeft waarschijnlijk wel 

weet van deze dingen, maar vertelt me niks.  

R11: Ja, voilà. Het zijn onze kinderen die ons 

vertellen over het bestaan van organisaties.  

R15: Maar veel dingen vertellen ze ons niet. 

R11: Hij zal het je vertellen als hij zelf 

geïnteresseerd is om te gaan. Maar als hij 

zelf niet geïnteresseerd is, zal hij je niks 

vertellen.  

R12: Dat is waar. 

R14: En nog iets dat ik opgemerkt heb, ik 

ben een moeder, als ik ergens naartoe ga 

met mijn dochter. Een organisatie of een 

feest bv., wanneer ik binnenkom en ik zie dat 

de mensen daar me scheef aankijken, dan wil 

ik niet dat mijn dochter naar daar gaat.  

R15: Ja, het is dat! 

R14: Ze moeten iets ondernemen zodat de 

ouders, in de eerste plaats, zich goed voelen. 

Want als de ouders ervan houden en zich op 

hun gemak voelen, gaan ze hun kinderen 

ernaar brengen. Als ze zich er niet goed 

voelen, dan kan je er zeker van zijn dat ze 

hun kinderen niet zullen brengen. 

R11: Als je gewoon een vreemde blik krijgt, 

dan is het voor mij al gedaan. Je blokkeert. 

R14: Ook al zijn ze wel vriendelijk tegen je 

dochter, jij raakt geblokkeerd.  

R15: Ja, tuurlijk. Je gaat bij jezelf dan 

denken ‘wie is deze persoon aan wie ik mijn 

dochter ga toevertrouwen’.  

Dus ze moeten aan de vertrouwensband 

met de ouders werken? 

R12: Ja, zodat de ouders aangemoedigd 

worden om te komen. Als je iemand naar je 

glimlacht, dan doet dat je plezier.  

R15: Dat is een belangrijk punt! Het zorgt 

ervoor dat we wel of geen vertrouwen 

hebben. In Aalst is het moeilijk. 

R10: Het is heel moeilijk, er is veel racisme. 

R12: Toen ik nog in Brussel woonde had ik dit 

probleem niet. 

R11: Maar de Scouts in Brussel bestaat vnl. 

uit kinderen van andere origine, je zal er 

misschien drie autochtonen in terugvinden. 

Het hangt af van de wijk.  

R13: Er is sneller een vertrouwensband, je 

vertrouwt je kind sneller toe aan iemand van 

dezelfde achtergrond. Ze weten hoe je gerust 

te stellen.  

Oké, ik heb nog twee vragen. Allereerst, 

wat zou de Chiro kunnen veranderen 

opdat jullie je kinderen met een gerust 

hart naar activiteiten van de Chiro 

zouden sturen? Wat moet er veranderd 

worden of wat moeten ze juist beginnen 

doen?  

R15: Meer informatie. 

R12: Ja, voilà. Meer info zoals zij zegt. 

R15: Meer veiligheid ook. Allee, het 

vertrouwen. 

R14: Vertrouwen, ja wanneer de ouders zich 

goed voelen- 

R11: De ouders moeten gerustgesteld 

worden. Indien de ouders gerustgesteld zijn, 

gaan ze hun kinderen sturen. 

R15: In Aalst heb je nu sowieso veel 

diversiteit. Je hebt Afrikanen, Marokkanen, 

van alles. Dus m.a.w. zij moeten een poging 

doen om op gelijke hoogte met ons te staan, 

zij moeten zich ook een beetje aan ons 

integreren. We zijn al geïntegreerd, spreken 

wat Nederlands- 

R11: Het is dat dat ik je daarnet vertelde. 

R15: Als we Nederlands spreken, is dat reeds 

een vorm van integratie. Dus zij moeten ook 

een effort doen. 

R12: Ze moeten ons aanmoedigen. 

R14: Ik begrijp wat ze wil zeggen. Het zijn 

niet zij die zich aan ons moeten aanpassen, 

wij moeten ons aanpassen aan hen. De effort 

die ze moeten doen is het winnen van ons 

vertrouwen. Zie, als we er vertrouwen in 

hebben, zullen we ons kind ernaar sturen.  

R15: Ja, ja, vertrouwen dat is het. 

R14: We moeten het vertrouwen hebben dat 

ons kind daar in veiligheid is, vooral de 

meisjes. Maar normaal gezien zou het de 

veiligheid voor zowel de jongens als de 

meisjes moeten zijn. Gelijk. Ik kan mijn 

dochter niet sturen naar bv. een 

pyjamafeestje, zelfs niets als het enkel 

meisjes zijn. Ik zeg haar altijd, je mag gaan 
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maar ik haal je op om thuis te slapen. Er 

zitten misschien geen jongens bij, maar de 

ouders ken ik ook niet.  

R9: Je weet niet of ze gedrogeerd wordt, .. 

R14: Belangrijk is dat er al vanuit de leiding 

geen onderscheid gemaakt wordt tussen de 

ouders. Of je nu een hoofddoek draagt of 

niet. Bv. mijn dochter is zonder problemen 

drie dagen meegegaan met de jiujitsu op reis 

in Denemarken. Ik vertrouw die mensen en 

de sensei, dus ik kan haar met een gerust 

hart meesturen. De volwassenen die 

meegaan, beschouwen haar als hun kleine 

zus. Dus ik vertrouw ze.  

R12: Voilà, er is vertrouwen. 

R14: Waarom sturen we onze kinderen wel 

mee met een meerdaagse schooluitstap? En 

naar de Chiro sturen we ze niet? Want we 

kennen die mensen niet! Op school is het 

duidelijk wie wie is. 

R11: En daarom zou een opendeurdag 

interessant zijn! Want je krijgt meteen alle 

info mee en kan zelf kijken met eigen ogen 

wat er gebeurt. Enkel foldertjes zijn niet 

genoeg om overtuigd te worden. Wanneer je 

kan spreken en vragen stellen- 

R13: En praten met de ouders, zij kunnen je 

hun ervaringen zeggen. 

R15: Wat ook belangrijk is, is om de ouders 

rechtstreeks te informeren en niet via de 

kinderen. Veel kinderen willen sommige info 

niet eens brengen. Mijn zoon bv. vermeldt 

niks over het oudercontact, pas wanneer het 

voorbij is krijg ik het te horen.  

*rumoer* 

R15: Weet je wat het ook is, je hebt jongere 

ouders dan wij. De kans is groter dat zij hier 

misschien meer geïnteresseerd in zijn. 

Begrijp je, die zou je ook moeten bevragen. 

De generatie die hier geboren en opgegroeid 

is, hebben andere opvattingen dan onze 

generatie.  

R11: Ja, zij hebben meer informatie dan wij. 

Ze zijn hier opgegroeid, dus kennen het 

allemaal al en zullen sneller geneigd zijn hun 

kind te sturen. Maar de mensen die bv. 

vanuit Marokko naar hier migreren, de kans 

is groot dat ze dezelfde denkwijze als ons 

hebben, het taalprobleem, angst om je 

kinderen toe te vertrouwen, .. 

R12: Ja, de mentaliteit blijft. 

R15: En bij alles blijft de basis van de religie 

belangrijk, je gaat je kinderen geen dingen 

laten doen die tegen het geloof ingaan.  

*rumoer* 

Stel dat je je kinderen naar de Chiro zou 

sturen, welke voordelen zou dat voor je 

kind kunnen hebben. Wat kan hij daar 

leren?  

R12: Geen idee. 

R11: Allereerst, het respect. 

R12: Ah ja, zelfstandigheid.  

R15: Dingen die wij hen niet aanleren. 

R9: Omgaan met andere mensen. 

R14: Ja, dat is de hoofdzaak. 

R13: Je kind zal sneller luisteren naar iemand 

anders en sneller overtuigd raken. Wanneer 

wij spreken met onze kinderen, is dit meestal 

kort en droog. Zij pakken dat op een andere 

manier aan. Ze weten op welke manier ze 

hen iets kunnen aanleren. 

R11: Ze leren open te staan voor alles en 

iedereen. Wij geven orders. 

R15: De kinderen blijven actief, bewegen, 

sporten. Het draagt bij tot hun welzijn. Op 

die manier zal hij dat doorgeven aan zijn 

kinderen. 

R14: Maar vooral het contact met de 

anderen.  

R15: Ja, zodat ze open zijn tegenover de 

ander.  

Afronding, bedanking.  
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